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BOLSA DE MERCADORIAS & FU11JRQS-BM&F
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
4S I' SESSÃO

DELIBERAÇÃO
Estabelec:e as regras de conduta de que trata o ano 3'

da InstnlÇlo CVM n' 381, de 28 de abril de 2003, c 05

critérios

para

sociedades
corretoras, de suas Regras c Parin"Iet«n; de: Atll3Çlo.
11

dabomçlo.

pelas

de que trata 0 ano(f da mesma Instruçlo.

o Conselho de AdminislraçAo da Bolsa de

Mercadorias & Futuros-BM&F,
em Sessão realizada nesta data, no uso das atribuições que lhe confere o inc.

n do art.

Si dos Estatutos Sociais, e tendo em visla o disposto no art. 3° da
Instrução nO387, de 28 de abril de 2003, da Comissão de Valores Mobiliários,
DELIBERA :

Art. ) 0 Além do cumprimento das disposiçôes legais aplicáveis e da
regulamentaç/io expedida pela Comiss30 de Valores Mobiliários, pelo Banco
Co:nlrul do Drusil, pelll BM&F c pelas dcm::.;s autori dades c;;ompcl~nICS, cadu.
qual na sua respecliva esfera de competência. os Associados da BM&F
("Associados") deverio observar as regras de conduta e os critérios de
elaboração de suas Regras e Parâmetros de Atuação estabelecidos por esta
Deliberação,

An. 2° Tendo em vista o disposto no ano 3" da Instrução CVM n,o 387, os
Associados deverão observar, na condução de suas atividades e no
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relacionamento com seus clientes e com os dcmais participantes do mercado,
no mínimo, as seguintes regras de conduta:
I • os A~ soc i lldol devem IIIUI1/' no melhor inle r.:ssc dc seus clienles, visando
manter a integridade do mercado e fazendo prevalecer elevados padrões éticoi
de negociaçAo, capacitaçio e comportamento nas SUIU relações com a BM&F,
com os demais Associados, com seus clientes e com outros partici pantes do
mercado;
11 - os Associados devem apresentar aos seus clientes informações sobre o
funcionamento e as características dos mercados de valo res mobiliários, sobre
o rec into e os sistemas de negociaçio ou de registro da BM&F, bem como
sobre os procedimentos para o cumprimento das ordens e os riscos envolvidos
na~ opcra~õcs

n:alimdllli;

III - os Associados devem colocar à disposição de seus clientes, antes do
inicio de suas operações, as Regras e Parâmetros de AtuaçAo por eles
estabelecidos nos termos desta Deliberação;
IV - os Associados devem implantar normas e procedimentos de controles
intemos que proporcionem amplo e atualizado conhecimento sobre a
capacitação econômico-financeira e as caracteristicas operacionais de seus
clientes;
V - os Associados devem estabelecer controles dos valores e dos ativos
recebidos de seus clientes, a qualquer título;
VI - os Associados devem manter os registros e os documentos relativos ao
recebimento, transmissão e cumprimento de ordens;

VII - os Associados devem fomecer aos seus clientes, em tempo hábil, toda a
documentação relativa às operações por eles realizadas;
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VIII - os Associados n!io devem contribuir para a veiculação ou circulaç!l.o de
noticias ou de informações impmisas sobre os valores mobiliários, sobre 05
mercados admi nistrados pela BM&F ou sobre os participantes de tais
mercados;
IX - os Associados nllo devem adotar condutas ou utilizar procedimentos que
poSDm vi r a, direta ou indiretamente, confi gurar operaç3cs fraudulentas,
c:riaçlo de condições arti fic iais de mercado, manipulação de preços ou
práticas não eqUitati vas, conforme definidas na regulamentação em vigor;

x - os Associados não devem realizar operações, em nome próprio ou de seus
clientes, que coloquem em risco a própria capacidade de liquidá-Ias fi sica ou

financeiramente;
XI - O~ Associados d<:vem man t<!r 5il::ilo sobr<.1 o.s op<.!rnç&:s rcnliUld(ls e sobre
outros dados e informações de seus clientes, nos termos da legislaçl0 em
vigor.

Art. ] 0 Os Associados devem, ao estabelecer suas Ro::grns e Parâmetros de
Atuação, demonstrar de forma clara e ino::quívoca o seu modo de atuação,
dispondo, no mínimo, sobre:
I - os tipos de ordens, o horário para o seu recebimento e o prazo de validade;
" - os procedimentos de recusa, registro, emiss50, execuçAo, distribuição e
cancelamento de ordens; e
111 - a forma de atendimento das ordens recebidas e a forma de distribuição
dos negócios realizados, assim como 0$ cri térios adotados cm caso de confli to
de interesse e concorrêncilt.
Parãgrufo único. Ao tratar dos casos de conflito de interesse e de concorrência
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devem estabelecer os procedimentos necessários para assegurar aos clientes
tratamento justo e eQQitativo, atendida a regulamenlaçlo em vigor.

An. 4' Os Associados slo responsáveis pelo cumprimento do disposto nas .

Regras e Parâmetros de Atuaçlo estabelecidas nos tennos do artigo anterior.

Os administradores, diretores, empregados e prcpostos, a Qualquer
título, dos Associados da BM&F, assim como os agentes autônomos a eles
Art. 5"

vinculados, devem apresentar ilibada repulaçlo, idoneidade moral,
capacitaç10 t~cnica e especializaçlo necessária para o exercicio dos cargos e
ter seus respectivos registros e autorizações na Comisslo de Valores
Mobiliários, quando assim for requerido.

Art. 6" Os representantes dos Associados que atuem no recinto ou nos
sistemas de negociaçlo ou de registro da BM&F devem manter absoluto
decoro, observando, permanentemente, os padrões de êtica e conduta
compatíveis com a funçlo desempenhada.

Art. 7" As dú vidas acerca da interpretação ou da aplicaçll.o desta Deliberaçll.o
serão dirimidas pelo Conselho de Administração da BM&F.

Art. go A presente Deliberação entrará em vigor na data que vier a ser fixada
pelo Diretor Geral.
Sala das Sessões do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadorias &
F",,",,,,-"M,~. em 24 de junho de 2003.

,
Diretor Geral
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