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IBRI News Especial – Homenagem a Luiz Leonardo Cantidiano
É com pesar que comunicamos o falecimento, em 20 de agosto de 2017, de Luiz Leonardo
Cantidiano, ex-presidente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e membro do Comitê Superior de
Orientação, Nominação e Ética do IBRI (Instituto Brasileiro de Relações com Investidores).

Cantidiano era membro, também, da Comissão Técnica do IBRI e do Conselho Editorial da Revista RI.

Luiz Leonardo Cantidiano foi o 1º colocado no primeiro concurso público para advogados da Comissão
de Valores Mobiliários, no ano de 1978, mas não assumiu a função, permanecendo na iniciativa privada.

Anos mais tarde, tornou-se presidente da CVM, de 2002 a 2004, e durante sua gestão, regulamentou os
fundos de participações em empresas fechadas, os private equities, os fundos de securitização, os
formadores de mercado ou market makers, que negociam papéis em Bolsa para determinadas empresas
para aumentar sua liquidez e a Instrução 400, regulamentando as ofertas públicas iniciais (IPO) de ações
no mercado. Foi membro, também, do Conselho de Administração da Bovespa (Bolsa de Valores de São
Paulo) e do BNDESPar, o braço de participações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social), entre outras empresas.

Cantidiano foi autor de diversos livros e teve papel importante para a história do IBRI, sendo seu nome
sempre uma referência na área de Direito Societário e de Mercado de Capitais.

Participação de Luiz Leonardo Cantidiano no IBRI:

Associou-se ao IBRI em 23 de junho de 2004.

Foi palestrante nos seguintes eventos representando o IBRI: Curso In Company na Celesc - RI e Mercado
de Capitais – julho de 2006; Seminário “Guidance e Criação de Valor” – abril de 2007; Seminário “IFRS
um caminho para Transparência” – abril de 2008; Congresso IBRADEMP – maio de 2011 e Webinar –
Instrução CVM 547 – maio de 2014.

Teve participação, também, no 7º, 10º e 11º Encontro Nacional de Relações com Investidores e Mercado
de Capitais.

Foi membro da Comissão Técnica do IBRI desde 2006.

Participou do Comitê de Ética do IBRI: 2006, 2007, 2008 e 2009.

Participou do Comitê Superior de Nominação e Ética do IBRI: de 2010 a agosto de 2017.

Foi Diretor Regional do IBRI no Rio de Janeiro entre 2006 e 2007.

Informações sobre o Velório:

O velório será na manhã desta segunda-feira (21/08/2017), no Memorial do Carmo, no Caju, no Rio de
Janeiro (RJ) e o corpo será levado para cremação às 12 horas, em cerimônia íntima restrita a familiares.

