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PORTARIA CVM/PTE/Nº 103, DE 14 DE JULHO DE DE 2022

Aprova a Norma Geral de Processos Administrativos da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM.

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM, no uso das atribuições que lhe confere o
Regimento Interno aprovado pela Resolução CVM nº 24, de 5 de março de 2021, e considerando o que dispõe o Acordo de Cooperação
Técnica nº 2/2013, firmado junto à União por intermédio do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão MP,

 
 
 
 
RESOLVE:
 
 
 
 
Art. 1º Aprovar a Norma Geral de Processos Administrativos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos

do anexo a esta Portaria.
Art. 2º Ficam revogadas a Norma de Gerenciamento de Processo NOR.19/01, de 24 de fevereiro de 2003 e a

PORTARIA/CVM/PTE/Nº 207, de 22 de dezembro de 2014, que aprova a Norma de Gestão de Processos e Documentos da Comissão
de Valores Mobiliários.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor em 1º de agosto de 2022.
 
 
 

MARCELO BARBOSA
Presidente

 

 

ANEXO À PORTARIA CVM/PTE/Nº 103, DE 14 DE JULHO DE DE 2022

NORMA GERAL DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
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CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 

Art. 1º O processo administrativo na Comissão de Valores Mobiliários - CVM observará os procedimentos previstos na
presente Norma, bem como, no que couber, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; a Lei nº 12.682, de 9 de julho de 2012, e demais
disposições legais aplicáveis.

 
Art. 2º O processo administrativo no âmbito da CVM observará o meio eletrônico para registro e disponibilização dos

atos processuais (processo administrativo eletrônico).
§ 1º O documento digital a ser juntado ao processo eletrônico poderá ser:



a) nato-digital: documento criado originalmente em meio eletrônico; e
b) digitalizado: documento obtido a partir da conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação

em código digital.
§ 2º Os processos administrativos em papel observarão as normas específicas contidas no CAPÍTULO IV desta Norma.
Art. 3º São legitimados como interessados no processo administrativo:
I - pessoas naturais ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou no exercício do direito de representação;
II - aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser

adotada; e
III - as pessoas, organizações e associações, no tocante a direitos e interesses coletivos ou difusos.
Art. 4º Nos processos eletrônicos regidos por esta Norma deverão ser observados os prazos previstos nas normas

aplicáveis para a manifestação dos interessados e para a decisão da CVM.
Art. 5º Aos processos eletrônicos da CVM será atribuído um Número Único de Protocolo – NUP correspondente.
Art. 6º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em língua portuguesa.
Parágrafo único. Documentos em língua estrangeira serão juntados ao processo acompanhados da respectiva versão em

português, podendo esta ser dispensada conforme orientação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (PFE-CVM).
 

CAPÍTULO II 
DOS PROCESSOS ELETRÔNICOS 

Seção I 
Do Sistema Eletrônico de Informações (SEI)

 

Art. 7º O SEI é o sistema adotado para o gerenciamento e o trâmite de processos eletrônicos na CVM.
Art. 8º Os servidores da CVM terão acesso ao SEI a partir do componente organizacional em que estão lotados, sendo

permitido o acesso a mais de um componente, se for o caso, mediante autorização dos respectivos titulares de componentes
organizacionais (TCO).

§ 1º O acesso de colaboradores e estagiários ao SEI está condicionado à autorização do respectivo TCO, a quem cabe
demandar a revogação do acesso em caso de desligamento.

§ 2º A revogação de que trata o §1º será automática quando a autorização do titular contiver a data programada para a
expiração do acesso.

§ 3º A atuação de colaboradores e estagiários em processos eletrônicos será restrita às atividades operacionais de
controle, consulta, trâmite, elaboração de minutas ou juntada de documentos, sendo vedada a aposição de assinaturas ou a realização de
operações de competência exclusiva de servidores.

§ 4º A Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) procederá à inclusão, movimentação e exclusão de usuários
no SEI, conforme requisitos e procedimentos definidos no catálogo de serviços da STI.

Art. 9º A estrutura de componentes organizacionais do SEI observará a estrutura organizacional aprovada para a CVM. 
 

Parágrafo único. Compete à Divisão de Gestão da Informação (DINF), da Superintendência de Proteção e Orientação
aos Investidores (SOI), promover a criação e a desativação de componentes organizacionais no SEI, sempre que alterada a estrutura
organizacional da CVM, apoiando os componentes organizacionais envolvidos, quando necessária a migração de processos e outros
conteúdos.

Art. 10. Será admitida a criação de componente virtual no SEI que não corresponda a unidade administrativa integrante
da Estrutura Regimental da CVM, unicamente para atender a necessidades específicas e temporárias, mediante solicitação do TCO
interessado à SOI.

§ 1º Cabe à DINF promover a criação, inabilitação e gerenciamento do acesso aos componentes virtuais, mediante
autorização da SOI.

§ 2º O componente virtual será, obrigatoriamente, vinculado a um componente organizacional integrante da Estrutura
Regimental da CVM.

§ 3º Encerrada a necessidade que justificou a sua criação, o TCO do componente organizacional responsável deverá
comunicar à DINF o encerramento dos trabalhos para que o componente virtual seja inabilitado.

§ 4º A DINF verificará, anualmente, a situação dos componentes virtuais existentes, inabilitando aqueles que já
cumpriram sua finalidade, reportando sua situação à SOI.

§ 5º Será admitida a criação de componentes virtuais com a finalidade de restrição de acesso a dados pessoais.
§ 6º A AUD poderá, a qualquer tempo, ter acesso a quaisquer dados do SEI, inclusive pessoais, desde que os acessos

sejam determinantes para as operações de sua atribuição.
 

Seção II 
Da instauração de processos eletrônicos



 

Art. 11. Os processos eletrônicos da CVM serão instaurados exclusivamente por meio do SEI.
Parágrafo único. Até a completa integração do SEI aos sistemas informatizados em funcionamento na CVM ou

desenvolvimento de funcionalidades que os substituam, está autorizada a abertura de processo no Sistema de Acompanhamento de
Processos (SAP) como mero registro correspondente a processo eletrônico, sendo obrigatória a vinculação dos números
correspondentes tanto no SEI como no SAP.

Art. 12. O componente organizacional responsável pela abertura do processo eletrônico deverá:
I - selecionar o tipo de processo necessário;
II - preencher os metadados de identificação do processo;
III - incluir os documentos digitais, digitalizados ou produzidos (e assinados) no editor do SEI; e
IV - tramitar o processo ao componente organizacional de destino, se for o caso, ou atribuí-lo ao servidor responsável

pela análise do assunto.
Art. 13. No cadastro de abertura de processos eletrônicos, o preenchimento dos campos de indexação deve compreender,

além dos requisitos obrigatórios pelo sistema, os campos “interessado” e “descrição”.
Art. 14. A abertura de processo compete ao componente organizacional responsável pelo assunto constante da Lista de

Tipos de Processo do SEI, podendo esta ser realizada de ofício, por meio de despacho ou outro ato da autoridade competente, ou por
requerimento do interessado.

§ 1º A inclusão, revisão e desativação de itens na lista de tipos de processo do SEI será feita pela DINF, mediante
autorização da SOI.

§ 2º Os componentes organizacionais poderão solicitar à DINF a inclusão de novo tipo, indicando necessariamente a
existência de restrição de acesso ao processo, tanto no que se refere ao conteúdo dos processos, quanto à disponibilização dos
respectivos dados de cadastro no Portal da CVM.

Art. 15. Não haverá volumes para os processos eletrônicos da CVM.
Parágrafo único. As pastas virtuais criadas pelo SEI na árvore do processo não são consideradas volumes, representando

somente um recurso do sistema para facilitar a visualização dos últimos documentos.
Art. 16. Processos em papel poderão ter sua instrução continuada em suporte eletrônico, mediante decisão do TCO

responsável pela sua instrução.
§ 1º As peças do processo em papel deverão ser integralmente digitalizadas e juntadas como peças do processo

eletrônico correspondente.
§ 2º O processo eletrônico oriundo da conversão fará referência ao número do sistema SAP correspondente ao processo

em papel.
§ 3º Os autos do processo físico digitalizado serão arquivados por decisão motivada da autoridade competente em que

constará:
a) na capa do processo, o NUP que passará a ser utilizado; e
b) na última folha dos autos, despacho de continuidade processual em meio eletrônico (Modelo 1) para que sua instrução

tenha prosseguimento exclusivamente neste meio.
 

Seção III 
Da instrução 
Subseção I 

Da juntada de documentos

 

Art. 17. Os documentos a serem juntados aos autos devem ter sido produzidos ou acumulados de acordo com as
diretrizes da Política de Gestão de Documentos e da Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIN), com vistas a
prover a segurança jurídica necessária ao ambiente digital.

§ 1º São dados essenciais ao cadastro de documentos juntados ao processo, além dos requisitos obrigatórios, a
“descrição” e o “interessado”.

§ 2º A inserção de nomes nos campos “interessado”, “remetente” e “destinatário”, onde quer que apareçam, é
representada pela razão social de pessoas jurídicas e nomes de pessoas naturais escritos por extenso, sem abreviaturas, com siglas e
outros elementos diferenciadores.

§ 3º É vedada a inclusão de referência ao número do CNPJ ou do CPF nos campos de cadastro de “interessado”,
“remetente” e “destinatário” do SEI.

§ 4º É vedada a inclusão de dados pessoais, como por exemplo nome, registro de documento ou endereço, no campo
“observações”, bem como em qualquer outro campo não destinado à inserção desse tipo de dado.

§ 5º Os formatos de arquivo dos documentos digitais permitidos pelo SEI observarão as políticas e diretrizes
estabelecidas na arquitetura e-PING – Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico, assim como as recomendações do
Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ).



§ 6º Para os casos ainda não contemplados nos padrões mencionados no parágrafo acima, deverão ser adotados formatos
interoperáveis, abertos, independentes de plataforma tecnológica e amplamente utilizados, e que tenham forma fixa e conteúdo estável.

§ 7º Nos processos eletrônicos não haverá numeração de folha/página.
§ 8º A inserção de novos documentos deverá ser feita de forma cronológica, vedada a alteração da ordem sequencial dos

documentos na árvore do processo eletrônico.
Art. 18. Os documentos internos a serem produzidos, que constam da lista de tipos de documentos do SEI, deverão

seguir modelos estabelecidos no Manual de Documentos Oficiais da CVM, que observará a regulamentação aplicável.
§ 1º A inclusão e exclusão de itens na lista de tipos de documentos do SEI será feita pela DINF, mediante autorização da

SOI, por iniciativa própria ou por solicitação de titular do componente organizacional interessado.
§ 2º Documentos internos que eventualmente sejam datados somente serão considerados válidos e eficazes após todos os

atos de assinatura respectivos, cuja data mais recente prevalecerá quando houver divergência.
§ 3º Documentos produzidos serão, sempre que possível, baseados em modelos.
Art. 19. O responsável pela juntada de documentos recebidos, denominados externos, poderá relacioná-los por meio de

despacho.
Art. 20. Os documentos nato-digitais poderão ser assinados eletronicamente, de acordo com a classificação das

assinaturas eletrônicas que consta do art. 4º da Lei nº 14.063, de 20 de setembro de 2020.
§ 1º Deverão ser observados os níveis mínimos para as assinaturas em interações eletrônicas nos termos do art. 4º do

Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
§ 2º A exigência de níveis mínimos de assinatura eletrônica não poderá ser invocada como fundamento para a não

aceitação de assinaturas realizadas presencialmente ou derivadas de procedimentos presenciais para a identificação do interessado.
§ 3º A assinatura simples de que trata o inciso I do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 2020 será admitida para interações

eletrônicas em sistemas informatizados de processo administrativo ou de atendimento a serviços públicos, por parte de agente público,
exceto nas hipóteses do inciso III do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 2020.

§ 4º Os documentos com a assinatura simples são os que permitem identificar o seu signatário e os que anexam ou
associam dados a outros dados em formato eletrônico do signatário.

§ 5º Os documentos com assinatura eletrônica avançada utilizam certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro
meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou
aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

I - está associada ao signatário de maneira unívoca;
II - utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob

o seu controle exclusivo; e
III - está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;
§ 6º Os documentos com assinatura qualificada são os que utilizam o certificado digital nos termos do § 1º do art. 10 da

Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
§ 7º Os documentos nato-digitais assinados eletronicamente na forma do art. 7º da Lei nº 14.129, de 2021 são

considerados originais para todos os efeitos legais.
Art. 21. O interessado poderá enviar eletronicamente documentos digitais para juntada aos autos.
§ 1º O teor e a integridade dos documentos digitalizados são de responsabilidade do interessado, que responderá nos

termos da legislação civil, penal e administrativa por eventuais fraudes.
§ 2º Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.
§ 3º Conforme o disposto no art. 8º da Lei nº 14.129, de 2021, os documentos digitalizados consideram-se realizados no

dia e na hora do recebimento pelo sistema informatizado de gestão de processo administrativo eletrônico do órgão ou da entidade, o
qual deverá fornecer recibo eletrônico de protocolo que os identifique:

quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio eletrônico, serão considerados
tempestivos os efetivados, salvo disposição em contrário, até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do último dia do
prazo, no horário de Brasília; e

a regulamentação deverá dispor sobre os casos e as condições de prorrogação de prazos em virtude da indisponibilidade
de sistemas informatizados.

Art. 22. A juntada de documentos digitalizados aos processos eletrônicos deverá ser acompanhada da conferência da sua
integridade.

§ 1º A conferência prevista no caput deverá registrar se foi apresentado documento original, cópia autenticada em
cartório, cópia autenticada administrativamente ou cópia simples.

§ 2º Os documentos resultantes da digitalização de originais serão considerados cópia autenticada administrativamente,
e os resultantes da digitalização de cópia autenticada em cartório, de cópia autenticada administrativamente ou de cópia simples terão
valor de cópia simples.

§ 3º A DINF receberá os documentos protocolados em papel para posterior digitalização, mantendo-os sob sua guarda,
nos termos da tabela de temporalidade e destinação de documentos da CVM.

§ 4º Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento recebido, será admitido o trâmite do
processo de forma híbrida.



§ 5º Para os fins de verificação da integridade dos documentos digitais disponibilizados pela DINF aos componentes
organizacionais, serão considerados:

a) cópia autenticada administrativamente, aqueles originados da digitalização de documentos protocolados em papel; e
b) cópia simples, aqueles recebidos em mídia digital ou pelo Protocolo Digital, conforme art. 21.
Art. 23. Impugnada a integridade do documento digitalizado, mediante alegação motivada e fundamentada de

adulteração, o componente organizacional responsável pelo assunto ou processo deverá adotar as providências cabíveis.
Art. 24. A Administração poderá exigir, motivadamente, até que decaia o seu direito de rever os atos praticados no

processo, a exibição do original de documento digitalizado ou enviado eletronicamente pelo interessado.
Art. 25. Documentos nato-digitais ou digitalizados não utilizados na instrução do processo poderão ser reunidos em

mídias referenciadas como “anexo” por meio de Termo de Juntada de Mídia (Modelo 2).
§ 1º As mídias mencionadas no caput deverão ser identificadas, no mínimo, com a sigla do componente gerador da

mídia, número do processo eletrônico (NUP) e o número do documento SEI atribuído ao termo de juntada.
§ 2º O componente organizacional deverá encaminhar a mídia para arquivamento na DINF dentro de envelope A4

identificado com os mesmos dados da mídia.
§ 3º Para garantir o controle do arquivamento e do desarquivamento, cada envelope conterá somente uma única mídia.
 

Subseção II 
Da retirada de documentos

 

Art. 26. O desentranhamento consiste na retirada de documentos do processo de forma definitiva, mediante justificativa,
que ocorrerá quando houver interesse do componente organizacional ou a pedido do interessado.

§ 1º O desentranhamento ocorre, também, quando se constata a anexação indevida ou duplicada de documentos, bem
como quando há necessidade de utilizar o original de um documento junto a terceiros (pessoa natural, pessoa jurídica, órgãos ou
entidades públicas, entre outros) ou em outro processo já existente.

§ 2º É vedada a retirada do documento e, quando for o caso, dos anexos que tenham dado origem ao processo.
§ 3º O desentranhamento deverá ser registrado por meio do Termo de Desentranhamento (Modelo 3).
Art. 27. Quando a finalidade da retirada de documentos for a formação de um novo processo, essa operação será

denominada desmembramento e observará os mesmos procedimentos utilizados no desentranhamento, lavrando-se o Termo de
Desmembramento (Modelo 4) correspondente.

Art. 28. Tanto no desentranhamento como no desmembramento, o sequenciamento dos documentos no processo não
pode ser alterado, de forma a se registrar que um ou mais documentos foram retirados.
 

Subseção III 
Do despacho

 
Art. 29. Despacho é a forma por meio da qual a autoridade competente dá continuidade a uma ação administrativa

(despacho informativo ou de mero expediente) ou firma decisões.
Art. 30. O despacho deverá ser realizado por meio de inserção de documento interno produzido no editor do SEI.
§ 1º Caso haja necessidade de cancelar um despacho, a autoridade deverá informar a ação no SEI, mediante justificativa.
§ 2º Mesmo após seu cancelamento, o despacho continuará integrando a árvore do processo, salvo nas hipóteses em que

o próprio SEI permitir a exclusão de documentos, nas condições e parâmetros estabelecidos.
 

Seção IV 
Do trâmite

 
Art. 31. O processo eletrônico poderá tramitar simultaneamente por mais de um componente organizacional ou virtual,

observando-se que a ação de uma área pode estar condicionada à atuação de outra.
§ 1º A instrução processual deverá observar, sempre que possível, a ordem cronológica dos atos praticados.
§ 2º Deverá ser evitada a inclusão de novas manifestações e documentos sempre que um processo estiver concluso em

determinado componente organizacional para análise, manifestação ou decisão, salvo no caso de pedidos de acesso à informação e
outros requerimentos que digam respeito ao processo (vistas, cópias, etc.).

Art. 32. A remessa de processos eletrônicos a outras instituições se dará pelo barramento de serviços do SEI
(Conectagov).

§ 1º Para os destinatários cujos sistemas de processo eletrônico não estiverem integrados ao Conectagov, a remessa
poderá se dar:

I - por peticionamento eletrônico, conforme regras e funcionalidades disponibilizadas pelo sistema de destino; e



II - por mídia digital não regravável ou em papel, em caso de inexistência de peticionamento ou sistema de processo
eletrônico.

§ 2º A habilitação do componente organizacional e de usuários para trâmite e recebimento de processos pelo
Conectagov deverá ser solicitada à SOI pelo respectivo TCO.

§ 3º Se a remessa de processos eletrônicos a outro órgão ou entidade implicar a suspensão da instrução na CVM, é
obrigatória a juntada de termo que registre que os atos processuais estão suspensos.

§ 4º O componente responsável pelo envio do processo em papel deverá:
I – imprimir a capa para a identificação da versão impressa de cópia de processo eletrônico e os respectivos documentos

(Modelo 5);
II – caso o processo retorne para a CVM, digitalizar e inserir no processo eletrônico os documentos juntados pela

instituição que devolveu a versão impressa, arquivando-se os originais na DINF; e
III - descartar as cópias de documentos extraídos do processo eletrônico, exceto se houver alguma anotação que não

conste na versão digital, hipótese em que o documento cópia em questão também deverá ser digitalizado e preservado.
Art. 33. Para fins de análise e parecer da PFE-CVM, é admitida a digitalização do processo físico, devendo este

permanecer retido, sem instrução, na fase SUSPENSO, até o retorno da manifestação da PFE-CVM.
§ 1º A cópia digitalizada do processo será remetida à PFE-CVM por intermédio do SEI, competindo ao componente

organizacional responsável pela instrução física a verificação posterior da sua consistência com os atos gerados na instrução eletrônica,
saneando-se os autos naquilo que for necessário.

§ 2º Havendo necessidade de movimentação de processo físico suspenso pela condição acima, tal movimentação será
comunicada à PFE-CVM e devidamente registrada nos autos.
 

Seção V 
Da juntada de processos 

Subseção I 
Da anexação

 
Art. 34. A anexação se caracteriza pela união de um ou mais processos (processos acessórios) a outro processo (processo

principal), desde que referentes a um mesmo interessado e assunto, prevalecendo o número do processo mais antigo, ou seja, o
processo principal.

Parágrafo único. A anexação será adotada pelo componente organizacional que constatar a necessidade, podendo não ser
implementada se a sua efetivação apenas retardar a solução do outro processo, como por exemplo, quando aquele já se encontrar em
fase recursal.

Art. 35. O pedido de anexação deverá constar de despacho da autoridade competente no processo principal.
Art. 36. O servidor responsável por realizar a anexação deverá:
I - inserir o Termo de Juntada por Anexação (Modelo 6) no processo principal;
II - providenciar a assinatura ou exclusão de todas as minutas existentes nos processos acessórios; e
III - efetuar a operação de anexação no SEI.
Art. 37. A partir da anexação, o trâmite será controlado pelo processo principal e os processos acessórios não aceitarão a

inclusão de novos documentos.
 

Subseção II 
Da apensação e desapensação

 
Art. 38. A juntada por apensação de processo a processo ocorre em caráter temporário e tem como objetivo o estudo, a

instrução e a uniformidade de tratamento em matérias semelhantes, referentes a um mesmo interessado ou não, em que cada processo
conserva sua identidade, independência e eventual nível de restrição de acesso.

Parágrafo único. Considera-se como processo principal o que contiver o pedido da juntada por apensação, observando-
se que este não será, necessariamente, o processo mais antigo.

Art. 39. O pedido de apensação deverá constar de despacho da autoridade competente no processo principal.
Art. 40. Sempre que ocorre uma juntada por apensação, o acréscimo de novas folhas deverá ocorrer somente no

processo principal.
Art. 41. O servidor responsável pela operação deverá inserir o Termo de Juntada por Apensação (Modelo 7) no processo

principal, após o despacho que a solicitou.
Art. 42. A desapensação de processo(s) ocorre quando há a necessidade de separar processo(s) anteriormente juntado(s)

por apensação.
§ 1º A autoridade responsável pelo pedido de desapensação deve fazê-lo por meio de despacho no processo principal.
§ 2º A desapensação deverá ocorrer antes do arquivamento do(s) processo(s).



§ 3º O servidor responsável pela operação deverá inserir o Termo de Desapensação (Modelo 8) após o despacho que a
solicitou.

 
Seção VI 

Da reconstituição de processo
 

Art. 43. Os procedimentos para reconstituição de processos físicos mencionados no art. 85 são aplicáveis aos processos
eletrônicos, no que couber.

Art. 44. A reconstituição de processo será documentada pelo Termo de Reconstituição de Processo (Modelo 9).
 

Seção VII 
Do encerramento do processo

 
Art. 45. O encerramento de um processo eletrônico culminará, obrigatoriamente, com um documento conclusivo, o que

poderá ocorrer por ter sido extinto, arquivado, decidido ou transformado em sancionador, conforme art. 81 desta Norma.
Art. 46. O término de processos eletrônicos se dará no componente organizacional onde instaurado, devendo o

responsável providenciar:
I - a juntada do termo de encerramento de processo (modelo 16), devidamente assinado pela autoridade competente ou

por servidor por esta designado;
II - a assinatura ou exclusão de minutas, se houver; e
III - a conclusão deste em todas as unidades onde este estiver aberto.
Art. 47. A reabertura do processo, se necessário, poderá ser realizada pelo componente organizacional responsável pelo

seu término ou pelos demais componentes organizacionais por onde o processo tramitou.
 

Seção VIII 
Do acesso e reprodução dos processos

 
Art. 48. No âmbito da CVM, o acesso aos processos eletrônicos pelos componentes organizacionais está condicionado à

restrição imposta ou não pelas unidades vinculadas ao tipo do processo, sendo que:
I - processos eletrônicos públicos são de acesso facultado a todos os componentes;
II - processos eletrônicos restritos são visualizados pelos componentes pelos quais o processo tenha tramitado, estejam

eles concluídos ou não; e
III - processos eletrônicos sigilosos são de acesso exclusivo dos usuários do SEI que tenham credencial de acesso ou de

assinatura.
Art. 49. As concessões de acesso a processos eletrônicos a terceiros observam, no que couber, as normas aplicáveis aos

processos físicos, e são processadas pela Gerência de Controle de Processos Sancionadores (GCP), no caso de processos sancionadores,
e pela SOI, no caso de processos não sancionadores.

§1º O documento que contém deliberação de concessão do acesso deverá descrever objetivamente as restrições de
acesso que devem ser processadas e determinar que não deverá ser dado acesso aos documentos identificados como restritos, sigilosos
ou pendentes de assinatura, a fim de evitar dúvidas quanto à integridade do conteúdo disponibilizado.

§2º O acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizados como fundamento de tomada de decisão
ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão.

Art. 50. A concessão de acesso a processos eletrônicos se dará por meio das funcionalidades de acesso externo do SEI.
§ 1º O acesso será viabilizado, presencialmente ou remotamente, mediante o credenciamento do solicitante como

usuário externo do SEI.
§ 2º O credenciamento como usuário externo é ato pessoal, intransferível e indelegável, e importará a aceitação de todos

os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, e demais normas
aplicáveis, admitindo-se como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como consequência a
responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.

§ 3º A partir do credenciamento, o usuário externo estará habilitado a:
I - peticionar eletronicamente;
II - acompanhar os processos em que peticionar ou aos quais lhe tenha sido concedido acesso externo;
III - ser intimado quanto a atos processuais ou para apresentação de informações ou documentos complementares; e,
IV - assinar contratos, convênios, termos, acordos ou outros instrumentos congêneres.
§ 4º São da exclusiva responsabilidade do usuário externo:
I - o sigilo da senha de acesso, não sendo oponível, em qualquer hipótese, alegação de uso indevido;



II - a conformidade entre os dados informados no formulário eletrônico de peticionamento e os constantes do documento
protocolizado, incluindo o preenchimento dos campos obrigatórios e anexação dos documentos essenciais e complementares;

III - a confecção da petição e dos documentos digitais em conformidade com os requisitos estabelecidos pelo sistema, no
que se refere ao formato e ao tamanho dos arquivos transmitidos eletronicamente;

IV - a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados enviados por meio de peticionamento eletrônico
até que decaia o direito da Administração de rever os atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados à CVM
para qualquer tipo de conferência;

V - a verificação, por meio do recibo eletrônico de protocolo, do recebimento das petições e dos documentos
transmitidos eletronicamente;

VI - a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais entre a CVM, o usuário ou a entidade
porventura representada, não sendo admitidas intimação ou protocolização por meio diverso, exceto nas situações em que for
tecnicamente inviável ou em caso de indisponibilidade do meio eletrônico cujo prolongamento cause dano relevante à celeridade ou à
instrução do processo ou outra exceção prevista em instrumento normativo próprio;

VII - a observância de que os atos processuais em meio eletrônico se consideram realizados no dia e na hora do
recebimento pelo SEI, considerando-se tempestivos os atos praticados até as 23 horas e 59 minutos e 59 segundos do último dia do
prazo, considerado o horário oficial de Brasília, independentemente do fuso horário em que se encontre o usuário externo, salvo se o
SEI se tornar indisponível por motivo técnico, hipótese esta em que o prazo ficará automaticamente prorrogado até o mesmo horário
limite do primeiro dia útil seguinte ao da resolução do problema;

VIII - a consulta periódica ao SEI ou ao sistema por meio do qual efetivou o peticionamento eletrônico, a fim de
verificar o recebimento de intimações, considerando-se realizadas na data em que efetuar sua consulta no sistema ou, não efetuada a
consulta, quinze dias após a data de sua expedição;

XI - as condições de sua rede de comunicação, o acesso a seu provedor de internet e a configuração do computador
utilizado nas transmissões eletrônicas; e

X - a observância dos períodos de manutenção programada, que serão realizadas, preferencialmente, no período da 0
hora dos sábados às 22 horas dos domingos ou da 0 hora às 6 horas nos demais dias da semana, ou qualquer outro tipo de
indisponibilidade do sistema.

§ 5º Para realização do credenciamento e a liberação do usuário externo, o solicitante deverá apresentar à CVM os
seguintes documentos:

I - Termo de Concordância e Veracidade original assinado (modelo 17); e
II - cópias simples do RG e CPF ou de outro documento de identificação oficial com foto no qual conste CPF.
§ 6º Os documentos do § 5º poderão ser entregues:
I - por correspondência postal endereçada à CVM; ou
II - via e-mail quando o Termo de Concordância e Veracidade for assinado conforme a classificação das assinaturas

eletrônicas que consta do art. 4º da Lei nº 14.063, de 20 de setembro de 2020.
§7º O usuário externo poderá a qualquer tempo, sem necessidade de fundamentação, optar pelo fim das comunicações,

das notificações e das intimações por meio eletrônico, conforme o disposto no art. 42, caput, e § 2º, da Lei nº 14.129, de 2021.
Art. 51. As cópias dos processos eletrônicos serão integrais ou parciais, conforme correspondam aos arquivos digitais

listados na árvore do processo, sem qualquer alteração da sequência e do seu conteúdo, ou excluam documentos restritos, ou os
substituam por cópias com as informações cujo acesso não deverá ser concedido devidamente tarjadas.

§ 1º O arquivo digital com tarjas deverá ser produzido no formato PDF/imagem visando a impedir a remoção de tarjas
por programas de edição.

§ 2º A pedido do requerente, as cópias poderão ser fornecidas em papel ou em outros suportes admitidos pela CVM, nos
casos em que for considerado oportuno e tecnicamente correto.

§ 3º Até a disponibilização de meios que permitam tarjar documentos e outros arquivos inseridos no processo eletrônico
por meio do SEI, caberá ao componente organizacional que deliberou o acesso parcial apor as tarjas.
 

Seção IX 
Do sigilo

 
Art. 52. O registro de sigilo ou a classificação da informação quanto a grau de sigilo, assim como a possibilidade de

limitação do acesso aos servidores autorizados e aos interessados no processo, observarão a legislação específica aplicável, a Lei nº
12.527, de 18 de novembro de 2011, e os demais normativos incidentes.

Parágrafo único. A publicação do rol de informações classificadas e desclassificadas e de relatórios estatísticos sobre a
Lei de Acesso à Informação (LAI) no âmbito da CVM deverá seguir as orientações contidas em guia específico editado pelo Ministério
da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU).

Art. 53. A utilização do nível de acesso “sigiloso” no SEI representa apenas restrições internas de acesso, a fim de
impedir que determinado processo fique disponível a pessoas do mesmo componente organizacional não autorizadas, dessa forma
tramitando apenas entre usuários credenciados, mesmo que de componentes organizacionais distintos.

§ 1º Cessada a necessidade de acesso a processo classificado como “sigiloso”, cabe ao servidor solicitar ao responsável
pela abertura do processo sigiloso seu descredenciamento, o que poderá ser por ele realizado de ofício, sempre que detectar tal fato.



§ 2º Havendo necessidade de suporte ao usuário, gestores e administradores do SEI somente terão acesso a processos
“restritos” e “sigilosos” mediante autorização do TCO responsável pelo processo.

§ 3º Os servidores da STI que, para assegurar o funcionamento do SEI, precisarem de acesso a processos sigilosos e
componentes restritos deverão ser devidamente designados pelo Superintendente de Tecnologia da Informação, que deverá cientificar
os TCOs responsáveis pelos processos ou componentes em cada caso.

§ 4º Os dados pessoais sensíveis deverão ser limitados a um número restrito de servidores, de modo que o acesso seja
facultado apenas àqueles que sejam designados pelo TCO responsável pelo processo.

§ 5º Os dados pessoais sensíveis deverão ser anonimizados como requisito necessário para tratamento destas
informações e garantida a sua segurança e integridade.

 
Art. 54. A consulta ao rol de processos eletrônicos aos quais foi atribuído o nível de acesso sigiloso será exclusiva das

seguintes unidades administrativas: Colegiado (PTE e Diretores), Superintendência Geral, PFE-CVM e titulares de componentes
organizacionais devidamente autorizados.

Art. 55. Denúncias anônimas ou com pedido de proteção da identidade do autor devem ser apuradas inicialmente por
meio de procedimento de averiguação preliminar, antes de abertura de qualquer processo administrativo.

§1º A área que receber denúncia com pedido de proteção da identidade adotará os procedimentos cabíveis para protegê-
la.

§ 2º Em qualquer caso, sendo verossímil a denúncia, cabe ao componente organizacional com atribuições para apurar o
que foi apresentado instaurar o devido processo administrativo, com a exclusão da peça com a denúncia anônima e a juntada de outros
elementos, como o próprio documento que concluiu pela verossimilhança do que foi apresentado à CVM conforme as orientações da
PFE-CVM a respeito do assunto.

 
Seção X 

Da indisponibilidade do sistema
 

Art. 56. Em casos de indisponibilidade do SEI, poderá ser autorizada a abertura de processos no SAP, em caráter
excepcional e devidamente justificada.

Art. 57. A abertura de processo SAP em caráter excepcional será realizada de forma centralizada pela DINF, após
autorização da SOI, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 12.

§ 1º Concedida a autorização da SOI, a área técnica deverá solicitar à DINF a abertura do processo SAP em caráter
excepcional, informando os dados necessários para a realização da operação.

§ 2º No SAP, a DINF registrará a indisponibilidade do SEI, providenciando o envio da carga do processo para o
componente solicitante.

§ 3º É vedada a constituição de representante físico do processo SAP, exceto quando houver necessidade de tramitação
ou em caso de concessão de vistas.

§ 4º Os documentos gerados e recebidos devem ser organizados e mantidos pelo componente responsável pelo processo
SAP para posterior inserção no SEI.

Art. 58. Restabelecido o funcionamento do SEI, o componente responsável pela instrução do processo físico deverá
arquivar os respectivos autos e promover a continuidade da instrução em processo eletrônico, novo ou já existente.

§ 1º Promovida a abertura do processo eletrônico, o vínculo entre o processo SAP e o respectivo processo eletrônico
deverá ser obrigatoriamente registrado com a inserção do NUP correspondente, por meio da funcionalidade “Vínculo SAP x SEI” no
SAP.

§ 2º Os documentos do processo em papel devem ser digitalizados para formação ou continuidade de um processo
eletrônico, e o respectivo original deve ser encaminhado à DINF para arquivamento.

§ 3º No cadastro do respectivo processo eletrônico deverá ser registrado o número do processo SAP correspondente no
campo “Observações”.

§ 4º Os documentos gerados e recebidos durante a indisponibilidade do SEI deverão ser juntados ao processo eletrônico
como documentos externos, e seus originais encaminhados à DINF para arquivamento.

§ 5º Após a juntada dos documentos, o componente responsável pela abertura do processo eletrônico deverá registrar,
por meio de termo ou despacho, a situação de exceção criada pela indisponibilidade do SEI.

§ 6º O processo SAP digitalizado, quando constituído representante físico, deve ser inserido no SEI como peça inicial do
processo eletrônico, exceto em caso de continuidade de um processo eletrônico (que já estava em andamento), em que o processo SAP
digitalizado deverá ser juntado após o último documento.

Art. 59. Durante a indisponibilidade do SEI, a elaboração de documentos deverá ser feita por meio de qualquer editor de
texto disponível, sendo impressos e assinados, para posterior digitalização e juntada ao respectivo processo eletrônico.

§ 1º A numeração de ofícios e demais documentos deverá seguir uma sequência manual controlada por cada
componente organizacional.

§ 2º Os documentos elaborados e numerados em caráter excepcional deverão ser identificados com a letra “m” (manual),
conforme o padrão a seguir: Ofício n XX-m/DINF/SOI/CVM.



§ 3º Cessada a indisponibilidade do SEI, os documentos físicos produzidos em caráter excepcional deverão ser juntados
ao respectivo processo eletrônico conforme disposto no art. 58.

CAPÍTULO III 
DA CLASSIFICAÇÃO, AVALIAÇÃO E ELIMINAÇÃO

 
Art. 60. Os processos físicos ou eletrônicos deverão ser classificados e avaliados de acordo com o plano de classificação

e a tabela de temporalidade e destinação da CVM, conforme a legislação arquivística em vigor.
§ 1º A eliminação de processos eletrônicos deve seguir as diretrizes previstas na legislação aplicável.
§ 2º Os processos físicos cuja atividade já tenha sido encerrada e que estejam aguardando o cumprimento dos prazos de

guarda e destinação final poderão ser transferidos para a DINF, a fim de garantir a preservação, a segurança e o acesso pelo tempo
necessário.

Art. 61. A guarda dos processos eletrônicos considerados de valor permanente deverá estar de acordo com as normas
previstas pelo Arquivo Nacional, incluindo a compatibilidade de suporte e de formato, a documentação técnica necessária para
interpretar o documento e os instrumentos que permitam a sua identificação e o controle no momento de seu recolhimento.

 
CAPÍTULO IV 

DOS PROCESSOS EM PAPEL 
Seção I 

Da instauração
 

Art. 62. A presente Seção aplica-se apenas aos processos administrativos em suporte físico.
§ 1º É vedada a abertura de processos administrativos em papel, salvo na hipótese prevista na presente Norma.
§ 2º O disposto no § 1º não afeta os processos administrativos em papel já instaurados.
Art. 63. São elementos que compõem o processo a capa, folha de rosto, índice e documentos (peças do processo).
§ 1º A capa, folha de rosto e índice são emitidos pelo Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP), responsável

pelo gerenciamento dos processos físicos na CVM.
§ 2º O índice do processo é a relação de todos os documentos que o compõem, constando sempre como a última folha

do processo, observando-se que:
I - devem ser inseridas tantas folhas de índice quantas forem necessárias para indicar o conteúdo do processo, sendo que

estas não devem ser numeradas; e
II - o primeiro volume deverá conter o índice geral do processo e os volumes subsequentes deverão conter índices

específicos.
Art. 64. O processo deve ser instaurado, sempre que possível, por documento avulso original, observados os seguintes

procedimentos:
I - gerar o processo no Sistema de Acompanhamento de Processos (SAP), imprimindo a capa e o índice do(s)

documento(s) autuado(s);
II - prender o(s) documento(s) avulso(s) na capa do processo com grampo trilho plástico, na margem esquerda, com

distância de 3 cm, obedecendo a ordem cronológica do documento mais antigo para o mais recente;
III - apor, no canto superior direito, na frente da primeira folha do processo, sem prejuízo da informação registrada,

etiqueta ou carimbo, conforme Modelo 10;
IV - numerar as folhas, apondo o carimbo para numeração de folhas, conforme Modelo 11;
V - apor, no canto superior direito, na frente da última folha autuada pelo componente responsável pela autuação, sem

prejuízo da informação registrada, o carimbo ou etiqueta, conforme Modelo 10;
VI - identificar, na capa do processo, no campo referente ao registro da tramitação, o componente organizacional para o

qual o processo será distribuído; e
VII - tramitar o processo para o componente destinatário.
Art. 65. A numeração das folhas do processo será iniciada pela área responsável pela sua abertura.
Parágrafo único. As folhas subsequentes serão numeradas, em ordem crescente, pelos componentes organizacionais que

as adicionarem, observando-se que:
I - a capa do processo não será numerada;
II - deverá ser aposto na segunda folha do processo o carimbo para a numeração de folhas, devendo ser registrado, no

campo fl., o número 2;
III - o verso da folha não será numerado; entretanto, quando for necessária a sua citação, terá como referência a letra

"v", da palavra verso, seguida da indicação do número da folha;
IV - no caso de o servidor que estiver numerando a folha cometer erro de numeração, será utilizado um “X” para

inutilizar a numeração incorreta e será aposto o carimbo específico, sem prejuízo da informação registrada, com o número correto da
folha;



V - é vedada a repetição de números para as folhas do processo, bem como a rasura, o uso de líquido corretivo e a
diferenciação utilizando-se letras e números;

VI - nos processos originados em outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal, deve-se, quando da
anexação de folhas, prosseguir com a numeração existente;

VII - no caso de se detectar erro na numeração cometido por terceiros, e se não houver registro do ocorrido, deve-se
registrar o fato, por meio de despacho, e prosseguir normalmente com a numeração;

VIII - na impossibilidade de dar continuidade à matéria tratada, o processo deverá ser devolvido ao remetente, por meio
de despacho, informando a ocorrência;

IX - qualquer correção de numeração deverá ser registrada e justificada, por meio de despacho no referido processo; e
X - deverá ser aposto o carimbo “Em Branco” no verso das folhas que não contenham informações registradas.
Art. 66. Compete ao componente organizacional responsável pelo assunto constante da Tabela de Assuntos do SAP a

abertura de processo, podendo esta ser realizada de ofício, por meio de despacho da autoridade competente, ou por requerimento do
interessado.

Parágrafo único. A tabela de que trata o caput será atualizada sempre que necessário, após parecer técnico da DINF e
autorização da SOI.
 

Seção II 
Do encerramento e abertura de volumes

 
Art. 67. Cada volume de um processo deverá conter, no máximo, duzentas folhas.
§ 1º Quando for verificado que serão ultrapassadas as duzentas folhas permitidas por volume, a autoridade competente

do órgão ou entidade em que estiver tramitando o processo deverá solicitar a abertura de um novo volume por meio de despacho.
§ 2º O volume anterior será encerrado com as folhas que contiver.
§ 3º Será permitida a inclusão de documento avulso, ultrapassando as duzentas folhas do volume, somente se este for

dar conclusão ao processo e desde que o documento não contenha mais de vinte folhas.
§ 4º Documento avulso que contenha, originalmente, mais de duzentas folhas, deverá ser dividido.
Art. 68. Para o encerramento e a abertura de um novo volume o responsável deverá:
I - lavrar o Termo de Encerramento de Volume, conforme Modelo 12, em folha a ser anexada após a última folha do

processo, que deverá ser numerada sequencialmente;
II - lavrar o Termo de Abertura de Volume, conforme Modelo 13, o qual será a primeira folha do novo volume, que

deverá ser numerada, observando que a numeração das folhas obedecerá a sequência do volume anterior.
III - emitir a capa do(s) volume(s) do processo pelo SAP; e
IV - registrar as operações de encerramento e de abertura do novo volume no SAP.
Art. 69. Os volumes do processo tramitarão juntos.
 

Seção III 
Da instrução 
Subseção I 

Da juntada de documentos
 

Art. 70. A juntada se caracteriza pela inclusão de documentos ao processo, desde que referentes a um mesmo
interessado e assunto, sendo que os documentos anexados passam a compor o processo.

Art. 71. O responsável pela juntada deverá:
I - anexar os documentos em questão;
II - numerar sequencialmente as folhas dos documentos anexados ao processo; e
III – preencher o índice do processo.
Art. 72. Na anexação de documentos, o responsável deverá:
I - se em tamanho reduzido, verificar:
a) se o documento avulso apresenta informação apenas na frente, devendo, em tal caso, ser colado em folha de papel

branco, tamanho A4;
b) se o documento avulso apresenta informação na frente e no verso, devendo, em tal caso, ser colado de maneira a não

prejudicar a leitura das informações registradas tanto na frente como no verso; e
c) se há possibilidade de fixação de mais de um documento avulso na mesma folha, devendo, em tal caso, seguir as

orientações previstas nas duas alíneas acima; e
II – em se tratando de encadernado, cartaz, brochura, abster-se de inserir o documento no processo, tratando-o como

anexo, identificado com o número do processo a que se refere, devendo este procedimento ser registrado por meio de despacho.
 



Subseção II 
Da retirada de documentos

 
Art. 73. O desentranhamento consiste na retirada de folhas/documentos do processo de forma definitiva, mediante

justificativa, que ocorrerá quando houver interesse do componente organizacional ou a pedido do interessado.
§ 1º O desentranhamento ocorre, também, quando se constata a anexação indevida ou duplicada de documentos, bem

como quando há necessidade de utilizar o original de um documento junto a terceiros (pessoa natural, pessoa jurídica, órgãos ou
entidades públicos, entre outros) ou em outro processo já existente.

§ 2º É vedada a retirada do documento avulso que deu origem ao processo, e quando for o caso, de seu(s) anexo(s).
§ 3º O desentranhamento de documentos ou de qualquer parte integrante do processo deverá ser precedido da inclusão

do Termo de Retirada de Documento emitido pelo SAP.
Art. 74. O responsável pela execução do desentranhamento deverá:
I - separar fisicamente a(s) folha(s) do processo que será(ão) desentranhada(s), de acordo com o que consta no despacho

da autoridade competente;
II - conservar a numeração original do processo que teve folha(s) desentranhada(s), não as renumerando;
III - lavrar o Termo de Retirada de Documento, em folha a ser anexada no lugar das folhas desentranhadas, observando-

se que esta folha não será numerada; e
IV - registrar o número da(s) folha(s) desentranhada(s) na capa do processo principal.
Art. 75. Quando a finalidade da retirada de documentos for a formação de um novo processo, essa operação será

denominada desmembramento e observará os mesmos procedimentos utilizados no desentranhamento, lavrando-se o Termo de
Desmembramento (Modelo 14) correspondente.

Art. 76. Tanto no desentranhamento como no desmembramento, o sequenciamento dos documentos no processo não
pode ser alterado, de forma a se registrar que um ou mais documentos foram retirados.
 

Subseção III 
Do despacho no processo físico

 
Art. 77. Qualquer solicitação ou informação inerente ao processo será feita por meio de folha de despacho, sendo que

poderão ser anexadas ao processo tantas folhas de despacho quantas forem necessárias.
§ 1º As folhas de despacho deverão ser carimbadas, numeradas e rubricadas.
§ 2º Para os despachos deverão, sempre que possível, ser utilizados a frente e o verso da folha do processo, não sendo

permitida a inclusão de novas folhas até o seu total aproveitamento.
§ 3º Nos casos de despacho com impressão em frente e verso, por meio de equipamento informatizado, a margem lateral

esquerda da frente da folha e a margem lateral direita do verso da folha deverão ter 3 cm, visando preservar as informações contidas
quando a folha for perfurada.

§ 4º Dos despachos podem constar o destinatário, a providência a ser implementada, a data, a assinatura e matrícula do
remetente e, quando couber, a matéria tratada.

§ 5º Caso haja necessidade de cancelar um despacho, a autoridade deverá fazer dois traços em diagonal e escrever “SEM
EFEITO”, datar, assinar e apor carimbo.
 

Seção IV 
Do trâmite

 
Art. 78. O acompanhamento da tramitação e do andamento do processo será executado pelo SAP, conforme dados

fornecidos pelos responsáveis por estas ações.
Art. 79. É obrigatória a atualização do trâmite no SAP pelo componente organizacional onde o processo estiver, ou onde

for originado o evento, quando ele transitar de um componente organizacional para outro ou mudar de fase.
Art. 80. São fases do processo:
I - em andamento, quando o processo se encontra em análise, estudos, elaboração de parecer ou aguardando informações

adicionais de órgãos internos/externos à CVM;
II - em recurso, quando há interposição de recurso, depois de proferida decisão, e este se encontra aguardando

julgamento da autoridade competente;
III - suspenso, quando o processo se encontra pendente por falta de informação ou depende de decisão externa à CVM,

sendo considerados motivos para a suspensão:
a) pendente por falta de informação externa à CVM;
b) decisão judicial determinando a suspensão;
c) pendente de apuração de irregularidades; e
d) pendente de decisão/parecer;



IV - anexado, quando o processo decorrer de autuação única, sendo incorporado, definitivamente, a outro;
V - deferido, quando o processo se encontra arquivado, após ter sido concluído, aprovado e respondido ao requerente ou

interessado;
VI - indeferido, quando o processo se encontra arquivado, após ter sido concluído, negado e respondido ao requerente

ou interessado;
VII - deferido parcialmente, quando o processo se encontra arquivado, após ter sido concluído com deferimento parcial

e respondido ao requerente ou interessado;
VIII - arquivado, quando o processo não necessita de prosseguimento, como no caso de ter sido aberto indevidamente,

ou quando solicitações da Administração para o interessado, necessárias para apreciação do requerimento dele, não forem
tempestivamente atendidas, tais como a apresentação de dados ou de documentos; e

IX - extinto, de uso restrito, que constitui uma das hipóteses de término de um processo, que se aplica quando exaurida
sua finalidade ou o objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente (art. 52 da Lei nº 9.784, de
1999), mediante justificativa no corpo do processo.

§ 1º A fase “extinto” também se aplica aos seguintes casos:
a) processo originado por Solicitação de Inspeção;
b) processo de Dívida Ativa, após a quitação do débito;
c) processo de compras;
d) processos de reclamação, de consulta ou sugestão de investidor, incluindo a hipótese de este ter retirado a reclamação

ou indagação;
e) inquéritos cujas decisões esgotaram-se na esfera administrativa; e
f) processo transformado em processo administrativo sancionador.
§ 2º Os processos relacionados com a atuação sancionadora da CVM serão registrados e acompanhados em sistema

eletrônico específico.
 

Seção V 
Da juntada de processos 

Subseção I 
Da anexação

 
Art. 81. O servidor responsável por realizar a anexação deverá:
I - manter a capa e o conteúdo do processo principal que, obrigatoriamente, será o processo mais antigo;
II - lavrar o Termo de Anexação emitido pelo SAP, em folha a ser anexada após a última folha do processo principal;
III - dobrar verticalmente a capa do processo acessório, pois esta não receberá numeração, prendendo-o ao processo

principal com o trilho plástico, obedecendo a ordem cronológica do mais antigo para o mais recente quando da anexação de mais de um
processo acessório;

IV - anular com um “X” a numeração das folhas do processo acessório e apor o carimbo específico para numeração de
folhas, renumerando-as e rubricando-as, seguindo com a numeração do processo principal, exceto as folhas de rosto e os índices que
não devem ser numerados;

V - nos casos em que as folhas do processo principal somadas ao processo acessório ultrapassarem as duzentas folhas,
além dos procedimentos descritos acima, deverão ser seguidos também os descritos na Seção referente ao encerramento e abertura de
volumes;

VI - registrar o(s) número(s) do(s) processo(s) anexado(s) na capa do processo principal; e
VII - registrar a operação de anexação no SAP, que controlará a situação dos processos envolvidos na operação e que

constarão na fase “Anexado”.
Art. 82. Quando do ato de anexação de processo(s) a processo for constatada a ausência de folhas, anexos ou volumes, o

servidor responsável pela operação deverá registrar o fato por meio de despacho a ser anexado como último documento do processo
principal.
 

Subseção II 
Da apensação e desapensação

 
Art. 83. Na apensação de processos em papel, deve-se:
I - manter sobreposto um processo ao outro, presos por cadarço ou similar, ficando o processo principal em primeiro

lugar;
II - manter a numeração original das folhas de cada processo;
III - lavrar o Termo de Apensação emitido pelo SAP, em folha a ser anexada após a última folha do processo principal;
IV - registrar o número do(s) processo(s) apensado(s) na capa do processo principal; e
V - registrar a operação no SAP.



Art. 84. Na execução da operação de desapensação é necessário:
I - informar qual(is) processo(s) acessório (s) será(ão) desapensado(s) do processo principal por meio de despacho;
II - separar fisicamente o(s) processo(s) acessório(s) do processo principal;
III - lavrar o Termo de Desapensação emitido pelo SAP, em folha a ser anexada após a última folha do processo

principal;
IV - registrar o número do(s) processo(s) desapensado(s) na capa do processo principal; e
V - registrar a operação no SAP.
 

Seção VI 
Da reconstituição de processo

 
Art. 85. Havendo desaparecimento ou extravio de processo administrativo, o servidor que primeiro tomar conhecimento

do fato comunicará o ocorrido ao TCO ao qual esteja diretamente subordinado, que deverá determinar a adoção de medidas para
localização dos autos do processo em papel, caso entenda que remanesce possibilidade de recuperação dos autos.

§ 1º Caracterizado o desaparecimento ou extravio do processo, o TCO reportará o ocorrido à Auditoria Interna da CVM
(AUD) para apuração dos fatos, por meio de sindicância ou, conforme o caso concreto, processo administrativo disciplinar.

§ 2º A sindicância ou o processo administrativo disciplinar poderão ser antecedidos por procedimento simplificado de
averiguação preliminar para verificação de sua necessidade.

§ 3º Sem prejuízo da apuração dos fatos, o processo será reconstituído para o fim de retomada de sua tramitação,
cabendo ao TCO solicitar autorização para reconstituição ao Superintendente Geral da CVM - SGE, em expediente que descreva a
situação, os esforços de localização realizados e as demais providências adotadas.

§ 4º Caberá ao SGE designar, formalmente, um servidor ou uma comissão para proceder à reconstituição.
Art. 86. A reconstituição será realizada sempre que esgotados os meios para localizar um processo ou volume de

processo, conforme descrito abaixo:
I - resgatar as informações e os documentos que integravam o processo perdido ou extraviado, solicitando, quando

necessário, aos componentes por onde o processo tramitou, a disponibilização de informações ou de cópias dos documentos;
II - reunir os documentos obtidos durante a operação de reconstituição, providenciando sua autuação, sendo atribuído ao

processo formado um novo número de processo, mantendo-se o número anterior como referência;
III - lavrar o Termo de Reconstituição de Processo (Modelo 9), o qual será a primeira folha do processo reconstituído,

devendo ser numerada; e
IV - no SAP, informar o ocorrido no registro do processo perdido ou extraviado, citando-se o número do novo processo.
Parágrafo único. No caso de perda ou extravio de volume de um processo, deverão ser seguidos os mesmos

procedimentos anteriormente descritos, mantendo-se a numeração original do processo, bem como lavrado o Termo de Reconstituição
de Volume (Modelo 15), o qual será a primeira folha do volume reconstituído, devendo ser numerada.

Art. 87. No caso da localização do processo ou volume desaparecido ou extraviado, este deverá prosseguir sua
tramitação, depois de anexado a ele o processo ou volume reconstituído, conforme os procedimentos adotados para a anexação de
processos.
 

Seção VII 
Do término do processo em papel

 
Art. 88. Aplica-se ao término de um processo em papel o disposto no art. 45.

 
Seção VIII 

Do arquivamento, desarquivamento ou empréstimo de processo
 

Art. 89. Arquivamento significa a guarda do processo, cuja tramitação cessou, e se caracteriza pelo fim da ação
administrativa que determinou a produção do documento.

§ 1º O arquivamento de processo(s) ocorrerá diante das seguintes condições:
I - por deferimento ou indeferimento do pleito;
II - pela expressa desistência ou renúncia do interessado; ou
III - por decisão motivada de autoridade competente.
§ 2º O processo será arquivado mediante despacho da autoridade competente indicando “Arquive-se”.
Art. 90. O arquivamento de processos se dará na DINF, devendo o componente responsável pelo término providenciar:
I - a juntada do despacho da autoridade competente ou de servidor por ela designado que determinou o arquivamento;
II - a desapensação de processos acessórios, se houver; e



III - a tramitação da carga do processo no SAP para a DINF.
Art. 91. O processo será desarquivado por expressa solicitação da autoridade competente ou de servidor por ela

designado quando houver necessidade de continuidade da ação administrativa, retornando à tramitação.
Art. 92. O empréstimo de processos não se caracteriza como desarquivamento, pois ocorre para fins de referência,

consulta, reprodução, pesquisa ou exposição, não significando a retomada e a consequente continuidade da ação do documento.
Parágrafo único. Quando do empréstimo, se for constatada a necessidade de continuidade de análise da matéria e,

consequentemente, de retomada da tramitação, a unidade administrativa que solicitou o empréstimo deverá solicitar o desarquivamento
do processo.

Art. 93. As operações de desarquivamento ou empréstimo deverão ser registradas no SAP e em livro de protocolo do
componente organizacional responsável pela operação.
 

Seção IX 
Do acesso e reprodução dos processos

 
Art. 94. O processo de acesso público pode ser franqueado em qualquer fase, na forma e com as restrições da legislação

aplicável.
Parágrafo único. As informações de registro de processos públicos estão disponíveis no site da CVM.
Art. 95. Processos ou informações sob sigilo legal ou classificados como sigilosos com base na Lei de Acesso à

Informação terão acesso restrito, nos termos ou prazos previstos no respectivo regramento.
Parágrafo único. O acesso a processos ou informações restritos deverá observar, ainda, os demais normativos internos

aplicáveis.
Art. 96. Todo acesso ao processo deverá ser registrado nos autos, identificando o autor e a data do evento, conforme

Termo de Acesso emitido pelo SAP.
Art. 97. A reprodução do todo ou parte do processo será feita obedecendo aos seguintes critérios:
I - a reprodução dos documentos do processo só poderá ser feita nas dependências da CVM e o custo das cópias será

ressarcido pelo solicitante; e
II - toda reprodução deverá ser registrada nos autos do processo, identificando-se o autor e a data do evento, de acordo

com o Termo de Reprodução emitido pelo SAP.
 

Seção X 
Da indisponibilidade do sistema

 
Art. 98. Os atos praticados durante a indisponibilidade do SAP deverão ser registrados no sistema assim que cessar o

impedimento.
 

CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES

 
Art. 99. Compete ao SGE, adicionalmente ao já previsto no presente normativo, solucionar os casos omissos.
Art. 100. Compete à SOI, adicionalmente ao já previsto no presente normativo:
I - com o apoio da DINF, propor a atualização deste normativo; e
II - explicitar os procedimentos necessários à execução deste normativo.
Art. 101. Compete à DINF:
I - zelar pelo cumprimento deste normativo, orientando os serviços sob sua responsabilidade;
II - submeter à SOI propostas de atualização deste normativo;
III - atualizar a tabela "Assuntos de Processos", “Tipos de Processo” e “Tipos de Documentos”, após anuência da SOI; e
IV - tornar este normativo disponível para os usuários, por meio dos canais de comunicação disponíveis.
Art. 102. Compete aos Titulares de Componentes Organizacionais (TCOs):
I - zelar pelo cumprimento deste normativo, orientando os servidores e colaboradores sob sua responsabilidade;
II - solicitar a abertura dos processos cujo assunto seja pertinente ao respectivo componente organizacional; e
III - zelar pela atualização dos dados no SAP sempre que ocorrer:
a) mudança de fase; ou
b) remessa a outro componente organizacional.

 



MODELOS
Modelo 1
DESPACHO DE CONTINUIDADE PROCESSUAL EM MEIO ELETRÔNICO 
O processo físico [número do processo SAP] segue eletronicamente no SEI com o número [número do processo SEI]. 
[Assinatura]
 
Modelo 2
TERMO DE JUNTADA DE MÍDIA 
Em [data], juntamos ao processo nº [número do processo] a mídia ótica contendo [listar/informar conteúdo da mídia], cujo
arquivamento físico se dará na Divisão de Gestão da Informação (DINF). 
[Assinatura]
 
Modelo 3
TERMO DE DESENTRANHAMENTO 
Em [data], atendendo ao despacho constante no documento nº [número do documento], faço o desentranhamento do presente processo
nº [número do processo] do(s) documento(s) nº(s) [número dos documentos], por motivo de [descrição do motivo]. 
[Assinatura]
 
Modelo 4
TERMO DE DESMEMBRAMENTO 
Em [data], atendendo ao despacho constante no documento nº [número do documento], faço o desmembramento do presente processo
nº [número do processo] do(s) documento(s) nº(s) [número do documento], para formação do processo nº [número do processo]. 
[Assinatura]
 
Modelo 5
CAPA PARA VERSÃO IMPRESSA DE CÓPIA DE PROCESSO ELETRÔNICO



 
Modelo 6
TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO 
Em [data], atendendo ao despacho nº [número do documento], faço anexar ao presente processo nº [número do processo principal] o(s)
processo(s) nº(s) [número(s) do(s) processo(s) acessório(s)]. 
[Assinatura]
 
Modelo 7
TERMO DE JUNTADA POR APENSAÇÃO 
Em [data], atendendo ao despacho nº [número do documento], faço apensar ao presente processo nº [número do processo principal]
o(s) processo(s) nº(s) [número(s) do(s) processo(s) acessório(s)]. 
[Assinatura]
 
Modelo 8
TERMO DE DESAPENSAÇÃO 
Em [data], atendendo ao despacho nº [número do documento], faço desapensar do presente processo nº [número do processo principal]
o(s) processo(s) nº(s) [número(s) do(s) processo(s) acessório(s)]. 
[Assinatura]



 
Modelo 9
TERMO DE RECONSTITUIÇÃO DE PROCESSO 
Em [data], procedemos à reconstituição do processo nº [número do processo perdido/extraviado], que receberá o nº [número do
processo]. 
Dados do processo reconstituído: 
Data de abertura: 
Interessado/Requerente: 
Assunto/ tipo de processo: 
Motivo da reconstituição: [descrição do motivo] 
[Assinatura]
 
Modelo 10
AUTUAÇÃO DE PROCESSO 
Nº do processo: ______________________________ 
Autuado em: __________/____________/_________ 
Assinatura do servidor: ________________________ 
Matrícula: __________________________________

Modelo 11
CARIMBO PARA NUMERAÇÃO DE FOLHAS

 
Modelo 12
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME 
Em [data], procedemos ao encerramento do volume nº [número do volume] do processo nº [número do processo], contendo [número de
folhas totais do volume] folhas, abrindo-se em seguida o volume nº [número do volume]. 
[Assinatura]

Modelo 13
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME 
Em [data], procedemos à abertura do volume nº [número do volume] do processo nº [número do processo], que se inicia com a folha nº
[número da primeira folha do volume]. 
[Assinatura]

Modelo 14
TERMO DE DESMEMBRAMENTO 
Em [data], atendendo ao despacho constante à folha nº [número da folha que contém o despacho], faço o desmembramento da(s)
folha(s) nº(s) [número das folhas ou intervalo de folhas retiradas] do presente processo nº [número do processo] para formação do
processo nº [número do processo]. 
[Assinatura]
 
Modelo 15
TERMO DE RECONSTITUIÇÃO DE VOLUME 
Em [data], procedemos à reconstituição do volume nº [número do volume] do processo nº [número do volume]. 
Dados do volume de processo reconstituído: 
Data de abertura: 
Interessado/Requerente: 
Assunto/ tipo de processo: 
Motivo da reconstituição: [descrição do motivo] 
[Assinatura]

Modelo 16
TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO 
Em [data], procedemos ao encerramento do processo nº [número do processo], tendo em vista [motivo/justificativa]. 



Arquive-se. 
[Assinatura]
 
Modelo 17
TERMO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E VERACIDADE
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