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PORTARIA CVM/PTE/Nº 113, DE 22 DE JULHO DE 2022

 
Prorroga o término do período de vacância para a entrada em
vigor da Portaria CVM/PTE/nº 102, de 14 de julho de 2022, e
altera os Anexos da Portaria CVM/PTE/nº 101, de 14 de julho
de 2022, e da Portaria CVM/PTE/nº 103, de 14 de julho de
2022.
 

 

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,

 
 
 
 
RESOLVE:
 
 
 
 
Art. 1º Fica prorrogado, para 3 de outubro de 2022, o término do período de vacância para a

entrada em vigor da Portaria CVM/PTE/nº 102, de 14 de julho de 2022.
 
Art. 2º O art. 3º do Anexo da Portaria CVM/PTE/nº 101, de 14 de julho de 2022, passa a

vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 3º ................................................................
........................................................................................
III – houver indisponibilidade do editor de textos cujo prolongamento possa causar dano à

eficiência do processo;
IV – tratar-se de documento produzido no âmbito do Colegiado; ou
V – existir previsão de exceção em regulamentação específica.
Parágrafo único. No caso da exceção prevista no inciso III do caput, os atos processuais

podem ser praticados e assinados segundo as regras aplicáveis aos processos físicos, podendo receber
numeração manual sequencial provisória, e, quando do retorno da disponibilidade do sistema, devem ser



imediatamente digitalizados, capturados para o sistema e arquivados, devendo o servidor ou autoridade
competente apontar a exceção utilizada." (NR)

 
Art. 3º O art. 51 do Anexo da Portaria CVM/PTE/nº 103, de 14 de julho de 2022, passa a

vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 51. ................................................................
........................................................................................
§ 3º Ressalvado o caso dos processos sancionadores, 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." (NR)

 
Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor no dia 1º de agosto de 2022.
 
 

JOÃO PEDRO NASCIMENTO
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do Nascimento, Presidente, em
22/07/2022, às 18:01, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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