Reunião do Conselho Diretor em agosto de 2013
No dia 1° de agosto de 2013, o Conselho Diretor se reuniu sob os auspícios da nossa
associada, Globo Comunicação e Participação S.A., representada pelo seu diretor
Financeiro, Sérgio Lourenço Marques, que proporcionou novamente esta excelente
recepção ao Conselho Diretor da Abrasca.
Abrindo a reunião, o Presidente Antonio Castro agradeceu ao anfitrião, Sérgio Lourenço
Marques, que saudou os presentes reiterando a satisfação de receber o Conselho Diretor
da Abrasca.
Novamente com a palavra, o presidente da Abrasca submeteu a aprovação a
movimentação do quadro associativo:
Inclusões no quadro: WEBFILINGS Brasil Relatórios Empresariais Online Ltda, cujo
representante junto à ABRASCA é o Diretor Regional da América Latina, Caetano
Nobre; Tarpon Investimentos S.A., cujo representante junto à ABRASCA é o gerente de
Relações com Investidores, Bruno Gebara Stephano; e Chediak, Lopes da Costa,
Cristofaro, Menezes Cortes, Rennó Aragão Advogados, cujo representante junto à
ABRASCA é o sócio Caio Machado Filho.
Assim, informou, o número atual de associadas é de 191, cujo valor de mercado em
30/06/2013 totalizou US$ 787 bilhões, o que corresponde a 85% do valor total de
mercado das empresas listadas na BM&FBovespa.
Antonio Castro passou às comunicações da presidência, informando a data da próxima
reunião do Conselho Diretor, que ocorrerá no dia 19 de setembro, no escritório do
associado Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados, em São Paulo.
Comunicou, também, que nos dias 28 e 29 de agosto a Abrasca realizará, com o apoio
do escritório Salusse Marangoni Advogados e da PwC, dois seminários, com duração de
uma manhã, sobre o Siscoserv: “Oportunidades e Desafios do Siscoserv”. Os eventos
ocorrerão no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente nos Hotéis Pestana e
Renaissance. Antonio Castro informou, além disso, que a edição do evento em São
Paulo, contará com a palestra do diretor do MDIC – Ministério do Desenvolvimento,
Comércio, Indústria e Comércio Exterior, Maurício do Val.
Castro também lembrou os presentes que nos dias 16 e 17 de setembro de 2013, a
Abrasca e o IBRACON realizarão o 3º Encontro de Contabilidade e Auditoria para
Companhias Abertas e Sociedades de Grande Porte, no auditório da AMCHAM
Business Center, em São Paulo.
O presidente da Abrasca informou que no dia 22 de julho, a ABRASCA encaminhou
correspondência para a Superintendência de Desenvolvimento de Mercado da CVM
respondendo audiência pública SDM nº 04/2013, que altera a Instrução CVM nº 319,
sobre os comandos relativos ao conteúdo mínimo das comunicações ao mercado, aos
deveres fiduciários dos administradores, às demonstrações financeiras e informações
financeiras e aos critérios e conteúdo mínimo dos laudos de avaliação das operações de
fusão, cisão, incorporação e incorporação de ações.
Informou também que no dia 30 de julho, a Abrasca encaminhou correspondência para
o MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior -

respondendo consulta pública sobre a revisão da nomenclatura brasileira de serviços,
intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio – NBS, do
sistema SISCOSERV.
Em seguida, Antonio Castro relatou as principais atividades do vice-presidente da
Abrasca Alfried Plöger que participou, no dia 20/06/13, de reunião conjunta das
diretorias e Conselho da CIESP e participou, nos dias 15 e 29 de julho das reuniões do
departamento de Economia (Depecon) e da diretoria da FIESP.
Alfried Plöger também participou do 15º Encontro Nacional Relação com Investidores e
Mercado de Capitais, nos dias 03 e 04 de julho, em São Paulo. O evento é organizado
pela Abrasca em parceria com o IBRI.
No dia 05/07/13 o vice-presidente da Abrasca esteve em uma Reunião Ordinária do
CPC, em São Paulo e, no dia 24/07/13, participou de Reunião da CANC/COJUR sobre
os aspectos tributários do pagamento baseado em ações.
O presidente da Abrasca, Antônio Castro, falou, então, sobre suas principais atividades
no cargo, tendo participado da abertura do 15º Encontro Nacional de Relações com
Investidores e Mercado de Capitais (3 e 4 de julho). Castro concedeu entrevista ao
programa Conta Corrente, da GloboNews, no dia 09 de julho sobre a Pesquisa Abrasca
de expectativas para o ambiente de negócios no Brasil.
No dia 25 de julho participou de Reunião da Câmara Consultiva de Listagem, da
BM&FBOVESPA. No dia 30 do mesmo mês, compareceu à Reunião Extraordinária do
Conselho do CDP – Carbon Disclosure Project.
Concluindo a agenda de julho, Antonio Castro ainda esteve reunido com a ANBIMA no
dia 31/07/13.
Passando ao próximo item da pauta, Antonio Castro informou que as comissões técnicas
da Abrasca - COJUR e CANC - realizaram reunião conjunta no último dia 24 de julho,
na sede do Ibracon, em São Paulo, para debater as autuações da Receita Federal do
Brasil que entendem os pagamentos baseados em ações como remuneração dos
executivos das companhias. Na reunião foram apresentados os principais aspectos das
autuações julgadas pelo CARF - Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
A principal conclusão foi que aquela Corte se manifestou no sentido de que os contratos
de stock options possuem, a priori, característica de uma operação mercantil, salvo se na
sua execução for suprimido o risco inerente à operação. Além da existência de risco,
outras duas características também são fundamentais para descaracterizar o pagamento
em ações como remuneração: onerosidade (o beneficiado deve empenhar recursos
próprios) e voluntariedade (ato de livre vontade).
Castro informou que, na reunião conjunta, foi criado um grupo de trabalho que atuará
em cinco frentes principais:
1) Construção de um working paper contendo os aspectos técnicos e o posicionamento
oficial da entidade para subsidiar o debate junto à RFB;
2) Pesquisa junto às companhias abertas que possuem planos de pagamento em ações
para obter as características mais comuns aos modelos utilizados pelas associadas da
Abrasca;

3) Contratação de um parecer de tributarista de renome para subsidiar os recursos das
companhias junto ao CARF e em eventuais recursos à justiça comum;
4) Organização de um workshop com a participação do ministério da Fazenda para
debater amplamente o tema e formar consenso em torno do ponto de vista das
companhias abertas; e
5) Trabalhar na construção um marco regulatório sobre os planos de pagamento em
ações para dar segurança jurídica às companhias
Os resultados do grupo de trabalho serão apresentados ao Conselho Diretor na próxima
reunião ordinária, em setembro.
Antônio Castro informou que a Abrasca vem envidando esforços, em conjunto com
outras entidades de mercado, para contornar os efeitos adversos do parecer da
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional número 202/13 sobre a tributação de
dividendos distribuídos com base em “lucros excedentes”, ou seja, aqueles que, segundo
a RFB, são pagos sobre lucros não oferecidos à tributação da pessoa jurídica. Tendo
redigido um texto de referência utilizado em reunião com os procuradores da Fazenda.
Os debates técnicos com a procuradoria não conseguiram resultados satisfatórios e os
esforços, agora, estão voltados para um pleito junto ao Ministério da Fazenda. A ação
envolve:
a) publicação de um artigo, assinado pelo vice-presidente e Coordenador de Relações
Institucionais do CPC, Alfried Plöger; e
b) fazer um pleito junto ao Ministério da Fazenda em visita política reunindo outras 8
entidades do mercado de capitais.
Finalmente, o Presidente passou a palavra para o vice-presidente da Abrasca, Alfried
Plöger, para tratar do relatório dos presidentes das comissões e dos representantes da
ABRASCA em outras entidades. Plöger informou que está disponível no site da
Fundação CPC a programação do IX Seminário Internacional do CPC, que ocorrerá no
dia 11 de novembro, e contará com a abertura do presidente da CVM, Leonardo Pereira.
Após sua apresentação, Alfried passou a palavra para Elizabeth Benamor, responsável
pelo Projeto de Autorregulação da Abrasca, que informou a conclusão da constituição
do Conselho de Autorregulação da Abrasca, que terá sua primeira reunião em setembro.
Encerrando aapresentação, a palavra foi passada aos representantes da Abrasca
comitê de Educação da CVM, Ana Paula Marques dos Reis, que informou que
representantes da Abrasca no Programa TOP tiveram a melhor avaliação dentre
participantes. O Programa é coordenado pela CVM e objetiva o treinamento
professores universitários nos temas relativos ao mercado de capitais.
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Encerrado o almoço, Antonio Castro agradeceu a participação de todos e convidou os
presentes para assistir à apresentação da diretora de Empresa da BM&FBovespa,
Cristiana Pereira, sobre as conclusões e próximos passos do Comitê de Ofertas
Menores, iniciativa coordenada pela CVM que objetiva facilitar o acesso ao mercado de
capitais de empresas de pequeno e médio porte.
Presentes: Alexandre Fischer (Abrasca), Alfried Plöger (Melhoramentos), Ana Paula
Marques Reis (Bma Advogados), Antonio Castro (Abrasca), Carolina Fujii (Globo

Comunicação e Participações), Cristiana Pereira (Bm&f Bovespa), Eduardo Lucano
(Abrasca), Elizabeth Benamor (Abrasca), Fernando dos Santos Zorzo (Pinheiro Neto
Advogados), Frederico Moura (Stocche Forbes Advogados), Maria Isabel Bocater
(Bocater Camargo Advogados), Mário Lorencato (Paranapanema), Morvan Figueiredo
(Nadir Figueiredo), Paulo Raimundo Ferreira (Embraer), Renata Lima (Souza Cruz),
René de Medeiros Martins e Sérgio Marques (Globo Comunicação e Participações),
Thomás Tosta de Sá (Ibmec), Yara Piauilino (Bradesco).

