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FINALIDADE 
 
Este documento define as regras e parâmetros relativos ao recebimento, ao registro, à execução, à 
distribuição de negócios e ao cancelamento de Ordens recebidas dos Clientes da Terra Investimen-
tos e aos procedimentos relativos à compensação e à liquidação das respectivas operações. 
 
 
REGRAS E PARÂMETROS DE ATUAÇÃO 
 
A Terra Investimentos, em atendimento ao disposto no art. 34º da Instrução nº 505, de 27 de se-
tembro de 2011, da Comissão de Valores Mobiliários e nas demais normas expedidas pela Bolsa de 
Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa) estabelece, por meio deste documento, suas regras e parâ-
metros de atuação relativamente ao recebimento, ao registro, à execução, à distribuição dos negó-
cios e ao cancelamento das Ordens recebidas de seus Clientes e aos procedimentos relativos à 
compensação e à liquidação das respectivas operações, na observância dos seguintes princípios: 
 

a) Probidade na condução das atividades; 
b) Zelo pela integridade do mercado, inclusive quanto à seleção de Clientes e à exigência de 

depósito de garantias; 
c) Capacitação para desempenho das atividades; 
d) Diligência no cumprimento de ordens e na especificação de comitentes; 
e) Diligência no controle das posições dos Clientes, na custódia, com a conciliação periódica de: 

a. Ordens executadas; 
b. Posições constantes em extrato e demonstrativos de movimentação; 
c. Posições fornecidas pelas câmaras de compensação e de liquidação; 

f) Obrigação de obter e apresentar aos nossos Clientes informações necessárias ao cumpri-
mento de ordens; 

g) Adoção de providências no sentido de evitar a realização de operações em situação de confli-
to de interesses e assegurar tratamento equitativo a nossos Clientes; 

h) Suprir nossos Clientes, em tempo hábil, com a documentação dos negócios realizados. 
 
Toda alteração das Regras e Parâmetros de Atuação será formalmente e imediatamente comunica-
da a todos os Clientes ativos. Via e-mail e disponível no site da Corretora. 
 
1. CADASTRO 
 
O Cliente, antes de iniciar suas operações, deverá fornecer todas as informações cadastrais solicita-
das, mediante o preenchimento e assinatura da respectiva Ficha Cadastral, a assinatura do Contrato 
de Intermediação e a entrega de cópias dos documentos requeridos. 
 
O Cliente deverá, ainda, informar à Corretora, no prazo de, até 10 (dez) dias, quaisquer alterações 
que vierem a ocorrer nos seus dados cadastrais, cumprindo à Corretora promover a correspondente 
alteração no cadastro do Cliente, inclusive junto à BM&FBovespa. 
 
2. ORDENS 
 
Para efeito destas regras e da Instrução CVM nº 505, entende-se por “Ordem” o ato pelo qual o Cli-
ente determina a esta Corretora que atue no recinto ou nos sistemas de negociação ou de registro 
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da BM&FBovespa, em seu nome e nas condições que especificar, observada a forma de transmis-
são indicada na respectiva Ficha Cadastral. 
 
A Corretora receberá os tipos de Ordens a seguir identificados, para operações nos mercados a vis-
ta, a termo, de opções, futuros, de swap e de renda fixa, desde que o Cliente atenda às demais con-
dições estabelecidas neste documento: 
 
a) Ordem Administrada: é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos 

ativos a serem comprados ou vendidos, cabendo à Corretora, a seu critério, determinar o mo-
mento e os sistemas em que as Ordens serão executadas; 

b) Ordem Casada: é aquela cuja execução está vinculada à execução de outra Ordem do Cliente, 
podendo ser com ou sem limite de preço; 

c) Ordem Discricionária: é aquela dada por administrador de Carteira ou por quem represente 
mais de um Cliente, cabendo ao emitente estabelecer as condições em que a Ordem será exe-
cutada e, no prazo estabelecido pela BM&FBovespa, indicar os nomes dos Clientes finais a se-
rem especificados, atribuindo-lhes as operações realizadas; 

d) Ordem Limitada: é aquela a ser executada somente ao preço igual ou melhor do que o especifi-
cado pelo Cliente; 

e) Ordem a Mercado: é aquela que especifica somente a quantidade e as características dos ati-
vos, devendo ser executada a partir do momento em que for recebida; 

f) Ordem Monitorada: é aquela em que o Cliente, em tempo real, decide e determina à Corretora 
as condições de execução; e 

g) Ordem “Stop”: é aquela que especifica o preço a partir do qual a Ordem deverá ser executada. 
 
Caso o Cliente não especifique o tipo de Ordem relativo à operação que deseja executar, a Correto-
ra poderá escolher aquele que melhor atenda as instruções recebidas. 
 
3. HORÁRIO PARA RECEBIMENTO DE ORDENS 
 
As Ordens serão recebidas durante o horário comercial da Corretora, entretanto, quando recebidas 
fora do horário de funcionamento dos mercados administrados pela BM&FBovespa, as Ordens terão 
validade somente para a sessão de negociação seguinte. 
 
4. FORMA DE EMISSÃO DE ORDENS 
 
A emissão de Ordens poderá se dar verbalmente ou por escrito, conforme opção efetuada pelo Cli-
ente em sua Ficha Cadastral. 
 
São verbais as Ordens recebidas por via telefônica, e escritas, aquelas recebidas por programas de 
mensagens instantâneas (AOL, MSN, Yahoo, Bloomberg e Reuters). Estas serão gravadas e guar-
dadas por 5 (cinco) anos, constando conforme o caso, assinatura, número da linha ou aparelho 
transmissor e a hora em que a mensagem foi enviada ou recebida. 
 
4.1. Pessoas Autorizadas a Emitir Ordens 

 
A Corretora somente poderá receber Ordens emitidas pelo Cliente ou por seus representantes ou 
procuradores identificados na Ficha Cadastral. No caso de procurador, caberá ao Cliente apresentar 
o respectivo instrumento de mandato à Corretora, a ser arquivado juntamente com a Ficha Cadas-
tral, cabendo, ainda, ao Cliente, informar a Corretora sobre a eventual revogação do mandato. 
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5. PRAZO DE VALIDADE DAS ORDENS 
 
As Ordens terão validade de acordo com o prazo de validade determinado pelo Cliente quando de 
sua emissão, ou 
As Ordens terão validade por prazo indeterminado, até ordem de cancelamento pelo Cliente, ou 
Nos casos em que os Clientes não determinarem uma validade para suas Ordens, serão válidas 
apenas para o dia em que forem emitidas. 
 
6. PROCEDIMENTOS DE RECUSA DE ORDENS 
 
A Corretora poderá, a seu exclusivo critério, recusar Ordens de seus Clientes, no todo ou em parte, 
mediante comunicação imediata aos mesmos, não sendo obrigada a revelar as razões da recusa. 
 
A Corretora recusará Ordens de operações de Cliente que se encontre, por qualquer motivo, impe-
dido de operar no mercado de valores mobiliários. 
 
Quando a Ordem for transmitida por escrito, a Corretora formalizará a eventual recusa também por 
escrito. 
 
A Corretora, a seu exclusivo critério, poderá condicionar a aceitação das Ordens ao cumprimento 
das seguintes exigências: 
 
a) prévio depósito dos títulos a serem vendidos ou, no caso de compra ou de movimentações que 

venham a gerar obrigações, prévio depósito do valor correspondente à operação; 
b) no caso de lançamentos de opções a descoberto, mediante prévio depósito dos títulos objeto ou 

de garantias, na BM&FBovespa, por intermédio da Corretora, desde que aceitas também pela 
BM&FBovespa, ou de depósito de numerário em montante julgado necessário; 

c) depósitos adicionais de garantias, a qualquer tempo, nas operações realizadas nos mercados de 
liquidação futura. 

 
A Corretora estabelecerá, a seu exclusivo critério, limites operacionais e/ou mecanismos que visem 
a limitar riscos a seu Cliente, em decorrência da variação de cotação e condições excepcionais de 
mercado, podendo recusar-se a receber as Ordens. 
 
Ainda que atendidas as exigências acima, a Corretora poderá recusar-se a receber qualquer Ordem, 
a seu exclusivo critério, e sempre que verificar a prática de atos ilícitos ou a existência de irregulari-
dades, notadamente voltadas à criação de condições artificiais de preços, ofertas ou demandas no 
mercado, manipulação de preços, operações fraudulentas, uso de práticas não eqüitativas e/ou in-
capacidade financeira do Cliente. 
 
7. REGISTRO DE ORDENS 
 
A Corretora mantém sistema de registro de Ordens contendo as seguintes informações: 
• código ou nome de identificação do Cliente na Corretora. 
• data e horário de recepção da Ordem. 
• prazo de validade da Ordem. 
• numeração seqüencial e cronológica da Ordem. 
• descrição do ativo objeto da Ordem, com o código de negociação, a quantidade e o preço. 
• indicação de operação de pessoa vinculada ou de Carteira própria. 
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• natureza da operação (compra ou venda; tipo de mercado: à vista, a termo, de opções, futuros, 
de swap e de renda fixa; repasse ou operações de Participantes com Liquidação Direta - PLDs). 

• tipo da Ordem (Administrada, Casada, Discricionária, Limitada, a Mercado, Monitorada e “Stop”). 
• identificação do transmissor da Ordem nos seguintes casos: Clientes pessoas jurídicas, Clientes 

cuja Carteira seja administrada por terceiros, ou ainda, na hipótese de representante ou procura-
dor do Cliente autorizado a transmitir Ordens em seu nome. 

• identificação do Operador de Mesa (nome). 
• Identificação do Operador de Pregão Eletrônico (Código alfa). 
• identificação do número da operação na BM&FBovespa. 
• Indicação de operação de pessoa vinculada ou de Carteira própria. 
• indicação do status da Ordem recebida (executada, não-executada, cancelada). 
 
8. CANCELAMENTO DE ORDENS 
 
Toda e qualquer Ordem, enquanto não executada, poderá ser cancelada: 
a) por iniciativa do próprio Cliente; 
b) por iniciativa da Corretora: 

• quando a operação ou circunstâncias e os dados disponíveis apontarem risco de inadimplên-
cia do Cliente;  

• quando contrariar as normas operacionais do mercado de valores mobiliários e/ou risco de 
inadimplência, casos em que a Corretora deverá comunicar ao Cliente. 

 
A Ordem, enquanto ainda não executada, será cancelada quando o Cliente decidir alterar quaisquer 
de suas condições, sendo emitida uma nova Ordem. 
 
A Ordem não executada no prazo pré-estabelecido pelo Cliente será automaticamente cancelada 
pela Corretora. 
 
A Ordem cancelada será devidamente inutilizada e mantida em arquivo seqüencial, juntamente com 
as demais Ordens emitidas. 
 
A alteração ou o cancelamento de uma Ordem deverá ser comandado pelo mesmo meio utilizado 
para a sua emissão. 
 
9. EXECUÇÃO DAS ORDENS 
 
9.1. Execução 

 
Para fins de execução, as Ordens de operações nos sistemas de negociação da BM&FBovespa po-
derão ser agrupadas, pela Corretora, por tipo de mercado e título ou características específicas do 
contrato. 

 
As Ordens Administradas, Discricionárias e as Monitoradas não concorrem entre si e nem com as 
demais. 

 
As Ordens executadas por PLDs deverão ser identificadas no cartão de negociação da 
BM&FBovespa. 
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A Ordem transmitida pelo Cliente à Corretora poderá, a exclusivo critério da Corretora, ser executa-
da por outra instituição ou ter o repasse da respectiva operação para outra instituição com a qual a 
Corretora mantenha Contrato de repasse. 
 
Em caso de interrupção do sistema de negociação da Corretora ou da BM&FBovespa, por motivo 
operacional ou de força maior, as operações, se possível, serão executadas por intermédio de outro 
sistema de negociação disponibilizado pela BM&FBovespa. 

 
A Corretora estabelecerá, a seu exclusivo critério, limites operacionais e/ou mecanismos que visem 
a limitar riscos a seu Cliente, em decorrência da variação de cotação e condições excepcionais de 
mercado, podendo recusar-se a executar total ou parcialmente as Ordens recebidas, mediante a 
imediata comunicação ao Cliente. 

 
9.2. Confirmação de Execução da Ordem 

 
A confirmação da execução da Ordem de operações se dará mediante a emissão de Nota de Corre-
tagem a ser encaminhada ao Cliente. 

 
O Cliente receberá, no endereço informado em sua Ficha Cadastral, o “Extrato de Negociações”, 
emitido mensalmente pela BM&FBovespa, que demonstra os negócios realizados e a posição em 
aberto em nome do Cliente. 

 
10. DISTRIBUIÇÃO DOS NEGÓCIOS 
 
A Corretora fará a distribuição dos negócios realizados na BM&FBovespa por tipo de mercado, valor 
mobiliário / contrato e por lote padrão / fracionário, obedecidos os seguintes critérios: 
 
a) somente as Ordens que sejam passíveis de execução no momento da efetivação de um negócio 

concorrerão em sua distribuição; 
b) as Ordens de pessoas não vinculadas à Corretora terão prioridade em relação às Ordens de 

pessoas a ela vinculadas; 
c) a seriação cronológica de recebimento, conforme a categoria do Cliente, exceto no caso de Or-

dem monitorada, em que o Cliente poderá interferir, via telefone. 
d) as Ordens administradas, casadas e monitoradas terão prioridade na distribuição dos negócios, 

pois estes foram realizados exclusivamente para atendê-las. 
 
 
11. ESPECIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS 
 
A especificação dos negócios executados pela Corretora nos mercados administrados pela 
BM&FBovespa, em atendimento às Ordens de Clientes, será realizada nos seguintes horários: 
 
a) operação realizada até às 11:30:59h: especificar até 12:30:00h; 
b) operação realizada de 11:31:00h até 13:00:59h: especificar até 14:00:00h; 
c) operação realizada de 13:01:00h até 15:30:59h: especificar até 16:30:00h; 
d) operação realizada de 15:31:00h até 17:00:59h: especificar até 18:00:00h; e 
e) após 17:01:00h: especificar até 19:30:00h. 
 
As operações decorrentes de Ordens emitidas por PLDs, por investidores institucionais, por investi-
dores estrangeiros, por pessoas jurídicas financeiras e por administradores de Carteiras ou de fun-
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dos de investimento poderão ser especificadas para o Cliente final até às 19:30:00h do próprio dia 
da execução. 
 
O disposto acima não abrange Ordens de Carteira própria de instituições detentoras de títulos patri-
moniais de emissão da BM&FBovespa da categoria de Corretora de Mercadorias, bem como das 
entidades abertas e fechadas de previdência complementar, que deverão ser especificadas de acor-
do com os horários indicados nas letras “a” a “e” deste item. 
 
12. LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES 
 
A Corretora manterá, em nome do Cliente, conta-corrente não movimentável por cheque, destinada 
ao registro de suas operações e dos débitos e créditos realizados em seu nome. 
 
O Cliente obriga-se a pagar com seus próprios recursos a Corretora, pelos meios que forem coloca-
dos à sua disposição, os débitos decorrentes da execução de Ordens de operações realizadas por 
sua conta e ordem, bem como as despesas relacionadas às operações, proibido o depósito em di-
nheiro. 
 
Os recursos financeiros enviados pelo Cliente à Corretora, via sistema bancário, somente serão con-
siderados disponíveis após a respectiva confirmação por parte da Corretora. 
 
Caso existam débitos pendentes em nome do Cliente, a Corretora está autorizada a liquidar, em 
Bolsa ou em Câmaras de Compensação e Liquidação, os contratos, direitos e ativos, adquiridos por 
sua conta e ordem, bem como a executar bens e direitos dados em garantia de suas operações, ou 
que estejam em poder da Corretora, aplicando o produto obtido no pagamento dos débitos penden-
tes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial. Se ainda, persistirem débitos de liqui-
dação, a Corretora poderá tomar as medidas judiciais que julgar necessárias. 
 
13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A taxa de corretagem será negociada com o Cliente quando da contratação dos serviços da Correto-
ra. 
 
Toda comunicação mantida entre Cliente e a Corretora e seus profissionais, para tratar de quaisquer 
assuntos relativos às suas operações, serão gravadas, podendo o conteúdo das gravações ser usa-
do como prova no esclarecimento de questões relacionadas à sua conta e operações, sendo manti-
do em arquivo pelo prazo de 5 (cinco) anos. 
 
A Corretora manterá todos os documentos relativos às Ordens e às operações realizadas e, no caso 
de adoção do sistema de gravação para fins de registro de Ordens, a integralidade das gravações 
decorrentes, pelo prazo e nos termos estabelecidos pela CVM. 
 
O gerenciamento do risco operacional busca fornecer subsídios à definição de estratégias de segu-
rança, além do estabelecimento de limites abrangendo análises de exposições e tendências. 
 
O controle e monitoramento das operações dos Clientes, tais como, volume operacional, margem 
depositada, margem requerida, limite de exposição operacional e limite de Contratos por mercadoria, 
podem ser analisados ao longo do dia, proporcionando segurança quanto à liquidação financeira em 
D+1, evitando inadimplência e lavagem de dinheiro (risco Intraday). 
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As regras de negociações atualmente aplicáveis às ofertas e aos negócios originados em negocia-
ção eletrônica aplicam-se igualmente às ofertas enviadas por meio de modelo DMA (Direct Market 
Access), devendo ser obedecidas em qualquer caso as regras operacionais e as normas definidas 
pela Bolsa e pela CVM, bem como pelas reguladoras dos países de origem de Clientes não-
residentes no Brasil, quando aplicáveis, como também as regras impostas pela Terra Investimentos 
para atendimento às exigências tecnológicas e gerenciais de conduta, risco e segurança do merca-
do, submetendo-se a Corretora aos processos de fiscalização e auditoria dos Órgãos Reguladores 
dos Mercados de Derivativos. 
 
A Terra Investimentos admite operações de Carteira própria e pessoas vinculadas. 
 
São consideradas Pessoas Vinculadas (PV) à Corretora: 
 
a) Administradores, empregados, operadores e prepostos da Terra Investimentos; 
b) Agentes autônomos e sociedades de agentes de investimentos; 
c) Demais profissionais que mantenham, com a Terra Investimentos, contrato de prestação de ser-

viços diretamente relacionados à atividade de intermediação; 
d) Sócios ou acionistas da Terra Investimentos, pessoas físicas; 
e) Cônjuge ou companheiro(a) e filhos menores das pessoas mencionadas nos incisos acima; 
f) Sócios, acionistas e sociedades controladas direta ou indiretamente pela Terra Investimentos, 

pessoas jurídicas, excetuadas as instituições financeiras e as instituições a elas equiparadas; 
g) Equiparam-se às operações e ordens realizadas por pessoas vinculadas à Terra Investimentos, 

aquelas relacionadas com a Carteira própria da Corretora; 
h) Clubes e Fundos de Investimento, cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas que 

tenham poder de influência nas decisões de negociação do administrador. 
 
 
Terra Investimentos 
 


