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T ERMO DE A cUSAÇÃO 

PROCESSO A DMINISTRATIVO ORDINÁRIO No 15/2017 

A CUSADOS: ORLA DTVM S.A. 

LUCIA CRISTINA RODRIGUES PINTO 

PAULO DOMINGUEZ LANDEIRA 

I. INTRODUÇÃO 

O Diretor de Autorregulação da BSM Supervisão de Mercados ("BSM"), no 

exercício da competência que lhe é conferida pela Instrução da Comissão de 

Valores Mobiliários ("CVM") no 461, de 23 de outubro de 2007 ("ICVM 461/2007"), 

determina a instauração de Processo Administrativo Ordinário, em face de: 

I. Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. , inscrita no 

 com sede na , 

 ("Orla" ou 

"Corretora"); 

11. Luc ia Cristina Rodrigues Pinto, inscrita no CPF/MF sob o -

,  

    Diretora responsável pelo 

cumprimento das normas estabelecidas na Instrução CVM n° 505, de 27 

de setembro de 2011 ("ICVM 505/2011 ") (nos termos do artigo 4°, inciso I) e 

pela supervisão dos procedimentos e controles internos (nos termos do 

artigo 4°, inciso 11) ("Lucia" ou "Diretora") e 

111. Paulo Dominguez Landeira, inscrito no CPF/MF sob o , 

residente e domiciliado à  

, Diretor de Relações com o Mercado 

e responsável por operações ("Paulo" ou "Diretor"), 
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em razão dos fatos e elementos de autoria e materialidade de infrações apurados 

pela Superintendência de Auditoria da BSM, descritos no Relatório de Auditoria 

n° 502/2016 ("Relatório de Auditoria 2016") (Doc. 1) e no Relatório de Auditoria 

n° 173/2017 ("Relatório de Auditoria 2017") (Doc. 2), que são parte integrante do 

presente Termo de Acusação. 

11. Dos FATOS 

1. A BSM realizou, em 2015, 2016 e em 2017, Auditorias Operacionais na 

Orla com objetivo de averiguar se a Corretora cumpre com as regras referentes 

aos processos e aos controles internos, conforme previsto na ICVM 461 /2007, 

tendo como referência a base legal e regulamentar e o atendimento aos requisitos 

estabelecidos no Manual de Acesso da 83 (atual denominação da 

BM&FBOVESPA), divulgado pelos Ofícios Circulares 040/2014-DP, 046/2014-DP 

e 078/2008-DP, com as alterações do Ofício Circular 068/2015-DP, de 17.7.2015 

("Roteiro Básico"), que tratam dos requisitos de acesso e permanência dos 

Participantes aos mercados administrados pela 83. 

2. Em 22.2.2016, a BSM, por meio do ofício 252/2016-DAR-BSM (Doc. 

3), arquivou o Relatório de Auditoria Operacional referente ao ano de 2015 

("Relatório de Auditoria 2015"), emitido em 11.6.2015, e determinou que a 

Corretora conferisse especial atenção aos pontos de auditoria que constam do 

respectivo relatório. 

3. Posteriormente, a auditoria da BSM emitiu o Relatório de Auditoria 

2016, em 4.7.2016, sobre o qual a Corretora manifestou-se em 5.8.2016 

("Resposta ao Relatório de Auditoria 2016") (Doc. 4). O Relatório de Auditoria 

referente a 201 7 foi emitido em 10.7.2017 e a Corretora manifestou-se em 

8.8.2017 ("Resposta ao Relatório de Auditoria 2017") (Doc. 5). Os Relatórios de 

Auditoria são relatórios de exceção, pois relatam somente as irregularidades 

verificadas pela auditoria na Corretora. 

4. Considerando o acima exposto, foram apontadas as seguintes 

irregularidades: 
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Relatório de Auditoria 2016 

5. A obrigação de definição do perfil de investimento foi instituída pelas 

condições de acesso dispostas no Ofício Circular n° 078/2008-DP, com a 

alteração trazida no Ofício Circular n° 069/2009-DP. Dessa forma, desde 

1°.7.2010, os intermediários1 estão obrigados a definir e a manter atualizado o 

perfil de investimento de seus clientes, a avaliar continuamente a adequação das 

operações de seus clientes em relação ao perfil de investimento definido, a ofertar 

produtos e serviços compatíveis com o tipo de perfil do investidor e a comunicar 

seus clientes sobre a execução de operações fora de seu perfil operacional. 

6. Na análise dos procedimentos de suitability da Orla, foi apurado no 

Relatório de Auditoria 2016 que a Corretora definiu metodologia para o processo 

de suitability, mas não a implementou. 

7. Assim, a Corretora deixa de classificar os clientes em categorias de 

perfil de investimento que deveriam estar previamente estabelecidas, em 

descumprimento ao artigo 3°2 da Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 

2013 ("ICVM 539/2013") e aos itens 203 e 21 4 do Roteiro Básico. 

8. Para que o perfil de investimento do cliente seja definido, o 

intermediário deve verificar um mínimo de informações a respeito de seus 

clientes, as quais estão elecandas no artigo 2°5 da ICVM 539/2013. 

1 O termo "intermediários" é utilizado conforme o conceito do art. 1°, inciso I da Instrução CVM n° 
505, de 27 de setembro de 2011: "I - intermediário: a instituição habilitada a atuar como integrante 
do sistema de distribuição, por conta própria e de terceiros, na negociação de valores mobiliários 
em mercados regulamentados de valores mobiliários;" 
2 "Art. 3° Com o objetivo de atender às obrigações contidas no art. 2°, as pessoas referidas no art. 
1 o devem avaliar e classificar o cliente em categorias de perfil de risco previamente estabelecidas". 
3 "Item 20. O Participante deve defin ir e manter atualizado o Perfil de Investimento de seus 
Clientes, contendo: ( ... )". 
4 "Item 21. O Participante deve avaliar e classificar cada Cliente em categorias uniformes de Perfil 
de Investimento previamente estabelecidas pelo próprio Participante. Esse dever do Participante 
aplica-se a todos os seus Clientes, com exceção dos casos previstos na regulamentação vigente". 
s "Art. 2° As pessoas referidas no art. 1° devem verificar se: I - o produto, serviço ou operação é 
adequado aos objetivos de investimento do cliente; 11 - a situação financeira do cliente é 
compatível com o produto, serviço ou operação; e 111- o cliente possui conhecimento necessário 
para compreender os riscos relacionados ao produto, serviço ou operação". 
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9. O questionário previsto no processo de suitability da Corretora não 

contempla os seguintes itens: (a) o valor e os ativos que compõem o patrimônio 

do cliente; (b) o valor das receitas regulares declaradas pelo cliente; (c) a 

necessidade futura de recursos declarada pelo cliente; (d) a natureza, o volume e 
a frequência das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores 

mobiliários, bem como o período em que tais operações foram realizadas e (e) a 

formação acadêmica e a experiência profissional do cliente. 

1 O. As informações (a) e (b) constam no cadastro dos clientes da 

Corretora, e não são consideradas na definição do perfil de investimento, porque 

não constam do Questionário Perfil do Investidor que é utilizado para calcular a 

pontuação que definirá o perfil do cliente. 

11 . A atribuição de perfil de investimento dos clientes da Corretora, não 

está em conformidade com o diposto nos §§ 2° e 3°6 do artigo 2° da ICVM 

539/2013 e nos itens 20.2.1 , 20.2.2, 20.2.3, 20.3.2 e 20.3.37 do Roteiro Básico. 

12. Essas irregularidades já haviam sido apontadas no Relatório de 

Auditoria 2015. 

13. Em sua resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora afirmou já 

ter adequado a "Política de Conheça o seu Cliente e Suitability", para incluir os 

pontos relacionados a recomendações de investimentos, monitoração das 

6 "§ 3° Para cumprimento do disposto no inciso 111, as pessoas referidas no art. 1° devem analisar, 
no mínimo: I - os tipos de produtos, serviços e operações com os quais o cliente tem 
familiaridade; 11 - a natureza, o volume e a frequência das operações já realizadas pelo cliente no 
mercado de valores mobiliários, bem como o período em que tais operações foram realizadas; e 111 
-a formação acadêmica e a experiência profissional do cliente." 
7 "Item 20. O Participante deve definir e manter atualizado o Perfil de Investimento de seus 
Clientes, contendo: 20.1 . Os objetivos de investimento, considerando, no mínimo: 20.1.1. o 
período em que o Cliente deseja manter o investimento; 20.1.2. as preferências declaradas quanto 
à assunção de riscos; e 20.1.3. as finalidades do investimento; 20.2. A compatibilidade da situação 
econômico-financeira com o produto, o serviço ou a operação, considerando, no mínimo: 20.2. 1. o 
valor das receitas regulares declaradas pelo Cliente; 20.2.2. o valor e os Ativos que compõem o 
patrimônio do Cliente; e 20.2.3. a necessidade futura de recursos declarada pelo Cliente; 20.3. O 
conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao produto, ao serviço ou à 
operação, considerando, no mínimo: 20.3.1 . os tipos de produtos, serviços e operações com os 
quais o Cliente tem familiaridade; 20.3.2. a natureza, o volume e a frequência das operações já 
realizadas pelo Cliente no mercado de valores mobiliários, bem como o período em que tais 
operações foram realizadas; e 20.3.3. a formação acadêmica e a experiência profissional do 
Cliente." 
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operações relacionadas ao perfil do investidor e comunicação das operações em 

desacordo com o perfil do cliente. Nesta resposta também consta que o processo 

eletrônico de implementação destas práticas está em execução junto a um 

fornecedor. 

14. Apesar de a Corretora informar que estava implementando o seu 

processo de suitability, a ausência de mecanismos para identificar perfil, 

classificar o perfil e monitorar as operações já havia sido apontada desde 2015. 

Relatório de Auditoria 2017 

15. No Relatório de Auditoria 2017, apurou-se que a Orla continua com 

falhas no questionário que utiliza para definição do perfil de investimento de 

clientes, já que não considera nesse questionário os seguintes requisitos: (a) o 

valor das receitas regulares declaradas pelo cliente e (b) a natureza, o volume e a 

frequência das operações já realizadas pelo cliente no mercado de valores 

mobiliários, bem como o período em que tais operações foram realizadas. Estes 

pontos são requeridos pelo parágrafo 2°8 do artigo 2° da ICVM 539/2013 e pelos 

itens 20.2, 20.2.1 e 20.2.29 do Roteiro Básico. Especificamente sobre o item (a) 

acima, a Corretora mantém esta informação no cadastro do cliente, mas não a 

utiliza para definição do perfil de investimento. 

16. Segundo o apontamento feito no Relatório de Auditoria 2017, a Orla 

não possui procedimentos para: (a) alertar o cliente sobre a inadequação de perfil, 

com a indicação das causas da divergência e (b) obter declaração expressa do 

cliente de que está ciente da inadequação do perfil. Estas providências são 

necessárias nos casos em que (I) o perfil de investimento do cliente não seja 

adequado ao produto ou serviço ou (11) não sejam obtidas as informações que 

8 "Art. 2° As pessoas referidas no art. 1° devem verificar se: § 2° Para cumprimento do disposto no 
inciso 11, as pessoas referidas no art. 1° devem analisar, no mínimo: I - o valor das receitas 
regulares declaradas pelo cliente; 11 - o valor e os ativos que compõem o patrimônio do cliente; e 
111- a necessidade futura de recursos declarada pelo cliente." 
9 "Item 20.2. A compatibilidade da situação econômico-financeira com o produto, o serviço ou a 
operação, considerando, no mínimo: 20.2.1 . o valor das receitas regulares declaradas pelo 
Cliente; 20.2.2. o valor e os Ativos que compõem o patrimônio do Cliente( ... )" 

DARJSJURITBA BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275-01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

fi. 5 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

permitam a identificação do perfil de investimento do cliente. A falta destes 

procedimentos infringe o artigo 6°10 da ICVM 539/2013. 

17. Em resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

promoveu alterações no Questionário de Suitability, para tratar das informações 

requeridas pelo parágrafo 2° do artigo 2° da ICVM 539/2013, atualizando o 

questionário disponibilizado em seu site. Também efetuou levantamento de 

clientes ativos sem perfil de investidor, para implementar plano de ação visando 

manter contato com os clientes para preenchimento de questionário, bem como 

para definir rotina para informar os clientes de que eles estão executando 

operações incompatíveis com o perfil de investimento. 

18. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido apontadas no Relatório 

de Auditoria 2015 e 2016, tratando-se de pontos recorrentes. Sobre a falta dos 

procedimentos exigidos pelo artigo 6° da ICVM 539/2013, a Orla não definiu um 

prazo para adequar seu procedimento. 

11.2. Cadastro 

Contrato de Intermediação 

Relatório de Auditoria 2016 

19. Conforme informado no Relatório de Auditoria 2016, o Contrato de 

Intermediação de Operações da Corretora não continha disposição a respeito dos 

itens 9, 12, 13a, 13b(i), 13c(ii), 13e, 13f(i e ii), 13g(i e ii), 13h e 13i do Anexo V ao 

Ofício Circular n° 053/2012-DP11 . A ausência dessas cláusulas infringe o disposto 

10 "Art. 6° Quando o cliente ordenar a realização de operações nas situações previstas nos incisos 
I a 111 do art. 5°, as pessoas referidas no art. 1° devem, antes da primeira operação com a 
categoria de valor mobiliário: I -alertar o cliente acerca da ausência ou desatualização de perfil ou 
da sua inadequação, com a indicação das causas da divergência; e 11 - obter declaração expressa 
do cliente de que está ciente da ausência, desatualização ou inadequação de perfil. " 
11 Estes itens encontram-se transcritos no Anexo I do Relatório de Auditoria n° 173/17, que integra 
este termo de acusação. Complementarmente, o item 13b(i) segue abaixo, por não constar do 
referido anexo: "13. O Contrato-padrão de intermediação para os clientes que operem com 
derivativos deve, adicionalmente, conter cláusulas dispondo que: (b) O Participante poderá, a seu 
critérios: (i) limitar a quantidade de posições em aberto mantidas em nome do cliente, bem como 
encerrá-las, quando ultrapassarem o limite estabelecido." 
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no item 9.1 .12 do Ofício Circular n° 053/2012-DP e o disposto no item 713 do 

Roteiro Básico. 

20. Na Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora afirmou que 

identificaria e incluiria as cláusulas relacionadas ao Anexo V do Ofício Circular, 

disponibilizando o documento no site da instituição. Porém, conforme será 

demonstrada na descrição do Relatório de Auditoria 2017, a nova versão do 

Contrato de Intermediação ainda não contém todas as cláusulas mínimas exigidas 

pelo Anexo V do Ofício Circular n° 053/2012-DP. 

Relatório de Auditoria 2017 

21. De acordo com o mencionado no Relatório de Auditoria 2017, da 

amostra de 5 clientes dentro do total de 26 que realizaram operações entre 

2.1.2017 a 31.3.2017, tem-se que os Contratos de Intermediação desses 5 

clientes não possuem todas as cláusulas mínimas requeridas pelo Anexo V do 

Ofício Circular n° 053/2012-DP, conforme detalhado no Anexo I ao Relatório de 

Auditoria 2017. O não atendimento do conteúdo mínimo no Contrato de 

Intermediação descumpre o item 9.1 14 do Ofício Circular n° 053/2012-DP e o item 

715 do Roteiro Básico. 

22. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

incluirá e ajustará as cláusulas acima relacionadas. 

12 "9.1 . O Participante deve firmar contrato de intermediação de operações com seus Clientes, 
inclusive não residentes, podendo se utilizar de instrumento equivalente, estabelecendo as 
cláusulas e as condições da relação entre as partes, observando o conteúdo mínimo estabelecido 
no Anexo V." 
13 "Item 7. O Participante deve firmar contrato de intermediação com seus Clientes, podendo uti
lizar-se de instrumento equivalente, estabelecendo as cláusulas e as condições da relação entre 
as partes, observando as condições e o conteúdo mínimo estabelecidos pela BM&FBOVESPA. " 
14 "9.1. O Participante deve firmar contrato de intermediação de operações com seus Clientes, 
inclusive não residentes, podendo se utilizar de instrumento equivalente, estabelecendo as 
cláusulas e as condições da relação entre as partes, observando o conteúdo mínimo estabelecido 
no Anexo V." 
15 "Item 7. O Participante deve firmar contrato de intermediação com seus Clientes, podendo uti
lizar-se de instrumento equivalente, estabelecendo as cláusulas e as condições da relação entre 
as partes, observando as condições e o conteúdo minimo estabelecidos pela BM&FBOVESPA." 
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23. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2015 e 2016, tratando-se de ponto recorrente. 

Prestação de serviços de custódia 

Relatório de Auditoria 2016 

24. A Orla, na qualidade de agente de custódia registrada na 83, deve 

celebrar, com seus clientes, contratos ("Contrato de Custódia") que contenham o 

conteúdo mínimo determinado pela 83, conforme dispõe o item 916 do Roteiro 

Básico. 

25. No Relatório de Auditoria 2016, foi apontada ausência dos seguintes 

itens no Contrato de Custódia da Corretora: (a) cláusula 37.2.717 requerida pelo 

Regulamento de Operações da Câmara de Compensação, Liquidação e 

Gerenciamento de Riscos de Operações no Segmento Bovespa e da Central 

Depositária de Ativos (Câmara de Ações) ("Regulamento da Câmara de Ações"), 

vigente à época dos fatos, e (b) possibilidade de contratação de terceiros, 

requerido pelo artigo 9°, inciso 11118 da ICVM 542/2013. 

26. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora afirma que já 

incluiu as disposições acima no seu Contrato de Prestação de Serviços de 

Custódia. Porém, conforme será demonstrado abaixo, a nova versão do Contrato 

de Custódia ainda não contém as cláusulas mínimas exigidas pelo Regulamento 

de Operações e pela ICVM 542/2013. 

16 "Item 9. Para os Participantes que atuarem como Agentes de Custódia, o contrato ou instru
mento equivalente a ser celebrado com o Cliente deve conter, no mínimo, as disposições re
queridas pela BM&FBOVESPA." 
17 "37. Nos instrumentos próprios, o Agente de Custódia deve: ( .. . )37.2 perante seus clientes, no 
caso dos Agentes de Custódia, exclusivamente, formalizar Contrato de Prestação de Serviço de 
Custódia de Ativos, no qual constarão, no mínimo, as seguintes disposições: ( ... ) 37.2.7 cláusula 
em que o cliente autoriza o Agente de Custódia a implementar, quando for solicitado, o 
mecanismo de Bloqueio de Venda." 
18 "Art. go A prestação de serviço de custódia deve ser objeto de contrato específico, celebrado 
entre o investidor ou o emissor, conforme o caso, e o custodiante, que deve dispor, no mínimo, 
sobre: ( ... ) 111 - a possibilidade de contratação de terceiros;" 
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Relatório de Auditoria 2017 

27. Segundo o disposto no Relatório de Auditoria 2017, o Contrato de 

Custódia não apresentou o conteúdo mínimo exigido pelas cláusulas 37.2.3.2 e 

37.2.719 do Regulamento da Câmara de Ações, vigente à época dos fatos, e pelo 

artigo 9, inciso IV20 da ICVM 542/2013, conforme detalhado no Anexo 11 ao 

Relatório de Auditoria 2017. 

28. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

incluirá e ajustará as cláusulas acima relacionadas, para posterior disponibilização 

no site da Orla. 

29. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2016, tratando-se de ponto recorrente. 

11.2.3. Ausência de termo de autorização para realização de operações de 

empréstimo de ações (BTC) 

Relatório de Auditoria 2017 

30. Foi verificado no Relatório de Auditoria 2017 que a Orla não possui 

termo de autorização para realização de operações de empréstimo de ações 

(BTC) ou instrumento equivalente contendo, no mínimo: (a) prazo de vigência; (b) 

-- forma de transmissão das ordens; (c) declaração do cliente de que conhece e 

adere ao regulamento do serviço de empréstimo de valores mobiliários. No 

período de 2.1.2017 a 31.3.2017, o cliente  realizou operações de 

empréstimo de ações, ensejando o descumprimento do artigo 8°21 da ICVM 

19 "37. Nos instrumentos próprios, o Agente de Custódia deve: ( ... ) 37.2 perante seus clientes, no 
caso dos Agentes de Custódia, exclusivamente, formalizar Contrato de Prestação de Serviço de 
Custódia de Ativos, no qual constarão, no mínimo, as seguintes disposições: ( ... ) 3. cláusula em 
que o cliente declara conhecer o inteiro teor: ( ... ) 37.2.3.2 do contrato firmado entre a 
BM&FBOVESPA e os Agentes de Custódia. ( ... ) 7. Cláusula em que o cliente autoriza o Agente de 
Custódia a implementar, quando for solicitado, o mecanismo de Bloqueio de Venda." 
2o "Art. 9° A prestação de serviço de custódia deve ser objeto de contrato específico, celebrado 
entre o investidor ou o emissor, conforme o caso, e o custodiante, que deve dispor, no mínimo, 
sobre: ( ... ) IV- a descrição dos riscos inerentes aos serviços de custódia." 
21 "Art. 8° O termo de autorização a que se refere o § 3° do art. 3° deverá mencionar, no mínimo: I 
- o prazo de sua vigência; 11 - a forma de transmissão das ordens de investidores para realização 
de operações de empréstimo e as informações que deverão integrar as ordens; e 111 - declaração 
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441/2006 e do Capítulo VI do Manual de Procedimentos Operacionais Câmara de 

Ações. 

31. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 
identificará os clientes que realizaram operações de empréstimo, para obter a 

assinatura do termo de autorização, bem como incluir este termo nas operações 

futuras. 

11.3. Ordens 

11.3.1. Ausência de ordem e ordem executada em condições divergentes da 

solicitação. 

Relatório de Auditoria 2016 

32. Em amostra de 20 ordens executadas no período entre 1°.12.2015 e 

29.2.2016, a Corretora não apresentou ordem referente ao negócio abaixo, o que 

representa 5% do total analisado na amostragem. 

Código Cliente Data CN Ativo Qtde 

49  15/1 2/15 v VALE3 2.000 

33. No Relatório de Auditoria 2015 também houve execução de negócios 

sem a ordem de clientes, pois em análise amostrai de 15 negócios executados no 

período de 2.1.2015 a 15.3.2015, a Corretora não apresentou ordens referentes a 

3 negócios (20% do total). 

34. A não apresentação de ordem infringe os artigos 1222 e 1423 da ICVM 

505/2011 e o item 3324 do Roteiro Básico. 

dos investidores de que conhecem e aderem ao regulamento do serviço de empréstimo de valores 
mobiliários." 
22 "Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I - escrito; 11- telefone 
e outros sistemas de transmissão de voz; ou 111 - sistemas eletrônicos de conexões 
automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o 
horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução." 
23 "Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de 
todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a 
registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz." 
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35. Em resposta Relatório de Auditoria 2016, a Orla afirmou que passará a 

alertar os clientes que as operações somente serão realizadas com formalização 

da ordem. Ressalta-se que não basta a Orla informar ao cliente sobre a não 

execução de negócios sem ordem, a Corretora deve ter controles para que 

nenhum negócio seja executado sem a ordem do cliente. 

Relatório de Auditoria 2017 

36. Consta do Relatório de Auditoria 201 7, que dentro um universo de 35 

ordens executadas no período de 2.1.201 7 a 31 .3.2017, a Corretora não 

apresentou as ordens referentes a 19 negócios (54,28%). Isto representa infração 

aos artigos 1225 e 1426 da ICVM 505/2011 e ao item 3327 do Roteiro Básico. 

37. Na Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

passaria a programar controles adequados para identificação e controle das 

ordens, e analisaria a contratação de Módulo Sinacor para esta finalidade. 

38. As inconformidades apontadas no Relatório de Auditoria 2017 são 

recorrentes, uma vez que foram apontadas no Relatório de Auditoria 201 5 e 2016. 

Informações no registro de ordens 

Relatório de Auditoria 2017 

39. O Roteiro Básico, em seu item 3028 e o item 2.5.129 do Ofício Circular 

n° 053/2012-DP definem as informações que devem constar no registro das 

24 "Item 33. O Participante somente deve executar negócios mediante Ordem prévia do Cliente e 
nas condições por este estabelecidas, exceto nos casos previstos no contrato de intermedia- ção 
firmado entre as partes." 
25 "Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I - escrito; 11 - telefone 
e outros sistemas de transmissão de voz; ou 111 - sistemas eletrônicos de conexões 
automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o 
horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução." 
26 "Art. 14. O intermediário que atue em mercado organizado deve manter sistema de gravação de 
todos os diálogos mantidos com seus clientes, inclusive por intermédio de prepostos, de forma a 
registrar as ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de voz." 
27 "Item 33. O Participante somente deve executar negócios mediante Ordem prévia do Cliente e 
nas condições por este estabelecidas, exceto nos casos previstos no contrato de intermedia- ção 
firmado entre as partes." 
2s "Item 30. O Participante deve registrar todas as Ordens. O registro deve conter, pelo menos, as 
seguintes informações: 30.1. Código ou nome de identificação do Cliente; 30.2. Data e horário de 

DARISJURfTBA BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275-01013-001- São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

fi. 11 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

ordens dos clientes, dos Participantes30, nos mercados administrados pela B3, 

seja Participante Pleno de Negociação ("PNP")31 ou Participante de Negociação 
("PN")32. 

40. Foi verificado no Relatório de Auditoria 2017 que nos sistemas de 

gravação e registro de ordens da Corretora não estavam presentes as seguintes 

informações: (a) numeração sequencial e cronológica da ordem (item 30.4. do 

Roteiro Básico) e (b) indicação do status da ordem recebida (executada, não

executada e cancelada) (item 30.12. do Roteiro Básico). Dessa forma, a Corretora 

descumpriu os dispositivos do Roteiro Básico mencionados acima e o parágrafo 

único do artigo 1233 da ICVM 505/2011 . 

recepção da Ordem; 30.3. Prazo de validade da Ordem; 30.4. Numeração sequencial e 
cronológica da Ordem; 30.5. Descrição do Ativo objeto da Ordem, com o código de negociação, a 
quantidade e o preço; 30.6. Indicação de operação de pessoa vinculada ou de carteira própria; 
30.7. Natureza da Ordem (compra ou venda; tipo de mercado: a vista, a termo, de opções, futuro, 
de swap e de renda fixa; Repasse ou operações de Participantes com liquidação direta, ou Pls); 
30.8. Tipo da Ordem (administrada, casada, discricionária, limitada, a mercado, monitorada, de 
financiamento e stop); 30.9. Identificação do emissor da Ordem; 30.1 O. Identificação do número da 
operação na BM&FBOVESPA; 30.11. Identificação do Operador de Sistema Eletrônico de 
Negociação; 30.12. Indicação do status da Ordem recebida (executada, não executada ou 
cancelada)." 
29 "2.5.1. O registro das Ordens transmitidas por telefone ou outros sistemas de transmissão de 
voz deverá ocorrer por sistema de gravação que possibilite a reprodução, com clareza, do diálogo 
mantido pelo Cliente ou por seu Representante com o Participante ou seus prepostos (inclusive 
agentes autônomos de investimento), contendo: (a) A data, o horário do inicio, horário do fim ou a 
duração de cada gravação dos diálogos mantidos com os clientes; {b) A identificação do 
Representante do Participante ou de seus prepostos (inclusive agentes autônomos de 
investimento) e respectivo ramal telefônico ou identificador equivalente; (c) A natureza da Ordem, 
de compra ou de venda, e do tipo de Orem (conforme previsto na regulamentação aplicável); (d) O 
prazo de validade da Ordem; (e) A descrição do Ativo, das quantidades e dos preços, se for o 
caso; e (f) Controle do total das gravações feitas a cada dia." 
30 Definição conforme disposto no Roteiro Básico: "Participante - instituição detentora de 
autorização de acesso de negociação, custódia, liquidação e/ou registro em relação aos mercados 
administrados pela BM&FBOVESPA" 
31 O participante de negociação pleno (PNP) compreende as instituições que detêm o direito de 
acesso aos ambientes e sistemas de negociação da 83. 
32 O participante de negociação (PN) compreende as instituições que realizam suas operações por 
meio de um ou mais participantes de negociação plenos (PNP). 
33 "Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I- escrito; 11 - telefone 
e outros sistemas de transmissão de voz; ou 111 - sistemas eletrônicos de conexões 
automatizadas. Parágrafo único. Todas as ordens devem ser registradas, identificando-se o 
horário do seu recebimento, o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução." 
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41 . Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

passaria a programar controles adequados para identificação e controle das 

ordens e analisaria a contratação de Módulo Sinacor para esta finalidade. 

11.4. Liquidação 

Relatório de Auditoria 2017 

42. O Relatório de Auditoria 2017 apontou que da amostra de 15 

movimentações financeiras de clientes analisadas, 5 (33%) foram depósitos 

realizados em cheque e que a Corretora não mantém cópia dos cheques 

recebidos, não sendo possível verificar a origem dos recursos depositados, no 

total de R$ 23.070,15. 

43. A impossibilidade de identificar a origem dos recursos implica em 

descumprimento do disposto no artigo 2734 da ICVM 505/2011 e no item 6735 do 

Roteiro Básico. 

44. Na resposta ao Relatório de Auditoria de 2017, a Orla inseriu um plano 

de ação para, no caso de depósitos em cheque, que seja mantida uma cópia do 

comprovante de depósito da titularidade do cliente. Para o caso apontado no 

Relatório de Auditoria de 2017, os cheques não foram apresentados. 

45. Contudo, referido plano de ação não atende às exigências do Roteiro 

Básico, uma vez que a Corretora deve guardar cópia do cheque para comprar a 

titularidade do emitente do cheque, que deve ser seu cliente, uma vez que não é 

permitido o endosso de cheque. 

34 "Art. 27. O pagamento de valores a intermediários por clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou cheque de titularidade do cliente." 
3s "Item 67. o pagamento de valores ao Participante por Clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cliente." 
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11.5. Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Supervisão de Operações e 

Ofertas 

Relatório de Auditoria 2016 

46. De acordo com o Relatório de Auditoria 2016, a Corretora não tinha 

parâmetros e critérios para monitorar as operações e situações descritas nos 

incisos I, IV, V, VI, IX, X, XI, XIII e XV do artigo 6° da Instrução CVM n° 301 , de 16 

de abril de 1999 ("ICVM 301/1999"). 

47. A Auditoria da BSM verificou que a Corretora não possuía parâmetros 

suficientes para identificar (I) operações que envolvam as mesmas partes, nas 

quais haja seguidos ganhos ou perdas (artigo 6°, inciso 11 da ICVM 301/1999) e 

(11) operações com finalidade de gerar perda ou ganho sem fundamento 

econômico (artigo 6°, inciso VIl da ICVM 301/1999), uma vez que para a sua 

análise a Orla adota o critério de verificar apenas os clientes que realizaram mais 

de 3 negócios diretos no período de 30 dias. 

48. Referido critério adotado pela Corretora não é suficiente para verificar 

as operações acima descritas, uma vez que a análise dele isoladamente não seria 

capaz de identificar se houve repetição de contrapartes e se os negócios geraram 

perda ou ganho para determinado cliente. Portanto, a monitoração da Corretora 

para os incisos 11 e VIl do artigo 6° da ICVM 301/1999 são insuficientes. 

49. Desta forma, a Corretora infringiu o artigo 6°, incisos 11 e Vll36 da ICVM 

301/1999 e o item 123.2 e 123.737 do Roteiro Básico. 

50. O Relatório de Auditoria aponta também que a Corretora possui 

parâmetros insuficientes para identificação de operações que evidenciem 

36 "Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei n° 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações 
ou situações envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... ) 11 -operações realizadas entre as 
mesmas partes ou em beneficio das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas 
no que se refere a algum dos envolvidos; ( ... )VIl -operações realizadas com finalidade de gerar 
perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico;" 
37 "( . .. ) 123.2. Operações realizadas entre as mesmas partes ou em beneficio das mesmas partes, 
nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos; ( ... ) 123.7. 
Operações realizadas com a finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, 
objetivamente, fundamento econômico;" 
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oscilação significativa em relação ao volume e/ou freqüência de negoctos de 

quaisquer das partes envolvidas (artigo 6°, inciso 111 da ICVM 301/1999). A 

Corretora apenas considera como parâmetro a quantidade de registros de 

depósitos e retiradas na conta-corrente gráfica dos clientes. 

51. Esse parâmetro não permite identificar oscilações significativas em 

relação ao volume e/ou freqüência de negócios de qualquer das partes 

envolvidas, e resulta em monitoramento parcial, não cumprindo o disposto no 

artigo 6°, inciso 11138 da ICVM 301/1 999 e o item 123.339 do Roteiro Básico. 

52. Além disso, a Corretora não possuía base de dados, parâmetros e 

critérios para identificar situações definidas como práticas abusivas, não 

monitorando operações e ofertas que podem acarretar, por exemplo, na criação 

de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, manipulação de preços, 

operações fraudulentas, práticas não equitativas, Layering, Squeezing, Quote 

Stuffing e Spoofing, em descumprimento ao item 12640 do Roteiro Básico. 

53. As irregularidades acima apontadas foram informadas para a Corretora 

no Relatório de Auditoria 2015. 

54. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora, com base 

nos parâmetros identificados anteriormente, solicitou ao fornecedor do sistema e

Guardian alterações para que o sistema possa servir para a monitoração das 

operações que recaiam nos casos acima. 

55. Sobre as situações de monitoramento parcial, a Corretora afirmou ter 

levantado as operações indicadas junto à mesa de operações e ter criado 

procedimentos internos para o monitoramento. 

38 "Art. 6° ( ... ): 111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou 
freqüência de negócios de qualquer das partes envolvidas;" 
39 "1 23.3. Operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou à 
frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas;" 
40 "Item 126. O Participante deve monitorar todas as operações e ofertas por ele intermediadas, 
com o propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, pelo menos ao diretor 
responsável, as situações definidas na regulamentação vigente como Práticas Abusivas, de que 
são exemplos: criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço; manipulação de 
preços; operações fraudulentas; práticas não equitativas; Layering; Squeezing; Quote Stuffing; 
Spoofing." 
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56. Sobre a falta de base de dados, parâmetros e critérios para 

identificação de práticas abusivas, a Orla informou que estes elementos seriam 

implementados após um processo interno para definição de critérios de 

monitoramento que seriam definidos com a Diretoria. 

Relatório de Auditoria 2017 

57. Conforme consta no Relatório de Auditoria 2017, os parâmetros 

estabelecidos pela Corretora para prevenção à lavagem de dinheiro são 

insuficientes para a identificação de operações em algumas situações, conforme 

descrito abaixo. 

58. Para identificação de operações realizadas entre as mesmas partes ou 

em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no 

que se refere a algum dos envolvidos (artigo 6°, inciso 11 da ICVM 301/1999), a 

Corretora informou que utiliza os seguintes parâmetros para identif icação de 

operações atípicas: (a) realização acima de 3 negócios diretos no mês pelo 

cliente; (b) ganho ou perda financeira do cliente no mês for igual ou superior a 

30% do ganho ou da perda financeira semestral média do cliente e (c) quantidade 

de negócios realizados no mês com uma mesma instituição na contraparte for 

superior a 1 O negócios. 

59. No entanto, tais parâmetros são insuficientes para identificar operações 

atípicas para a situação do artigo 6°, inciso 11 da ICVM 301/1999, pois, em relação 

ao parâmetro (a), a Corretora deixa de apurar o resultado por negócio direto, o 

que não permite a identificação de recorrência de ganhos ou perdas de seu 

cliente. A respeito do parâmetro (b) a Corretora deixa de apurar o resultado por 

operação, o que não permite identificar a recorrência de ganhos ou perdas de 

alguma contraparte das operações; monitora exclusivamente operação day trade, 

não monitorando operações de swing frade; não utiliza o ajuste no cálculo dos 

resultados das operações do segmento BM&F e no período analisado pela 

Auditoria da BSM, referida regra não estava ativa no sistema e-Guardian. Por fim, 

sobre o parâmetro (c), a Corretora não apura o resultado por operação, o que não 

permite identificar a recorrência de ganhos ou perdas de alguma contraparte das 

operações e no período analisado pela Auditoria da BSM, referida regra não 

estava ativa no sistema e-Guardian. 
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60. Portanto, a Corretora não cumpre com o artigo 6°, inciso 114 1 , da ICVM 

301/1999 e com o item 123.242 do Roteiro Básico, pois os parâmetros que utiliza 

para identificação dessas operações atípicas são insuficientes. Essa mesma 

irregularidade já havia sido identificada no Relatório de Auditoria 2016. 

61. Para identificação de operações que evidenciem mudança repentina e 

objetivamente injustificada relativamente às modalidades operacionais 

usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s) (artigo 6°, inciso VI da ICVM 301/1 999), 

a Corretora informou que utiliza os seguintes parâmetros para identificação de 

situações atípicas: (a) quando o cliente realiza operações no mercado Bovespa 

ou BM&F após 2 meses sem operar nesses mercados; (b) quando o volume 

financeiro (compras e vendas) operado no mês é superior ao volume financeiro do 

perfil do cliente e (c) quando o cliente altera em seu cadastro a sua capacidade 

financeiro para um valor 50% acima daquele informado anteriormente. 

62. Pela análise que consta no Relatório de Auditoria sobre os parâmetros 

utilizados pela Corretora, tais regras atenderam parcialmente aos requisitos de 

monitoramento de operações que evidenciem mudança operacional dos 

envolvidos, pois não consideram mudanças operacionais ocorridas dentro dos 

mercados Bovespa (à vista, opções e termo) e BM&F (derivativos financeiros, 

commodities e opções). 

63. Assim, a Corretora não cumpre o disposto no artigo 6°, inciso Vl43 da 

ICVM 301/1999 e no item 123.644 do Roteiro Básico, pois os parâmetros que 

utiliza para identificação dessas situações atípicas são insuficientes. 

41 "Art. 6° Para fins do disposto no art. 11, inciso I, da Lei n° 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas 
no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... ) 11 -operações realizadas entre as mesmas partes ou 
em benefício das mesmas partes, nas quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a 
algum dos envolvidos;" 
42 "123.2. Operações realizadas entre as mesmas partes ou em benefício das mesmas partes, nas 
quais haja seguidos ganhos ou perdas no que se refere a algum dos envolvidos;" 
43 "Art. 6° Para fins do disposto no art. 11 , inciso I, da Lei n° 9.613, de 1998, as pessoas 
mencionadas 
no art. 2° desta Instrução devem monitorar continuamente as seguintes operações ou situações 
envolvendo títulos ou valores mobiliários: ( ... )VI- operações que evidenciem mudança repentina e 
objetivamente injustificada relativamente às modalidades operacionais usualmente utilizadas 
pelo(s) envolvido(s);" 
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64. Para identificação de operações realizadas com finalidade de gerar 

perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico (artigo 

6°, inciso VIl da ICVM 301/1999), a Corretora utiliza os seguintes parâmetros: (a) 

realização de, no mínimo, 1 day trade no mês, com quantidade de acerto igual ou 

superior a 60% da quantidade total de day trades realizados no mês e desde que 

o volume financeiro seja maior que R$ 1 0.000,00, considerando o mesmo ativo e 

na mesma data; (b) quantidade de negócios diretos realizados pelo cliente no mês 

é superior a 3; (c) realização de um ou mais negócios no mês com valor financeiro 

acima de R$ 10.000,00 cin ativos de baixa rentabilidade e liquidez e (d) realização 

no mês de um ou mais negócios nos quais o preço do ativo seja maior ou menor 

que 30% do seu preço médio no dia do negócio. 

65. Porém, tais parâmetros são insuficientes para identificar operações 

atípicas para a situação do artigo 6°, inciso VIl da ICVM 301/1999, pois, em 

relação ao parâmetro (a), a Corretora não considera clientes que obtiveram 

perdas, somente ganhos; não verifica clientes que operaram volume financeiro 

inferor a R$ 1 0.000,00, mesmo que tenham acertado 60% ou mais das operações 

day trade realizadas no mês, deicando de monitorar todos os clientes e não utiliza 

o ajuste no cálculo dos resultados das operações do segmento BM&F. Sobre o 

critério (b) a Corretora não apura ganhos e perdas dos negócios diretos 

realizados. No parâmetro (c), a Corretora não considera clientes que operaram 

volume financeiro inferior a R$ 1 0.000,00, com ativos de baixa rentabilidade e 

liquidez, deixando de monitorar todos os clientes. Por fim, em relação ao 

parâmetro (d), a Orla não apura ganhos e perdas das operações realizadas. 

66. Desta forma, a Corretora não cumpre com o artigo 6°, inciso VIl, da 

ICVM 301/1999 e com o item 123.7 do Roteiro Básico, pois os parâmetros que 

utiliza para identificação e monitoramento dessas operações atípicas são 

insuficientes, deixando, inclusive, de monitorar alguns clientes. Essa mesma 

irregularidade já havia sido identificada no Relatório de Auditoria 2016. 

44 "123.6. Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada 
relativamente 
às modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s);" 
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67. Utilizando as regras definidas pela Corretora em seu sistema e

Guardian, a Auditoria da BSM reprocessou as operações realizadas por 

intermédio da Orla em janeiro de 2017 e identificou que a Corretora não detectou 

27 alertas de ocorrências de operações atípicas, as quais estão detalhadas no 

Anexo 111 do Relatório de Auditoria 2017. Ao não identificar essas atipicidades a 

Corretora, consequentemente, não as analisou, deixando de dar tratamento para 

esses casos. As atipicidades identificadas estão resumidas na tabela abaixo: 

Alertas não %de alertas 
Art. 6° da Alertas não 

ICVM Parâmetros identificados 
identificados 

identificados 
301/1999 pela BSM pelo 

pelo Participante 
Participante 

Volume de ordens incompatível 
I com a capacidade financeira do 4 4 100% 

cliente nos últimos 30 dias 

111 
Oscilação significativa no valor de 

16 16 100% 
operações realizadas 

Operação com produto não 
VI existente no histórico de 5 5 100% 

operação do cliente 

VIl 
Variação atípica no valor de 

2 2 100% ativos 

68. Ao não identificar as atipicidades acima apontadas, a Corretora 

descumpriu o disposto no artigo 6°, incisos I, 111, VI e VIl da ICVM 301/1999 e itens 

123.1, 123.3, 123.6 e 123.7 do Roteiro Básico. 

69. Por fim, assim como apontado no Relatório de Auditoria 2016, a 

Corretora não definiu parâmetros e critérios para monitorar práticas abusivas, 

como: criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço, manipulação 

de preços, operações fraudulentas, práticas não equitativas, Layering, Squeezing, 

Quote Stuffing e Spoofing, em descumprimento ao item 12645 do Roteiro Básico. 

45 "Item 126. O Participante deve monitorar todas as operações e ofertas por ele intermediadas, 
com o propósito de identificar, avaliar, registrar, coibir e comunicar, pelo menos ao diretor 
responsável, as situações definidas na regulamentação vigente como Práticas Abusivas, de que 
são exemplos: criação de condições artificiais de demanda, oferta ou preço; manipulação de 
preços; operações fraudulentas; práticas não equitativas; Layering; Squeezing; Quote Stuffing; 
Spoofing." 
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70. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Orla afirmou que foram 

solicitadas as alterações e correções nos parâmetros do sistema de 

monitoramento para todas as regras que apresentaram insuficiência. Além disso, 

a Corretora questionou o fornecedor desse sistema quanto à funcionalidade e à 

aplicabilidade da regra de movimentação financeira por parte do cliente. 

71. Especificamente sobre o monitoramento de práticas abusivas, a 

Corretora afirmou que está desenvolvendo o processo para definição de controle 

e monitoramento dessas situações, para então implementar Política de Práticas 

Abusivas com a mesa de operações. 

72. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, houve 

inconformidades apontadas no Relatório de Auditoria 2017 que já haviam sido 

indicadas no Relatório de Auditoria 2015 e 2016, tratando-se de pontos 

recorrentes. 

11.6. Segurança da Informação 

Parâmetros de Senhas 

Relatório de Auditoria 2016 

73. A Auditoria da BSM apresentou a avaliação dos parâmetros de senhas 
da rede corporativa da Orla e dos sistemas e-Guardian, SBL, Sisfinance Bolsa, 
Sisfinance Conta-Corrente e Sisfinance Tesouraria, a fim de verificar a adequação 
desses sistemas ao item 13346 do Roteiro Básico. Na amostragem analisada, 
constatou-se que os parâmetros de senhas não observavam os padrões mínimos 
exigidos pelo Roteiro Básico, conforme tabela abaixo: 

46 "Item 133. As senhas de acesso à rede e aos sistemas internos devem ser individuais e não 
compartilhadas, bem como seguir, pelo menos, os seguintes parâmetros: 133.1. Tamanho mínimo: 
6 (seis) caracteres; 133.2. Tempo máximo de expiração: 90 (noventa) dias; 133.3. Quantidade 
máxima de tentativas antes do bloqueio: 5 (cinco); 133.4. Duração do bloqueio: desbloqueio 
mediante avaliação do administrador; 133.5. Histórico mínimo de senhas utilizadas: 6 (seis); 133.6. 
Complexidade ativada; 133.7. Armazenamento de forma criptografada; 133.8. Troca da senha 
padrão fornecida pelo fabricante do sistema operacional, do software de terceiro ou de sistemas. 
Em casos de eventuais configurações diferentes das indicadas acima, é facultada, para a 
supervisão, a avaliação pelo conjunto dos parâmetros de senhas, desde que proporcione 
segurança semelhante à obtida pelo resultado dos parâmetros acima." 
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Sistema I 
Requisito 
Mínimo 

1. SBL 

2. Sisfinance 
(Bolsas) 

···--- ·---
3. Sisfinance 
(C. Corrente) 

t----·--" 
4. Sisfinance 
(Tesouraria) 
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Tamanho I Tempo de I Tentativas I Duração do I Histórico I Complexidade I Criptografia Mínimo Expiração Bloqueio Bloqueio 

06 90 dias I 05 Desbloqueio 06 I Ativada I A tivada caracteres tentativas Administrador últimas 

06 60 dias 
04 Desbloqueio Não 

Ativada Ativada caracteres tentativas Administrador possui 
··- ----- - - - -- --------·· ·---·--·---· 

06 (*) 
03 Desbloqueio 

(*) Ativada Ativada caracteres tentativas Administrador ______ , ___ 
j-.. ·-·--·-- - -

06 30 dias 
03 Desbloqueio 

(*) Ativada Ativada 
caracteres tentativas Administrador 

(*) (*) (*) (•) (*) (*) (*) 

(*) A versão do sistema não possui tais parâmetros. Esses parâmetros estão disponíveis em outras versões do sistema. 

7 4. Destaca-se que o sistema SBL não estava parametrizado para guardar 

o histórico das últimas 6 senhas, conforme requisito do item 133 do Roteiro 

Básico. Além disso, a versão do sistema Sisfinance (tesouraria) utilizada pela 

Corretora, não tinha a possibilidade de parametrizar qualquer dos requisitos 

mínimos exigidos pelo item 133 do Roteiro Básico. A versão do sistema 

Sisfinance (bolsas) não permite parametrizar o tempo de expiração de senha e 

armazenamento do histórico das últimas 6 senhas. A versão do sistema 

Sisfinance (conta-corrente) não permite parametrizar e armazenar o histórico das 

últimas 6 senhas. 

75. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Orla informou que os 

parâmetros de senhas da rede corporativa foram corrigidos e que o processo foi 

submetido à utilização de padrão mínimo de segurança previsto no Roteiro 

Básico. 

76. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

relacionadas à falta de padrões mínimos de segurança de senhas apontadas no 

Relatório de Auditoria 2016 já haviam sido indicadas no Relatório de Auditoria 

2015, no item 7.2, tratando-se de pontos recorrentes. 

77. No Relatório de Auditoria 2015, foi constatado que 69% dos 

parâmetros de senhas avaliados não estavam em conformidade com os requisitos 

mínimos requeridos pelo item 133 do Roteiro Básico. 

DARISJURffBA BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275 - 01013-001 -São Paulo, SP 
Te i.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

fi. 21 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

Relatório de Auditoria 2017 

78. No Relatório de Auditoria 2017, na avaliação dos parâmetros de 

senhas da rede corporativa e dos mesmos sistemas auditados em 2016, a fim de 

verificar a adequação de ambos ao item 133 do Roteiro Básico, constatou-se que 

os parâmetros de senhas não observavam os padrões mínimos exigidos pelo 

Roteiro Básico, conforme tabela abaixo: 

I Tamanho Tempo de Tentativas Duração do 
Sistema 

Mínimo Expiração B loqueio Bloqueio 
Histórico Complexidade Criptografia 

Requisito 06 I 90 dias I 
05 Desbloqueio 06 Ativada I Ativada Mínimo caracteres tentativas Administrador últimas 

1.SBL 
06 

(*) 
04 Desbloqueio 06 

I Ativada Ativada 
caracteres tentativas Administrador senhas 

,.......--
2. Sisfinance 06 

(*) 
03 Desbloqueio Não 

Desat ivada Desativada 
(Bolsas) caracteres tentativas Administrador possui 

3. Sisfinance 06 
(*) 

03 Desbloqueio Não 
Desativada Desativada 

(C. Corrente) caracteres tentativas Administrador possui 

4. Sisfinance 06 
(*) 

03 Desbloqueio Não 
Ativada Ativada 

(Tesouraria) caracteres tentativas Administrador possui 

(*) Evidência não disponibilizada 

79. Em comparação com o resultado apresentado no Relatório de Auditoria 

2016, o sistema Sisfinance da Corretora continua não retendo o histórico das 6 

últimas senhas. Além disso, o sistema Sisfinance (bolsa e conta-corrente) não 

estava com a criptografia e com a complexidade da senha ativadas. Essas 

irregularidades descumprem o disposto nos itens 133.5 e 133.6 do Roteiro 

Básico. 

80. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

comunicou aos seus fornecedores a necessidade de adequação aos parâmetros 

mínimos, que seriam providenciados. 

81 . Em que pese a resposta, as inconformidades apontadas no Relatório 

de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório de Auditoria 2015 e 2016, 

tratando-se de pontos recorrentes. 
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Trilhas de Auditoria 

Relatório de Auditoria 2016 

82. Após análise dos sistemas eletrônicos da Orla, constatou-se no 

Relatório de Auditoria 2016 que a Corretora não possuía trilha de auditoria para a 

rede corporativa e para 3 sistemas aplicativos que suportam os processos do 

negócio, resultando em 3 sistemas47 (75% do total auditado) com trilhas de 

auditoria insuficientes e 2 sistemas48 (50% do total auditado) com período de 

retenção de trilha de auditoria inferior ao prazo de 5 anos, conforme determinado 

pelos itens 135 e 136 do Roteiro Básico. 

83. A ausência de trilha de auditoria significa que não há registro dos 

acessos de entrada e saída de usuário, com as respectivas datas e horários, em 

descumprimento ao item 13549 do Roteiro Básico. A obrigação de guarda das 

trilhas de auditoria de 5 (cinco) anos é prevista nos itens 135 e 13650 do Roteiro 

Básico, conforme indicado acima. 

84. De acordo com a Orla, em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 

2016, foi solicitada ao fornecedor a adequação das trilhas de auditoria às normas 

e prazo mínimo. 

Relatório de Auditoria 2017 

85. O Relatório de Auditoria 2017 apontou que o sistema Suity (14% do 

total auditado), que trata do suitability da Corretora, não possui trilha de autoria 

47 SBL (cadastro de clientes}, Sisfinance {bolsas) e Sisfinance (conta-corrente). 
48 Rede Corporativa e Sisfinance (bolsas). 
49 "Item 135. Os sistemas eletrônicos de negociação, de registro de Ordens, de cadastro, de 
gestão de risco, de custódia, de liquidação, de conta margem e de gerenciamento de Perfil de 
Investimento dos Clientes (suitability) devem conter Trilhas de Auditoria suficientes para assegurar 
o rastreamento de eventos, incluindo: 135.1. Identificação do usuário; 135.2. Data e horário de 
ocorrência do evento; 135.3. Identificação do evento (inclusão, alteração, exclusão). Para os 
sistemas eletrônicos de negociação, os eventos das Trilhas de Auditoria devem ser suficientes 
para assegurar o rastreamento do Cliente, da origem da oferta (IP do usuário e/ou de outros que 
permitam identificação da origem}, do profissional de operações (quando aplicável), do Ativo, das 
condições de negociação e da sessão de negociação utilizada. O período de retenção das Trilhas 
de Auditoria deve ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos." 
50 "Item 136. A rede interna de computadores e os sistemas eletrônicos de negociação devem 
conter Trilhas de Auditoria com registro dos acessos de entrada e saída (usuário, data e horário). 
O período de retenção das Trilhas de Auditoria deve ser de, no mínimo, 5 (cinco) anos." 
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para duas de suas atividades (inclusão e alteração de perfil de investimento de 

clientes e perguntas e respostas do questionário para composição do perfil de 

suitabi/íty). 

86. Os sistemas SBL, Sisfinance (bolsas) e Sisfinance (conta-corrente) 

(42% do total auditado) possuem trilhas de auditoria insuficientes para as 

atividades, respectivamente, de (a) inclusão e manutenção de dados cadastrais 

de clientes, (b) inclusão, alteração e cancelamento do registro de ordens de 

clientes e transferência de custódia de clientes, (c) inclusão e manutenção de 

valores financeiros lançados manualmente na conta-corrente gráfica dos clientes. 

87. Os sistemas de rede corporativa, Sisfinance (conta-corrente) e 

Sisfinance (bolsas) (42% do total auditado) têm período de retenção de trilha de 

auditoria inferior ao mínimo de 5 anos para as atividades, respectivamente, de (a) 

registro dos acessos de entrada/saída, (b) inclusão e manutenção de valores 

financeiros lançados manualmente na conta-corrente gráfica dos clientes e (c) 

inclusão, alteração e cancelamento do registro de ordens de clientes e 

transferência de custódia de clientes. 

88. Tendo em vista as falhas acima apontadas, a Corretora descumpriu os 

itens 135 e 136 do Roteiro Básico. As falhas apresentadas são similares àquelas 

que constam no Relatório de Auditoria de 2016. O que demonstra que a Orla não 

tratou as irregularidades conforme havia informado na Resposta ao Relatório de 

Auditoria 2016. 

89. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

comunicaria aos fornecedores a adequação relativa ao prazo mínimo e o ajuste 

necessário para que os sistemas cumpram as normas. No entanto, não houve 

nenhum documento apresentado pela Corretora que comprovasse essas 

informações, além da resposta não eximir a responsabilidade da Corretora pelos 

fatos ocorridos. 

90. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

relacionadas às trilhas de auditoria não existentes ou incompletas e que foram 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017, já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2016, tratando-se de pontos recorrentes. 
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Administração de Acessos 

Relatório de Auditoria 2016 

91. Foi apontado no Relatório de Auditoria 2016 que foram feitas análises 

dos acessos ativos à rede corporativa da Corretora, aos diretórios que contêm 

informações críticas, a 7 sistemas51 que suportam os processos de negócios e 

aos respectivos bancos de dados. Nessas análises, não foi identificada a 

aprovação para os acessos concedidos à rede corporativa, aos sistemas 

aplicativos e aos bancos de dados. 

92. Foram identificados 15 usuários genéricos, sem um responsável 

atribuído, com acesso ativo aos sistemas da Corretora. 

93. Não foi identificada evidência de monitoração dos acessos e das 

alterações realizadas no banco de dados SOL Server (e-Guardian, SBL e 

Sisfinance). A manutenção dos bancos de dados é realizada pelos prestadores de 

serviço Advice, SBL e Sisfinance, respectivamente. Foi identificado que a Orla 

não possui mecanismo para bloqueio dos acessos realizados remotamente pelos 

prestadores de serviço. 

94. Assim, em razão das falhas acima apontadas a Corretora infringiu os 

itens 13252, 139 e 139.153 do Roteiro Básico. 

95. O Relatório de Auditoria 2015 também apontou a existência de acessos 

genéricos aos sistemas e banco de dados da Corretora. 

96. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora afirmou que 

havia regularizado os acessos aos seus sistemas, desenvolvendo planilha 

contendo listagem de usuários, responsáveis e tipo de acesso. 

51 CAC (custódia}, CIN (cadastro de investidores), e-Guardian (PLD), SBL (cadastro de clientes), 
Sisfinance (bolsas), Sisfinance (conta-corrente) e Sisfinance (tesouraria). 
s2 "Item 132. O Participante deve manter a segurança da rede, de arquivos, da base de dados, de 
sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a integridade das informações de 
Clientes mantidas sob sua guarda." 
53 "Item 139. O acesso a sistemas, bancos de dados e redes - próprios, adquiridos de terceiros ou 
da BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes características: 139.1. Usuário individual e não 
compartilhado;" 
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97. A Corretora, em sua resposta, não apresenta evidências de que 

realizou os ajustes informados. Conforme descrição abaixo, do Relatório de 

Auditoria 2017, foram identificados novamente usuários genéricos com acesso 

aos sistemas da Corretora. 

Relatório de Auditoria 2017 

98. Foi apontado no Relatório de Auditoria 2017 que foram feitas análises 

dos acessos ativos à rede corporativa da Corretora, aos diretórios que contêm 

informações críticas, a 12 sistemas54 que suportam os processos de negócios e 

aos respectivos bancos de dados. Nessas análises, não foi identificada a 

aprovação para os acessos concedidos à rede corporativa, aos sistemas 

aplicativos e aos bancos de dados. 

99. Foram identificados 7 usuários genéricos, sem um responsável 

atribuído, com acesso ativo aos seus sistemas da Corretora. 

100. Não foi identificada evidência de monitoração dos acessos e das 

alterações realizadas no banco de dados SQL Server (e-Guardian, SBL e 

Sisfinance). A manutenção dos bancos de dados é realizada pelos prestadores de 

serviço Advice, SBL e Sisfinance, respectivamente. Foi identificado que a Orla 

não possui mecanismo para bloqueio dos acessos realizados remotamente pelos 

prestadores de serviço. 

101. As irregularidades acima apontadas infringem os itens 132, 139 e 139.1 

do Roteiro Básico. 

102. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

revisaria os processos para corrigir os acessos indevidos de usuários em sua 

rede e, posteriormente, renomearia as permissões de acesso aos colaboradores 

responsáveis. 

54 CAC (custódia), CIN (cadastro de investidores}, SINCAD (cadastro de clientes), LQV 
(liquidação), e-Guardian (PLD}, SBL (cadastro de clientes}, Suity (suitability}, Sisfinance (bolsas}, 
Sisfinance (conta-corrente}, Sisfinance (tesouraria), Avaya (gravação de voz) e CMA Series 4 
(sistema de negociação fornecido pela Planner CVC S.A. - Participante de Negociação Pleno, por 
meio do qual a Orla acessa os mercados administrados da 83). 
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103. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

relacionadas à administração de acessos são recorrentes desde 2015. 

Administração de Usuários - Identificação de Acesso 

Relatório de Auditoria 2017 

104. No Relatório de Auditoria 2017, para fins de analisar a identificação nos 

acessos e a administração de usuários, foram avaliadas as trilhas de auditoria 

contendo a origem das ofertas (IP do usuário) dos sistemas de negociação 

utilizados pela Corretora no período de 2.1.2017 a 31.3.2017. 

105. Foram identificadas 143 inserções de ofertas (em 15 pregões) do 

cliente  (utilizando tela de negociação Home 

Broker), oriundas de estação(ões) de trabalho conectada(s) à rede da Corretora. 

Ressalta-se que a Orla não possui sala de clientes. 

106. Na ficha cadastral do cliente não foi identificado emissor autorizado a 

inserir ofertas em seu nome. Tal situação configura o uso de senha de clientes 

por funcionário da Corretora ou a presença de clientes no ambiente da Orla 

(conforme detalhado no Anexo IV do Relatório de Auditoria de 2017). Para 

verificar a origem das ofertas emitidas em nome do cliente  

 foi solicitada uma amostra de 1 O ordens, sendo que 9 ordens (90%) 

não foram apresentadas. 

107. A execução de negoc1os sem as respectivas ordens do cliente 

descumpre o disposto no artigo 1255 da ICVM 505/2011. A presença de clientes 

no ambiente da Corretora infringe o item 5456 do Roteiro Básico. 

108. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

revisaria seu processo de identificação de acesso e verificaria o acesso de 

clientes no ambiente da Corretora. 

55 "Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: 
1- escrito; 
li -telefone e outros sistemas de transmissão de voz; ou 
111- sistemas eletrônicos de conexões automatizadas." 
56 "Item 54. É vedada a presença de Clientes, em qualquer hipótese, no ambiente da mesa de 
operações." 
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109. O plano de ação da Orla não traz solução para o problema verificado, 

uma vez que a Corretora não informa como irá impedir o acesso de clientes 

dentro do ambiente da Corretora ou impedir que seus funcionários acessem a 

conta de clientes. 

Segregação de Funções 

Relatório de Auditoria 2016 

110. Foi apresentada no Relatório de Auditoria 2016 análise dos acessos 

ativos à rede corporativa da Corretora, a fim de verificar se existem possíveis 

conflitos de interesses, ou acessos incompatíveis com a função desempenhada 

pelos colaboradores da Orla. Averiguou-se que a Orla não possui a definição das 

atividades que, acumuladas e executadas por uma mesma pessoa, podem gerar 

conflitos de interesses na operação dos sistemas da Corretora. Isso acarreta no 

descumprimento dos itens 13257 e 139.358 do Roteiro Básico. 

111 . Visando confirmar o apontamento acima, em levantamento realizado e 

validado pela Corretora a respeito das funções dos usuários que deveriam ter 

acesso aos sistemas, a Auditoria da BSM verificou que 7 colaboradores da Orla 

possuem acesso incompatível com a sua função, estando em situação de conflito 

de interesses: 

Nome do Colaborador Função I Sistema Acessos Incompatíveis 

1.  E t . . . ~C t f dição ao d"etó,io q"e •~•'"""' ' 'de"' s agia no e e orpora IVa - gravações de voz (L 1) 
----- --·--- -------- ----·---··-----·---·----- ----· 
2 C Alb C Gerente R d C f Edição ao diretório que armazena as ordens 

.    Comercial e e orpora lva - gravações de voz (L 1) 
------ ---- ------- ~·----- -- ----- -------------- . --1 

I CAC I T'""'feo>ooia de c"'tódia de clie"'"' (~ 
I Assistente de TI e ~--------··· _ (C1) . ______ 

3.  1 Operador de . . Inclusão e manutenção de valores I Mesa I ~lsfma~c)e (Conta financeiros lançados manualmente na conta 
orren e corrente gráfica dos clientes (L3) 

57 "Item 132. O Participante deve manter a segurança da rede, de arquivos, da base de dados, de 
sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a integridade das informações de 
Clientes mantidas sob sua guarda." 
58 "Item 139. O acesso a sistemas, bancos de dados e redes - próprios, adquiridos de terceiros ou 
da BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes características: ( ... ) 139.3. Ser concedido de forma 
a evitar o conflito de interesses. Para isso, o Participante deve definir e documentar, previamente à 
concessão dos acessos as atividades que, acumuladas e executadas pela mesma pessoa nos 
sistemas, possam gerar o conflito de interesses; ( ... )" 
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Função I 
I 

Sistema I Acessos Incompatíveis 

Gerente 
Rede Corporativa Edição ao diretório que armazena as ordens 

Operacional - gravações de voz (L 1) 

ls.  ! Contador (Quality) Rede Corporativa Edição ao diretório que armazena as ordens 
, - gravações de voz (L 1) ------------------------------1----------·-·--·---·~-·- ----------~· 

CIN Inclusão e manutenção de dados cadastrais 
de clientes (L4) 

--
Assistente Rede Corporativa Edição ao diretório que armazena as 

6.  
Administrativo 

gravações de voz (L 1) 

Sisfinance (Bolsas) Inclusão, alteração e cancelamento do 
registro de ordens de clientes (L5) 

Sisfinance (Tesouraria) Administrador (L6) 
---

Rede Corporativa Edição ao diretório que armazena as ordens 
- gravações de voz (L 1) 

---

Sisfinance (Conta Inclusão e manutenção de valores 

7.  Auxiliar de Corrente) financeiros lançados manualmente na conta 

 Tesouraria corrente gráfica dos clientes (L2) 

Sisfinance (Bolsas) Inclusão, alteração e cancelamento do 

I 
I 

registro de ordens de clientes (L5) 
---~ 

Sisfinance (Tesouraria) Administrador (L6) 
~--- ------·~ - . -L 1. Acesso em desacordo com o levantamento, que preve os segu1ntes colaboradores com acesso de ed1çao ao d1retóno 

que armazena as gravações de voz:  (Assistente de TI e Operador de Mesa) e o 

(Analista de Suporte). 

L2: Acesso em desacordo com o levantamento, que prevê os seguintes colaboradores com permissão de transferência de 

custódia de clientes:  (Assistente Administrativo) e l (Auxiliar de Tesouraria). 

L3: Acesso em desacordo com o levantamento, que prevê os seguintes colaboradores com permissão de inclusão e 

manutenção de valores financeiros lançados manualmente na conta corrente gráfica dos clientes:  

(Estagiário de Contabilidade) e Lúcia Cristina Pinto (Diretora Administrativa). 

L4: Acesso em desacordo com o levantamento, que prevê os seguintes colaboradores com permissão de inclusão e 

manutenção de dados cadastrais de clientes:  (Assistente de TI e Operador de Mesa) e  

(Auxiliar de Tesouraria). 

L5: Acesso em desacordo com o levantamento, que prevê os seguintes colaboradores com permissão de Inclusão, 

alteração e cancelamento do registro de ordens de clientes:  (Assistente de TI e Operador de Mesa),  

 (Gerente Operacional) e Paulo Domingues Landeira (Diretor Administrativo). 

L6: Acesso em desacordo com o levantamento, que prevê o seguinte colaborador com permissão de administração no 

sistema:  de TI e Operador de Mesa). 

C1: Considerando que o colaborador dispõe o acesso, ressaltamos que a atividade de transferência de custódia de clientes 

requer certificação em Back Office, que o colaborador não possui. 

112. Dos conflitos de acesso descritos acima, a auditoria destacou aquele 

relacionado ao colaborador , que desempenha função de 

operador de mesa e possui acesso de transferência de custódia de clientes no 

sistema CAC, em desacordo com o item 139.3 do Roteiro Básico. 
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113. Referidas inconsistências foram apontadas no Relatório de Auditoria 

2015, o que demonstra a recorrência da Corretora na irregularidade. 

114. Sobre a segregação de funções, a Corretora afirmou em Resposta ao 

Relatório de Auditoria 2016 que os acessos são concedidos conforme a 

responsabilidade de cada colaborador, que pode desenvolver mais de uma 

atividade. Para sanar a inconformidade apontada, a Orla buscaria segregar as 

funções desempenhadas por seus colaboradores de modo a mitigar o conflito de 

interesses. 

115. Como o plano de ação da Corretora não apresentou solução à 

inconformidade apontada no Relatório de Auditoria, não é possível eximir a sua 

responsabilidade pelo descumprimento aos itens 132 e 139.3 do Roteiro Básico. 

Relatório de Auditoria 2017 

116. Apesar de a Corretora mencionar que solucionaria a questão da 

segregação de funções em agosto de 2016, a inconformidade foi mantida. 

Conforme demonstrado no Relatório de Auditoria 2017, 5 colaboradores estavam 

com acesso incompatível com os processos validados pela Orla, de acordo com a 

tabela abaixo: 

Nome do Colaborador i 
1.  

 

 
 

I 

3.  

DARISJUR!TBA 

Função Sistema I Acessos Incompatíveis 

Auxiliar de 
Suity (Suitability) 

Inclusão e alteração do perfil de 
Contabilidade investimento dos clientes (L 1) (C1) 

Gerente 
Diretório de Cadastro Edição no diretório de Cadastro (LS) (a) 

Edição no diretório de Gravação de Voz -Comercial Diretório Avaya Avaya (L7) (c) 
--- -- - ·--~· 

CIN 
Transferência de custódia de clientes (L3) 
(AC1) (C2) 

CAC Transferência de custódia de clientes (L3) 
(AC1) (C2) 

t-- -··-·---- - -
Inclusão e manutenção de valores 

Assistente de 
LQV financeiros lançados manualmente na conta 

Renda Fixa 
corrente gráfica dos clientes (L3) (C2) 

Diretório de Cadastro 
Edição no diretório de Cadastro (LS) (a) 

Diretório MT A Edição no diretório MTA (L6) (b) 

Diretório Avaya 
Edição no diretório de Gravação de Voz -
Avaya (L7) (c) 
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Função I Sistema I Acessos Incompatíveis 

I Inclusão e manutenção de valores l LQV financeiros lançados manualmente na conta I Assistente corrente gráfica dos clientes (L3} (C2} 
Administrativo 

I I Diretório Avaya 
Edição no diretório de Gravação de Voz -
Avaya (L7} (c} 

I 
SINCAD Inclusão e manutenção de dados cadastrais 

dos clientes (L4} (C1) 

Auxiliar de Diretório de Cadastro Edição no diretório de Cadastro (L5) (a) 
Tesouraria 

Diretório Avaya Edição no diretório de Gravação de Voz-
Avaya (L7} (c) 

.. -L 1: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Part1c1pante, que preve os segwntes 

profissionais com permissão de Inclusão e Alteração do Perfil de Investimento dos clientes no sistema Suity: 

 e Lúcia Cristina Rodrigues Pinto. 

L2: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Participante, que prevê o seguinte profissional 

com permissão de consulta de dados cadastrais dos clientes no sistema CIN (Cadastro de Investidores): 

. 

L3: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Participante, que prevê o seguinte profissional 

com permissão de transferência de custódia de clientes no sistema CAC (Custódia) e inclusão e manutenção 

de valores financeiros lançados manualmente na conta corrente gráfica dos clientes no sistema LQV 

(Liquidação): Paulo Dominguez Landeira. 

L4: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Participante, que prevê o seguinte profissional 

com permissão de inclusão e manutenção de dados cadastrais dos clientes no sistema SINCAD (Cadastro de 

Clientes):  

L5: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Participante, que prevê os seguintes 

profissionais com permissão de edição no Diretório de Cadastro: Antônio  

. 

L6: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Participante, que prevê os seguintes 

profissionais com permissão de edição no Diretório MTA:  

. 

L7: Acesso em desacordo com o levantamento validado pelo Participante, que prevê o seguinte profissional 

com permissão de edição no Diretório de Gravações de Voz - Avaya: . 

AC 1: Acesso conflitante do colaborador que desempenha a função de operador de mesa e possui acesso de 

transferência de custódia de clientes no sistema CAC. 

C1 : Considerando que o colaborador dispõe do acesso, ressaltamos que a atividade de alteração de dados 

cadastrais de clientes requer certificação na área de Back Office ou treinamento em Cadastro pela 83, os 

quais o colaborador não possui. 

C2: Considerando que o colaborador dispõe do acesso, ressaltamos que as atividades de transferência de 

custódia de clientes e inclusão e manutenção de valores financeiros lançados manualmente na conta 

corrente gráfica dos clientes requerem certificação na área de Back Office, o qual o colaborador não possui. 
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(a) Diretório utilizado para armazenamentos das cópias digitalizadas das fichas cadastrais dos clientes. 

(b) Diretório utilizado para interface entre aplicações do Participante e da 83, que contém arquivos com 

informações de custódia e dados cadastrais de clientes. 

(c) Diretório utilizado para armazenamento dos arquivos de áudio do sistema de gravação de voz (Avaya), 

que contém as ordens dos clientes. 

117. Essas inconformidades, em recorrência desde 2015, estão em 

desacordo com o disposto nos itens 13259 e 139.360 do Roteiro Básico. 

118. Na Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que o 

processo estaria em implementação sob a orientação da BSM e como plano de 

ação implementaria a matriz de segregação de funções. Na resposta da Corretora 

não existem elementos que comprovem estas afirmações e as inconformidades 

sobre segregação de funções foram apontadas em 2015, 2016 e 2017. 

Segurança Física 

Relatório de Auditoria 2016 

119. Foi identificada no Relatório de Auditoria 2016 a ausência de controle 

de temperatura, umidade e fonte de energia alternativa no centro de 

processamento de dados (CPD) de produção da Corretora. Assim, constata-se 

que o item 14161 do Roteiro Básico não foi cumprido pela Orla. 

120. A ausência destes controles de segurança física já havia sido apontada 

para a Corretora no Relatório de Auditoria 2015. 

59 "Item 132. O Participante deve manter a segurança da rede, de arquivos, da base de dados, de 
sistemas e do tráfego de informações, para garantir o sigilo e a integridade das informações de 
Clientes mantidas sob sua guarda." 
60 "Item 139. O acesso a sistemas, bancos de dados e redes- próprios, adquiridos de terceiros ou 
da BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes características: ( ... ) 139.3. Ser concedido de forma 
a evitar o conflito de interesses. Para isso, o Participante deve definir e documentar, previamente à 
concessão dos acessos as atividades que, acumuladas e executadas pela mesma pessoa nos 
sistemas, possam gerar o conflito de interesses;" 
61 Item 141. O CPD (Centro de Processamento de Dados) deve ser mantido em ambiente 
exclusivo com acesso restrito e controlado, que conte com controles de combate a incêndio, 
controle de temperatura e umidade, e Fonte de Energia Alternativa para, em caso de interrupção, 
no mínimo concluir o processamento das atividades operacionais em curso, incluindo a real ização 
de todas as rotinas de backup. 
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121. De acordo com a Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora 

afirmou que possui fonte de energia alternativa do tipo no-break, com capacidade 

de duração de até 2 horas, mas não apresentou provas sobre este ponto. Afirmou 

também que adequaria o ambiente com controle de temperatura. 

Relatório de Auditoria 2017 

122. Apesar do prazo de 60 dias indicado pela Corretora na Resposta ao 

Relatório de Auditoria 2016 para regularização das inconformidades apontadas, 

verifica-se as mesmas inconformidades no Relatório de Auditoria 2017, conforme 

tabela abaixo: 

Requisito I Situação identificada Data da Visita 

1. Ambiente exclusivo com acesso restrito I Ambiente não possui acesso restrito e controlado I 15.5.2017 

~. Footo do .,.,91, '""~"''"' j ~~;::;;,;."' oom '"tooomt• do 20 mt'"'" " o'"''""' do 15.5.2017 

----·------·---····---- --- - - ·-- ·----·----- -·-·---------
Ausência de alternativa para controle do ambiente 

3. Controle de temperatura e umidade (temperatura e umidade) em caso de falha do aparelho de 15.5.2017 
ar condicionado 

"-:;:-~·--- . . . . . . 
( ) O prazo de 20 mmutos de autonomia da fonte de energ1a alternativa e msufic1ente para concluir o processamento das 

atividades operacionais em curso, incluindo a realização das rotinas de backup (prazo mêdio para conclusão de 

aproximadamente 40 minutos conforme processos de backup avaliados entre 13 e 31/03/201 7), em caso de interrupção da 

fonte de energia principal. 

123. Segundo a Corretora, em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, foi 

providenciado o isolamento e controle de acesso ao CPD, bem como aparelho no

break com maior autonomia. Também seria avaliada a instalação de outro 

aparelho de ar-condicionado e o isolamento e controle de acesso adequado. 

124. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2015 e 2016, tratando-se de pontos recorrentes_ 

Práticas de Segurança da Informação 

Relatório de Auditoria 2017 

125. Foram avaliados os meios que a Corretora possui para se comunicar 

com os clientes que mantêm canal de relacionamento eletrônico para transações, 

via DMA. De acordo com o Relatório de Auditoria 2017, não foram identificadas 
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informações e orientações para clientes sobre as práticas de segurança das 

informações no uso de recursos computacionais, em descumprimento ao disposto 

no item 13862 do Roteiro Básico. 

126. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Orla afirmou que 

solicitaria ao desenvolvedor do site a inserção das práticas de segurança, tendo 

como plano de ação a inclusão do endereço do canal de relacionamento. A ação 

em andamento indicada pela Corretora, bem como o plano de ação, não eximem 

a Corretora da responsabilidade pelo descumprimento do item 138 do Roteiro 

Básico. 

11.7. Continuidade de Negócios 

11. 7.1. Plano de Continuidade de Negócios 

Relatório de Auditoria 2016 

127. O item 14363 do Roteiro Básico obriga as corretoras a implantar e testar 

anualmente plano de continuidade de negócios que simule cenários de 

indisponibilidade total de infraestrutura. Este item do Roteiro Básico também cita 

quais ações devem ser realizadas em um possível cenário de indisponibilidade 

total de infraestrutura. 

128. Na análise constante do Relatório de Auditoria 2016, observa-se que a 

Corretora firmou termo de cooperação com o Banco Arbi, para os casos de 

indisponibilidade da infraestrutura principal da Orla que impeça a transmissão das 

ordens dos clientes e o registro da liquidação. Nessa situação, a Corretora teria à 

sua disposição uma sala de reunião com posições de trabalho e acesso à 

internet. 

129. A BSM analisou o processo de continuidade de negócios da Orla em 

conjunto com o Banco Arbi e verificou que a infraestrutura disponível no ambiente 

62 "Item 138. O Participante que mantém Canal de Relacionamento Eletrônico com Clientes para 
consultas ou transações, via website e DMA, deve disponibilizar informações e orientar seus 
Clientes sobre as práticas de segurança das informações no uso de recursos computacionais." 
63 "Item 143. O Participante deve desenvolver, implantar e testar, no mínimo anualmente, Plano de 
Continuidade dos Negócios para cenários de indisponibilidade total da infraestrutura principal 
(instalações, sistemas e conexões)." 
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de contingência não permite a continuidade das atividades de pós-negociação 

(liquidação de operações realizadas em nome de clientes), uma vez que não foi 

identificada infraestrutura de contingência no Banco Arbi para utilização dos 

sistemas CBLCNet, Sisfinance (Bolsas e Tesouraria), link de comunicação para 

acesso ao CBLCNet e estação de trabalho. Esses sistemas foram classificados 

pela Corretora como necessários para atender ao objetivo de registro de 

liquidação de operações em dos clientes e não foram identificados quando da 

auditoria promovida pela BSM. 

130. Também se verificou que a estratégia de manter a infraestrutura de 

contingência no Banco Arbi é insuficiente para atender ao objetivo de atualização 

de posições dos ativos e clientes da Corretora. Não foi identificada estratégia 

definida para divulgar aos clientes os contatos que seriam utilizados em caso de 

indisponibilidade da infraestrutura principal da Corretora. 

131. Por fim, a Corretora não definiu procedimentos e não realizou testes 

para avaliar o plano de continuidade dos negócios. 

132. Estes fatos demonstram o descumprimento pela Corretora do item 143 

do Roteiro Básico. 

133. Em razão do apontamento acima, a Corretora informou na Resposta ao 

Relatório de Auditoria 2016 que foi realizado teste de contigência no mês de junho 

de 2016 e que a infraestrutura de contingência permitiu obter link de comunicação 

para acesso aos sistemas de negócio da Orla e que o relatório de contingência 

seria emitido. 

134. Contudo, a Corretora não comprovou as afirmações acima e, como 

serão verificadas abaixo, as inconformidades em relação ao plano de 

continuidade da Corretora se mantiveram. 

Relatório de Auditoria 2017 

135. No Relatório de Auditoria 2017, o plano de continuidade da Orla foi 

avaliado e foram encontradas as seguintes inconformidades: (a) a estratégia é 

insuficiente para atender ao objetivo de atualização de posições. Não foi 
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identificada estratégia definida para divulgar aos clientes os contatos que seriam 

utilizados em caso de contingência e (b) houve falha na infraestrutura de 

contingência no processo de restauração do banco de dados do sistema 

Sisfinance (Bolsas). 

136. O Participante atualiza a base de contingência por meio de restauração 

diária dos backups dos bancos de dados dos sistemas avaliados. Os registros de 

restauração dos bancos de dados são armazenados por, no máximo, 9 dias. Em 

análise do processo de restauração para o período de 22.5.2017 a 31.5.2017 (9 

dias) houve 4 dias (44% do total avaliado) em que não foi identificada restauração 

do sistema Sisfinance (bolsas) (16% dos sistemas avaliados). 

137. A infraestrutura disponível no ambiente de contingência não atende a 

continuidade das atividades de pós-negociação (liquidação de operações 

realizadas em nome de clientes). Durante o teste realizado em visita ao local de 

contingência, no dia 25.5.2017, verificou-se que: (a) não foi possível estabelecer 

conexão com o sistema Sisfinance (bolsas), classificado pela Corretora como 

necessário para atender ao objetivo de liquidação de operações realizadas em 

nome de clientes com o Participante de Negociação Pleno ( .) e 

com os clientes e (b) havia 1 estação de trabalho disponível para contingência, 

sendo que o Plano de Continuidade de Negócios estabelece a necessidade de 2 

estações de trabalho (1 máquina para Tecnologia da Informação e 1 para Mesa 

de Operações). As duas estações de trabalho deveriam estar disponíveis no 

momento da auditoria feita pela BSM, o que não ocorreu. 

138. Por fim, os testes para avaliar o plano de continuidade dos negócios da 

Corretora, realizado em 30.6.2016, não demonstram que a Corretora testou a 

infraestrutura de contingência do banco de dados SOL Server, que suporta o 

sistema Sisfinance (Bolsa, Tesouraria e Conta-Corrente). A utilização desse 

sistema é previsto pela Corretora para o atendimento de sua estratégia de 

continuidade. Ao não realizar os testes do banco de dados SOL Server do 

sistema Sisfinance (Bolsa, Tesouraria e Conta-Corrente}, a Corretora não 

consegue verificar a funcionalidade desse sistema na ocorrência de alguma 

contingência. 
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139. Os apontamentos acima feitos no Relatório de Auditoria 2017 

demonstram que a Corretora ainda não cumpre com o item 14364 do Roteiro 

Básico. 

140. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

revisaria todo o processo para contingência e continuidade de negócios, dado que 

o atual permanece insuficiente, executando teste de evidência com revisão 

trimestral. 

141 . Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2016, tratando-se de ponto recorrente. 

11.8. Monitoramento e Operação de Infraestrutura de TI 

Procedimento de Backup 

Relatório de Auditoria 2016 

142. Conforme Auditoria de 2016, ao analisar a Política de Tecnologia da 

Informação da Orla, não foram atendidas as seguintes diretrizes: (a) 

responsáveis; (b) escopo; (c) método (ferramenta); (d) monitoração; (e) testes 

(periodicidade, escopo e resultado); (f) local de armazenagem (acessos e 

controles ambientais); (g) controles no transporte das mídias; (h) período de 

retenção das mídias e (i) inventário das mídias. 

143. Diante destas ausências, os itens 145.1 , 145.2, 145.4, 145.5, 145.6, 

145.7, 145.8, 145.9 e 145.1065 do Roteiro Básico não foram cumpridos pela 

Corretora. 

64 "Item 143. O Participante deve desenvolver, implantar e testar, no mínimo anualmente, Plano de 
Continuidade dos Negócios para cenários de indisponibilidade total da infraestrutura principal 
(instalações, sistemas e conexões)." 
65 "Item 145. O Participante deve possuir procedimentos e rotinas de backup de dados e de voz 
necessários para continuar os negócios e atender à legislação e à regulamentação vigentes, que 
garantam a disponibilidade das informações, que sejam documentados e de pleno conhecimento 
do pessoal responsável pelo processo, e que definam, no mínimo, as seguintes diretrizes: 145.1. 
Responsáveis; 145.2. Escopo; 145.3. Frequência; 145.4. Método (ferramenta); 145.5. 
Monitoração; 145.6. Testes (periodicidade, escopo, resultado); 145.7. Local de armazenagem 
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144. Na resposta ao Relatório de Auditoria 201 6, a Corretora informou que 

as diretrizes desta rotina estavam sendo corrigidas com alteração do software de 

backup, para que uma cópia mensal do banco de dados seja alocada fora da 

Orla. 

Relatório de Auditoria 2017 

145. A Auditoria, após análise do documento Política de Tecnologia da 

Informação, que define os procedimentos de backup, não identificou as seguintes 

diretrizes: (a) monitoração; (b) controles no transporte das mídias; (c) período de 

retenção das mídias e (d) inventário das mídias. 

146. Com esta análise, se detectou que os itens 145.5, 145.8, 145.9 e 

145.1 O do Roteiro Básico não foram atendidos, sendo recorrentes diante do 

apontado no Relatório de Auditoria 2016. 

147. Na resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Orla afirma que a rotina 

de backup foi implementada com o fornecedor Mildesk, com controle de 

transporte de mídias e que um período para retenção de mídias e seu inventário 

seria instituído. 

Backup 

Relatório de Auditoria 2016 

148. Após análise dos controles do processo de backup destinados à 

recuperação das operações e de ordens (gravações de voz e e-mai/s), em 

período amostrai de 15 dias, compreendido entre 22.2.2016 e 11.3.2016, 

verificou-se que a Corretora não realiza monitoramento da execução das rotinas 

de backup e não possui procedimentos de registro e de tratamento de erros de 

processamento. 

149. Também não foram identificados backup e, consequentemente, 

armazenamento em local externo dos dados principais do SQL Serve r (o banco 

de dados da Corretora), relacionados aos seguintes sistemas: e-Guardian, SBL e 

(acessos, controles ambientais); 145.8. Controles no transporte das mídias; 145.9. Período de 
retenção das mídias; 145.1 O. Inventário das mídias." 
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Sisfinance (1 00% dos sistemas avaliados). O mesmo ocorreu para o canal 

utilizado para recebimento de ordens de clientes (sistema de gravações de voz 

Avaya) para os 15 dias selecionados (1 00% do total de dias avaliados). 

150. A auditoria da BSM, ao avaliar o critério de retenção das cópias de 

segurança do banco de dados SQL Server (e-Guardian, SBL e Sisfinance) e do 

canal utilizado para recebimento de ordens (sistema de gravação de voz Avaya), 

detectou que este critério não garante a retenção de acordo com o prazo 

requisitado pela regulamentação (5 anos), conforme declarado em descritivo 

validado pela Corretora. 

151. Ao final, não foram identificados testes periódicos da integridade e de 

recuperação das informações em cópia de segurança. 

152. Contudo, a Corretora afirma em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 

2016 que a falha de rotina do backup para os principais dados foi corrigida, sendo 

criado um backup com armazenamento externo. A equipe de TI da Orla 

providenciou a correção no critério de retenção na cópia de segurança e partir de 

abril de 2016 o backup mensal passou a ser obrigatório. 

153. As inconformidades apontadas no Relatório de Auditoria 2016 foram 

indicadas no Relatório de Auditoria 2015, tratando-se de pontos recorrentes, que 

não tinham sido sanados pela Orla até o término da auditoria realizada em 2016. 

154. Dessa forma, verifica-se o descumprimento ao disposto nos itens 14666 

e 14767 do Roteiro Básico. 

66 Item 146. O Participante deve monitorar a execução das rotinas de backup, incluindo 
procedimentos de registro e de solução de erros, e testar a integridade e a recuperação das 
informa- ções em cópia de segurança. 
67 Item 147. As cópias de segurança destinadas à recuperação das operações do Participante, 
bem como das gravações das Ordens dos Clientes, devem ser realizadas e enviadas, no mínimo 
diariamente, para armazenagem em local externo às instalações principais, com acesso 
controlado e controles de combate a incêndio, no prazo de retenção estabelecido pela 
regulamentação vigente. 
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Relatório de Auditoria 2017 

155. No levantamento apresentado no Relatório de Auditoria 2017, verifica

se que a Corretora continua não realizando o monitoramento da execução das 

rotinas de backup e não possui procedimento de registro e de tratamento de erros 

de processamento. 

156. Na avaliação dos controles do processo de backup da Corretora 

destinados à recuperação das operações e das ordens, foi verificado que, no 

período selecionado de 15 (quinze) dias, entre 13.3.2017 e 31.3.2017, em relação 

ao banco de dados SOL Server de 6 sistemas (SBL - cadastro, Suity - suitability, 

e-Guardian - PLD e Sisfinance - bolsas, conta-corrente e tesouraria) e também 

em relação a 5 canais de recebimento de ordens (Avaya - gravação de voz, 

Google Vault - correio eletrônico, Skype - mensageria instantânea, Eikon 

Messenger - mensageria instantânea e Broadcast+ - mensageria instantânea), 

houve as seguintes ocorrências: (a) a Corretora não realiza monitoramento 

contínuo (diário) da execução das rotinas de backup e não possui procedimentos 

de registro e de tratamento de erros de processamento; (b) não foi identificado 

procedimento de backup dos sistemas de mensageria instantânea (Skype, Eikon 

Messenger e Broadcast+) e correio eletrônico (Google Vault) (80% dos canais de 

recebimento de ordens avaliados). 

157. Também, conforme procedimento definido pela Orla, o sistema de 

gravação de voz (Avaya) está configurado para realização de backup em servidor 

intermediário. Após esse processo, os arquivos são gravados em HD externo, 

conforme rotinas diárias agendadas na ferramenta de backup. Em 4 dias dos 15 

dias de avaliação, 26% do total de dias avaliado, não foram identif icadas 

evidências de execução do backup das gravações de voz para o servidor 

intermediário, em desacordo com o procedimento definido e com o descritivo do 

processo validado pela Corretora. 

158. Ademais, o critério de retenção das cópias de segurança do banco de 

dados SOL Serve r para os sistemas e-Guardian, Suity, SBL e Sisfinance (1 00% 

do total de sistemas aplicativos avaliados) não garante a retenção de acordo com 
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o prazo requisitado pela regulamentação (5 anos), uma vez que os dados 

armazenados são sobrescritos a cada 7 dias. 

159. Por fim, não foi identificado armazenamento externo dos backups do 

canal utilizado para recebimento de ordens de clientes (sistema de gravação de 

voz Avaya - 20% do total de canais de recebimento de ordens avaliados), uma 

vez que os dados armazenados são sobrescritos a cada 4 dias. 

160. As inconformidades acima, apontadas no Relatório de Auditoria 2017, 

demonstram que a Corretora continua descumprindo os itens 14668 e 14769 do 

Roteiro Básico, já que o descumprimento desses itens do Roteiro Básico também 

foi identificado nos Relatórios de Auditoria 2015 e 2016. 

161 . Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirma que 

todas as rotinas de backup mencionadas foram reavaliadas, para registro do 

sucesso ou falha no processo para o sistema Mildesk, tendo sido estabelecida 

uma rotina adequada. 

162. No entanto, a Corretora deveria cumprir o disposto nos itens 146 e 147 

do Roteiro Básico, desde 17.7.2015, data de entrada em vigor do Roteiro Básico, 

conforme disposto no Ofício Circular n° 068/2015-DP. 

163. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2015 e 2016, tratando-se de pontos recorrentes. 

68 "Item 146. O Participante deve monitorar a execução das rotinas de backup, incluindo 
procedimentos de registro e de solução de erros, e testar a integridade e a recuperação das 
informações em cópia de segurança." 
69 "Item 147. As cópias de segurança destinadas à recuperação das operações do Participante, 
bem como das gravações das Ordens dos Clientes, devem ser realizadas e enviadas, no mínimo 
diariamente, para armazenagem em local externo às instalações principais, com acesso 
controlado e controles de combate a incêndio, no prazo de retenção estabelecido pela 
regulamentação vigente." 
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Monitoramento da Infraestrutura 

Relatório de Auditoria 2016 

164. Em análise da infraestrutura de monitoramento, a BSM não identificou 

monitoramento preventivo da capacidade, da disponibilidade e do desempenho da 

infraestrutura de TI da Corretora, o que contraria o item 14870 do Roteiro Básico. 

165. Em sua resposta, a Orla afirmou que o processo estaria em fase de 

análise e que os procedimentos para verificar a capacidade atual da infraestrutura 

estariam em avaliação. 

Relatório de Auditoria 2017 

166. Segundo o Relatório de Auditoria 2017, o mesmo descumprimento foi 

detectado, permanecendo a Corretora em desacordo com o item 148 do Roteiro 

Básico. 

167. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que o 

processo ainda estava em fase de análise preventiva e que com a contratação do 

Mildesk seria elaborado um manual de monitoramento. No entanto, a Corretora 

deveria cumprir o disposto no item 148 do Roteiro Básico, desde 17.7.2015, data 

de entrada em vigor do Roteiro Básico, conforme disposto no Ofício Circular 

n° 068/2015-DP. 

11.9. Gerenciamento de Mudanças 

Processo de Gerenciamento de Mudanças 

Relatório de Auditoria 2016 

168. Consta do Relatório de Auditoria 2016 que a Orla não possui controles 

para gerenciamento de mudanças de software, hardware e infraestrutura, que 

contemple, no mínimo, a execução de testes em ambiente segregado ao de 

70 "Item 148. O Participante deve monitorar preventivamente a capacidade, o desempenho e a 
disponibilidade da rede e dos canais de comunicação, dos sistemas, dos servidores e do banco de 
dados, de forma a manter a continuidade e o bom funcionamento dos negócios." 
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produção e etapas de aprovação das áreas envolvidas antes da implantação em 

produção, descumprindo o exigido no item 14971 do Roteiro Básico. 

169. Na Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora afirmou que 

buscaria com o prestador de serviço uma proposta para implementar e 

desenvolver a sua estrutura de TI. 

Relatório de Auditoria 2017 

170. No Relatório de Auditoria 2017, a mesma situação foi apontada, 

permanecendo o descumprimento do item 149 do Roteiro Básico pela Orla. 

171. A Corretora, em resposta ao Relatório de Auditoria 2017, afirmou que 

mensuraria todas as ações de gerenciamento e elaboraria manual de 

gerenciamento de TI. 

172. A resposta da Corretora não afasta a irregularidade cometida, a qual 

ocorre desde 2016. 

Segregação de Ambiente de Homologação 

Relatório de Auditoria 2016 

173. Os itens 149 e 15072 do Roteiro Básico estabelecem a necessidade de 

os Participantes disporem de controles para o gerenciamento de mudanças de 

software, hardware e infraestrutura, bem como para o desenvolvimento, 

manutenção e aquisição de software. Dentre estes controles, ressalta-se a 

necessidade de se manter a documentação correspondente. 

174. Foi verificado no Relatório de Auditoria 2016 que a Corretora não 

dispõe de ambiente de homologação para 5 sistemas (1 00% do total avaliado): e-

71 "Item 149. O Participante deve dispor de controles para o gerenciamento de mudanças de 
software, hardware e infraestrutura, incluindo análises de impacto, planejamento da execução, 
roteiros e execução de testes e aprovação das áreas envolvidas antes da implementação em 
produção, criação de planos de retorno e documentação das mudanças." 
72 "Item 150. O Participante deve dispor de controles para desenvolvimento, manutenção e 
aquisição de software, incluindo utilização de ambientes segregados para desenvolvimento e 
produção, metodologia, aplicação de testes em ambiente segregado, aprovação dos usuários 
envolvidos e manutenção das documentações correspondentes." 
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Guardian (PLD), SBL (Cadastro de Clientes), Sisfinance (Bolsas), Sisfinance 

(Conta-Corrente) e Sisfinance (Tesouraria), que permita execução de testes em 

ambiente segregado antes da aplicação de mudanças em ambiente de produção. 

175. A realização de testes em ambiente segregado ao de produção tem o 

intuito de prevenção de riscos, uma vez que os sistemas não testados podem 

apresentar falhas que podem indisponibilizar o uso dos sistemas pela Corretora, 

ou pelos clientes. 

176. Desta forma, a Corretora deixou de documentar os testes realizados no 

gerenciamento de mudanças, caracterizando descumprimento aos itens 149 e 

150 do Roteiro Básico. 

177. Em sua Resposta ao Relatório de Auditoria 201 6, a Orla afirmou que 

passaria a manter o gerenciador atualizado com os profissionais da mesa de 

operações. No entanto, conforme será descrito abaixo, a irregularidade não foi 

sanada pela Corretora, sendo apontada no Relatório de Auditoria 2017. 

Relatório de Auditoria 2017 

178. Apesar de a Corretora informar na Resposta ao Relatório de Auditoria 

2016 que passaria a documentar e a evidenciar as alterações, constatou-se no 

Relatório de Auditoria 2017 que a Orla ainda não possuía ambiente de 

homologação para 6 sistemas (1 00% do total avaliado): e-Guardian (PLD), Suity 

(Suitabílity) , SBL (Cadastro de Clientes), Sisfinance (Bolsas), Sisfinance (Conta

Corrente) e Sisfinance (Tesouraria), que permitisse a execução de testes em 

ambiente segregado, antes da aplicação de mudanças em ambiente de produção. 

Assim, permanece em descumprimento aos itens 149 e 150 do Roteiro Básico. 

179. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

instalaria servidor de homologação, ou seja, um ambiente segregado para 

execução de testes, procurando um fornecedor para tanto. 

180. As inconformidades apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já 

haviam sido indicadas no Relatório de Auditoria 2016, tratando-se de pontos 

recorrentes. 
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Atualizacões de Sistema Operacional 

Relatório de Auditoria 2016 

181 . Foram selecionadas 8 estações de trabalho e 3 servidores, por 

amostragem, para avaliar o processo de atualizações críticas e de segurança do 

sistema operacional. Após análise, foi identificado no Relatório de Auditoria 2016 

que não havia testes na Corretora para verificação da compatibilidade das 

atualizações no sistema operacional Windows antes de sua aplicação nas 

estações de trabalho e servidores. Além disso, constatou-se que 1 servidor (9% 

do total analisado) estava utilizando o sistema operacional Windows Server 2003, 

cujo suporte foi descontinuado pelo fornecedor em 14.7.2015, de forma que a 

Orla não observou o item 151 73 do Roteiro Básico. 

182. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora alegou que 

buscaria um prestador de serviços para obter proposta de desenvolvimento da 

sua estrutura computacional e que o processo de atualização seria implementado 

e mantido. 

183. No entanto, conforme será demonstrado abaixo, a Corretora não 

cumpriu com o informado na Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, sendo 

recorrente na infração ao item 151 do Roteiro Básico. 

Relatório de Auditoria 2017 

184. De acordo com o Relatório de Auditoria 2017, a Corretora continua sem 

realizar testes para verificação da compatibilidade das atualizações do sistema 

operacional Windows antes da aplicação nos servidores de produção. 

185. Portanto, a Corretora permanece infringindo o item 151 74 do Roteiro 

Básico. 

73 "Item 151. O Participante deve realizar manutenções e atualizações técnicas e de segurança 
periódicas, de forma a manter em plenas condições de funcionamento seus sistemas e equi
pamentos de informática e de telecomunicações, e a atender às necessidades de seu negócio." 
74 "Item 151. O Participante deve realizar manutenções e atualizações técnicas e de segurança 
periódicas, de forma a manter em plenas condições de funcionamento seus sistemas e equi
pamentos de informática e de telecomunicações, e a atender às necessidades de seu negócio." 
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186. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

desenvolveria rotina para gerenciamento de mudanças realizadas pelo Service 

Desk, para manter processo de segurança operacional junto a prestador de 

serviços de gerenciamento de TI. 

187. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2016 e ainda não foram corrigidas. 

11.10. 

11.10.1. 

mail. 

Suporte à Infraestrutura 

Integridade e Retenção das Ordens: sistema de gravação de voz e e-

Relatório de Auditoria 2016 

188. Após verificação dos controles de disponibilidade do sistema de 

retenção das ordens, foi identificado que as mensagens recebidas por e-mail são 

armazenadas na caixa de correio eletrônico do respectivo usuário e podem ser 

excluídas. Dessa forma, não foram identificados controles que garantam a 

integridade das mensagens recebidas via e-mail pelos operadores da Orla. 

189. Após testar 8 ramais da mesa de operações, o sistema de gravação de 

voz não registrou 1 ligação (12% do total avaliado). Também não foi identificado 

monitoramento do sistema de gravação de voz (Avaya), utilizado na matriz (RJ), 

assim como o registro dos períodos de indisponibilidade do sistema de gravação 

de ordens. 

190. Estas inconformidades apuradas demonstram o descumprimento ao 

item 2.5.7a75 do Ofício Circular 053/2012-DP e ao item 15276 do Roteiro Básico. 

75 "2.5.7. Para fins de cumprimento do disposto no item 2.5.6, o Participante deverá: (a) 
Implementar controles que garantam a integridade e a totalidade dos históricos registrados pelo 
sistema de gravação, prevendo, no mínimo, a realização de backup diário de todas as gravações 
efetuadas pelo sistema de gravação com testes de integridade e de recuperação das informações, 
bem como a manutenção dos arquivos de backup em ambiente fisicamente distinto do 
originalmente destinado ao armazenamento dos dados; ( ... )" 
76 "Item 152. O Participante deve adotar as providências necessárias à manutenção periódica e ao 
monitoramento contínuo das gravações de Ordens e dos respectivos sistemas, a fim de 
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191. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora afirmou que 

contrataria serviço com o seu provedor de telecomunicações e que a falha 

apontada ocorreu somente no dia do teste, mas, posteriormente, foi sanada, sem 

apresentar documentação comprobatória. Porém, como demonstrado abaixo, as 

irregularidades no controle de monitoramento, integridade e retenção de ordens 

foram apontadas no Relatório de Auditoria 2017. 

Relatório de Auditoria 2017 

192. As inconformidades apresentadas no Relatório de Auditoria de 2016 

também ocorreram na Auditoria Operacional realizada em 2017, conforme 

verifica-se do Relatório de Auditoria 2017, uma vez que as mensagens recebidas 

por e-mail e pelos sistemas de mensageria instantânea Skype, Broadcast+ e 

Eikon Messenger (80% do total avaliado) são armazenadas na estação de 

trabalho do respectivo usuário e permitem exclusão de mensagens. Dessa forma, 

não foram identificados controles que garantam a integridade das mensagens 

recebidas via e-mai/ e via sistemas de mensageria instantânea (Skype, 

Broadcast+ e Eikon Messenger) pelos operadores. 

193. De forma similar a 2016, não foi identificado monitoramento do sistema 

de gravação de voz (Avaya) e dos sistemas de mensageria Skype, Broadcast+ e 

Eikon Messenger utilizados na matriz (RJ), assim como o registro dos períodos de 

indisponibilidade do sistema de gravação de ordens. 

194. Ademais, foi verificado que o sistema de gravação de voz Avaya 

permite que os arquivos de áudio sejam excluídos diretamente do diretório onde 

são armazenados os arquivos de áudio. 

195. Foram identificados 3 colaboradores com acesso incompatível ao 

diretório. 

proporcionar perfeita qualidade de gravação e assegurar integridade, funcionamento contínuo e 
impossibilidade de inserções ou edições." 
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196. Desta forma, houve o descumprimento, por parte da Corretora, dos 

itens 2.5.6 e 2.5.7a77 do Ofício Circular 053/201 2-DP e do item 15278 do Roteiro 

Básico. 

197. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

seria aplicado o sistema Google Vault, a partir de junho de 2017, para realização 

de backup. Sobre o sistema de voz Avaya, a Orla informou que implementaria 

processo para mensurar as deficiências e requerer ao fornecedor os ajustes 

necessários, incluindo a funcionalidade de acesso para edição e exclusão de 

informações. 

198. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2016. 

11. 10.2 . Contratos e Níveis de Serviços 

Relatório de Auditoria 2016 

199. Em 1 contrato (12,50% do total avaliado) não foi identificada cláusula 

obrigatória de confidencialidade, conforme abaixo: 

Fornecedor I Serviço Prestado Situação Identificada 

1.  
1

1 
Armazenamento externo de ~ Ausência de cláusula de 
midias de backup confidencialidade 

200. O prestador de serviço  (1 2% do total avaliado) não 

possui contrato para o suporte e manutenção do sistema de gravação de voz 

Avaya (canal utilizado para recebimento de ordens). 

77 "2.5.7. Para fins de cumprimento do disposto no item 2.5.6, o Participante deverá: (a) 
Implementar controles que garantam a integridade e a totalidade dos históricos registrados pelo 
sistema de gravação, prevendo, no mínimo, a realização de backup diário de todas as gravações 
efetuadas pelo sistema de gravação com testes de integridade e de recuperação das informações, 
bem como a manutenção dos arquivos de backup em ambiente fisicamente distinto do 
originalmente destinado ao armanezamento dos dados" 
78 "Item 152. O Participante deve adotar as providências necessárias à manutenção periódica e ao 
monitoramento contínuo das gravações de Ordens e dos respectivos sistemas, a fim de pro
porcionar perfeita qualidade de gravação e assegurar integridade, funcionamento contínuo e 
impossibilidade de inserções ou edições." 
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201. A ausência da cláusula mencionada e do contrato configura infração ao 

item 15479 do Roteiro Básico. 

202. De acordo com a Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora 

afirma que manteria contato com os fornecedores para os ajustes contratuais 

necessários. 

203. Porém, conforme abaixo detalhado, a Corretora apresentou recorrência 

da irregularidade ao item 154 do Roteiro Básico, o que demonstra que a Orla não 

solucionou as irregularidades, apesar de afirmar o contrário em sua manifestação. 

Relatório de Auditoria 2017 

204. Na auditoria realizada em 2017 foi detectado 1 contrato (1 0% do total 

avaliado) sem cláusula de confidencialidade: 

Fornecedor Serviço Prestado 

1.  Armazenamento externo de mídias de backup 
----------------------~----------------------------------~ 

205. Portanto, a Corretora descumpriu o item 15480 do Roteiro Básico. 

206. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

solicitou a inclusão, em 2.8.2017, da cláusula de confidencialidade no contrato e, 

como plano de ação, informou, incorretamente, que aprovaria contratação com 

cláusula de nível de serviços. Como o apontamento do Relatório era relacionado 

79 "Item 154. O Participante deve estabelecer e monitorar cláusulas de acordo de nível de serviço 
(service levei agreement) de tecnologia da informação para atendimento e resolução de problemas 
em prazos e condições que assegurem a disponibilidade dos serviços e os compromissos com 
seus Clientes, incluindo critérios objetivos de mensuração, cobrança e confidencialidade das 
informações disponibilizadas e cumprimento da base regulamentar aplicável em seus contratos 
com os provedores de serviços de: 154.1. Telecomunicações; 154.2. Help desk; 154.3. 
Fornecimento, desenvolvimento e manutenção de sistemas; 154.4. Custódia de informações em 
meios físicos e lógicos." 
ao "Item 154. O Participante deve estabelecer e monitorar cláusulas de acordo de nível de servi- ço 
(service levei agreement) de tecnologia da informação para atendimento e resolução de problemas 
em prazos e condições que assegurem a disponibilidade dos serviços e os compromissos com 
seus Clientes, incluindo critérios objetivos de mensuração, cobrança e confidencialidade das 
informações disponibilizadas e cumprimento da base regulamentar aplicável em seus contratos 
com os provedores de serviços de: 154.1. Telecomunicações; 154.2. Help desk; 154.3. 
Fornecimento, desenvolvimento e manutenção de sistemas; 154.4. Custódia de informações em 
meios físicos e lógicos." 
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à cláusula de confidencialidade dos fornecedores, o plano de ação (que trata de 

nível de serviços) não é condizente com a solução necessária. 

207. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, a inconformidade 

apontada no Relatório de Auditoria 2017 já havia sido indicada no Relatório de 

Auditoria 2016, tratando-se de ponto recorrente. 

11 .10.3. Inventário de Software 

Relatório de Auditoria 2016 

208. Foi apontada no Relatório de Auditoria 2016 a ausência de processo de 

homologação de softwares e verificação de softwares instalados em confronto 

com os softwares adquiridos e homologados, em infração ao item 15581 do 

Roteiro Básico, que determina que todos os softwares e equipamentos de 

informática e de telecomunicações utilizados devem ser inventariados e 

homologados pela Corretora, além de possuírem licença de uso. 

209. Referida irregularidade já havia sido apontada para a Corretora no item 

11.2 do Relatório de Auditoria 2015. 

210. Segundo a Orla, em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, seria 

adquirido um equipamento para homologação de softwares e sistemas e a 

Microsoft teria aplicado um processo de inventário de softwares em julho de 2016, 

no qual foram identificadas as licenças. Porém, conforme abaixo descrito, houve 

recorrência na infração ao item 155 do Roteiro Básico pela Corretora no Relatório 

de Auditoria 2017. 

Relatório de Auditoria 2017 

211. No Relatório de Auditoria 2017, foi apontado que a Corretora não 

possuía processo de homologação de softwares e para verificação de softwares 

instalados em confronto com os softwares adquiridos e homologados, em 

descumprimento ao item 155 do Roteiro Básico. 

B1 "Item 155. Todos os softwares e equipamentos de informática e de telecomunicações utilizados 
devem ser inventariados e homologados pelo Participante e possuir licença de uso." 
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212. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora informou que 

o invetário de softwares foi implementado, com processo de controle para o caso 

de aquisição de novos softwares, com a criação de um processo para 

implantação de novos softwares. 

213. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 
apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 
de Auditoria 2015 e 2016, tratando-se de pontos recorrentes. 

11.11 . Controles Internos e Certificação de Profissionais 

11.11.1 . Certificação de profissionais 

Relatório de Auditoria 2016 

214. É dever da Orla zelar para que seus profissionais tenham certificação 

para as funções que desempenhem quando exigido pela norma. Os itens 12882, 

12983 e 13084 do Roteiro Básico e o Ofício Circular 032/2016-DP são as normas 

que tratam do dever de certificação dos profissionais dos Participantes. 

215. No Relatório de Auditoria 2016, foram analisados os seguintes pontos: 

(a) os profissionais informados pela Orla no sistema GHP - Gerenciador de 

Habilitação de Profissionais da 83; (b) o levantamento dos processos da Orla e 

das atividades exercidas por seus profissionais nos mercados administrados pela 

83 e (c) a análise da existência de usuário e da utilização de sistemas para 

exercício de atividades que requerem certificação. 

216. Após a análise, foram identificados 7 profissionais sujeitos à 

certificação, dos quais 5 (71% do total analisado) não estão certificados pela 83 

nas respectivas áreas de conhecimento, conforme abaixo: 

82 "Item 128. O Participante deve atender aos requisitos estabelecidos pela BM&FBOVESPA para 
certificação de todos os profissionais a ele vinculados que exercerem atividades nas áreas sujeitas 
à certificação." 
83 "Item 129. O Participante deve registrar e manter atualizada no GHP a relação de todos os seus 
profissionais que atuarem nas áreas de conhecimento sujeitas à certificação, nos termos da 
regulamentação vigente." 
84 "Item 130. Todos os profissionais de operações (incluindo os Agentes Autônomos de 
Investimento) devem ser credenciados pela BM&FBOVESPA antes de iniciar suas atividades no 
Participante." 
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Profissional Área de conhecimento 

,  Back Office 

Lucia Cristina Rodrigues Pinto Compliance e Back Office 

 Operações 

Paulo Dominguez Landeira Operações 

 Cadastro 

217. A falta de certificação implica o descumprimento das regras apontadas 

acima, o que se verifica também no fato que, dos 2 profissionais da Corretora 

sujeitos a credenciamento, todos (1 00%) não estão credenciados pela B3:  

 e Paulo Dominguez Landeira. 

218. De acordo com o item 129 do Roteiro Básico e nos termos 

estabelecidos pelo Ofício Circular 032/2016-DP, a Corretora deve registrar e 

manter atualizada no GHP (Gerenciador de Habilitação de Profissionais da B3) a 

relação de todos os seus profissionais que atuarem nas áreas de conhecimento 

sujeitas à certificação. Todavia, dos 7 profissionais do Participante sujeitos ao 

cadastramento no GHP, identificamos que 5 profissionais (71%) não estão 

cadastrados no GHP, em descumprimento ao item 129 do Roteiro Básico, acima 

transcrito, bem como ao item 1.485 do Ofício Circular 032/2016-DP: 

Profissional Área de conhecimento 

 Back Office 

Lucia Cristina Rodrigues Pinto Compliance e Back Office 

 Operações 

Paulo Dominguez Landeira Operações 

 Cadastro 

ss "1.4. Os Participantes são exclusivamente responsáveis pela certificação, inscrição e 
atualização do cadastro dos profissionais a eles vinculados no GH P. 1.4.1. O registro do 
profissional no GHP não substitui o credenciamento prévio deste na BM&FBOVESPA a ser 
realizado pelo Participante, sempre que requerido pela BM&FBOVESPA, nos termos de seus 
normativos." 

DAR/SJ U RITBA BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275- 01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

fi. 52 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

219. Em sua resposta, a Corretora afirmou que o GHP foi atualizado e uma 

rotina de atualização foi inserida para acompanhamento da inclusão e exclusão 

de profissionais. 

Relatório de Auditoria 2017 

220. A certificação de profissionais pela Corretora permanece falha, 

conforme apontado no Relatório de Auditoria 2017. Para a análise em questão, 

tomou-se por base (a) os profissionais informados pela Orla no sistema GHP -

Gerenciador de Habilitação de Profissionais da B3, (b) o levantamento dos 

processos da Orla e das atividades exercidas pelos profissionais nos mercados 

administrados pela B3 e (c) a análise da existência de usuário e da utilização de 

sistemas para exercício de atividades que requerem certificação. 

221. Com estes dados, foram identificados um total de 11 profissionais da 

Corretora que exercem atividades sujeitas à certificação, dos quais 5 profissionais 

(45% do total analisado) não estão certificados: 

Profissional Área de conhecimento 

 

Paulo Dominguez Landeira 
Operações 

 

.  

 Back Office 

222. Os fatos apontados demonstram infração ao o Ofício Circular 

003/2017 -DO e o item 12886 do Roteiro Básico. 

223. Em face do disposto no item 129 do Roteiro Básico, é dever da 

Corretora registrar e manter atualizada no GHP a relação de todos os 

profissionais que atuam nas áreas de conhecimento sujeitas à certificação. Do 

total de 11 profissionais sujeitos a registro no sistema GHP, foi identificado que 6 

(55% do total analisado) não foram registrados. Assim, a Orla incorre no 

as "Item 128. O Participante deve atender aos requisitos estabelecidos pela BM&FBOVESPA para 
certificação de todos os profissionais a ele vinculados que exercerem atividades nas áreas sujeitas 
à certificação." 
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descumprimento ao item 129 do Roteiro Básico e item 1.4 do Ofício Circular 

032/2016-DP. 

224. Na forma do item 130 do Roteiro Básico e nos termos estabelecidos 

pelo Ofício Circular 053/2010-DP, a Corretora tem o dever de credenciar todos os 

profissionais que atuem como Operadores nos mercados da B3 e todos os 

Agentes Autônomos de Investimento. Do total de 7 profissionais sujeitos a 

credenciamento, o Relatório identificou que 4 (57% do total) não foram 

credenciados: (a) ; (b) Paulo Dominguez 

Landeira; (c)  Desta forma, 

restou descumprido o item 13087 do Roteiro Básico. 

225. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora afirmou que 

incluiu os profissionais no sistema GHP, que seria mantido atualizado e que faria 

os credenciamentos de profissionais após aprovação na certificação PQO. 

226. Apesar da resposta da Corretora acima descrita, as inconformidades 

apontadas no Relatório de Auditoria 2017 já haviam sido indicadas no Relatório 

de Auditoria 2016, tratando-se de pontos recorrentes. 

11.11.2. Indicação de profissionais responsáveis pelo cumprimento de 

Instruções da CVM 

Relatório de Auditoria 2017 

227. Conforme o Relatório de Auditoria 2017, as funções de diretor 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela ICVM 505/2011 e 

de diretor responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos da 

ICVM 505/201 1 são acumuladas pela diretora Lucia Cristina Rodrigues, o que 

representa descumprimento do artigo 4°, incisos I e 11 e §2°88 da ICVM 505/2011 e 

do item 11789 do Roteiro Básico. 

87 "Item 130. Todos os profissionais de operações (incluindo os Agentes Autônomos de 
Investimento) devem ser credenciados pela BM&FBOVESPA antes de iniciar suas atividades no 
Participante." 
88 "Art. 4° O intermediário deve indicar: I - um diretor estatutário responsável pelo cumprimento 
das normas estabelecidas por esta Instrução; e 11 - um diretor estatutário responsável pela 
supervisão dos procedimentos e controles internos previstos no inciso li do caput do art. 3°. 

OARISJURITBA BSM Supervisão de Mercados 
Rua X:V de Novembro, 275-01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorrequlacao.com.br 

f i. 54 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

228. De acordo com a Resposta ao Relatório de Auditoria 2017, a Corretora 

realizou AGE em 8.6.2017, na qual houve a indicação de mais dois diretores. Esta 

Assembleia foi homologada pelo Banco Central em 21.8.2017, por meio do 

Comunicado no 31.112/2017 (Doc. 6). 

229. No entanto, referido fato não afasta a irregularidade cometida pela 

Corretora, tendo em vista que, entre o período analisado pela auditoria da BSM 

até a data da homologação da nomeação de novos diretores, Lucia era a diretora 

responsável pelos cargos de diretor responsável da ICVM 505/2011, os quais não 

poderiam ser acumulados. 

230. Nesse mesmo sentido, Lucia, que deveria ser a responsável por zelar 

pelo cumprimento da ICVM 505/201 1 na Corretora, descumpriu o artigo 4°, incisos 

I e 11 e §2° da ICVM 505/2011 e o item 117 do Roteiro Básico, ao acumular as 

funções de diretora responsável pelo cumprimento da ICVM 505/2011 e diretora 

responsável pelos controles internos da Corretora, atividades que geram conflito 

de interesse entre si, tendo em vista suas responsabilidades. 

11.11 .3. Relatórios semestrais de avaliação dos controles internos da Corretora 

Relatório de Auditoria 2016 

231. Foi identificado no Relatório de Auditoria 2016, que o relatório de 

controles internos referente ao 2° semestre de 2015, emitido pela empresa  

    . e encaminhado para os 

administradores da Corretora, para atendimento ao disposto no §5° do artigo 4° 

da ICVM 505/2011 e ao item 118 do Roteiro Básico, não apresentou todos os 

temas exigidos pelo item 11890 do Roteiro Básico. Os itens descumpridos são: 

118.1, 118.2, 118.3, 118.4, 118.5, 118.8, 118.9, 118.10, 118.11, 118.12. 

( ... )§ 2° As funções a que se referem os incisos I e 11 do caput não podem ser desempenhadas 
pelo mesmo diretor estatutário." 
89 "Item 117. As funções de Diretor Responsável pela ICVM 505 e de Diretor de Controles Internos 
não podem ser desempenhadas pelo mesmo diretor estatutário." 
90 "Item 118. O Diretor de Controles Internos deve emitir relatório semestral de avaliação dos 
controles internos do Participante e enviá-lo formalmente a seus órgãos de administração e à 
BSM, até o último dia útil dos meses de janeiro e julho, contendo descrição (i) dos exames 
efetuados, (ii) do resultado e das conclusões dos exames efetuados, e (iii) das recomendações a 
respeito de eventuais deficiências, com o estabelecimento de cronogramas de saneamento, 
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232. Em Resposta ao Relatório de Auditoria 2016, a Corretora mencionou 

que já teria solicitado à empresa de Auditoria a inclusão dos itens no próximo 

relatório semestral. 

233. Ressalta-se que a Corretora deveria cumprir com a apresentação de 

relatório semestral de avaliação dos controles internos com a descrição de todos 

os itens exigidos pelo item 118 do Roteiro Básico, desde 17.7.2015, data de 

entrada em vigor do Roteiro Básico. 

Relatório de Auditoria 2017 

234. De forma similar ao ano de 2016, os relatórios de controles internos 

referentes ao 1° e 2° semestres de 2016 não cumpriram todos os temas exigidos 

pelo item 118 do Roteiro Básico. Os itens descumpridos são: 118.1, 118.2, 118.3, 

118.4, 118.5, 118.6, 118.7, 118.8, 118.9, 118.10, 118.11 , 118.12. 

235. Referidos relatórios foram elaborados pela empresa  

    . e encaminhados para os 

administradores da Corretora. A Diretora Lucia encaminhou referidos relatórios 

quando for o caso, que devem abranger, no mínimo, os seguintes aspectos e sua conformidade 
com a legislação e a regulamentação vigentes: 118.1. Monitoração da adequação da 
Recomendação de produtos, serviços e operações ao Perfil de Investimento do Cliente e das 
operações realizadas em nome de Clientes em relação aos respectivos Perfis de Investimento 
(suitability); 118.2. Avaliação dos controles relacionados aos processos de recepção e de 
execução de Ordens, cadastro de Clientes, gestão de riscos, custódia, liquidação e movimentação 
de conta corrente e de conta corrente gráfica; 118.3. Monitoração da conformidade dos 
procedimentos executados pelo Participante em relação às suas Regras e Parâmetros de 
Atuação, em especial quanto à atuação de pessoas vinculadas e à carteira própria; 118.4. 
Avaliação da segregação das funções desempenhadas pelos integrantes do Participante, de forma 
que seja evitado o conflito de interesses; 118.5. Acompanhamento da implementação dos planos 
de ação propostos, bem como da eficácia das medidas corretivas e dos planos de ação 
implantados, sobretudo para evitar recorrências de não conformidades; 118. 6. Monitoração das 
operações e das ofertas; 118.7. Monitoração da atuação de Agentes Autônomos de Investimento e 
de profissionais terceirizados vinculados ao Participante, inclusive daqueles que estejam em 
ambiente físico externo; 118.8. Monitoração da existência e da validade da certificação dos 
profissionais que atuarem nos mercados da BM&FBOVESPA e de seu credenciamento junto à 
BM&FBOVESPA; 118.9. Prevenção e detecção de lavagem de dinheiro; 118.1 O. Segurança das 
informações: gerenciamento de acessos e senhas (redes, sistemas e bancos de dados, incluindo 
Canal de Relacionamento Eletrônico com o Cliente) e identificação dos sistemas sem Trilhas de 
Auditoria; 118.11. Continuidade dos negócios: acompanhamento e avaliação das atualizações e 
dos resultados dos testes em relação aos objetivos estabelecidos; 118.12. Registro das situações 
de indisponibilidade em sistemas que impactem as operações dos Clientes (sistemas de 
negociação) e a gravação das Ordens dos Clientes." 
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para a CVM, em conjunto com o relatório recomendações a respeito de eventuais 

deficiências. 

236. Na resposta ao Relatório de Auditoria, a Orla afirmou que iria rever os 

apontamentos feitos no relatório do semestre para adequação do relatório, a ser 

elaborado pela empresa Quality. 

237. Apesar da resposta da Corretora, verifica-se recorrência desde 2016 no 

descumprimento desse item, sendo que a Diretora, responsável pela elaboração 

desse relatório, tinha conhecimento de seu conteúdo, tendo em vista ter sido a 

responsável pelo encaminhamento desse relatório para a CVM (Doc. 7). 

111. CONDUTA DA CORRETORA 

238. Conforme apresentado, os Relatórios de Auditoria 2015, 2016 e 2017 

indicam a recorrência de irregularidades em controles, procedimentos e sistemas 

da Orla. Desta forma, apesar de a Corretora afirmar em suas respostas, sem 

comprovar, que já solucionou as irregularidades mencionadas ou que solucionará 

essas questões, verifica-se que a Corretora não sanou as irregularidades 

abordadas pela auditoria da 8SM, sendo que permanece infringindo diversas 

normas que deveria cumprir para manter sua autorização de acesso aos 

mercados da 83, conforme imposição do §1° do artigo 1191 do Regulamento de 

Acesso da 83. 

239. O Relatório de Auditoria 2015 foi arquivado pela BSM, conforme Doc. 3 

anexo ao presente Termo de Acusação, sendo que foi dada oportunidade para a 

Orla sanar as irregularidades ali apontadas. Apesar dessa oportunidade, a 

Corretora apresentou nos Relatórios de Auditoria 2016 e 2017 as mesmas 

irregularidades verificadas em 2015, ou seja, não sanou as infrações indicadas no 

Relatório de Auditoria 2015 e, além disso, incorreu em novas irregularidades, as 

quais foram identificadas nos Relatórios de Auditoria 2016 e 2017. 

s1 "§1° Os requisitos mínimos para outorga de autorização de acesso aplicam-se também à 
manutenção de autorização de acesso outorgada, cuja competência analítica para verificação é do 
corpo técnico da BM&FBOVESPA." 

DAR/SJURITBA BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275-01013-001 -São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

fi. 57 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de T ítulos e Valores Mobiliários S.A. 

240. Entre o Relatório de Auditoria 2016 e o Relatório de Auditoria 2017 

também foi dada a oportunidade para a Corretora sanar as irregularidades 

apontadas, porém, conforme descrito no presente Termo de Acusação, a Orla 

apresentou recorrência nas irregularidades cometidas. 

241. Os planos de ação descritos nas respostas representaram 

compromissos de implementação efetiva do indicado pela própria Corretora, e 

motivaram a aceitação de boa-fé por parte da BSM, que aguardou a 

concretização do que foi informado. 

242. Sem que a Orla tenha cumprido com o descrito nas próprias respostas, 

as irregularidades se prorrogaram no tempo, resultando nos seguintes pontos de 

recorrência apresentados nos Relatórios de Auditoria 201 5, 2016 e 2017: 

DAR/SJURITBA 

(a) Suitability: questionário de atribuição de perfil de investimento 

incompleto e ausência de monitoramento das operações em relação 

aos perfis de investimento atribuídos aos clientes. Ponto identificado 

em 2015, 2016 e 2017 (seção 11.1 do Termo de Acusação). 

(b) Contratos: Ausência de cláusulas mínimas requeridas no 

contrato de intermediação de operações e no contrato de prestação de 

serviços de custódia. Ponto identificado em 2015, 2016 e 2017. (seção 

11.2.1 e 11.2.2 do Termo de Acusação). 

(c) Ordens: Não apresentação de gravação de ordens de negócios 

executados por intermédio da Orla. Ponto identificado em 2015, no qual 

20% das ordens solicitadas não foram apresentadas, em 2016, no qual 

5% das ordens solicitadas não foram apresentadas e em 2017, no qual 

54% das ordens solicitadas não foram apresentadas (seção 11.3. 1 do 

Termo de Acusação). 

( d) Prevenção à Lavagem de Dinheiro: insuficiência de parâmetros 

e critérios para identificação, monitoração e análise das operações e 

situações previstas no artigo 6° da ICVM 301/1999. Ponto identif icado 

em 2015, 2016 e 2017 (seção 11 .5 do Termo de Acusação). 
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(e) Práticas Abusivas: ausência de definição de parâmetros e 

critérios para monitoramento de práticas abusivas. Ponto identificado 

em 2016 e 2017 (seção 11.5 do Termo de Acusação). 

(f) Parâmetros de Senhas: os parâmetros de senhas do sistema 

Sisfinance da Corretora não apresentava os padrões mínimos exigidos 

pelo Roteiro Básico. Ponto identificado em 2015, 2016 e 2017 (seção 

11.6.1 do Termo de Acusação). 

(g) Trilha de Auditoria: Trilha de auditoria ausente ou incompleta 

para sistemas da Corretora. Ausência de guarda das trilhas de 

auditoria pelo prazo mínimo de cinco anos. Pontos identificados em 

2016 e 2017 (seção 11.6.2 do Termo de Acusação). 

(h) Administração de Acessos: identificação de usuários genéricos, 

sem responsável atribuído, com acesso ativo. Ponto identificado em 

2015, 201 6 e 2017 (seção 11.6.3 do Termo de Acusação). 

(i) Segregação de Funções: acesso em desacordo com a função 

desempenhada e ausência de definição das atividades que 

acumuladas e executadas por uma mesma pessoa nos sistemas da 

Corretora podem gerar conflito de interesses. Ponto identificado em 

2015, 2016 e 2017 (seção 11 .6.5 do Termo de Acusação). 

Segurança Física: infraestrutura física da Corretora não atende 

aos padrões mínimos exigidos pelo Roteiro Básico. Ponto identificado 

em 2015, 2016 e 2017 (seção 11.6.6 do Termo de Acusação). 

(k) Plano de Continuidade de Negócios: infraestrutura de 

contingência insuficiente de acordo com o Plano de Continuidade de 

Negócios apresentado pela Corretora. Ponto identificado em 2016 e 

2017 (seção 11.7.1 do Termo de Acusação). 

(I) Procedimento de Backup: ausência de diretrizes para definição 

do procedimento backup. Ponto identificado em 2016 e 2017 (seção 

11.8.1 do Termo de Acusação). 
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(m) Backup: ausência de monitoramento da execução das rotinas 

de backup da Corretora e de procedimentos de registro e de tratamento 

de erros de processamento dessas rotinas. Ponto identif icado em 2015, 

2016 e 2017 (seção 11.8.2 do Termo de Acusação). 

(n) Monitoramento da Infraestrutura: ausência de monitoramento 

preventivo da capacidade, da disponibilidade e do desempenho da 

infraestrutura de TI da Corretora. Ponto identif icado em 2016 e 2017 

(seção 11.8.3 do Termo de Acusação). 

(o) Gerenciamento de Mudanças: ausência de controles de 

gerenciamento de mudanças de software, hardware e infraestrutura, 

com execução de testes em ambiente segregado ao de produção. 

Ponto identificado em 2016 e 2017 (seção 11 .9.1 do Termo de 

Acusação). 

(p) Segregação de Ambientes: ausência de testes em ambiente de 

homologação para seus sistemas. Ponto identificado em 2016 e 2017 

(seção 11 .9.2 do Termo de Acusação). 

(q) Atualização de Sistema Operacional: ausência de testes para 

verificação da compatibilidade das atualizações do sistema operacional 

antes da aplicação em ambiente de produção. Ponto identificado em 

2016 e 2017 (seção 11.9.3 do Termo de Acusação). 

(r) Integridade e Retenção de Ordens: ausência de controles que 

garantam a integridade das mensagens recebidas pela Corretora e 

ausência de monitoramento do sistema de gravação de voz e de 

sistemas de mensageria. Ponto identificado em 2016 e 2017 (seção 

11.10.1 do Termo de Acusação). 

(s) Contratos e Níveis de Serviços: ausência de cláusula de 

confidencialidade em contrato de prestação de serviços de 

armazenamento externo de mídias de backup. Ponto identificado em 

2016 e 2017 (seção 11.10.2 do Termo de Acusação). 
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(t) Inventário de Software: ausência de processo de homologação 

de software e verificação de softwares instalados em confronto com os 

softwares adquiridos e homologados. Ponto identificado em 2015, 2016 

e 2017 (seção 11.10.3 do Termo de Acusação). 

(u) Certificação de Profissionais: ausência de certificação de 

profissionais que exercem funções na Corretora que exigem 

certificação. Ponto identificado em 2016 e 2017 (seção 11.11.1 do 

Termo de Acusação). 

(v) Relatório Semestral de Avaliação de Controles Internos: 

ausência de itens exigidos no relatório semestral de avaliação de 

controles internos. Ponto identificado em 2016 e 2017 (seção 11.11.3). 

243. As recorrências apontadas nessa seção, e as demais irregularidades 

apontadas na seção 11 do Termo de Acusação referentes ao Relatório 2017, 

demonstram que a Corretora não realizou as melhorias necessárias em seus 

procedimentos para se adequar as normas e manter seu acesso aos mercados da 

83, descumprindo os compromissos assumidos com a BSM nas respostas aos 

Relatórios de Auditoria, nas quais apresentava planos de ação para correção de 

controles e procedimentos que foram apontados como ausentes ou insuficientes 

pela BSM. 

IV. CONDUTA DOS DIRETORES 

IV.1 . Conduta de Paulo Dominguez Landeira 

244. Paulo Dominguez Landeira, na qualidade de Diretor de Relações com o 

Mercado ("DRM"), nos termos do artigo 14, inciso 1192 do Regulamento de Acesso 

92 "Art. 14 O processo de admissão tem início com a apresentação, por seu requerente, à 
BM&FBOVESPA, de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de 
acesso ao sistema de negociação, à câmara, à central depositária, ao sistema de registro e ao 
sistema de contratação de empréstimo administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com: ( ... ) 
11 - indicação de um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado - DRM", 
a quem compete, sem prejuízo da indicação de outros profissionais: a) zelar pela veracidade de 
todas as informações prestadas durante o processo de admissão; b) assegurar que os dados ou 
informações prestados à BM&FBOVESPA sejam permanentemente atualizados, comunicando as 
alterações à BM&FBOVESPA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
modificação; c) receber as comunicações, notificações e intimações da BM&FBOVESPA, 
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da B3, deixou de empregar o cuidado e a diligência esperados para o 

cumprimento das regras às quais a Corretora está adstrita, em especial o Roteiro 

Básico. 

245. Como visto acima, embora o Diretor tenha sido cientificado por meio do 

Relatório de Auditoria 2015, o qual foi arquivado, sobre as inconsistências 

relatadas ao longo deste Termo de Acusação, cuja resposta enviou em 9 de 

novembro de 2015 (Doc. 8), as irregularidades ali apontadas não foram sanadas. 

246. As irregularidades repetiram-se, em grande parte, nos Relatórios de 

Auditoria 2016 e 2017, conforme apontado na seção 111 acima. Os Relatórios de 

Auditoria 2016 e 2017 foram encaminhados para o Diretor pela BSM por meio de 

ofícios (Doc. 9). Mesmo cientificado a respeito das irregularidades encontradas 

pela BSM na Corretora em que é DRM, Paulo Landeira não cumpriu com os 

compromissos assumidos nas respostas aos Relatórios de Auditoria, permitindo 

que a Corretora não tivesse procedimentos e controles adequados, conforme 

descrito na seção 11 acima. 

247. Nos termos do item 119 do Roteiro Básico, "O Participante deve adotar 

de imediato as medidas corretivas necessárias sempre que encontradas não 

conformidades e/ou pontos de atenção nas auditorias", sendo que o DRM é o 

responsável por adotar as referidas medidas, especialmente para evitar a 

recorrência das não conformidades e/ou pontos de atenção identificados, 

conforme descrito artigo 14, inciso 11, alínea "d" do Regulamento de Acesso da B3. 

IV.2. Conduta de Lucia Cristina Rodrigues Pinto 

248. Lucia, na qualidade de Diretora indicada pela Corretora para 

cumprimento dos termos do artigo 4°, incisos I e 11 da ICVM 505/2011 e do artigo 

10° da ICVM 301/1999, deixou de empregar o cuidado e a diligência esperados 

para o cumprimento das obrigações impostas pelas normas citadas acima. 

providenciando a tomada das medidas eventualmente cabíveis, nos prazos estabelecidos na 
ocasião; d) zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do requerente perante a 
BM&FBOVESPA; e e) assegurar que as comunicações, notificações e intimações da 
BM&FBOVESPA sejam efetivamente destinadas às áreas competentes do requerente. ( .. . )" 
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249. Na qualidade de diretora responsável pela ICVM 301/1 999, entre as 

suas obrigações, nos termos do artigo 9°93 da mesma instrução, está à adoção e 

implementação de regras, procedimentos e controles internos que viabilizem o 

cumprimento da ICVM 301/1 999. 

250. As regras, procedimentos e controles implementados e geridos pela 

Diretora se mostraram falhos, uma vez que foi apontado nos Relatórios de 

Auditoria 2016 e 2017, ou seja, em situação de recorrência, insuficiência de 

parâmetros e critérios para identificação, monitoração e análise de operações e 

situações previstas no artigo 6°, incisos 11, 111, VI e VIl da ICVM 301/1 999. 

251 . Desta forma, a Diretora tinha a responsabilidade de implementar 

sistema que permitisse que a Corretora monitorasse continuamente e 

identificasse as operações atípicas destacadas no artigo 6° da ICVM 301/1999, o 

que não foi feito, tendo em vista o identificado nos Relatórios de Auditoria 2016 e 

2017. 

252. Além disso, a Diretora era responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas na ICVM 505/2011 e pela supervisão de procedimentos e controles 

internos que a Corretora deve implementar para dar cumprimento às normas da 

ICVM 505/2011. 

253. A acumulação desses dois cargos, previstos nos incisos I e 11 do artigo 

4° da ICVM 505/201 1, é proibida pela Instrução, em seu artigo 4°, §2°. 

254. A reiterada ocorrência de falhas e ausência de procedimentos, 

conforme demonstrado na seção 11 do presente Termo de Acusação e nos 

Relatórios de Auditoria 2016 e 2017, constitui evidência da implementação 

inadequada de regras, procedimentos e controles internos, nos termos do artigo 

93 "Art. 9° As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão: I - adotar e implementar 
regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições desta 
Instrução, contemplando, inclusive: a) a coleta e registro de informações sobre clientes para 
permitir a identificação tempestiva dos riscos de prática dos crimes mencionados no art. 1° desta 
Instrução; b) a análise prévia de novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção dos 
crimes mencionados no art. 1° desta Instrução; e c) a seleção e o monitoramento de funcionários, 
com o objetivo de garantir padrões elevados de seus quadros, visando à prevenção dos crimes 
mencionados no art. 1° desta Instrução; 11 - manter programa de treinamento contínuo para 
funcionários, destinado a divulgar as regras, procedimentos e controles internos e prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao f inanciamento ao terrorismo". 
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3°, §3°, inciso I da ICVM 505/2011. Essa inadequada implementação é, por sua 

vez, considerada descumprimento (artigo 3°, parágrafo 2° da ICVM 505/2011) do 

dever de adotar e implementar regras adequadas e eficazes para o cumprimento 

do disposto na ICVM 505/2011 pela Corretora, sob a responsabilidade da 

Diretora. 

255. Ademais, é dever relacionado à pos1çao da Diretora acompanhar o 

saneamento das irregularidades apontadas nos Relatórios de Auditoria da BSM, 

cujas respostas apresentadas pela Corretora com compromissos para solucionar 

as irregularidades não foram cumpridas. 

256. Assim, no âmbito de sua função como diretora responsável pela ICVM 

505/2011 , caberia a Lucia honrar os compromissos assumidos com a BSM nos 

planos de ação relacionados às suas responsabilidades, os quais foram 

expressamente indicados pela própria Corretora nas respostas que constam dos 

Does. 4 e 5 anexos ao presente Termo de Acusação, e que foram assinadas por 

Lucia. 

257. Portanto, Lucia não agiu com o cuidado e diligência que dela eram 

esperados com relação à implementação de regras, procedimentos e controles 

internos para a Corretora cumprir com as regras expostas na ICVM 505/2011 e 

ICVM 301/1999, descumprindo o disposto no artigo 6° da ICVM 301/1999, no 

artigo 3°, incisos I e 11, e no artigo 4°, §2° e §4° da ICVM 505/2011. 

V. ACUSAÇÃO 

258. Diante dos fatos apurados nos Relatórios de Auditoria 2016 e 2017 e, 

levando em consideração as Respostas aos Relatórios de Auditoria 2016 e 2017 

apresentadas pela Corretora, estão demonstradas as irregularidades 

mencionadas na Seção li acima, tendo a Orla infringido os seguintes dispositivos: 

DARJSJURITBA 

(a) Inconformidade no processo de Suitability: descumprimento do 

artigo 2°, § 2° e do artigo 6º da ICVM 539/2013 e itens 20.2, 20.2.1 e 

20.2.2 do Roteiro Básico; 
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(b) Ausência de cláusulas mínimas no Contrato de Intermediação 

firmado pela Corretora com seus clientes: descumprimento do item 9.1 

do Ofício Circular 053/2012-DP e do item 7 do Roteiro Básico; 

(c) Ausência de cláusulas mínimas no Contrato de Prestação de 

Serviços de Custódia firmado pela Corretora com seus clientes: 

descumprimento do artigo 9°, inciso IV da ICVM 542/2013 e dos itens 

37.2.3.2 e 37.2.7 do Regulamento da Câmara de Ações, vigente à 

época dos fatos; 

(d) Falta de termo de autorização para realização de operações de 

empréstimo de ações (BTC): descumprimento do artigo 8° da ICVM 

441/2006 e do Capítulo VI do Manual de Procedimentos Operacionais 

da Câmara de Ações; 

(e) Não apresentação de ordens: descumprimento dos artigos 12 e 

14 da ICVM 505/2011 e do item 33 do Roteiro Básico; 

(f) Ausência de informações relativas ao registro de ordem: 

descumprimento do artigo 12, parágrafo único, da Instrução CVM 

505/2011, do item 2.5.1 do Ofício Circular 053/2012-DP e do item 30 do 

Roteiro Básico; 

(g) Impossibilidade de identificar origem de recursos recebidos 

pela Corretora: artigo 27 da ICVM 505/2011 e item 67 do Roteiro 

Básico; 

(h) Insuficiência de parâmetros e critérios para monitorar 

operações e situações com indícios de lavagem de dinheiro, além de 

não identificar operações atípicas: descumprimento do artigo 6°, incisos 

11, VI, VIl e dos itens 123.2, 123.6, 123.7 do Roteiro Básico; 

(i) Não identificação de operações atípicas: descumprimento do 

artigo 6°, incisos I, 111, VI e VIl da ICVM 301/1999 e itens 123.1 , 123.3, 

123.6 e 123.7 do Roteiro Básico; 
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(j) Ausência de definição de parâmetros e critérios para monitorar, 

identificar e analisar práticas abusivas: descumprimento do item 126 do 

Roteiro Básico; 

(k) Inconformidade dos parâmetros de senhas: descumprimento 

dos itens 133.5 e 133.6 do Roteiro Básico; 

(I) Trilha de auditoria ausente ou incompleta para sistemas da 

Corretora: descumprimento do item 135 do Roteiro Básico; 

(m) Ausência de guarda das trilhas de auditoria pelo prazo mínimo 

de cinco anos: descumprimento do item 136 do Roteiro Básico; 

(n) Ausência de aprovação para os acessos concedidos à rede 

corporativa aos sistemas e aos bancos de dados da Corretora. 

Existência de usuários genéricos e não monitoração dos acessos e das 

alterações no banco dedados da Corretora: descumprimento dos itens 

132, 139 e 139.1 do Roteiro Básico; 

(o) Ausência de segregação de funções dos funcionários da 

corretora: descumprimento dos itens 120, 132 e 139.3 do Roteiro 

Básico; 

(p) Ausência de controles relativos ao combate de incêndio, de 

acesso e de temperatura e umidade: descumprimento do item 141 do 

Roteiro Básico; 

(q) Ausência de comunicação aos clientes sobre práticas de 

segurança das informações: descumprimento do item 138 do Roteiro 

Básico; 

(r) Ausência de plano de continuidade: descumprimento do item 

143 do Roteiro Básico; 

(s) Procedimento de backup. Não identif icação de diretrizes na 

Política de Tecnologia da Informação da Corretora: descumprimento 

dos itens 145.5, 145.8, 145.9 e 145.1 O do Roteiro Básico; 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275-01013-001- São Paulo, SP 
Te I.: (11) 2565-4000 
WNW.bsm-autorregulaçao.com.br 

fi. 66 de 69 



DARISJUR/TBA 

BSM 
SUPERVISAO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

(t) Ausência de backup diário das informações; ausência de envio 

de backup de gravação de voz para armazenagem em local externo às 

instalações principais; inconformidade no prazo de retenção de backup 

do banco de dados SQL Server: descumprimento dos itens 146 e 147 
do Roteiro Básico; 

(u) Ausência de monitoramento preventivo da capacidade, 

disponibilidade e desempenho da infraestrutura de TI da Corretora: 

descumprimento do item 148 do Roteiro Básico; 

(v) Ausência de controles para gerenciamento de mudança de 

software, hardware e infraestrutura, bem como para o 

desenvolvimento, manutenção e aqu1s1çao de software: 

descumprimento dos itens 149 e 150 do Roteiro Básico; 

(w) Ausência de atualização de sistemas operacionais da 

Corretora: descumprimento do item 151 do Roteiro Básico; 

(x) Falhas no processo de monitoramento do sistema de gravação 

de voz da Corretora, ausência de registro de indisponibilidade do 

sistema de gravação, não apresentação das gravações dos testes 

realizados no sistema de gravação de voz da Corretora e controles 

insuficientes no canal de recebimento de ordens: descumprimento dos 

itens 2.5.6 e 2.5.7a do Ofício Circular 053/2012-DP e do item 152 do 

Roteiro Básico; 

(y) Ausência de cláusula de confidencialidade: descumprimento do 

item 154 do Roteiro Básico; 

(z) Ausência de inventário dos softwares e equipamentos de 

informática e telecomunicação da Corretora: descumprimento do item 

155 do Roteiro Básico; 

(aa) Ausência de certificação e credenciamento de profissionais que 

desempenham atividades sujeitas à certificação e credenciamento, 

ausência de cadastro no Gerenciador de Habilitação de Profissionais 

BSM Supervisão de Mercados 
Rua XV de Novembro, 275-01013-001 - São Paulo, SP 
Tel.: (11) 2565-4000 
www.bsm-autorregulacao.com.br 

fi. 67 de 69 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 
Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

da 83 (GHP), existência de conflito de segregação de funções nas 

atividades de operações e de gestão de carteira de recursos de 

terceiros: descumprimento dos itens 128, 129 e 130 do Roteiro Básico, 

descumprimento do item 1.4 do Ofício Circular 032/2016-DP e do 

Ofício Circular 003/2017 -DO; 

(bb) Indicação de Lucia para cumulação de cargo de Diretora 

Responsável pela ICVM 505/2011 e Diretora de Controles Internos da 

Corretora: descumprimento ao artigo 4°, incisos I e 11 e §2° da ICVM 

505/2011 e ao item 117 do Roteiro Básico; 

(cc) Ausência de itens exigidos no relatório semestral de avaliação 

dos controles internos: descumprimento do item 11 8 do Roteiro Básico. 

259. Paulo Dominguez Landeira, na qualidade de Diretor de Relações com o 

Mercado, responde pela falha reiterada em zelar pelo cumprimento das 

obrigações, deveres e atribuições da Corretora perante a B3, na forma da 

obrigação prevista no artigo 14, inciso 11, alínea "d"94 do Regulamento de Acesso 

da 83. Como descrito anteriormente, as condutas sobre as quais se espera o 

cumprimento são justamente aquelas pormenorizadas ao longo deste Termo de 

Acusação e apontadas em cada Relatório de Auditoria. 

260. Lucia, responsável pela supervisão dos procedimentos e controles 

internos da Corretora, com o objetivo de verificar a implementação, aplicação e 

eficácia das regras para cumprimento das obrigações impostas pela ICVM 

505/2011 , não corrigiu as irregularidades apontadas nos Relatórios de Auditoria 

94 "Art. 14 O processo de admissão tem início com a apresentação, por seu requerente, à 
BM&FBOVESPA, de requisição de outorga ou de mudança de titularidade de autorização de 
acesso ao sistema de negociação, à câmara, à central depositária, ao sistema de registro e ao 
sistema de contratação de empréstimo administrados pela BM&FBOVESPA, juntamente com: ( ... ) 
11 - indicação de um diretor estatutário, denominado "Diretor de Relações com o Mercado - DRM", 
a quem compete, sem prejuízo da indicação de outros profissionais: a) zelar pela veracidade de 
todas as informações prestadas durante o processo de admissão; b) assegurar que os dados ou 
informações prestados à BM&FBOVESPA sejam permanentemente atualizados, comunicando as 
alterações à BM&FBOVESPA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de 
modificação; c) receber as comunicações, notificações e intimações da BM&FBOVESPA, 
providenciando a tomada das medidas eventualmente cabíveis, nos prazos estabelecidos na 
ocasião; d) zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do requerente perante a 
BM&FBOVESPA; e e) assegurar que as comunicações, notificações e intimações da 
BM&FBOVESPA sejam efetivamente destinadas às áreas competentes do requerente. ( ... )" 
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2016 e 2017, respondendo pela ausência de diligência e cuidado que dela eram 

esperados para o cumprimento pela Corretora do disposto na referida norma, 

conforme determina o artigo 3°, inciso 11 da ICVM 505/2011 e o item 119 do 

Roteiro Básico. 

261. Além disso, a acumulação dos cargos de responsável pela supervisão 

dos procedimentos e controles internos da Corretora, previstos nos incisos I e 11 

do artigo 4° da ICVM 505/2011, é proibida pela Instrução, em seu artigo 4°, §2° e 

item 117 do Roteiro Básico. 

262. Como diretora responsável pelo cumprimento das obrigações 

estabelecidas na ICVM 301/1999, a Diretora também deve responder pelo não 

cumprimento do artigo 9°95 desse normativo, em decorrência da insuficiência de 

parâmetros e critérios para monitorar operações e situações com indícios de 

lavagem de dinheiro descritas no artigo 6°, incisos 11, VI, VIl da ICVM 301/1999 e 

123.2, 123.6 e 123.7 do Roteiro Básico. A Diretora também deve responder pela 

falha da Corretora na identificação de operações atípicas descritas no artigo 6°, 

incisos I, 111, VI e VIl da ICVM 301/1999. 

263. Intimem-se os acusados para que, no prazo de 30 dias, apresentem 

suas defesas, eventuais proposta de Termo de Compromisso, com exceção das 

infrações relacionadas à ICVM 301/1999, e especifiquem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do artigo 3° do Regulamento da BSM. 

~a: 22 ra: :e 2018 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregulação 

ss "Art. go As pessoas mencionadas no art. 2° desta Instrução deverão: I - adotar e implementar 
regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel observância das disposições desta 
Instrução, contemplando, inclusive: a) a coleta e registro de informações sobre clientes para 
permitir a identificação tempestiva dos riscos de prática dos crimes mencionados no art. 1° desta 
Instrução; b) a análise prévia de novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção dos 
crimes mencionados no art. 1 o desta Instrução; e c) a seleção e o monitoramento de funcionários, 
com o objetivo de garantir padrões elevados de seus quadros, visando à prevenção dos crimes 
mencionados no art. 1° desta Instrução;" 
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