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PARECER DA SUPERINTENDÊNCIA JURÍDICA - SJUR - BSM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO ORDINÁRIO N° 15/2017 

Envolvidos: Orla DTVM S.A. 

Lucia Cristina Rodrigues Pinto 

Paulo Dominguez Landeira 

I. R ELATÓRIO 

A) Termo de Acusação 

1. Em 22.1 .2017, foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Orla Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Orla" ou "Corretora"), 

Paulo Dominguez Landeira ("Paulo"), Diretor de Relações com o Mercado e 

responsável pelas operações da Corretora e Lucia Cristina Rodrigues Pinto 

("Lucia" e, em conjunto com Orla e Paulo, denominados "Defendentes"), Diretora 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas na Instrução CVM n° 

505/201 1 ("ICVM 505/2011 ") e na Instrução CVM n° 301/1 999 ("ICVM 301/1999"), 

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") e no Relatório de Auditoria n° 173/2017 

("Relatório de Auditoria 2017"), que integram o presente Termo de Acusação. 

2. Conforme descrito no Termo de Acusação, a Corretora descumpriu de forma 

recorrente normas de procedimentos e de controles internos detalhadas nos 

Relatórios de Auditoria de 2016 e 2017, referentes aos seguintes processos: 

(I) Suitability; 

(li) Cadastro; 
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(111) Ordens; 

(IV) Liquidação; 

(V) Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro ("PLD") ; 

(VI) Segurança da Informação; 

(VIl) Continuidade dos Negócios; 

(VIII) Monitoramento e Operação de Infraestrutura de TI; 

(IX) Gerenciamento de Mudanças; 

(X) Suporte à Infraestrutura e 

(XI) Controles Internos e Certificação de Profissionais. 

3. Paulo, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado, foi cientificado 

das irregularidades da Corretora ocorridas em 2015, 2016 e 2017, e permitiu que 

a Orla não se adequasse aos procedimentos e controles exigidos, deixando de 

atender ao disposto no item 1191 do Roteiro Básico. Por isso, Paulo foi acusado 

de não zelar pelo cumprimento das obrigações pela Corretora, conforme artigo 

14, inciso 11 , alínea "d"2 do Regulamento de Acesso da 83. 

4. Lucia, de acordo com o Termo de Acusação, não implementou regras, 

procedimentos e controles internos que viabilizem o cumprimento da ICVM 

301/1999, em razão da recorrência na falha de identificação, monitoração e 

1 119. "O Participante deve adotar de imediato as medidas corretivas necessárias sempre que 
encontradas não conformidades e/ou pontos de atenção nas auditorias". 
2 "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 reg istro 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: ( ... ) d) zelar pelo cumprimento 
das obrigações, deveres e atribu ições do requerente perante a BM&FBOVESPA". ~ 
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análise de operações em situações relacionadas à prevenção de lavagem de 

dinheiro nos anos de 2016 e 2017. 

5. Também foi apontado o reiterado descumprimento das obrigações 

assumidas por Lucia enquanto Diretora responsável pelo cumprimento das 

normas estabelecidas na ICVM 505/2011 , que inclui a falta de supeNisão de 

procedimentos e controles internos da Corretora e a acumulação dos cargos 

previstos na ICVM 505/2011 . 

6. Assim, Lucia foi acusada de descumprir: (a) o artigo 3°, inciso 1!3 da ICVM 

505/2011 e o item 1194 do Roteiro Básico, pela falta de diligência para adotar e 

implementar as regras, procedimentos e controles internos que viabilizem a fiel 

obseNância das disposições que regem o mercado regulamentado de valores 

mobiliários; (b) o §2°5 do artigo 4° da ICVM 505/2011 e item 1176 do Roteiro 

Básico, pela acumulação indevida de cargos de diretoria previstos nos incisos I e 

W do artigo 4° da ICVM 505/2011 e (c) o artigo 9°8 da Instrução CVM 301/99, 

3 Art. 3° O intermediário deve adotar e implementar: ( ... ) 11 - procedimentos e controles internos 
com o objetivo de verificar a implementação, apl icação e eficácia das regras mencionadas no 
inciso I. 
4 Item 119. O Participante deve adotar de imediato as medidas corretivas necessárias sempre que 
encontradas não conformidades e/ou pontos de atenção nas aud itorias. 
5 Art. 4° O intermediário deve indicar: § 2° As funções a que se referem os incisos I e 11 do caput 
não podem ser desempenhadas pelo mesmo diretor estatutário. 
6 Item 117. As funções de Diretor Responsável pela ICVM 505 e de Diretor de Controles Internos 
não podem ser desempenhadas pelo mesmo diretor estatutário. 
7 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 11 do caput do art. 3° 
8 "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 o 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; " 
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pelas falhas na monitoração de situações previstas no artigo 6°, incisos I, 11 , 111 , VI, 

Vll9 da ICVM 301/1999 e itens 123.2, 123.6 e 123.710 do Roteiro Básico. 

7. Desta forma, apesar de a Corretora afirmar ter solucionado as 

irregularidades mencionadas nos Relatórios de Auditoria 2015, 2016 e 2017, 

verifica-se que os planos de ação não foram implementados de um ano para o 

outro, o que representa o descumprimento reiterado dos compromissos firmados 

pela Corretora. 

B) Defesa 

8. Em 22.1.2018, os Defendentes foram notificados para apresentar suas 

defesas, o que fizeram de forma conjunta e tempestiva em 2.4.2018 ("Defesa" , às 

fls. 231-386), após deferimento de pedido de dilação de prazo (fls. 229-230). 

9. Em sua Defesa, os Defendentes relacionaram as irregu laridades apontadas 

nos Relatórios de Auditoria de 2015, 2016 e 2017, descrevendo as ações já 

implementadas para a correção dessas falhas (fls. 231-236). 

1 O. Porém, verifica-se que as informações apresentadas pela Corretora estão 

incompletas e não há plano de ação para todas as irregu laridades, como se 

demonstrará na próxima seção do presente parecer. 

9 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: I - operações cujos valores se afigurem 
objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação 
patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações 
cadastrais respectivas; 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; 111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou 
frequência de negócios de qualquer das partes envolvidas; ( ... ) VI - operações que evidenciem 
mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às modalidades operacionais 
usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); Vil - operações realizadas com finalidade de gerar 
perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico; ( ... ). 
10 123.2. 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; ( ... )123.6. 
Operações que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às 
modalidades operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); 123.7. Operações realizadas 
com a finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento 
econômico; ( ... ) 
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C) Termo de Compromisso 

11 . Em conjunto com a Defesa, os Defendentes apresentaram proposta de 

Termo de Compromisso, se comprometendo a adequar os seus procedimentos 

em até 12 meses, além do pagamento à BSM de R$ 20.000,00 pela Orla, e 

R$ 5.000,00, no total, pelos diretores Lucia e Paulo (fi. 236). 

12. O Conselho de Supervisão da BSM, em reunião realizada em 19.4.2018, 

apreciou a proposta dos Defendentes, decidindo, por unanimidade, condicionar a 

celebração de Termo de Compromisso: (a) à apresentação de plano de ação 

completo com prazo de 12 meses, entregas escalonadas e prazos definidos, 

conforme a complexidade de implementação; (b) ao pagamento de R$ 300.000,00 

à BSM pela Corretora; (c) ao pagamento de R$ 100.000,00 à BSM por Paulo e (d) 

ao pagamento de R$ 50.000,00 à BSM por Lucia, com a ressalva do 

prosseguimento do processo administrativo quanto às violações à ICVM 301/99, 

nos termos do artigo 7°, parágrafo segundo, do Regulamento Processual da BSM. 

13. A Corretora e Paulo foram cientificados dessa decisão em 25.4.2018 (fls. 

389-394) e Lucia foi cientificada em 2.5.2018 (fls. 395-397). Os Defendentes, em 

11 .5.2018, apresentaram contraproposta, na qual descreveram três alternativas 

para firmarem Termo de Compromisso (fls. 398-398v) : 

a) Empregar R$ 450.000,00 em melhorias, de acordo com plano de ação a 

ser definido, com duração de 12 meses, com entregas escalonadas e 

prazos definidos; ou 

b) Pagamento de R$ 30.000,00 pela Corretora, R$ 10.000,00 por Paulo e 

R$ 10.000,00 por Lucia, com o total pago em parcelas iguais e sucessivas 

no prazo de 12 meses; ou 

c) Empregar, no mínimo, R$ 450.000,00 em melhorias, de acordo com plano 

de ação a ser definido, com duração de 12 meses, com entregas 

escalonadas e prazos definidos, bem como o pagamento adicional de 

R$ 10.000,00 por diretor, em parcelas iguais e sucessivas no prazo de 1 O 

meses. 
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14. Sobre a contraproposta dos Defendentes, o Conselho de Supervisão da 

BSM, em reunião realizada em 24.5.2018, decidiu, por unanimidade, rejeitar a 

contraproposta de Termo de Compromisso apresentada e dar prosseguimento ao 

PAD 15/2017 para julgamento. Esclareceram que a possibilidade de celebração 

de Termo de Compromisso estava condicionada aos termos fixados pelo 

Conselho de Supervisão da BSM em 19.4.2018. 

11 . MÉRITO 

15. A seguir serão analisadas as acusações em face dos Defendentes, bem 

como a Defesa apresentada com as alegações da Corretora de já ter sanado 

parte das irregularidades apontadas pela Acusação. 

11. 1. IRREGULARIDADES OPERACIONAIS DA ORLA E DEFESA 

A) Suitability 

16. A obrigação de definição do perfil de investimento ("suitabilitv') decorre das 

normas dispostas na Instrução CVM n° 539/2013 ("ICVM 539/2013"), bem como 

dos itens 20 a 29 do Roteiro Básico. Segundo o Termo de Acusação, a Orla 

definiu metodologia para o processo de suitability, mas não a implementou. Além 

disso, a Corretora não tinha procedimentos para: (a) alertar os clientes sobre a 

inadequação de perfil, com a indicação das divergências e (b) obter declaração 

expressa do cliente de que está ciente da inadequação de seu perfil. 

17. Sobre estes pontos, a Orla se manifestou afirmando que efetuou 

atualização do questionário para atribuição do perfil de investimento, "de acordo 

com os requisitos obrigatórios" (fi. 231 ). Também incluiu, na "Política Conheça o 

seu Cliente", procedimentos para alertar e obter declaração expressa do cliente, a 

ser feita antes da primeira operação, por telefone, e-mail ou carta assinada pelo 

cliente. Desta forma, os clientes deverão assinar o termo de ciência de risco, 

sendo comunicados de operações realizadas em desacordo com o perfil por meio 

de Termo de Desenquadramento. 
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18. Sobre as providências relatadas pela Orla, observa-se que o novo 

questionário não considera o volume e a frequência das operações realizadas 

pelo cliente, como determina o item 20.3.211 do Roteiro Básico e o artigo 2°, §3°, 

inciso 11 12 da ICVM 539/2013. A Corretora também não informa como e quando 

atualizará o perfil de investimento de seus clientes de acordo com o novo 

questionário, e também não relata como cumprirá o dever de comunicar 

imediatamente o investidor por uma operação fora do respectivo perfil de 

investimento. 

19. Sobre a obtenção de declarações expressas dos clientes sobre a ciência 

de eventuais riscos, a Orla não informou como será o procedimento a ser adotado 

para os clientes que operam via Home Broker, bem como não apresentou o termo 

de ciência de risco mencionado. 

20. Diante disso, as irregularidades verificadas em 2016 e 2017 não podem ser 

consideradas sanadas, permanecendo o descumprimento do disposto nos §§ 2° e 

3°13 do artigo 2° da ICVM 539/2013 e nos itens 20.2.1, 20.2.2, 20.2.3, 20.3.2 e 

20.3.314 do Roteiro Básico. 

11 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 
12 "§ 3° Para cumprimento do disposto no inciso 111, as pessoas referidas no art. 1° devem analisar, 
no mínimo: ( ... ) 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" 
13 "§ 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; li -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." 
14 "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 
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21. Mesmo que todas as questões relacionadas ao suitability fossem sanadas, 

trata-se de descumprimento recorrente, conforme apontado pelos Relatórios de 

Auditoria de 2016 e 2017. 

8) Cadastro 

22. Verificou-se, nos anos de 201 6 e 2017, falhas relacionadas ao Contrato de 

Intermediação de Operações da Corretora, que não continha todas as cláusulas 

mínimas previstas no Anexo V ao Ofício Circular n° 053/201 2-DP. 

23. O Contrato de Custódia apresentado pela Orla também não apresentou o 

conteúdo mínimo exigido por dois anos seguidos (201 6 e 2017), descumprindo a 

cláusula 37.2.715 do Regulamento da Câmara de Ações, e no ano de 2017 não 

apresentou a cláusula exigida pelo artigo 9, inciso IV16 da ICVM 542/201 3. 

24. Quanto ao termo de autorização para realização de operações de 

empréstimo de ações (BTC) ou instrumento equivalente, em 2017 a Orla 

descumpriu o artigo 8° 17 da ICVM 441/2006 e do Capítulo VI do Manual de 

Proced imentos Operacionais Câmara de Ações, por não apresentar instrumento 

contratual contendo, no mínimo: (a) prazo de vigência; (b) forma de transmissão 

das ordens; (c) declaração do cl iente de que conhece e adere ao regulamento do 

serviço de empréstimo de valores mobiliários. Entre 2.1 .2017 e 31.3.2017, o 

operações foram realizadas; e 20.3.3. a formação acadêmica e a experiência profi ssional do 
Cliente." 
15 "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 cl iente autoriza o Agente de Custódia a implementar, quando for solicitado, o 
mecanismo de Bloqueio de Venda." 
16 "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 custod iante, que deve dispor, no mínimo, 
sobre: ( ... ) IV- a descrição dos riscos inerentes aos serviços de custód ia." 
11 "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 
dos investidores de que conhecem e aderem ao reg ulamento do serviço de empréstimo de valores 
mobil iários." 
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cliente  realizou operações de empréstimo de ações por meio da 

Corretora, utilizando o termo de autorização irregular. 

25. Em sua Defesa, a Orla afirma que atualizou o Contrato de Intermediação e o 

Contrato de Custódia, os quais estão disponíveis no site da Corretora. Sobre o 

instrumento para empréstimo de ações, afirma que "[f]oi incluído no Contrato de 

Intermediação de Operações (item 9) termo de autorização para realização de 

operações de empréstimo de ações" e "[o] termo de autorização firmado junto à 

CBLC está disponível no site da Orla DTVM" (fi. 233). 

26. As providências tomadas pela Orla são parcialmente suficientes para sanar 

as irregularidades recorrentes, pois, embora a Corretora tenha atualizado o 

Contrato de Intermediação de Operações e o Contrato de Prestação de Serviços 

de Custódia, não informou como e quando atualizará a base de clientes de acordo 

com os novos modelos de contrato. O mesmo se dá em relação às irregularidades 

relacionadas ao termo de autorização de empréstimo de ações. 

27. Além disso, em consu lta ao site da Corretora, realizada em 13.6.2018, os 

novos contratos não foram localizados. 

28. Assim, a Orla permanece infringindo as normas acima elencadas, por não 

ter demonstrado solução para as irregularidades relacionadas ao Cadastro de 

seus clientes, que, frise-se, são recorrentes, conforme Relatórios de Auditoria de 

2016 e 2017. 

C) Ordens 

29. Conforme definição do artigo 1°, inciso V18 da ICVM 505/2011, a ordem é a 

manifestação da vontade do cliente, sendo que de acordo com o disposto no 

1s Art. 1 o Considera-se, para os efeitos desta Instrução: V - ordem: ato pelo qual o cliente 
determina que um intermediário negocie ou registre operação com valor mobiliário, em seu nome 
e nas condições que especificar; 
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artigo 1219 da referida norma, a execução de ordens por parte dos intermediários 

é condicionada à existência de ordem prévia, transmitida por escrito, por telefone 

ou outros sistemas de transmissão de voz, ou por sistemas eletrônicos de 

conexões automatizadas. 

30. A exigência de ordem prévia também consta do item 3320 do Roteiro Básico , 

que estabelece que os intermediários somente devem executar negócios 

mediante ordem prévia do cl iente, nas condições por ele estabelecidas. 

31. Nos Relatórios de Auditoria 201 6 e 2017 foram detectados negócios sem as 

respectivas ordens, descumprindo o disposto no artigo 1221 da ICVM 505/2011 e 

no item 3322 do Roteiro Básico. 

32. No Relatório de Auditoria 201 7, a Orla apresentou inconformidade quanto 

aos sistemas de gravação e registro de ordens da Corretora, que não cumpriram 

o Roteiro Básico em seu item 3023 e o artigo 1224 da ICVM 505/2011 , por não 

19 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 reg istradas, identificando-se o 
horário do seu recebimento , o cliente que as tenha emitido e as condições para a sua execução. 
20 Item 33. O Participante somente deve executar negócios med iante Ordem prévia do Cliente e 
nas condições por este estabelecidas, exceto nos casos previstos no contrato de intermediação 
firmado entre as partes. 
21 "Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I - escrito; li - telefone 
e outros sistemas de transmissão de voz; ou 11 1 - 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. " 
22 "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. " 
23 "Item 30. O Participante deve registrar todas as Ordens. O reg istro deve conter, pelo menos, as 
seguintes informações: 30. 1. Código ou nome de identificação do Cliente; 30.2. Data e horário de 
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 liqu idação direta, ou Pls); 
30.8. Tipo da Ordem (administrada, casada, discricionária, limitada, a mercado, monitorada, de 
financiamento e stop); 30.9. Identif icação do emissor da Ordem; 30. 10. 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)." 
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apresentarem: (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). 

33. Visando corrigi r estas irregularidades, a Orla afirma que as "deficiências 

encontradas foram sanadas com o atual fornecedor", e que "foi criado um relatório 

com número sequencial e cronológico das ordens e indicação das ordens 

executadas( ... )" (fi. 232). 

34. A afirmação de que as deficiências foram sanadas é genérica, e não indica 

as medidas tomadas para adequação dos controles de registro e gravação das 

ordens. O relatório criado pelo fornecedor selecionado pela Orla tampouco supre 

as deficiências apontadas, pois não contém as ordens não executadas ou 

canceladas. 

35. Portanto, a solução apresentada pela Corretora é insuficiente e, ainda que 

houvesse solução completa, é o descumprimento é recorrente, conforme 

apontado pelos Relatórios de Auditoria de 2016 e 2017. 

D) Liquidação 

36. Conforme a acusação, no ano de 2017, não foi possível identificar a origem 

de recursos depositados por clientes na Corretora, no montante de R$ 23.070, 15, 

uma vez que a Corretora não mantém cópia dos cheques recebidos, infringindo o 

disposto no artigo 2725 da ICVM 505/2011 e no item 6726 do Roteiro Básico. 

24 "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. " 
25 "Art. 27. O pagamento de valores a intermediários por cl ientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou cheque de titularidade do cliente." 
26 "Item 67. O pagamento de valores ao Participante por Clientes deve ser feito por meio de 
transferência bancária ou de cheque de titularidade do Cl iente. " 
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37. Como resposta, a Orla afirma ter efetuado a inclusão de rotina de liquidação 

no Manual de Custód ia de Liquidação de Operações em Bolsa, na qual os 

recebimentos em tesouraria "deverão ser através de cheques, doc's ou ted's de 

emissão dos próprios cl ientes e depósito identificado em conta corrente, conforme 

exigido na ICVM n° 505" (fi. 232). 

38. A resposta é insuficiente, porque não descreve quais serão os controles a 

serem adotados para evitar recorrência da situação identificada em 2017. 

E) Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Supervisão de Operações e Ofertas 

39. No ordenamento jurídico brasileiro, a prevenção à lavagem de dinheiro 

("PLD") tem suas bases estabelecidas pela Lei n° 9.613/1 998 . Essa lei 

estabeleceu um sistema pelo qual os reguladores de diferentes atividades 

econômicas são incumbidos de regular e supervisionar a implementação de 

vedações e controles em seus respectivos âmbitos regulatórios , visando à 

identificação de situações e operações suspeitas. 

40. No que se refere ao mercado de valores mobiliários, a CVM é o órgão 

responsável por estabelecer a forma e as condições de atendimento ao disposto 

na Lei n° 9.613/1998, pelo que impôs a seus jurisdicionados as obrigações 

descritas na ICVM 301/1 999. Assim, a Orla tem a obrigação de reporte de 

atividades suspeitas (artigo 7° da ICVM 301/1 999) e também a obrigação de 

monitoramento de cadastros e operações (artigos 6° e 9° da ICVM 301/1999), da 

qual depende a eficácia da primeira. Sendo que esse monitoramento, para ser 

eficaz, necessita de filtros adequadamente parametrizados, que permitam à 

Corretora a verificação de padrões de cadastro, ordens, ofertas e operações 

suspeitas. 

41. Compete à Corretora não apenas cumprir as normas e regras aplicáveis ao 

mercado de valores mobi liários, mas também diligenciar para que as pessoas que 

atuam por seu intermédio cumpram essas normas, atuando, nesse sentido, como 

auxiliar dos órgãos reguladores e autorreguladores, na função de gatekeeper. 
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42. Nesse sentido, o item 126 do Roteiro Básico estabelece o dever do 

intermediário 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 cond ições artificiais de 

demanda, oferta ou preço; manipulação de preços; operações fraudulentas; 

práticas não equitativas; Layering; Squeezing; Quote Stuffing; Spoofing. 

r-- 43. Conforme descrito no Termo de Acusação, observa-se que a Corretora não 

cumpriu os deveres de PLD, bem como aqueles relacionados à supervisão de 

operações, nos anos de 2016 e 2017, apresentando as segu intes irregu laridades: 

a) Metodologia incorreta em relação às regras do sistema E-Guardian 

(fls . 132-136), que fazem com que o sistema não monitore certas 

operações como, por exemplo, swing trade ou resultado por negócio 

direto, conforme exige o artigo 6°27 da ICVM 301 /1999; 

27 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: I - operações cujos valores se afigurem 
objetivamente incompatíveis com a ocupação profissional, os rendimentos e/ou a situação 
patrimonial ou financeira de qualquer das partes envolvidas, tomando-se por base as informações 
cadastrais respectivas; 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; 111 - operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao volume e/ou 
freqüência de negócios de qualquer das partes envolvidas; IV - operações cujos desdobramentos 
contemplem características que possam constituir artifício para burla da identificação dos efetivos 
envolvidos e/ou beneficiários respectivos; V - operações cujas características e/ou 
desdobramentos evidenciem atuação, de forma contumaz, em nome de terceiros; VI - operações 
que evidenciem mudança repentina e objetivamente injustificada relativamente às modalidades 
operacionais usualmente utilizadas pelo(s) envolvido(s); Vil- operações realizadas com finalidade 
de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, fundamento econômico; VIII -
operações com a participação de pessoas naturais residentes ou entidades constitu ídas em 
países que não aplicam ou aplicam insuficientemente as recomendações do Grupo de Ação 
Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo- GAFI; IX - operações 
liquidadas em espécie, se e quando permitido; X - transferências privadas, sem motivação 
aparente, de recursos e de valores mobiliários; XI - operações cujo grau de complexidade e risco 
se afigurem incompatíveis com a qualificação técnica do cliente ou de seu representante; XI I -
depósitos ou transferências realizadas por terceiros, para a liquidação de operações de cliente, ou 
para prestação de garantia em operações nos mercados de liquidação futura; XIII - pagamentos a 
terceiros, sob qualquer forma, por conta de liquidação de operações ou resgates de valores 
depositados em garantia, registrados em nome do cliente; XIV - situações em que não seja 
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b) Parâmetros inadequados para identificação de operações que 

evidenciem osci lação significativa em relação ao volume e/ou 

frequência de negócios de quaisquer das partes envolvidas, exigido 

pelo artigo 6° da ICVM 301/1 999; 

c) Ausência de 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 fraud ulentas, práticas não equitativas, 

Layering, Squeezing, Quote Stuffing e Spoofing, em 

descumprimento ao item 12628 do Roteiro Básico. 

44. Além das irregularidades acima, a Corretora não identifica operações 

realizadas entre as mesmas partes (recorrência de negócios entre os mesmos 

investidores), inclu indo situações nas quais exista quantidade atípica de ordens 

entre as mesmas partes e operações realizadas repetidamente entre elas, bem 

como nas quais haja seguidos ganhos ou perdas para uma das partes das 

operações, conforme exigência do artigo 6° da ICVM 301/1999. Nesse sentido, os 

parâmetros da Corretora não abrangem: 

a) Apuração de resultados de negócios diretos; 

b) Apuração de resultados por operação, incluindo swing frade, já que 

o sistema E-Guardian não estava parametrizado para verificar esse 

tipo de operação; 

possível manter atualizadas as informações cadastrais de seus cl ientes; XV - situações e 
operações em que não seja possível identificar o beneficiário final; e XVI - situações em que as 
diligências previstas no art. 3°-A não possam ser concluídas. 
za "Item 126. O Participante deve monitorar todas as operações e ofertas por ele intermed iadas, 
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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c) O resultado por operações de cada contraparte, também por falha 

em ativar todas as funcionalidades já presentes no sistema E

Guardian. 

45. A Orla também não apresentou critérios adequados para identificar 

operações que evidenciem mudança repentina e injustificada relativamente às 

modalidades operacionais usualmente utilizadas pelas partes dos negócios 

intermediados pela Corretora. Neste ponto, a Orla falhou em monitorar "mudanças 

,,---. operacionais ocorridas dentro dos mercados Bovespa (à vista, opções e termo) e 

BM&F (derivativos financeiros, commodities e opções)" (fi. 17). 

46. O mesmo ocorre quanto à identificação de operações realizadas com a 

finalidade de gerar perda ou ganho para as quais falte, objetivamente, 

fundamento econômico, pois a Orla não considera clientes que obtiveram perdas; 

não identifica cl ientes que operaram volume financeiro inferior a R$ 1 0.000,00, 

mesmo que tenham obtido ganhos em 60% ou mais das operações day trade 

realizadas no mês e não considera os valores dos ajustes positivos ou negativos 

no cálculo dos resultados das operações do segmento BM&F. Também não apura 

ganhos e perdas dos negócios diretos realizados e não considera clientes que 

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

rentabilidade e liquidez. 

47. Consta do Termo de Acusação que, mesmo considerando os parâmetros 

insuficientes util izados pela Corretora para monitorar as operações que realiza a 

intermediação, "a Auditoria da BSM reprocessou as operações realizadas por 

intermédio da Orla em janeiro de 201 7 e identificou que a Corretora não detectou 

27 alertas de ocorrências de operações atípicas" (fi. 19), o que permite afirmar 

que a Orla não analisou, ao menos, 27 situações com indícios de lavagem de 

dinheiro, segundo os parâmetros insuficientes estabelecidos pela Corretora . 
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48. Em sua Defesa, a Orla afirma que alterou a parametrização do sistema E

Guardian, ativando as regras29 MF81 e MF84, bem como ajustou as regras30 

MF48, MF65, MF20, C26, MF77, MF58, MF71, MF70, MF63 para regularizar o 

sistema de monitoramento de operações. 

49. Adicionalmente, a Corretora informa que implementou política de prevenção 

à práticas abusivas de ofertas no mercado de valores mobiliários, mas que não 

possui sistema para controle e monitoramento de práticas abusivas com ofertas 

no mercado de valores mobiliários, utilizando os alertas enviados quinzenalmente 

pela BSM (fi. 233). 

50. Apesar de a Corretora ter relacionado nos Anexos 9 a 12 as regras do 

sistema E-Guardian que estaria utilizando para realizar a monitoração de 

operações com indícios de lavagem de dinheiro e práticas abusivas, verifica-se 

que a Orla não detalhou como as regras serão ativadas no sistema, tampouco 

tratando dos ajustes necessários, os quais deveriam ter atendido totalmente aos 

critérios de monitoração dispostos acima. Assim, as providências não são 

suficientes para considerar sanadas as infrações ocorridas em 2016 e 2017. 

51. Além disso, as falhas de monitoramento das questões de PLD representam 

um descumprimento específico por parte de Lucia, que ocupava na época dos 

fatos o cargo de diretora responsável pela ICVM 301/1 999, possuindo entre as 

suas obrigações, nos termos do artigo 9° 31 da referida instrução, a adoção e 

29 As regras MF81 e MF84 são: "operações real izadas repetidamente entre mesmas partes" e 
"concentração atípica de operações realizadas com outras corretoras no mês anterior" , 
respectivamente. 
30 Estas regras dizem respeito aos seguintes tópicos: "quantidade atípica de ordens entre as 
mesmas partes", "operação com produto não existente no histórico de operações do cliente", 
"volume financeiro movimentado no mês incompatível com o perfi l do cliente", "aumento atípico de 
patrimônio ou ativos", "identificar percentual de acertos (ganhos) em day trades em determinado 
período", "volume de ordens com produtos de baixa rentabilidade e liquidez", "variação atípica no 
valor de ativos", "volume de ordens incompatível com a capacidade financeira do cliente nos 
últimos 30 dias" e "oscilação significativa no valor de operações realizadas" , respectivamente. 
31 "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 o desta 
Instrução; b) a análise prévia de novas tecnologias, serviços e produtos, visando à prevenção dos 
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implementação de regras, procedimentos e controles internos que viabilizem o 

cumprimento das próprias normas que regulam o PLD. 

52. O descumprimento reiterado das normas de PLD por parte da Orla é 

atribuível diretamente à Lucia, que assinou as respostas enviadas à BSM em 

5.8.2016 e 8.8.2017, nas quais expressamente expôs as providências sob sua 

responsabilidade (f ls. 183-184 e 192-193) para solução dos apontamentos 

levantados pela Auditoria em 2016 e 2017. Sobre estas respostas, no ano de 

2016, Lucia apresentou planos de ação para adequar os procedimentos de 

monitoração executados pela tesouraria e back office da mesa de operações, e 

também junto ao fornecedor do sistema, para adequar as regras no E-Guardian . 

Em 2017, Lucia afirma que questionaria os fornecedores de sistemas de 

monitoramento sobre os apontamentos feitos pela BSM, e implementaria Política 

de Práticas Abusivas. 

53 . Como se pode observar pelos fatos acima mencionados, as ações descritas 

pela Diretora não se concretizaram, causando a recorrência dos referidos 

descumprimentos. 

54. Paralelamente ao descumprimento das normas relacionadas ao tema de 

PLD, a Corretora fa lhou no monitoramento de práticas abusivas quando não 

mencionou (fi. 235) as providências e ações quanto à análise dos alertas 

quinzenais enviados pela BSM, descumprindo também o item 12632 do Roteiro 

Básico durante o ano de 2017. 

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 financiamento ao terrorismo". 
32 "I tem 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 regu lamentação 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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F) Segurança da Informação 

55. Conforme o Termo de Acusação, a Orla não cumpnu as seguintes regras 

relacionadas às práticas de segurança da informação que devem ser adotadas 

pelos participantes dos mercados organizados pela B3: 

a) Senhas de acesso aos sistemas da Corretora estavam fora dos 

parâmetros de segurança previstos no item 13333 do Roteiro Básico. 

Falha recorrente em 2016 e 2017; 

b) As trilhas de Auditoria de sistemas essenciais para processos do 

negócio da Corretora, nos anos de 2016 e 2017, eram ausentes ou 

insuficientes, incluindo aquelas trilhas relacionadas aos sistemas 

Sisfinance (bolsas) e Sisfinance (conta-corrente), infringindo o 

disposto no item 13534 e 13635 do Roteiro Básico; 

c) Administração de acessos a sistemas críticos da Corretora 

deficiente, com a existência de usuários genéricos e falta de 

33 "I tem 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." 
34 "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." 
35 "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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aprovação dos acessos concedidos à rede corporativa, aos sistemas 

apl icativos e aos bancos de dados. Desta forma, a Corretora 

descumpriu o previsto nos itens 132 36 , 139 e 139. P 7 do Roteiro 

Básico. Falha recorrente em 2016 e 2017; 

d) Ordens enviadas em 2017 por Home Broker, atribuídas a um cl iente 

da Corretora, mas oriundas de computadores que estavam nas 

dependências da Orla. Como a instituição não era dotada de sala de 

clientes configurou-se o uso de senha de cliente para inserção de 

ofertas em seu nome. Assim, foi infringido o artigo 1238 da ICVM 

505/201 1; 

e) Segregação de funções deficiente, permitindo conflitos de interesses 

e acessos incompatíveis com funções desempenhadas pelos 

colaboradores da Orla. A inconformidade ocorreu em 2016 e 2017, 

em infração aos itens 13239 e 139.340 do Roteiro Básico; 

f) Segurança física deficiente no Centro de Processamento de Dados 

(CPD) da Corretora, com problemas detectados em 2016 e 2017, 

sendo as questões no último ano relacionadas: ao acesso irrestrito 

ao ambiente, à fonte de energia alternativa insuficiente e à fa lta de 

36 "I tem 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." 
37 "Item 139. O acesso a sistemas, bancos de dados e redes- próprios, adqu iridos de terceiros ou 
da BM&FBOVESPA - deve seguir as seguintes características: 139.1. Usuário individual e não 
compartilhado;" 
38 "Art. 12. O intermediário somente pode executar ordens transmitidas por: I - escrito; l i - telefone 
outros sistemas de transmissão de voz; ou 111 - sistemas eletrônicos de conexões automatizadas." 
39 "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." 
40 "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 conced ido 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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controle de temperatura e umidade, ao contrário do que dispõe o 

item 141 41 do Roteiro Básico; 

g) Falha em 2017 relacionada à disponibilização de orientações para 

clientes sobre as práticas de segurança das informações no uso de 

recursos computacionais, em descumprimento ao disposto no item 

13842 do Roteiro Básico. 

56. As respostas da Orla sobre os pontos acima são insuficientes, pois: 

a) As evidências de adequação apresentadas pela Corretora não 

correspondem às telas de parametrização de senha dos sistemas 

apontados na Defesa (fi. 235); 

b) As provas de regularização do sistema para manter as trilhas de 

auditoria, apresentadas pela Corretora, não correspondem às 

especificidades descritas no item 11.6.2 do Termo de Acusação (fls. 

23-24); 

c) As falhas de administração de acessos e de aprovação de acessos 

à rede corporativa, descritas no item 11.6.3 (fls. 25-27) do Termo de 

Acusação, não foram objeto de plano para correção; 

d) Sobre as ordens inseridas utilizando-se senha de cliente, a Orla se 

limitou a afirmar que: "Essa situação foi considerada atípica na 

execução dos negócios, onde não mais ocorreram inserções de 

ofertas sem as respectivas ordens dos clientes. Esse processo foi 

alinhado junto aos Agentes Autônomos de Investimentos" (fi. 233). 

41 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 realização 
de todas as rotinas de backup. 
42 "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." 
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Todavia, esta resposta não explica a ocorrência nem exime a 

Corretora da responsabilidade pela irregularidade identificada pela 

BSM; 

e) Em referência à segregação de funções, a Orla afirma ter 

implementado matriz de segregação, que, todavia, não define o 

nível de permissão de acesso e transações nos sistemas, sendo 

insuficiente como solução à falha apontada; 

f) As ações para melhoria da segurança física do CPD, que incluem a 

aquisição de fechadura digital, no-break adicional e instalação de ar

condicionado com termômetro/higrômetro, não trazem comprovação 

da data de implantação e também não há informação sobre qual 

será a política de acesso ligada à fechadura digital instalada; 

g) A disponibilização de Política de Segurança e Privacidade é 

insuficiente, pois o documento não possui informações para orientar 

cl ientes sobre as práticas de segurança da informação no uso de 

recurso computacionais. 

57. Do acima exposto, observa-se que as ações realizadas pela Orla não foram 

adequadas e suficientes para que as irregularidades relacionadas ao tópico 

"Segurança da Informação" detectadas em 201 6 e 201 7 fossem consideradas 

sanadas, conforme acima exposto. 

G) Continuidade de Negócios 

58. Em 2016, o processo de continuidade de negócios da Orla junto ao  

 não cumpria o item 14343 do Roteiro Básico, sendo insuficiente para o 

43 "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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atendimento dos clientes da Corretora. Também não se identificou procedimentos 

e testes para avaliar o plano de continuidade dos negócios. 

59. Em 2017, a Orla apresentou plano de continuidade de negócios, que 

continha duas inconformidades, conforme descritas no Termo de Acusação: "(a) a 

estratégia é insuficiente para atender ao objetivo de atualização de posições. Não 

foi identif icada 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). " (fls. 35-36). 

60. Além da questão acima, no mesmo ano, foi verificado que a restauração de 

backups dos bancos de dados era deficiente e a infraestrutura no ambiente de 

contingência não atendia às necessidades de operação da Corretora para entrega 

de serviços aos seus clientes, permanecendo o descumprimento do item 143 do 

Roteiro Básico. 

61. Em sua Defesa, a Orla apresentou revisão do Plano de Continuidade de 

Negócios e testes em ambiente de contingência, incluindo aquisição de linhas 

telefônicas para contato com clientes em caso de contingência. Esta revisão foi 

entendida como suficiente para atendimento da irregularidade apontada na 

acusação. Todavia, a Orla não apresentou defesa relacionada às irregularidades 

recorrente verificadas em 2016 e 201 7 e tampouco informou a data de 

implementação das soluções relacionadas às linhas telefônicas. 

H) Monitoramento e Operação de Infraestrutura de TI 

62. As questões apontadas neste tópico são relacionadas a três temas centrais, 

todos com irregularidades recorrentes entre 201 6 e 201 7: 

a) O procedimento de backup, que ao final de 201 7 ainda permanecia 

sem as diretrizes de: (a) monitoração; (b) controles no transporte 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, s• andar 
01013-001 -São Paulo, SP 

Págioo22de41 j9 
Te I. : (11) 2565-4000- Fax: (11 ) 2565-707 4 

~ 
SJURITBA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017- Parecer Jurídico 
Defendentes: Orla DTVM S.A., Lucia Cristina Rodrigues Pinto, Paulo Dominguez Landeira 

das mídias; (c) período de retenção das mídias e (d) inventário das 

mídias, infringindo o item 14544 do Roteiro Básico; 

b) O backup em si, o qual não estava sendo monitorado, e não possuía 

procedimento de registro e de tratamento de erros de 

processamento, sendo detectada deficiência nas rotinas e registro 

de backup de sistemas necessários à operação da Orla (SBL -

cadastro, Suity- suítabílíty, E-Guardian - PLD e Sisfinance- bolsas, 

conta-corrente e tesouraria), bem como falhas no backup de 

sistemas de mensageria instantânea e correio eletrônico, 

responsáveis pelo recebimento de ordens, inclusive havendo 

problemas relacionados ao backup de dados em local externo, 

exigido pelas normas regu lamentares. Estas falhas implicam no 

descumprimento dos itens 14645 e 14746 do Roteiro Básico; 

c) Monitoramento da infraestrutura, que compreende "o monitoramento 

preventivo da capacidade, da disponibilidade e do desempenho da 

infraestrutura de TI da Corretora", e não era empregado pela 

Corretora, contrariando o item 14847 do Roteiro Básico. 

63. As respostas enviadas pelos Defendentes foram insuficientes, conforme 

explica-se abaixo: 

44 "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: ( ... ) 
145.5. Monitoração; ( ... ) 145.8. Controles no transporte das mídias; 145.9. Período de retenção 
das mídias; 145.10. Inventário das mídias." 
45 "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. " 
46 "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." 
47 "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." 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, e• andar 
01013-001 -São Paulo, SP 
Tel.: (11 ) 2565-4000- Fax: (11) 2565-7074 

k Pãg;o. 23 do 41 

SJURITBA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017 - Parecer Jurídico 
Defendentes: Orla DTVM S.A., Lucia Cristina Rodrigues Pinto, Paulo Dominguez Landeira 

a) Sobre o procedimento de backup, a Orla informa a criação de Política de 

Tecnologia da Informação, anexando cópia do documento, o qual atendeu 

todos os apontamentos feitos nos anos anteriores pela Auditoria da BSM. 

Porém, não apresentou justificativa para os descumprimentos recorrentes 

observados em 2016 e 2017. 

b) Sobre o backup em si, a Orla afirma que efetuou o tratamento de 

deficiências com a implementação de procedimentos de backup, e 

contratou o fornecedor "Winco" para gravação de mensagens instantâneas. 

Há também a implantação de um processo para retenção das cópias dos 

bancos de dados, que atende os apontamentos relacionados aos sistemas 

necessários à operação da Orla (SBL - cadastro, Suity - suitability, E

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

Todavia, sobre as afirmações da Orla tem-se que: 

b.1.) Não identificou-se evidências de monitoramento e reg istros de 

erros da execução das rotinas de backup. E, apesar de informar a 

contratação do fornecedor Winco, não há detalhamento dos 

procedimentos de backup dos sistemas de mensageria instantânea , 

ficando incompleto no que tange ao saneamento de irregularidades 

relacionadas à falha na execução do backup das gravações de voz; 

b.2.) Sobre a retenção de cópias dos bancos de dados, a Orla não 

apresentou informações sobre o armazenamento externo dos cana1s 

de recebimento de ordens, como exigido pelo Roteiro Básico. 

c) Sobre o monitoramento da infraestrutura, a Corretora informou a 

contratação do fornecedor Mildesk para monitoramento preventivo e 

implementação da Política de Segurança Física e Lógica. Estas 

providências, apesar de alegadas pela Orla, não vieram acompanhadas de 

evidências do monitoramento implementado ou contrato com fornecedor 

Mildesk, de forma que as irregularidades técnicas verificadas em 2016 e 

2017 não podem ser consideradas sanadas, além do fato de que a 
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recorrência das irregularidades, em si, já justificaria a aplicação de 

penalidade conforme os termos da Acusação. 

I) Gerenciamento de Mudanças 

64. A Corretora foi acusada de descumprir o Roteiro Básico em razão de três 

apontamentos relacionados ao Gerenciamento de Mudanças, nos anos de 2016 e 

2017: 

a) Descumprimento do item 14948 do Roteiro Básico, ao não dispor de 

controles para gerenciamento de mudanças de software, hardware e 

infraestrutura, que contemple, no mínimo, a execução de testes em 

ambiente segregado ao de produção e etapas de aprovação das 

áreas envolvidas antes da implantação em produção; 

b) Descumprimento do item 150 49 do Roteiro Básico, pela falta de 

ambiente de homologação para 6 sistemas necessários à sua 

operação: E-Guardian (PLD), Suity (Suitability), SBL (Cadastro de 

Clientes), Sisfinance (Bolsas), Sisfinance (Conta-Corrente) e 

Sisfinance (Tesouraria); 

c) Descumprimento do item 151 50 do Roteiro Básico, pela falta de 

testes para verificação da compatibilidade das atualizações do 

sistema operacional Windows antes da aplicação nos servidores de 

produção. 

48 "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." 
49 "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." 
so "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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65. Em relação a estes pontos, a Orla apresentou em sua Defesa as seguintes 

afirmações: 

a) Implementação da Política de Gerenciamento de Mudanças e da 

Política de Segurança Física e Lógica; 

b) Criação de ambiente de homologação para rotina de manutenção 

dos bancos de dados pelos prestadores de serviços . 

66. Sobre as informações prestadas pela Corretora em sua defesa, entende-se 

que: 

a) Embora a Orla tenha informado a implantação das políticas de 

Gerenciamento de Mudanças e de Política de Segurança Física e 

Lógica, essas políticas não possuem diretrizes de execução de 

testes em ambiente segregado ao de produção, tampouco etapas de 

aprovação das áreas envolvidas antes da implantação em produção, 

de forma que as irregularidades identificadas em 2016 e 2017 não 

foram sanadas. 

b) O ambiente de homologação criado atende os requisitos técnicos 

para manutenção dos bancos de dados; 

c) Embora a Orla tenha informado a criação de um ambiente de 

homologação, não foram identificados procedimentos para a 

verificação da compatibilidade das atualizações do sistema 

operacional Windows antes da sua aplicação nos servidores de 

produção, de forma que não é possível concluir que as 

irregularidades identificadas em 2016 e 2017 foram sanadas. 

J) Suporte à infraestrutura 

67. O Termo de Acusação destacou que nos anos de 2016 e 2017, a Corretora 

não cumpriu os requisitos de "Integridade e Retenção das Ordens em Sistema de 

Gravação de Voz e E-mail", uma vez que "as mensagens recebidas por e-mail e 

pelos sistemas de mensageria instantânea Skype, Broadcast+ e Eikon Messenger/9· , 
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(80% do total avaliado) são armazenadas na estação de trabalho do respectivo 

usuário e permitem exclusão de mensagens" (fls. 47). 

68. Além disso, foram encontradas fa lhas no monitoramento dos sistemas da 

Orla e a possibilidade de acesso indevido aos arquivos de áudio armazenados 

nos sistemas da Corretora. Com isso, a garantia de integridade e totalidade dos 

históricos registrados pelo sistema de gravação não é efetiva, porque um usuário 

não autorizado pode apagar os referidos reg istros. Diante disso, foram 

descumpridos os itens 2.5.6 e 2.5.7a51 do Ofício Circu lar 053/2012-DP e do item 

15252 do Roteiro Básico. 

69. Ainda sobre esta questão, a Orla apresentou irregularidades relacionadas 

aos "Contratos e Níveis de Serviços" firmados com seus fornecedores de 

tecnolog ia, de forma que nos anos de 2016 e 2017 a Auditoria verificou a 

existência de contratos sem a devida cláusula de confidencialidade, 

descumprindo o item 15453 do Roteiro Básico. 

70. Por f im, o item 15554 do Roteiro Básico foi descumprido pela Corretora em 

2016 e 2017, pois, conforme apontado pela Auditoria da BSM, a Orla não possuía 

51 "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 total idade 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" 
52 "Item 152. O Participante deve adotar as providências necessárias à manutenção periód ica 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." 
53 "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 confidencia lidade 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." 
54 "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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processo de homologação de softwares, tampouco processo para verificação de 

softwares instalados em confronto com os softwares adquiridos e homologados. 

71. Sobre os descumprimentos dos requisitos de "Integridade e Retenção das 

Ordens em Sistema de Gravação de Voz e E-mail", a Orla afirmou que contratou 

"o sistema Winco e foram ativadas as ferramentas de gravações para os sistemas 

de mensageria instantânea, Skype, Broadcast e Eikon Messenger" (fi. 235). 

72. A despeito dessas alterações, a Corretora não detalha como a ferramenta 

pode ser utilizada de forma a garantir a integridade das mensagens recebidas via 

mensageria instantânea e voz pelos operadores, não sendo possível afastar o 

descumprimento dos itens 2.5.6 e 2.5.7a do Ofício Circular 053/201 2-DP e do item 

152 do Roteiro Básico. 

73. Referente aos contratos firmados com seus fornecedores, a Orla apresentou 

no Anexo 31 de sua Defesa (fi. 374-377v.) contrato com o fornecedor Equinix, 

adequado aos preceitos determinados pelo item 155 do Roteiro Básico. No 

entanto, trata-se de descumprimento recorrente, conforme apontado pelos 

Relatórios de Auditoria de 201 6 e 2017, e o contrato apresentado é datado de 

24.5.201 6, que é posterior ao período da auditoria de 2016, ocorrida entre 

11.4.2016 e 20.5.2016 (fi. 72). 

7 4. Por fim , a Corretora afirma ter implementado processo de homologação de 

software, mas não apresentou comprovação, de maneira que não é possível 

concluir que o apontamento da irregularidade foi sanado, além do fato de que a 

recorrência das irregularidades, em si, já justificaria a aplicação de penalidade 

conforme os termos da Acusação. 

K) Controles Internos e Certificação de Profissionais 

75. Em 201 6 e 2017, a Corretora também incorreu em irregularidades 

relacionadas às certificações dos seus profissionais, mantendo profissionais não 
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certificados , em infração aos itens 12855 , 12956 e 13057 do Roteiro Básico. Ao 

manter profissionais não cadastrados no Gerenciador de Habilitação de 

Profissionais da B3 - GHP, a Orla também infringiu o item 1.458 do Ofício Circular 

032/2016-DP. 

76. Adicionalmente às irregularidades relacionadas ao GHP, em 2017, a 

Corretora incorreu em irregularidade relacionada à nomeação e eleição de Lucia 

Cristina Rodrigues para acumular cargos de diretoria relacionados na ICVM 

505/2011, o que é vedado pelo artigo 4°, incisos I e 11 e §2°59 da ICVM 505/2011 e 

pelo item 11 760 do Roteiro Básico. Este fato também foi objeto de acusação 

específica à Lucia, em razão do exercício cumulativo dos cargos, conforme fls. 

68-69 dos autos. 

77. Por fim, nos anos de 2016 e 2017, a Orla emitiu relatórios de controles 

internos em desacordo com o que dispõe o item 11 861 do Roteiro Básico. Em 

55 "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." 
56 "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 
regu lamentação vigente." 
57 "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." 
58 "1.4. Os Participantes são exclusivamente responsáveis pela certificação, inscrição e 
atualização do cadastro dos profissionais a eles vinculados no GHP. 1.4.1 . O reg istro 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." 
59 "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 11 do caput do art. 3° ( ... )§ 
2° As funções a que se referem os incisos I e 11 do caput não podem ser desempenhadas pelo 
mesmo diretor estatutário." 
so "Item 117. As funções de Diretor Responsável pela ICVM 505 e de Diretor de Controles Internos 
não podem ser desempenhadas pelo mesmo diretor estatutário." 
s1 "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, 
quando for o caso, que devem abranger, no mínimo, os seguintes aspectos e sua conformidade~ 

l p;gioo29de41 r 
BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, a• andar 
01013-001 - São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565-4000- Fax: (11 ) 2565-7074 

SJURITBA f 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017- Parecer Jurídico 
Defendentes: Orla DTVM S.A., Lucia Cristina Rodrigues Pinto, Pau lo Dominguez Landeira 

2016, o relatório não abrangeu os pontos previstos nos itens 11 8. 1, 11 8.2, 11 8.3, 

118.4, 118.5, 118.8, 118.9, 118.10, 11 8. 11 e 11 8.12. 

78. Por sua vez, no ano de 2017, não foi identificada solução ou plano de ação 

aos pontos destacados nos Relatórios de Aud itoria de 2015 e 2016, e além do 

descumprimento dos pontos anteriormente previstos, incorreu também no 

descumprimento dos pontos 11 8.6 e 118.7 ao não tratar destas questões em seu 

relatório. 

79. Tais relatórios foram elaborados pela empresa Quality Contabilidade e 

Assessoria Financeira Ltda., validados pela Diretoria da Corretora e 

encaminhados por Lucia, que também redigiu as cartas relatando as conclusões e 

ações relacionadas nos re latórios (fls. 207v a 2018 e 201-v a 211). 

80. Mesmo após estar ciente das irregularidades nos relatórios, cujos requisitos 

já eram conhecidos desde 17.7.2015 (data na qual o Roteiro Básico já estava 

vigente), os relatórios enviados não atenderam aos requisitos do item 118 do 

Roteiro Básico. 

com a legislação e a regulamentação vigentes: 11 8.1. 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; 11 8.4. 
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; 11 8.6. 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 va lidade 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; 11 8.1 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 Tri lhas 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." ;J; 
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81. Em resposta às irregularidades acima descritas, a Corretora mencionou em 

sua Defesa que, dos cinco profissionais sujeitos à certificação, e dos quatro 

profissionais sujeitos ao credenciamento, três deles não atuavam mais nas áreas 

sujeitas à certificação e/ou credenciamento. Também afirmou que "foram 

informados no GHP todos os profissionais passíveis de certificação" (fi. 235). 

82. No caso acima, a Defesa da Orla não informa as medidas tomadas em 

relação a dois dos colaboradores mencionados no Relatório de Auditoria 2017, e 

que deveriam ser certificados. Com isso, a Orla não provou ter solucionado 

completamente as irregularidades. 

83. Em 8.6.2017, para evitar o acúmulo de cargos por Lucia, vedado pelo o 

artigo 4°, §2°62 da ICVM 505/2011, a Corretora incluiu novos diretores em sua 

estrutura, conforme Assembleia Geral Extraordinária. Em 23.8.2017 (fi. 384) a 

Orla atribuiu o cargo responsável pela "supervisão da norma de controles 

internos" (Diretor de Controles Internos) para Adriano Gonçalves de Oliveira, 

conforme registro de seu nome no site da CVM. 

84. A acusação de cumulação de cargos por Lucia se refere ao período de 

24.4.2017 a 2.6.2017, que é anterior à entrada de Adriano como diretor da 

Corretora. Como consta dos parágrafos 228 e 229 do Termo de Acusação (fi. 55), 

a Assembleia Geral Extraordinária que elegeu os novos diretores foi homologada 

pelo Banco Central em 21.8.2017. Assim, o Termo de Acusação levou em 

consideração a substituição de Lucia por Adriano, delimitando a acusação para o 

período em que Lucia efetivamente cumulava indevidamente os cargos de 

diretoria relacionados à ICVM 505. 

85. Dessa maneira, como previamente reconhecido no Termo de Acusação, 

"referido fato [nomeação de novos diretores] 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 

62 "§ 2° As funções a que se referem os incisos I e 11 do caput não podem ser desempenhadas 
pelo mesmo diretor estatutário." ~ 
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diretora responsável pelos cargos de diretor responsável da ICVM 505/2011, os 

quais não poderiam ser acumulados." (fi. 55). 

86. Sobre os relatórios semestrais, a Corretora afirmou que "[e]stamos cientes 

da deficiência deste relatório e assumimos o compromisso de adequá-lo conforme 

exigências do Roteiro Básico na base do primeiro semestre de 2018" (fi. 232). 

Assim, referida resposta não soluciona os pontos destacados no Termo de 

Acusação a respeito da completude dos relatórios semestrais. 

87. Feitas as considerações de cotejamento entre acusação e Defesa, 

passaremos às conclusões. 

11 . 2. CONCLUSÕES SOBRE AS IRREGULARIDADES E DEFESA APRESENTADA 

88. Conforme quadro abaixo, que sintetiza os comentários apresentados na 

seção anterior em relação aos quarenta e um apontamentos feitos pela BSM em 

face dos Defendentes, verifica-se que quinze respostas da Corretora atendem 

pé;ircialmente ao exposto no Termo de Acusação, outras dezessete respostas não 

atendem em nenhum aspecto as irregularidades apontadas no Termo de 

Acusação, e outras quatro respostas atendem o que foi apontado, corrig indo a 

irregularidade anterior, sem abordar o fato de que o problema era recorrente, 

conforme demonstrado no Termo de Acusação. Ademais, cinco dos 

apontamentos não foram abordados pelos Defendentes. Desta forma, temos: 
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Atende 
(mas não 

Apontamento Não Atende aborda 
atende parcialmente fatos em 

2016 e 
2017) 

Definição de metodologia para o processo de suitability (2016 e 2017) X 

Comunicação aos clientes das operações realizadas fora do perfil de investimento (2017) X 

Obter declaração expressa do cliente de que está ciente da inadequação de seu perfil (2017) X 
Ausência de cláusulas mínimas requeridas no contrato de intermediação de operações e no contrato de 

X prestação de serviços de custódia (2016 e 2017) 
Ausência de termo de autorização para realização de operações de empréstimo de ações (2017) X 

Ordens não apresentadas. (2016 e 2017) 
X 

Não mencionado 
na Defesa 

Ausência de informações relativas ao registro de ordem (numeração sequencial e indicação do status da ordem). 

r 

-

(2017) 

Impossibilidade de identificar origem de recursos recebidos (2017) 
.;ledidas suficientes para monitorar as operações e situações relacionadas á PLD, conforme art. 6° da ICVM 

301/1999 (2016 e 2017) 
Parâmetros adequados para identificação de operações que evidenciem oscilação significativa em relação ao 

volume e/ou frequência de negócios de quaisquer das partes envolvidas (2016 e 2017) 
Base de dados, parâmetros e critérios para identificar situações de práticas abusivas (2016 e 2017) 

Senhas em desacordo com os parâmetros mínimos requeridos pela regulamentação (2016 e 2017) 

Trilhas de Auditoria de sistemas essenciais para processos do negócio ausentes ou insuficientes (2016 e 2017) 

Administração de acessos a sistemas críticos fora dos parâmetros de segurança (2016 e 2017) 

Existência de usuários genéricos, falta de controle de acessos e alterações em banco de dados (2016 e 2017) 

Falta de monitoramento dos acessos e das ações de terceiros em banco de dados (2016 e 2017) 
Ordens enviadas em 2017 por Home Broker, atribuídas a um cliente da Corretora, mas oriundas de 

computadores que estavam nas dependências da Orla. (2017) 
Segregação de funções deficiente (2016 e 2017) 

Colaboradores com acessos em desacordo com o levantamento validado pelo Participante (2016 e 2017) 

Segurança física deficiente no Centro de Processamento de Dados (CPD) (2016 e 2017) 
Disponibilização de orientações para clientes sobre as práticas de segurança das informações no uso de 

recursos computacionais (2017) 

Ausência de estratégia para divulgação aos clientes dos contatos em caso de contingência (2016 e 2017) 

Falha nos procedimentos e testes para avaliar o plano de continuidade dos negócios (2016 e 2017) 

Ausência de diretrizes para o procedimento de backup (2016 e 2017) 
Ausência de monitoramento diário da execução das rotinas de backup e de tratamento de erros de 

processamento. (2016 e 2017) 
Ausência de procedimento de backup dos sistemas de mensageria instantânea. (2016 e 2017) 

Falha na execução do backup das gravações de voz. (2016 e 2017) 

Não retenção das cópias do banco de dados pelo prazo regulamentar. (2016 e 2017) 

Ausência de armazenamento externo do backup do canal utilizado para ordens de clientes. (2017) 
Ausência de monitoramento preventivo da capacidade, da disponibilidade e do desempenho da infraestrutura de 

TI. (2016 e 2017) 
Ausência de controles para gerenciamento de mudanças de software, hardware e infraestrutura (2016 e 2017) 

Falta de ambiente de homologação para 6 sistemas necessários à sua operação (2016 e 2017) 

Falta de testes da compatibilidade do sistema operacional Windows (2016 e 2017) 

Falta dos requisitos de integridade e retenção das ordens em gravação de voz e e-mail (2016 e 2017) 

Acesso indevido aos arquivos de áudio armazenados nos sistemas da Corretora (2017) 

Contratos com fornecedores sem cláusula de confidencialidade (2016 e 2017) 
Falta de processo de homologação de softwares, e verificação de softwares instalados em confronto com os 

softwares adquiridos e homoloqados (2016 e 2017) 
Irregularidade nos relatórios de controles internos (2016 e 2017) 

Profissionais não certificados e não credenciados em atividades sujeitas à certificação (2016 e 2017) 

Profissionais sujeitos à certificação não registrados no GHP (2016 e 2017) 

Cumulação indevida de cargos por Lúcia Cristina Rodrigues. (2017) 

Total 

BM&FBOVESPA SUPERVISÃO DE MERCADOS 
Rua XV de Novembro, 275, s• andar 
01013-001- São Paulo, SP 
Tel. : (11) 2565-4000- Fax: (11 ) 2565-7074 

X 

X 

X 

X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

17 15 4 5 

Pâgioo 33 '' 41 ~ 
SJURITBA 



BSM 
SUPERVISÃO DE MERCADOS 

Processo Administrativo Ordinário n° 15/2017- Parecer Jurídico 
Defendentes: Orla DTVM S.A. , Lucia Cristina Rodrigues Pinto, Paulo Dominguez Landeira 

89. Na Defesa apresentada por Orla, Paulo e Lucia foi inserida uma disposição 

genérica , a título de proposta de Termo de Compromisso, sob a qual os 

Defendentes expõem "o comprometimento em adequar todos os pontos 

apontados por vossa senhoria em até 12 meses" (fi. 236) . 

90. Esta disposição permite inferir que as soluções apresentadas pelos 

Defendentes na Defesa não são completas e que a Orla e seus Diretores ainda 

precisariam de, no mínimo, 12 meses para que as melhorias pudessem ser 

consideradas como implementadas e passíveis de evitar que as mesmas 

irregularidades fossem objeto de apontamento em eventual auditoria operacional 

no ano de 2018. 

91. Desta forma, a Corretora, ao continuar sem cumprir as regras de acesso aos 

mercados administrados pela B3, obteve vantagem concorrencial indevida em 

relação aos demais intermediários, em razão de não ter as despesas operacionais 

características aos demais participantes do mercado, bem como incrementou os 

riscos a que estão sujeitos a Corretora e seus os clientes. 

92. Assim, a Corretora descumpriu os itens (a) até (cc) descritos no Termo de 

Acusação (fls. 64-68). 

93. Paulo, por sua vez, mesmo após ter sido cientificado e ter se manifestado 

quanto aos apontamentos de 201 5, 201 6 e 2017, permitiu a sucessiva ocorrência 

de descumprimento de regras do mercado a que a Corretora está adstrita, 

conforme verificado pela auditoria da BSM em seus Relatórios. 

94. A recorrência das irregularidades demonstra que o Diretor não tomou as 

providências adequadas e eficazes para a adoção das medidas corretivas 

necessárias para que a Corretora se adequasse às normas dos mercados 

organizados pela B3. 

95 . Ao não tomar tais medidas, Paulo permitiu a recorrência das irregularidades 

verificadas nas auditorias de 201 6 e 2017. 
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96. Destaca-se que as respostas enviadas pelo Diretor aos Relatórios de 

Auditoria trouxeram sucessivos planos de ação sobre pontos recorrentes, os 

quais, além de não terem sido solucionados entre os anos de 2016 e 2017, foram 

objeto de capítulo na Defesa apresentada neste Processo Administrativo, 

demonstrando que as irregularidades ainda não foram sanadas e o seu não 

cumprimento de compromissos assumidos com a BSM. 

97. Portanto, Paulo, enquanto Diretor de Relações com o Mercado, que tem a 

obrigação de zelar pelo cumprimento das obrigações, deveres e atribuições do 

intermediário perante a B3, conforme dispõe o artigo 14, inciso 11, "d" 63 do 

Regulamento de Acesso da B3, deixou de empregar o cuidado e a diligência 

esperados em razão do cargo que exerce, para dar cumprimento às regras que a 

Corretora está adstrita, em especial o Roteiro Básico, permitindo que a Corretora 

não tivesse procedimentos e controles adequados, conforme descrito na seção 

ac1ma. 

98. Assim, ao não adotar as medidas corretivas necessárias para resolver as 

não conformidades levantadas pela Auditoria da BSM, nos termos do item 119 do 

Roteiro Básico, Paulo, na qualidade de Diretor de Relações com o Mercado, 

sendo o responsável por adotar as referidas medidas, especialmente para evitar a 

recorrência das não conformidades, descumpriu as exigências do Roteiro Básico, 

conforme demonstrado na seção acima, respondendo ao lado da Corretora pelas 

acusações descritas nos itens "a", "b", "c", "e", "f", "g", "h", "i", "j", "k", "1", "m", "n", 

"o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z", "aa" , "bb" e "cc" do Termo de 

Acusação (fls. 64-68). 

99. Lucia, na qualidade de Diretora responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas na ICVM 505/2011 e pela supervisão de procedimentos e controles 

63 "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 reg istro 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: d) zelar pelo cumprimento das~ 
obrigações, deveres e atribuições do requerente perante a BM&FBOVESPA; ( ... )". 
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internos que a Corretora deve implementar para dar cumprimento às normas 

dessa mesma instrução (cargo acumulado indevidamente), também deve 

responder pela reiterada ocorrência de falhas e ausência de procedimentos na 

Corretora relacionadas à ICVM 505/201 1, conforme demonstrado na seção acima 

e nos Relatórios de Auditoria 2016 e 2017. 

100. A reiterada ocorrência de falhas e ausência de procedimentos na Corretora 

constitui evidência da implementação inadequada de regras, procedimentos e 

controles internos, nos termos do artigo 3°, §3° da ICVM 505/2011, as quais Lucia 

era responsável. 

101. Assim, em razão da inadequada implementação de regras, proced imentos e 

controles internos, Lucia deixou de cumprir o previsto no artigo 3°, §2° da ICVM 

505/201 1. 

1 02. Além disso, era dever de Lucia, na qualidade de Diretora, acompanhar o 

saneamento das irregularidades apontadas nos Relatórios de Auditoria, cujas 

respostas apresentadas pela Corretora, com compromissos para solucionar as 

irregularidades que não foram cumpridos. Desta forma, Lucia também deixou de 

adotar as medidas corretivas necessárias à adequação da Corretora às normas 

da ICVM 505/2011, cuja observância é de sua competência . 

103. Lucia também descumpriu o artigo 4°, §2°64 da ICVM 505/201 1 ao cumu lar 

os cargos de responsável pela supervisão dos procedimentos e controles internos 

da Corretora, previstos nos incisos I e li do artigo 4° da ICVM 505/2011. 

104. A Diretora, como responsável pelos relatórios de controles internos da 

Corretora, nos termos do artigo 4°, §5° da ICVM 505, deixou de observar o exigido 

pelo item 118 do Roteiro Básico na elaboração de referidos relatórios, conforme 

demonstrado na seção acima, o que representa falha de supervisão de 

procedimentos por parte de Lucia. 

64 "§ 2° As funções a que se referem os incisos I e 11 do caput não podem ser desempenhadas~ 
pelo mesmo diretor estatutário. " 
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105. Além de ser diretora responsável pela ICVM 505/2011 Lucia era responsável 

pelo cumprimento da ICVM 301/1999, e, por esta razão, deve responder pela 

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 

301/1 999, e pela falha da Corretora na identificação de operações atípicas 

descritas no artigo 6°, incisos I, 111 , VI e VIl da ICVM 301/1999, respectivamente 

itens "h" e "i" do Capítulo V do Termo de Acusação (fi. 65). 

106. As responsabi lidades de diretores de instituições intermediárias vêm sendo 

tratada pela CVM em diversas instruções normativas, sempre considerando o 

diretor como o centro de imputação das irregularidades cometidas pelas pessoas 

jurídicas. Nesse sentido, verifica-se a responsabilidade de diretores não somente 

na ICVM 505/2011, como também nas instruções CVM 480, 301 e 558. A esse 

respeito, veja-se o precedente abaixo, sobre os deveres de diretores: 

"A regulação espera que esses indivíduos estabeleçam 

práticas operacionais capazes de garantir o cumprimento dos 

comandos normativos dentro das instituições pelas quais 

são res ponsáveis perante a CVM. Para isso, eles são 

responsáveis por implementar regras, procedimentos e 

controles internos para assegurar o cumprimento da 

legis lação." 

107. Ainda no mesmo julgamento, a responsabilidade de diretores é entend ida 

sob a noção de "núcleos de imputabilidade", que cumpre o seguinte papel: 

"A construção desses núcleos de imputabilidade é uma 

estratégia regulatória legítima que visa a criar incentivos para 

que esses executivos construam, dentro das estruturas 

internas dos prestadores de serviços do mercado de valores 

mobiliários, redes de cumprimento e fiscalização das normas 

legais, regulamentares, proveniente da autorregulação ou 

mesmo as regras da própria instituição. 
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Em linha com essa estratégia regulatória, a então Diretora 

Maria Helena Santana, no voto proferido no PAS CVM n° 

RJ2005/8510, esclarece que o diretor responsável: 'só 

poderia ser eximido de culpa no caso em que ficasse 

demonstrado que ele tomou cuidados e providências para 

garantir o cumprimento dessas obrigações, que, apesar de 

sua atuação, não teriam sido seguidas'." 

108. No mesmo sentido, a conduta de diretores que não cumprem seus deveres 

de diligência é entend ida pela CVM como um ato comissivo: 

"Nesse caso, na condição de eleitos pela norma como 

vigilantes de um certo procedimento, determinados sujeitos, 

quando negligenciam tal dever, não infringem a norma por 

omissão, mas sim por comissão, porque adotaram o 

comportamento totalmente oposto ao da norma: omitiram-se 

quando eram obrigados a agir" . (PAS CVM SP n° 2010/001, 

Diretor-Relator Eli Loria, d.j. 22/3/2011 -sem gritos no original) . 

109. Portanto, Paulo e Lucia, na qualidade de diretores da Corretora, devem ser 

responsabilizados pelas irregularidades sob suas respectivas competências e 

supervisão, tendo em vista a recorrência e a não adoção de plano de ação que 

solucionasse as irregularidades. 

111. DOSIMETRIA 

11 O. Para a dosimetria de pena eventualmente aplicada aos Defendentes , 

sugerimos que seja considerado como circunstância agravante, o fato que as 

irregularidades foram recorrentes entre os anos de 2015, 2016 e 2017, sendo 

estes dois últimos objeto do Termo de Acusação aqui analisado. 

111. Também devem ser consideradas agravantes as irregularidades apontadas 

para o cumprimento da ICVM 301/1999, regulação que se presta a auxiliar no 

combate dos crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores 

previstos Lei n° 9.613, de 3 de março de 1998, e que inclusive são objeto de ~ 

.k
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cooperação internacional, na forma do  

entidade internacional, da qual o Brasil é parte, destinada à implementação de 

medidas legais, regulatórias e operacionais que permitam o combate destas 

atividades, bem como o financiamento ao terrorismo e demais ameaças ao 

sistema financeiro internacional. 

11 2. Como ci rcunstância atenuante, deve ser considerado que, até o presente 

momento, não há qualquer sanção administrativa em face dos Defendentes 

transitadas em julgado na BSM ou na CVM. 

IV. P RECEDENTE 

11 3. Com relação aos descumprimentos reiterados de apontamentos elaborados 

em sede de auditoria operacional, verifica-se que a BSM, no PAD n° 8/2015, 

aplicou pena de multa à ") ,  

(Diretor de Controles Internos, responsável pelo cumprimento das normas 

estabelecidas pela ICVM 505/2011, nos termos do artigo 4°, inciso 11, e Diretor 

responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas pela ICVM 

301/1 999) e  (Diretor de Relações com o Mercado e Diretor 

responsável pelo cumprimento das normas estabelecidas pela ICVM 505/11, nos 

termos do artigo 4°, inciso 1), em razão de irregularidades apontadas no Relatório 

de Auditoria n° 194/2014, com pontos recorrentes em 201 3 e 2014. 

114.  foi acusada pela ocorrência de falhas nos seus controles e 

proced imentos internos, conforme identificado no Relatório de Auditoria 

Operacional n° 194/2014, no que diz respeito aos seguintes processos: suitability, 

cadastro, ordens, liquidação, prevenção à lavagem de dinheiro, roteamento de 

ordens via conexão automatizada, segurança das informações, monitoração e 

operação da infraestrutura de TI e integridade, além da recorrência de 

irregularidades identificadas na auditoria operacional realizada na Corretora em 

2013. 
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11 5. , em razão de sua posição de diretor, foi acusado por descumprimento 

dos deveres a ele atribuídos pela ICVM 505/11, em especial pela não adoção e 

implementação de regras e procedimentos adequados e eficazes para o 

cumprimento do disposto na ICVM 505/11, pela não correção das irregularidades 

apontadas na auditoria de 2013, parte delas identificadas como recorrentes em 

2014, conforme determina o art. 3°, inciso I da ICVM 505/11 e o item 101 do 

Roteiro Básico, bem como pela falta de emprego de cuidado e diligência 

esperados para o cumprimento das regras de regência do mercado de valores 

mobiliários, em especial o Roteiro Básico, que integra as regras de acesso e 

permanência nos mercados administrados pela B3. 

11 6. , também diretor, foi acusado pelo descumprimento dos deveres a ele 

atribuídos pela ICVM 505/2011 e pela ICVM 301/1 999, em especial pela: (a) 

ausência de diligência e cuidado que dele eram esperados na fisca lização quanto 

à implementação, aplicação e eficácia de regras adequadas e eficazes para o 

cumprimento pela Corretora do disposto na ICVM 505/11, conforme determina o 

artigo 3°, inciso li , desse normativo e o item 1 O 1 do Roteiro Básico e (b) ausência 

de diligência e cuidado que dele eram esperados com relação à implementação 

de controles para monitorar continuamente operações ou situações envolvendo 

títulos ou valores mobiliários, em especial aquelas descritas nos incisos I, 11 , 111 , V, 

VI, VIl e XI do artigo 6° da ICVM 301/1999. 

11 7. No PAD n° 8/2015, o Conselho de Supervisão da BSM, tanto no âmbito da 

Turma Julgadora quanto no Pleno, decidiu pela condenação da ,  e 

 à penalidade de multa pecuniária nos valores de R$ 600.000,00, 

R$ 100.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente, por entender configuradas as 

infrações apontadas no Termo de Acusação. 

11 8. Os critérios para esta condenação foram: (a) para a , o conjunto de 

infrações e condenação prévia à multa de R$ 500 mil em razão de aud itoria 

operacional anterior, destacando-se que a Orla, apesar de não ter condenação 

prévia, incorreu nas mesmas irregularidades por três anos seguidos; (b) para 

 omissão na implantação de procedimentos eficazes desde 2012, sendo 

cabível um paralelo com a atuação de Paulo Dominguez Landeira, também 1í 
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Diretor de Relações com o Mercado, e que não implementou proced imentos 

adequados ao cumprimento do Roteiro Básico, e (c) para  o 

descumprimento das obrigações relacionadas aos procedimentos e controles 

internos da Corretora e obrigações da ICVM 301/1999, salientando-se que, em 

comparação com , Lucia, responsável pelas obrigações da ICVM 505/2011 

e ICVM 301/1999, cumu lou indevidamente os cargos de diretoria relacionados à 

ICVM 505/2011. 

,-----.. 11 9. Não foram identificados precedentes da CVM similares a este caso. 

120. Submetemos nosso parecer à consideração superior. 

São Paulo, 13 de junho de 2018. 

~~~a~abró ~t~tb~i:i 
Superintendente Jurídico Advogado 

áJ..Qtnn;~ 1.u::tlldsbfr 
Henrique Fratta Lobo 
Gerente Jurídico 

Aos Defendentes para manifestação e, 
Posteriormente, ao Conselho de Supervisão. 

~C';> f n-v"7 

Marcos José Rodrigues Torres 
Diretor de Autorregu lação 
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