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Processo Administrativo Ordinário n° 15/201 7 

A/C: Diretoria de Autorregulacão 

I. 

ORLA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no  com sede à  

, representado neste ato na forma prevista no seu Estatuto Social; 

LUCIA CRISTINA RODRIGUES PINTO, brasileira, divorciada, inscrita no ,  
e domiciliada à -

 

PAULO DOMINGUEZ LANDEIRA, brasileiro, divorciado, economista,  
 
 

. 

Todos devidamente intimados a responder o Termo de Acusação originado do Processo Administrativo Ordinário n° 
15/2017, vem, em conjunto, perante vossa senhoria, oferecer resposta aos itens descritos no aludido Termo, mediante 
também pedido de dilação de prazo protocolado em 23/02/201 8 e deferido em 26/02/2018. 

Após a apresentação de resposta a todos os questionamentos de vossa senhoria, os acusados, em conjunto, oferecem 
Termo de Compromisso, para além de cessar com as irregularidades apontadas, apresentar proposta de indenização 
~mo medida sancionatória aos atos praticados. 

11.1. SUIT ABILITY 

As irregularidades apontadas nas auditorias de 201 5, 201 6 e 2017 já foram solucionadas conforme descrições abaixo: 

Descrição das ações 

- Questionário foi atualizado de acordo com requisitos obrigatórios. Foram incluídos: (Anexo1) 
a) o valor das receitas regulares declaradas pelo cl iente- questão 13 
b) a natureza, o volume e a frequência das operações já realizada, bem como o período em que tais operações foram 

realizadas. - questão 14 

-Procedimentos para: (a) alertar o cl iente sobre inadequação de perfil e (b) obter declaração expressa do cliente de que 
está ciente da inadequação do perfil - Esta questão foi regularizada com a inclusão do Item 6 na Política Conheça seu 
Cliente. (Anexo 2) 

- Os clientes são comunicados sobre operações fora do perfil através de Termo de Desenquadramento. (Anexo 3) 

11.2. Cadastro fJ,.. 
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Foi criado ambiente de homologação (Servidor RJ02) para rotina de manutenção e atualização 
operacionais. 

11.10. Suporte à Infraestrutura 

11.10.1. Integridade e Retenção das Ordens: Sistema de gravação de voz e e-mail 

Foi contratado o sistema Winco e foram ativadas as ferramentas de gravações para os sistemas de mensageria 
instantânea, Skype, Broadcast e Eikon Messenger. 

Foi feita a correção dos 3 colaboradores com a acesso incompatível no diretório Avaya. (Anexo 30) 

11.10.2. Contratos e Níveis de Serviços 

Apontamento regularizado conforme item 11 .6 do contrato da Equinix. (Anexo 31) 

11.10.3 Inventario de Software 

.lqlplementado no Gerenciamento de Mudanças e controlado pelo sistema Mildesk. (Anexo 32) 

11.11 . Controles Internos e Certificação de Profissionais 

11.11 .1. Certificação de Profissionais 

Com relação às certificações, informamos que os colaboradores , Paulo Dominguez 
Landeira e  atualmente exercem outras funções: 

 Diretor de Custódia 
Paulo Dominguez Landeira Diretor de Administração Fiduciária 

 Auxiliar de Custódia 

Foram informados no GHP todos os profissionais passíveis de certificação. (Anexo 33) 

11.11 .2. Indicação de profissionais responsáveis pelo cumprimento de Instruções da CVM 

-- ,te descumprimento foi regularizado com a indicação do diretor Adriano Gonçalves de Oliveira como responsável pela 
supervisão da norma de controles internos, a diretora Lucia Cristina Rodrigues Pinto continua como responsável pela 
ICVM 505/2011 . (Anexo 34) 

11 .11.3 Relatórios Semestrais de avaliação dos controles interno da Corretora 

Estamos cientes da deficiência deste relatório e assumimos o compromisso de adequá-lo conforme exigências do 
Roteiro Básico na base do primeiro semestre de 201 8. 

111 DAS CONDUTAS DA DISTRIBUIDORA, DOS DIRETORES E ACUSAÇÃO 

De acordo com o que foi explicitado nos itens anteriores, a ORLA DTVM vem tomando medidas necessanas para 
adequação a todas as normas exigidas por esta instituição. Os termos definidos no Processo Administrativo Ordinário, 
quanto as condutas não adotadas pela distribuidora e por seus diretores decorrem de uma ampla e profunda 
restruturação, mas que, como demonstrado ao longo das últimas visitas dos enviados de vossa senho · , vêm 
ocorrendo. 
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11 .6.7 Práticas de Segurança da Informação 

Foi elaborada Política de Segurança e Privacidade e incluída no site. (Anexo 23) 

11.7 Continuidade de Negócios 

11.7.1 Plano de Continuidade de Negócios 

O Plano de Continuidade de Negócios foi revisado e atualizado de acordo com os requisitos detalhados no Roteiro 
Básico. (Anexo 24) 
Foi realizado teste no qual foi demonstrado suficiência na infraestrutura de contingência. (Anexo 25) 

Porém não foi realizado teste para verificação de gravação dos ramais no ambiente de contingencia, esse procedimento 
será realizado no próximo evento. 
Processos em andamento: 
Foram adquiridas duas linhas telefônicas que serão usadas como estratégia para divulgar aos clientes os contatos que 
serão utilizados em caso de contingência, no momento da ativação das linhas iremos divulgar no site. 

ll8. Monitoramento e Operação de Infraestrutura de TI 

11.8.1. Procedimento de Backup 

Os procedimentos de backup foram implementados na Política de Tecnologia da Informação (item 7). (Anexo 26) 
Segue as evidencias de controle. (Anexo 27) 

11 .8.2. Backup 

Todas as deficiências foram tratadas com a implementação dos procedimentos de Backup. 
Foi contratado o fornecedor Winco para gravação de mensageria instantânea. 
Com relação ao critério de segurança das copias do banco de dados SQL Server (E-Guardina, Suity, SBL e Sisfinance), 
possuímos a retenção a partir de abril/2016, data que foi implantado. 

11 .8.3 Monitoramento da Infraestrutura 

/'""""' 
i contratado o fornecedor Mildesk para monitoramento preventivo e foi implementada a Política de Segurança Física e 

Lógica. (Anexo 28) 

11.9. Gerenciamento de Mudanças 

11.9.1. Processo de Gerenciamento de Mudanças 

Foi implementada a Politica de Gerenciamento de Mudanças (Anexo 29) em conjunto com a Política de Segurança Fisica 
e Logica (Anexo 28) 

11 .9.2. Segregação de Ambiente de Homologação 

Conforme informado no Item 11.6.3, foi criado ambiente de homologação (Servidor RJ02) para rotina de manutenção dos 
bancos de dados pelos prestadores de serviços. 

11 .9.3 Atualizações de Sistema Operacional 
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11.2.1 Contrato de Intermediação 

Descrição das ações 

- Contrato de Intermediação de Operações foi atualizado e disponibilizado nova versão no site. (Anexo 4) 

11.2.2 Prestação de Serviços de Custódia 

Descrição das ações 

-Contrato de Prestação de Serviço de Custódia atualizado com conteúdo mínimo exigido pela 83. (Anexo 5) 
Este contrato está disponível na Instituição. 

11.2.3 Ausência de termo de autorização para realização de operações de empréstimo de ações (BTC) 

- Foi incluído no Contrato de Intermediação de Operações (item 9) termo de autorização para realização de operações 
de empréstimo de ações. (Anexo 4) 
-O termo de autorização firmado junto à CBLC está disponível no site da Orla Dtvm. (Anexo 6) 

n~. Ordens 

11. 3. 1 Ausência de ordem e ordem executada em condições divergentes da solicitação. 

As deficiências encontradas foram sanadas com o atual fornecedor. A nossa intenção de contratar o Módu lo Sinacor não 
foi possível diante do custo inicial para instalação do sistema. 

11.3.2 Informações no registro de ordens 

Como informado no item anterior, não foi possível contratar o Módulo Sinacor para emissão deste relatório. Em 
solicitação ao nosso fornecedor, foi criado um relatório com numero sequencial e cronológica das ordens e ind icação do 
status das ordens executadas, pois atuamos como PN e recebemos da  apenas o arquivo das ordens 
executadas (arquivo Negs). (Anexo 7) 

11.4. Liquidação 

E i incluído no Manual de Custódia de Liquidação de Operações em Bolsa de Valores Mobiliários, como rotina de liquidação, que os 
.ebimentos processados pela tesouraria deverão ser através de cheques, doc·s ou ted·s de emissão dos próprios clientes e 

depósito identificado em conta corrente, conforme exigido na ICVM n° 505. 
Item: Recebimento de Clientes. (Anexo 8) 

11.5. PLD 

Foram identificados os parâmetros que estavam insuficientes e posteriormente foi feita a correção: 

Itens 57, 58, 59 e 60 (Anexo 9) 
Para esses itens utilizamos as regras MF48, MF81 e MF84. 
MF81 e MF84 foram ativadas e a MF48 foi parametrizada conforme exigido pela legislação. 

Itens 61, 62 e 63 (Anexo 1 O) 
Para esses itens utilizamos as regras MF65, MF20 e C26. 
Regras ajustadas e parametrizadas conforme exigido na legislação. 

Itens 64, 65 e 66 (Anexo 11) 
Para esses itens utilizamos as regras MF77, MF48, MF58, MF71 e MF81. 
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Regras ajustadas e parametrizadas conforme exigido na legislação. 

Itens 67 e 68 (Anexo 12) 
Para esses itens utilizamos as regras MF70, MF63, MF65, MF71 . 
Regras ativadas e ajustadas e parametrizadas conforme exigido na leg islação. 

Item 69: (Anexo 13) 
Foi implementada Política de Prevenção à Prática Abusiva de Ofertas no Mercado de Valores Mobiliários. Não 
possuímos sistema para controle e monitoramento dessas situações, utilizamos os alertas enviados quinzenalmente pela 
BSM. 

11 .6. Segurança da Informação 

11.6.1 . Parâmetros de Senhas 

Este item foi resolvido junto aos fornecedores. (Anexo14) 

11.6.2 Trilhas de Auditoria 

_.te item foi resolvido junto aos fornecedores. 
As trilhas de auditoria dos sistemas SBL, Sisifinance- Bolsa e Sisfinance - Conta corrente estão no Anexo15- CD. 
As evidências referentes ao sistema Suity estão no Anexo 16. 

11 .6.3 Administração de Acessos 

Com relação aos usuários genéricos foram feitas as correções das permissões de acessos aos colaboradores 
responsáveis. (Anexo 17) 

Foi criado ambiente de homologação (Servidor RJ02) para rotina de manutenção dos bancos de dados pelos 
prestadores de serviços. 

11 .6.4 Administração de Usuários - Identificação de Acesso 

Essa situação foi considerada atípica na execução dos negócios, onde não mais ocorreram inserções de ofertas sem as 
r-- .pectivas ordens dos clientes. Esse processo foi alinhado junto aos Agentes Autônomos de Investimentos. 

11 .6.5 Segregação de Funções 

Foi implementada a Matriz de Segregação de Funções. (Anexo 18 CD) 

11.6.6 Segurança Física 

Descrição das ações 

1. Ambiente exclusivo com acesso restrito: 
Foi providenciada a compra de uma fechadura digital para controle de acesso. (Anexo 19) 

2. Fonte de energia alternativa: 
Foi providenciada a compra de um Nobreak e um módulo adicional de bateria com autonomia de 80 minutos. (Anexo 20) 

3. Controle de temperatura e umidade: 
Foi instalado um termômetro/higrômetro para controle de temperatura e umidade. (Anexo 21) 
Foi instalado ar-condicionado na área do CPD. (Anexo 22) e 
--------------------------------------~=============9== 
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Importante mencionar o período de experiência a qual a ORLA DTVM atua no mercado de valores mobili 
como aos anos a qual respeitou integralmente as regras que regem os regulamentos e operações na BS 
BOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS. 

Face a realização de alguns procedimentos e o comprometimento em adequar todos os pontos apontados por vossa 
senhoria em até 12 meses, mediante comprovação para vossas senhorias, vem a ORLA DTVM oferecer, além das 
respostas aos questionamentos endereçados, o Termo de Compromisso, visto que a ORLA DTVM está se 
comprometendo a continuar a adequação de seus procedimentos internos aos regulamentos e normas de vossa 
senhoria. 

De igual modo, entendendo que sua conduta, bem como de seus diretores, foram reprováveis ao longo de todas as 
intimações e notificações enviadas, a ORLA DTVM e os seus diretores acusados apresentam proposta de pagamento de 
verba indenizatória no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) respectivamente, em favor 
da BSM-BM&F BOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS, para melhoria das boas práticas, o aprimoramento e o 
desenvolvimento do mercado de capitais. 

IV DA CONCLUSÃO 

f -êce ao exposto, requerer o recebimento da presente resposta, para posterior aceitação do Termo de Compromisso 
_ .stacado no Item 111 desta, comprometendo-se a ORLA DTVM em adequar a todos os procedimentos definidos no 
OF/BSM/SJUR/PAD-0090/2018, em um prazo máximo de até 12 meses, mediante comprovação a vossa senhoria, e 
ainda ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em relação a ORLA DTVM e R$ 5.000,00 
(cinco mil reais) em relação aos diretores da instituição. 

Face ao Termo de Compromisso proposto, requer a suspensão do processo administrativo até o cumprimento integral 
das obrigações, para posterior encerramento do processo administrativo acima, em respeito do art.44 do Regulamento 
Processual da BSM em vigor. 

~-PM~~f~ ~~ 
OijLA D~BUIDORA D~ TITULOS E VALORES 

MOBILIARIOS 
~~~ro~~ 

CPF  
 

~~c-~~ 
LUCIA c RJSTINA RO RIGUES PINTO 
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