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a obra trata do Direito regulatório e societário, 
o Mercado de capitais e suas conectividades com a 
lei das sociedades anônimas no que diz respeito ao 
tão falado “uso político das estatais”, em especial das 
sociedades de economia Mista, cujos títulos e valores 
mobiliários de sua emissão podem estar sujeitos a 
negociação em bolsa de valores. o tema muito discutido 
na atualidade no âmbito de um estado que tenciona ser 
mais do que regulador, mas empresário, tem crescentes 
reflexos na Política e na Economia e aborda as tensões 
entre o poder de controle exercido pelo acionista 
majoritário, que é sempre o Governo, vis-à-vis com os 
interesses dos acionistas minoritários. aborda também 
a necessidade da atuação firme do órgão regulador 
competente, a cVM, bem como a postura que o órgão 
tem tido perante tais situações. Como se poderá notar, 
a relação Lucratividade x Função Social está inserida em 
uma complexa seara legal na qual subjaz um conflito 
de interesses latente e uma dicotomia constante entre 
tais princípios. acredita-se que a obra possa contribuir 
para o debate nacional ao projetar uma nova perspectiva 
científica sobre uma questão tão importante e instigante 
do Direito, da economia e da Política. 

Guimarães, Marcello

uso político de estatais pelo acionista controlador: em prejuízo dos 
direitos dos acionistas minoritários / Marcello Guimarães; prefácio de 
Marcos Juruena Villela souto; apresentação de Diogo de Figueiredo 
Moreira Neto. Belo Horizonte: Fórum, 2011.

117 p.
isBN 978-85-7700-479-9

1. Direito empresarial. 2. Direito societário. 3. regulação. 4. economia. 
5. Política. i. souto, Marcos Juruena Villela. ii. Moreira Neto, Diogo de 
Figueiredo, iii. Título. 

   cDD: 342.2
   cDu: 347.7

G963u

Informação bibliográfica deste livro, conforme a NBR 6023:2002 da 
associação Brasileira de Normas Técnicas (aBNT):

GuiMarães, Marcello. Uso político de estatais pelo acionista controlador: em 
prejuízo dos direitos dos acionistas minoritários. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
117 p. isBN 978-85-7700-479-9.



suMário Do liVro:

Lista de Abreviaturas e Siglas

Prefácio
Marcos Juruena Villela Souto

Apresentação
Diogo de Figueiredo Moreira Neto

Introdução

Capítulo 1
As Sociedades de Economia Mista e a Empresa Pública com suas Respectivas Subsidiárias
1.1 Diretriz da lucratividade nas sociedades de economia mista que prestam serviço público e nas que exploram atividade 
 econômica
1.2 o Decreto-lei nº 200, de 25.02.1967, e a divergência quanto ao conceito de sociedade de economia mista
1.3 Ambiente de florescimento das sociedades de economia mista
1.4  Descentralização administrativa

Capítulo 2
Da Função Social

Capítulo 3
Aspectos Econômicos nas Sociedades de Economia Mista
3.1  lucratividade
3.2  concorrência desleal
3.3  as seM e seu papel de integração capitalista
3.4  secretaria de controle de empresas estatais (sesT)

Capítulo 4
Conflito de Interesses nas Sociedades de Economia Mista
4.1  uso politiqueiro das sociedades de economia mista
4.2 cotejamento entre a função social e a diretriz da lucra tividade
4.3 Mecanismos de governança corporativa como forma de impedimento ao uso politiqueiro das seM
4.4  o papel da cVM sobre as sociedades de economia mista

Conclusões

Referências

Índice de Assuntos

Índice de Legislação e Jurisprudência

Índice Onomástico

MARCELLO GUIMARãES
advogado empresarial. Bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito (uFrJ). Pós-graduado 
em Direito civil e Processual pela universidade Federal Fluminense (uFF). Pós-graduado em Direito 
empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV-rJ). Mestre em Direito pela universidade Gama Filho 
(UGF), tendo realizado diversos cursos e extensões e trabalhos no Brasil e no exterior. Sólida experiência 
em Direito regulatório, societário, Mercado de capitais, Banking e Óleo e Gás, nos quais atua como Diretor 
Jurídico e consultor de grandes players nacionais e internacionais.


