Política de Rateio e Divisão de Ordens
REGRAS DE ATUAÇÃO – CONFORME INSTRUÇÃO CVM 505
Para efeito deste documento entende-se por “Ordem” o ato pelo qual o Cliente
determina a realização de uma operação ou registro de operação com valor
mobiliário, em seu nome e nas condições que especificar, observada a forma de
transmissão indicada no documento cadastral (verbais ou escritas).
A TÁTICA efetuará o lançamento das Ordens recebidas por meio de sistema
informatizado e apresentará as seguintes informações:
•
•
•
•
•
•
•
•

Código ou nome de identificação do Cliente na Tática;
Data, horário e número sequencial que identifique a seriação cronológica de
recepção de Ordem;
Descrição do ativo objeto da Ordem (característica e quantidade dos valores
mobiliários a serem negociados);
Natureza da operação (compra ou venda; tipo de mercado, preço);
Identificação do transmissor da Ordem;
Prazo de validade da Ordem;
Tipo de Ordem (se aplicável); e
Indicação da Pessoa Vinculada ou da Carteira Própria

Toda e qualquer Ordem, enquanto não executada, poderá ser cancelada:
a) Por iniciativa do próprio Cliente ou pelo terceiro autorizado a transmitir Ordens
em seu nome;
b) Por iniciativa da Tática no caso de:
a. A operação, as circunstâncias e os dados disponíveis na Tática
apontarem risco de inadimplência do Cliente;
b. Contrariar as normas legais ou regulamentares dos mercados
organizados administrados pelo CETIP;
c. A ordem ter prazo de validade para o próprio dia da emissão e não for
executada total ou parcialmente.
Ordens não executadas nos prazos estabelecidos pelo Cliente serão automaticamente
canceladas pela Tática.
Quando a Ordem for feita por escrito, a Tática somente acatará o pedido de
cancelamento por escrito.
Os cancelamentos previstos neste item deverão estar expressamente identificados
no controle que formaliza o registro de Ordens. A Ordem cancelada será mantida em
arquivo sequencial, juntamente com as demais Ordens e emitidas e executas.
As ordens de compra/venda são feitas por ordem de chegada. Em caso de ordens
simultâneas, é utilizado o preço médio das operações.
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