ATA DA 33ª REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO
DO PLANO DIRETOR DO MERCADO DE CAPITAIS

DATA:
HORÁRIO:
LOCAL:

14 de agosto de 2009
das 13h às 15h
FEBRABAN - Av. Brigadeiro Faria Lima, 1485/15º andar – SP

Participantes:
.
SPE – Coord. Geral
CVM – Diretor
ABECIP
ABRASCA
ABRAPP
ABVCAP
ACSP
ANBID
ANDIMA
APIMEC
BMF&BOVESPA
CETIP
CESA
CESA
CESA
CNI
FEBRABAN
FEBRABAN
FEBRABAN
FEBRABAN
IBMEC
IBGC
Coord.do PDMC

Esteves Pedro Colnago Júnior
Otávio Yazbek
Natalino Gazonato
Maurício Botelho
Álvaro Camassarí
Sidney Chameh
Marcel Domingos Solimeo
José Carlos Halpern Doherty
Alfredo Neves Penteado Moraes
Lucy Souza
José Antonio Gragnani
Fábio Hull
Celso Azzi
Luiz Roberto de Andrade Novaes
Alexandre de Oliveira Romano
Mário Sérgio Carraro Telles
Rubens Sardenberg
Wilson Levorato
Antonio Carlos Negrão
Magnus Ribas Apostólico
Carlos Rocha
Alberto Whitaker
Thomás Tosta de Sá

O Diretor da FEBRABAN, Sr. Wilson Levorato, deu inicio a reunião dando as boas
vindas aos participantes e agradecendo a presença dos Srs. Otávio Yazbek, diretor da
CVM e Esteves Pedro Júnior, da Secretaria de Política Econômica.
Passou a seguir a palavra ao Coordenador do Comitê, Thomás Tosta de Sá, que
depois de agradecer a adesão da ABECIP ao Comitê Executivo, fez um breve relato
dos tópicos contidos na pauta da reunião:
1) Projeto de desconsideração da Personalidade Jurídica – disse que havia
convidado o autor do projeto Deputado Bruno Araújo e o relator da Comissão de
Desenvolvimento e Economia da Câmara para participarem da reunião, mas
que não puderam comparecer por compromissos políticos.

Comentou, ainda, sua visita a Brasília, onde estava na SPE e no Ministério da
Previdência para enfatizar a importância da aprovação do PL 3401 ainda esse
ano.
Esclareceu que o Secretário Executivo do Ministério da Previdência, foi vitima de
um processo de penhora on line e que manifestou sua disposição de falar com o
Dep. José Guimarães para encaminhamento do relatório a Comissão.
2) PREVIC- Disse que na mesma oportunidade ofereceu apoio a aprovação no
Senado ao PL que institui a PREVIC.
3) Proposta para inclusão de novas ações ao PDMC 2008 – comentou que
tratavam-se das propostas anteriormente apresentadas pela BM&FBovespa e
Anbid ao GT de Mercado de Capitais do Governo e posteriormente levadas ao
Comitê Executivo.
Atendendo a recomendação do Alfredo Moraes elas foram submetidas ao GT do
PDMC 2008, em 14 de julho, ocasião em que a ABRASCA também apresentou
suas propostas.
Comentou, ainda, que acabara de receber uma carta com novas propostas da
AMEC e foi decidido que elas deveriam ser submetidas previamente ao GT.
O Coordenador pediu que o Sr.Novaes, Celso Azzi e Alexandre Romano comentassem
os contatos feitos pelo CESA com a Comissão de Economia e com o relator do PL
3401.
Concluída a apresentação o dr. Esteves da SPE pediu alguns esclarecimentos
adicionais, assim como o Diretor da CVM, dr. Otávio Yazbek.
Foi enfatizado por ambos que a Desconsideração da Personalidade Jurídica, nos casos
cabíveis, tinha sido uma conquista. Foi então enfatizado que o PL 3401, não
questionava a Desconsideração mas sim a forma com que vem sendo aplicada.
Na realidade o PL trata do rito processual, que deve dar plenas garantias de defesa
aos acusados.
O Sidney Chameh,da ABVCAP, relatou que muitos gestores de fundos tem sido
vítimas da desconsideração.
Foi solicitado pelos representantes do governo que se apresentasse uma tabela
mostrando com que frequência ocorrem os casos de desconsideração, com
correspondente penhora on line.
O representante da ABRAPP, Sr. Álvaro Camassarí, comentou que o projeto da
PREVIC encontrava-se no Senado e espera-se que possa ser aprovado no corrente
ano.
O Prof. Rocca fez a seguir a apresentação das propostas que encontram-se nos
cadernos distribuídos a todos.
O dr. Esteves disse que algumas das propostas já estavam sendo analisadas pela
SPE.

Os representantes da BM&FBovespa e ANDIMA, Sr.José Antonio Gragnani e Alfredo
Moraes comentaram que algumas delas já haviam sido discutidas com o Governo,
inclusive na época que o Gragnani era da Secretaria do Tesouro.
O Coordenador propôs que fosse feito um esforço por todas as entidades no sentido de
mostrar aos deputados a importância do PL 3401.
Foi sugerido também que se pedisse o apoio do BNDES que tem funcionários que
participam de conselhos de empresas e são vítimas da desconsideração.
O Coordenador ficou de agendar uma ida a Brasília para apresentações aos deputados
e ao executivo, incluindo SPE e AGU, sobre o PL 3401.
Ao encerrar a reunião o coordenador propôs que a última reunião do ano, em 4 de
dezembro, fosse realizada em conjunto com o GT do Mercado de Capitais do Governo
e que informaria posteriormente o local da realização da próxima reunião do Comitê em
9 de outubro.
Atenciosamente,
Thomás Tosta de Sá
Coordenador do Comitê Executivo do
Plano Diretor do Mercado de Capitais

