
 
 

 

Carta/AMEC/Presi n° 05/2013 

 

São Paulo, 28 de maio de 2013. 

 

 

À 

Superintendência de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores 

Mobiliários 

Rua Sete de Setembro, 111, 23º andar, Centro 

Rio de Janeiro – RJ 

CEP – 20050-901 

audpublica0413@cvm.gov.br; sdm@cvm.gov.br 

 

 

At. Ilma. Superintendente – Flavia Mouta Fernandes 

 

 

Ref: Audiência Pública SDM Nº 04/13 - Proposta de regras sobre operações de 

fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações envolvendo emissores de 

valores mobiliários registrados na categoria A. 

 

 

Senhora Superintendente, 

 

A Associação de Investidores no Mercado de Capitais - AMEC 

considera um privilégio a possibilidade de colaborar com esta CVM na evolução de 

nosso ambiente regulatório,  razão pela qual vem reiteradamente submetendo a V. Sas. 

inúmeras sugestões formais nos últimos anos.  

Esta postura é ainda mais relevante nas audiências públicas 

patrocinadas pela CVM – que a Amec considera uma prática excelente para nosso 
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mercado. A Amec busca contribuir em cada uma as audiências públicas que envolvem 

temas relacionados à sua agenda. 

É esse também o objetivo da Amec no que tange à Audiência Pública 

em epígrafe. Trata-se de tema altamente sensível para nossos associados, e que tem sido 

objeto de reiterados abusos contra as minorias acionárias no país. A Amec apoia os 

esforços da CVM no sentido de reverter este quadro, e pretende fazê-lo ainda através de 

comentários à presente Audiência Pública. 

Contudo, o prazo colocado pela autarquia para o envio de 

comentários se apresenta extremamente exíguo – particularmente tendo em vista a 

complexidade do tema. Ainda que ele aborde fundamentalmente a publicação de 

informações relativas a operações societárias, a análise preliminar da Amec indica que é 

necessário refletir mais profundamente antes de que sejam apresentados os comentários 

finais. 

Nota-se ainda que, a despeito desta complexidade, o prazo da 

presente audiência pública é de apenas 30 dias – enquanto sua predecessora tinha 

originalmente um prazo de 60 dias, posteriormente dilatado. 

No caso específico da Amec, este problema se agrava ainda mais, 

haja vista a periodicidade mensal das reuniões da Comissão Técnica (CT) - órgão 

responsável por analisar e produzir opiniões - se reúne mensalmente. Muito embora a 

diretoria da Amec tenha decidido em sua última reunião pela convocação extraordinária 

da CT com o objetivo de analisar as propostas em tela, teme-se que não haja tempo 

hábil para a conclusão dos estudos com a devida diligência. 

Sendo assim, vimos respeitosamente solicitar que seja dilatado o 

prazo da presente Audiência Pública para algo não inferior a 60 (sessenta) dias – e que 

tal decisão seja tomada e publicada com a maior celeridade possível, a fim que a Amec 

e outros participantes do mercado possam colaborar da melhor maneira possível com a 

proposta submetida ao mercado pela CVM. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Mauro Rodrigues da Cunha 

Presidente Executivo 


