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Consulta

Honra-nos1 o colega João Delfos, com Consulta de interesse de sua cliente Deserto
Vermelho Participações S/A, relativa ao exame de Acordos de acionista de sociedades
integrantes do chamado Grupo Marte. O questionamento proposto vem assim
formulado:

"São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

Ref.: Parecer jurídico

Prezada Professora Judith Martins-Costa,

Prezado Dr. Gustavo Haical,

Confirmando conversas preliminares, vimos submeter-lhes Consulta a respeito de
questões jurídicas ao final apresentadas de interesse de nossa cliente Deserto Vermelho
Participações S/A. Para subsidiá-los na análise do caso, apresentamos, abaixo, um breve
histórico dos fatos.

I. Síntese dos fatos

Em 18 de março de 1994, foi concluído “Acordo de Redistribuição de Participações
Societárias e Patrimoniais”, cujas partes contratantes foram, de um lado, Bruno Caldas e
sua esposa Amélia Caldas, e, de outro, João Caldas. Declararam consentimento, como
interessados, oito intervenientes2, dentre eles os descendentes (herdeiros) dos
respectivos contratantes, razão pela qual, na cláusula décima-terceira consta a
declaração de que o “Acordo obriga as partes contratantes e os seus herdeiros e
sucessores a qualquer título, estejam ou não estes indicados como titulares de direitos
ou devedores de obrigações nas cláusulas deste pacto” 3.

Nesse Acordo, consta no Considerando I referências à situação e ao patrimônio das
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partes contratantes4, constando, ademais, que os primeiros e segundos intervenientes
“detêm cada um deles uma participação acionária de cerca de 5% (cinco por cento) na
sociedade Vênus – Indústria Química (Vênus)”5, assim como terem eles o “interesse em
alienar as suas participações acionárias em Vênus pelo justo valor patrimonial”6.

Tanto as partes contratantes como os intervenientes determinaram o modo como se
daria a distribuição do patrimônio elencado no Considerando I, conforme consta no
Considerando IV7.Dispuseram igualmente sobre os “princípios básicos” a regerem a sua
declaração de vontade, dentre eles que João Caldas “tenha preservado, por acordos de
acionistas, os seus direitos relativos aos assuntos fundamentais das sociedades
envolvidas” 8. Esses futuros acordos de acionistas deveriam ser concluídos “com a
finalidade de proteger os interesses”9 do acionista minoritário João Caldas.

Também com o escopo de proteger os interesses do acionista minoritário,
estabeleceu-se que Bruno Caldas e sua esposa Amélia Caldas concluiriam com João
Caldas “acordo de acionistas e de sócios, em todo[a]s as sociedades integrantes do
Grupo Vênus onde se faça necessário, a critério das pessoas indicadas na Cláusula
anterior [Olimpo Souza, Tiago Rosa e Joaquim Castro]”10.

Consta ainda dos princípios elencados pelos figurantes do negócio que um Conselho de
Administração dirigiria “todas as sociedades do Grupo Vênus”11, tendo como membros
efetivos Bruno Caldas e João Caldas12. Falecendo um deles, os herdeiros de ambos
passariam a integrar o Conselho, “com o direito a voto, sendo a presidência desse
Conselho exercida pelo Contratante sobrevivente (ou seja, o primeiro nomeado dentre
os Primeiro Contratantes, o Sr. Bruno Caldas, ou o Segundo Contratante, Sr. João
Caldas), que será o sétimo conselheiro e só votará na hipótese de empate entre os 6
conselheiros com direito a voto” 13. Falecendo ambos, “o Conselho será formado pelos
seis herdeiros, cada um deles com um voto”14.

Quanto às decisões do Conselho, determinaram, primeiramente, que estas deveriam ser
tomadas pelo “consenso, seja quando funcione com 2 (dois membros), seja quando
funcione com 6 (seis) membros” 15, dispondo que “na hipótese de não ser obtido
consenso, decidirá por maioria, quando for possível” e havendo “empate, decidirá o
presidente do Conselho, que, além de seu voto, terá nesses casos o voto de desempate”
16. Estipularam ainda, que o “presidente do conselho será indicado pelas ações
pertencentes”17 a Bruno e Amélia Caldas.

Simultâneo ao Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais foi
concluído por Arthemis Souza, Olimpo Souza, João Caldas e Bruno Caldas o Acordo de
Acionistas da Mercúrio S.A., holding do Grupo Marte (“Acordo Mercúrio”). Esses
figurantes titularizavam a totalidade das ações ordinárias nominativas, com direito de
voto da Mercúrio S.A, sendo que, cada um deles era titular, respectivamente, do
seguinte percentual das ações: (i) Arthemis – 20%; (ii) Olimpo – 30%; (iii) João – 20%;
e (iv) Bruno – 30%.

Conforme consta na Cláusula primeira do Acordo Mercúrio, “as ações ordinárias,
pertencentes aos contratantes, para os efeitos deste pacto distribuem-se em quatro
subgrupos e dois grupos”18. Assim foram identificados os subgrupos “A”, formado pelas
ações de titularidade de Arthemis; “B”, formado pelas ações de titularidade de João; “C”,
formado pelas ações de titularidade de Olimpo; e, “D”, formado pelas ações de
titularidade de Bruno19. Os subgrupos A e C formavam o GRUPO Nº 1. Os subgrupos B e
D formavam o GRUPO Nº 220.

No Acordo Mercúrio foram estipuladas, dentre outras, cláusulas relativas a: (i)
transferência das ações para pessoas jurídicas sob controle direto dos seus titulares21; (ii
) alienação a terceiros, desde que atendidos o direito de preferência dos outros
acionistas22; (iii) composição e funcionamento do conselho de administração e do
conselho fiscal23; bem como, (iv) sobre como se dariam as decisões do conselho de
administração24.
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Em 05 de maio de 1998, foi concluído o Acordo de Acionistas relativo à Marte
Participações S.A. (“Acordo Marte Participações”), o qual tinha conteúdo idêntico ao
Acordo Mercúrio. No Acordo Marte Participações, constaram como figurantes Arthemis
Souza, Olimpo Souza, João Caldas e o Espólio de Bruno Caldas, representado pela
inventariante, Amélia Caldas.

Nesses mesmos moldes, foi celebrado em 25 de setembro de 2000 o acordo de
acionistas relativo à Marte Potássio S.A. (“Acordo Marte Potássio”). Salvo quanto ao fato
de que passou a ser figurante em uma das partes do acordo, Amélia Caldas, por haver
se tornado titular, por sucessão, das ações de Bruno Caldas, o conteúdo deste acordo é
idêntico ao do Acordo Mercúrio e do Acordo Marte Participações.

Importa destacar que no Acordo de Redistribuição e nos Acordos de Acionistas, tanto
Letícia, Gabriel e Leonardo Caldas (herdeiros de João Caldas) quanto Rodrigo, Lucas e
Vênus Caldas (herdeiros de Bruno Caldas) figuraram como “intervenientes”,
declarando-se coobrigados aos deveres dispostos nas cláusulas compósitas dos referidos
acordos.

Em 30 de junho de 2005, a Família Caldas comprou todas as ações da Família Souza na
Marte Participações S.A e na Marte Potássio S.A. Enquanto a sucessora de Bruno
adquiriu 30% de Olimpo Souza das ações com direito a voto relativas ao subgrupo C,
João adquiriu os 20% das ações com direito de voto de Arthemis Caldas relativas ao
subgrupo A. Por conseguinte, Amélia Caldas passou a ser titular de 60% das ações e
João Caldas a ser titular de 40% da ações. Logo, passou a Família Caldas a ser a titular
de 100% das ações votantes.

Conquanto tenha havido, por parte da Família Caldas, a aquisição da totalidade das
ações de titularidade dos Souza, a sucessora de Bruno (Amélia Caldas) manteve a
qualidade de acionista majoritária em relação à sucessão de João, como já constava no
Acordo de Redistribuição.

No ano de 2008, as ações de Amélia foram incorporadas ao capital da Deserto Vermelho
Participações S.A., e as de João na Saturno Participações S.A. João faleceu em 14 de
junho de 2008. Muito embora tenha havido considerável aumento de capital social tanto
na Marte Participações (em 2008, 2009, 2010 e 2012) quanto na Marte Potássio (em
2016 e 2017), não foi alterada a proporção das participações: 40% pertencem a Saturno
(ações dos herdeiros de João Caldas); e 60% a Deserto Vermelho Participações (ações
de Amélia Caldas, herdeira de Bruno Caldas).

Em 17 de outubro de 2017, a Saturno, titular de 40% do Capital Social da Marte
Potássio, solicitou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com vários
requerimentos25 para, em síntese, postularem, os titulares das ações decorrentes da
sucessão de João Caldas requereram a aplicação das referidas cláusulas 12 e 13 dos
Acordos Marte Participações e Marte Potássio, para lhes assegurar participação paritária
nos Conselhos de Administração e eleger metade dos membros de seus respectivos
Conselhos de Administração nas sociedades controladas Marte Potássio S/A e na Química
Industrial – SQI.

II. Quesitos

Considerando os fatos narrados, apresentam-se os seguintes quesitos:

"1. Tendo havido a aquisição da totalidade das ações de titularidade da Família Souza
relativas à Marte S.A. e a Marte Potássio S.A por membros das duas “estirpes” da
Família Caldas, pode se afirmar que as Cláusulas 12 e 13 dos Acordos de Acionistas
tornaram-se ineficazes para regrar as relações entre os acionistas titulares das ações?
Por quais fundamentos?

2. Sendo declarada a ineficácia das Cláusulas 12 e 13 dos Acordos de Acionistas, quais
regras deverão reger a composição do conselho de administração e tomada de decisões
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das sociedades componentes do Grupo Marte?

3. É necessária decisão judicial para que exsurja a ineficácia das referidas cláusulas 12 e
13 dos Acordos de Acionistas?

Cordialmente,

João Delfos".

Passamos a emitir, em separado, nosso Parecer.

De Canela para São Paulo, em 31 de janeiro de 2018.

Judith Martins-Costa

Gustavo Haical"

Parecer

1. Do ponto de vista do Direito das Obrigações, o exame dos negócios jurídicos havidos
entre os integrantes da família Caldas entre si 26 e os ajustados com Arthemis Souza e
Olimpo Souza27 conduz a dois eixos de questões, assim classificadas: as suscitadas pela
compreensão dos fins buscados pelos Acordos de Acionista em causa, o que implica o
apontamento de suas regras problemáticas e respectiva interpretação; e as solúveis pela
análise dos princípios atinentes à impossibilidade de cumprir-se a prestação,
examinando-se se o Direito brasileiro abriga soluções para os casos de impossibilidade
superveniente, em vista do desaparecimento dos fins justificadores da existência da
regra contratual, quando não imputável, esse desaparecimento, a nenhuma das Partes
contratantes.

2. Por consequência, na Primeira Parte deste Parecer, depois de uma breve exposição de
nossa compreensão dos fatos, sublinharemos as finalidades em vista das quais foram
concluídos os Acordos de Acionista das sociedades integrantes do Grupo Marte (Acordos
Mercúrio, Marte Participações e Marte Potássio), apontando aos problemas práticos
coenvoltos em sua interpretação e execução. Na Segunda Parte, ocupar-nos-emos
especificamente da vigência das Cláusulas 12 e 13 daqueles Acordos, em vista de
alterações sobrevindas ao controle das sociedades às quais se reportam os Acordos de
Acionista examinados, fundamentando as razões da ineficácia de algumas de suas
cláusulas pelo desaparecimento de sua finalidade. Em seguida, cuidaremos das
consequências derivadas da ineficácia de tais regras contratuais (Terceira Parte).
Finalmente, apresentaremos, como conclusão, resposta sintética aos Quesitos propostos
(Quarta Parte).

I.Dos acordos pactuados

3. Compõem a documentação que nos foi entregue cópias de negócios jurídicos
contratuais, intitulados Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e
Patrimoniais; Acordo de Acionistas (Mercúrio S.A); Acordo de Acionistas (Marte
Participações S.A); Acordo de Acionistas (Marte Potássio S.A); e Termo de Execução
Parcial do Acordo de Redistribuição. Em vista desses documentos, iniciaremos com breve
síntese de suas principais disposições (i), referindo, em seguida, os problemas em vista
dos quais será oferecida nossa solução (ii).

(i)Do Acordo de redistribuição e dos acordos de acionista pactuados

4. Intentando reorganizar suas relações patrimoniais, Bruno e Amélia Caldas, entre si
casados, de um lado, e, de outro, João Caldas acordaram negócio jurídico denominado
Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Sociais. Sendo Bruno e João
irmãos, donos de um vasto patrimônio nas áreas têxtil, siderúrgica e bancária, e tendo
filhos herdeiros (os quais figuraram como Intervenientes Anuentes), lançaram as bases
da reorganização, estabelecendo de modo particularmente claro a motivação pela qual a
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estabeleciam.

5. Conforme a Redistribuição, coubera a Bruno e sua esposa Dorothéa, os “Primeiros
Contratantes”, a maior fatia no patrimônio e nas sociedades listados nos cinco Anexos ao
Acordo: 55% dos bens integrantes do patrimônio do Grupo Vênus lhes foram atribuídos
e a João tocando 45%. Tendo Bruno e Dorothéa a maioria do capital acionário, a
redistribuição das participações societárias e patrimoniais visou a que João, o “Segundo
Contratante”, tivesse preservado “os seus direitos relativos aos assuntos fundamentais
das sociedades envolvidas” 28. Esse foi o princípio básico da redistribuição, a teor do
Considerandum VI, minudenciado na Cláusula Décima29, a qual previu, para tanto, a
celebração de acordos de acionista nas sociedades integrantes dos dois grupos
empresariais que compunham a fortuna dos irmãos Caldas: o Grupo Vênus e o Grupo
Marte.

6. As regras e os princípios então estabelecidos afinavam-se ao duplo desiderato de (i)
espelhar a preponderância atribuída a Bruno e Dorothéa e (ii) a desejada preservação
dos direitos de João. Essa preponderância era perfeitamente clara no concernente às
sociedades integrantes do Grupo Vênus, nas quais os Primeiros Contratantes detinham
55% do capital e João 45%. Diferentemente, porém, no Grupo Marte, os dois irmãos
Caldas detinham apenas 50%, dos quais, na partilha, couberam a Bruno e Dorothéa
30% e a João 20%. Os 50% restantes pertenciam a Olimpo Souza, com 30%, e
Arthemis Souza, com 20%. Dito de outro modo: comparativamente à situação que se
verificava no Grupo Vênus em que a maioria estava com os Primeiros Contratantes, no
Grupo Marte verificava-se a divisão paritária entre, de um lado, os dois irmãos Caldas e,
de outro, a família Souza.

7. Foi preciso, então, nesses Acordos, inserir fórmula que regrasse o controle
compartilhado30 entre as duas famílias, ou grupos, os Caldas e os Souza (sendo, cada
qual, composta de dois subgrupos31) e oferecesse os critérios para a resolução de
situações de impasse. Na mesma data em que firmado o Acordo de Redistribuição (18 de
março de 1994) foi pactuado o Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A. (Acordo Mercúrio),
holding do Grupo Marte. Ao longo do tempo, seguiram-se o Acordo de Acionistas da
Marte Participações S.A., celebrado em 05 de maio de 1998 e o da Marte Potássio S.A.,
em 25 de setembro de 2000.

8. A Cláusula 12ª do Acordo Mercúrio (reproduzida, nesse particular, nos outros dois
Acordos Marte) previa regras atinentes à composição e funcionamento do Conselho de
Administração e do Conselho Fiscal. O primeiro, relevante ao que ora concerne, seria
composto de um mínimo de 4 (quatro) membros, sendo o número máximo um múltiplo
de 4 (quatro)32. Os titulares de cada um dos subgrupos (A, B, C e D) teriam direito a
eleger 25% dos membros do Conselho de Administração33. Os cargos de presidente e de
vice-presidente do Conselho de Administração seriam exercidos por um conselheiro
indicado alternadamente, a cada mandato de 2 (dois) anos34 pelos titulares das ações do
Grupo n. 1 e do Grupo n. 235. Previu-se quórum mínimo para a instalação das reuniões
do Conselho de Administração (quatro membros)36. As deliberações seriam aprovadas
por maioria, mas, em caso de empate, caberia ao presidente e ao vice-presidente do
Conselho decidir sobre o impasse. Não sendo alcançada solução, ambos deveriam
nomear conjuntamente um árbitro (rectius: arbitrador) que proferiria decisão vinculante
para os demais membros do Conselho de Administração37.

9. Como se vê, estabeleceram os figurantes minudente sistema de equilíbrio entre os
grupos Caldas e Souza, paritários na participação, de modo a que todos estivessem
representados em posições decisórias. Ao revezamento dos grupos familiares na
presidência do Conselho de Administração correspondia a regra segundo a qual o diretor
presidente da companhia seria, preferencialmente, o vice-presidente do Conselho de
Administração, equilibrando-se, assim, os pesos das famílias envolvidas38.

10. Da leitura das regras contratuais chega-se facilmente à conclusão de os Acordos
terem servido para pautar o equilíbrio entre interesses diversos em razão das concretas
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circunstâncias subjacentes aos negócios, é dizer: a situação de paridade entre os dois
Grupos, ambos com dois Subgrupos (Bruno e João, Olimpo e Arthemis). É ao que aponta
a interpretação desses negócios.

(ii Da interpretação dos Acordos e dos problemas práticos coenvoltos

11. A interpretação é “uma atividade de mediação, pela qual o intérprete traz à
compreensão o sentido de um texto que se lhe torna problemático”39. Diferentemente,
porém, da interpretação da lei, passível, ao menos em tese, de ser procedida em
abstrato, a hermenêutica contratual40 envolve sempre uma applicatio41. Toda a
interpretação contratual é suscitada, pois, pelo problema prático a resolver: o problema
chama a interpretação42. Na espécie, dois problemas suscitam a atenção: aquele que os
acordantes tinham à sua frente quando da pactuação; e aquele que tem agora os
herdeiros de Bruno e de João, em vista das alienações, em 30 de junho de 2005, das
ações tituladas pelos Souza aos Caldas.

12. O problema prático que deviam os contraentes equacionar, ao pactuarem os Acordos
de Acionista em causa, era o de encontrar o equilíbrio possível, para que os Conselhos
de Administração das sociedades do Grupo Marte fossem compostos paritariamente de
membros de ambas as famílias.

13. É o que está nas Cláusulas 12.143 e 12.244 dos Acordos, refletindo-se, também, no
teor da Cláusula 13.245, referente esta, em especial, aos critérios para a solução de
impasse. Se não obtido o consenso, nem fosse a decisão possível pela maioria (dada a
composição matematicamente equilibrada), nem, ainda, presidente e vice-presidente
chegassem a um acordo, então seria nomeado um árbitro (rectius: arbitrador), cuja
decisão seria “acatada por ambos e pelos demais membros do Conselho de
Administração, valendo como resolução deste”.

14. Ficava assim resolvido o problema prático consistente em acomodar, em vista de
uma redistribuição patrimonial efetuada entre dois irmãos Bruno e João, os interesses de
uma terceira família, os Souza. Foi por conta dessa circunstância que delinearam as
regras postas na Cláusula 12ª e Cláusula Terceira do Acordo Mercúrio, repetida nos dois
Acordos Marte atinentes à composição do Conselho de Administração, à sua presidência
e à forma de resolução de impasses previstas nos Acordos de Acionistas e nos Estatutos.

15. Ocorre que essa situação de regradíssimo equilíbrio foi rompida quando, por meio de
“Contratos de Compra e Venda de Ações”, Olimpo Souza e o Espólio de Arthemis Souza
alienaram as ações da Marte Participações S.A. e da Marte Potássio S.A. de sua
titularidade a sociedades controladas por João Caldas e Dorothéa Caldas (herdeira de
Bruno Caldas). A Família Caldas, consequentemente, passou a ser titular de 100% das
ações (60% com Amélia e 40% com João). Os herdeiros de Bruno continuaram com a
maioria acionária, tal qual já configurado na redistribuição espelhada nas sociedades
reunidas no Grupo Vênus.

16. A modificação na configuração societária suscitou, então, o segundo problema
prático, consistente em saber se as mencionadas regras convencionais pactuadas
quando da presença dos Souza no capital das companhias estão, ainda, a gerar eficácia
e a reger a relação entre os acionistas, bem como se – caso venha a ser declarada a
ineficácia de tais regras – quais virão ocupar o seu lugar.

17. Os questionamentos têm a sua razão de ser na dupla circunstância de a alienação,
com a consequente saída dos Souza do Grupo Marte, ter impactado o próprio
pressuposto sobre o qual repousava o equilíbrio desenhado pelas partes, qual seja, a
necessidade de acomodar, no âmbito da grande reestruturação levada a efeito entre os
Caldas por meio do Acordo de Redistribuição, os interesses de todos – os herdeiros de
Bruno, a família de João e os Souza. É inquestionável o desaparecimento do fim em vista
do qual haviam sido pactuadas aquelas regras relativas à composição do Conselho de
Administração e à solução de impasse, qual seja: acomodar, equilibradamente, os
interesses das famílias envolvidas, as duas “estirpes” Caldas e os Souza, em vista da
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paridade na composição acionária então existente.

18. Fora essa situação que ditara as regras postas nas Cláusulas 12ª e 13ª dos Acordos
Marte. Com a alienação das ações pelos Souza aos Caldas, e o novo arranjo societário,
com a maioria do capital em mãos dos herdeiros de Bruno, aquelas regras obviamente
perderam o sentido prático que as ditara. Verificou-se – como agora o explanaremos – a
hipótese de impossibilidade de prestar pelo desaparecimento do fim ao qual colimados
os sublinhados preceitos convencionais.

II.Das alterações sobrevindas à relação obrigacional pelo desaparecimento de sua
finalidade

19. Nos últimos decênios, o Direito das Obrigações foi atingido por mudança
paradigmática expressa nas fórmulas “do ato à atividade”46 ; “do vínculo ao sistema de
processos”47; e “da ação à conduta e ao seu resultado”48. Essas fórmulas expressam,
muito sinteticamente, a percepção do dinamismo e da complexidade ínsitos à relação
obrigacional. Esta não se esgota no dar, fazer ou não fazer direcionados a uma
prestação principal. Alberga deveres de conduta e, no mais das vezes, não se esvai num
único ato instantaneamente apreensível, imune aos sobressaltos do tempo49. Daí a
noção, hoje indiscutida, segundo a qual a obrigação vista como um processo
“compõe-se, em sentido largo, do conjunto de atividades necessárias à satisfação do
interesse do credor”50.

20. A noção compreensiva de obrigação, cujo conteúdo é reconduzido a uma
polifacetada estrutura de deveres impacta em outras noções e institutos centrais do
Direito Obrigacional, como as de prestação, adimplemento, base contratual e
impossibilidade, entre outras. Conquanto as soluções teóricas oferecidas para os
problemas suscitados por essa mudança paradigmática não sejam únicas e unânimes,
nos diferentes sistemas jurídicos ensaia-se resposta a um problema que lhes é comum:
qual o destino de uma prestação que, por fatores não imputáveis às partes contratantes,
perdeu a sua razão de ser?

(i) das soluções oferecidas

21. A resposta à questão anteriormente destacada não é monolítica nem simplista: exige
o discernimento entre as hipóteses de alterações na base negocial, de um lado, e, de
outro, realização do fim por outra via que não o cumprimento, também dita o
esgotamento de escopo51; de desaparecimento do fim, ou supressão do escopo52 e de
frustração do fim, ou perturbação do escopo, quando a finalidade sofre uma perturbação
que inutiliza a prestação combinada53. Também exige uma fina clivagem, por vezes não
de todo realizada, com os casos de alteração de circunstâncias, notadamente das
circunstâncias econômicas. “Estamos no domínio da construção doutrinária”, assenta
Catarina Pires ao adentrar nesse tema em exaustiva obra monográfica, “não sendo
possível encontrar na lei – no Código Civil (LGL\2002\400) [português], no BGB, ou em
qualquer outro Código europeu – uma densificação destes conceitos” 54. O mesmo
poderia ser dito em relação ao panorama brasileiro. A solução dos vários problemas
coenvoltos postula o auxílio de modelos jurídicos dogmáticos55 assentados nos institutos
previstos nos dois ramos compósitos do núcleo do Direito Privado: a Parte Geral do
Código Civil (LGL\2002\400) e a Teoria Geral das Dívidas e Obrigações.

22. De fato, a solução dos problemas causados pelas perturbações que podem vir a
atingir a relação obrigacional no curso do seu desenvolvimento tem provocado o esforço
dogmático há longos anos e em uma vasta área da cultura jurídica. Da tradição do
Common Law veio a doutrina da frustração do fim do contrato, elaborada a partir dos
famosos Coronation Cases56; envereda, também, pela ideia do desaparecimento da
causa contratual, com especial ênfase nos sistemas causalistas, como o italiano,
resultando na figura da impossibilità soppravenuta (Codice Civile, arts. 1.256 e 1.463 a
1.466); segue pelas Teorias da Base do Negócio, desenvolvidas na Alemanha,
respectivamente, por Paul Oertmann e por Karl Larenz durante o séc. XX; e estão
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direcionadas hoje, mormente no universo jurídico germânico (mas com potencialidades
também no português e no brasileiro), ao instituto da perturbação das prestações, agora
positivado no BGB (§§ 275, 313), o qual traduz, no dizer de Menezes Cordeiro57, a “nova
concepção da impossibilidade”.

23. Inicialmente, buscou-se trafegar pelas doutrinas da Base do Negócio, às quais cabe
breve menção pela repercussão que viriam a ter na doutrina brasileira. Isso porque em
ambas – a teoria da base subjetiva e a da base objetiva – discutiu-se a questão de saber
qual o destino da relação obrigacional quando impactada pela transformação das
circunstâncias conformadoras de seu entorno fático e normativo.

24. Nos inícios do século XX, Paul Oertmann partiu do conceito de base ou fundamento
das negociações para construir a Teoria da Base Subjetiva. Esta consistiria na
representação mental de um dos figurantes do negócio jurídico no momento da
conclusão, conhecida e não repelida pelo outro figurante, ou a representação comum
deles no tocante à existência ou aparição de certas circunstâncias em que se baseava a
vontade negocial. Desaparecidas essas circunstâncias, desaparecida estaria a base
negocial. A ideia foi criticada, porque implicaria a valorização dos motivos. No Direito
brasileiro, encontraria obstáculo na determinação do art. 140 do Código Civil
(LGL\2002\400)58.

25. O mesmo não se diga da Teoria da Base Objetiva, considerada “utilizável em nosso
Direito”59 mesmo na vigência do Código Civil de 1916. Partindo da elaboração oferecida
por Windscheid e Oertmann, Larenz ocupou-se, além da hipótese de destruição da
relação de equivalência econômica, da impossibilidade de se alcançar o fim do negócio
jurídico comum aos figurantes do negócio jurídico60. Esse é ponto de interesse para o
solucionamento do caso por sua vinculação com a Teoria da Impossibilidade de Prestar.

26. Primeiramente, Larenz discerniu essa hipótese daquelas albergadas na Teoria da
Impossibilidade61, fundamentando-a na desaparição do substrato da prestação, por
haver o negócio jurídico perdido seu sentido originário62. Essa desaparição se
caracterizaria pela impossibilidade de alcançar o fim do negócio jurídico (fim, esse,
comum a ambas as partes63), estando fortemente vinculada à finalidade objetiva do
negócio64. Mais tarde, porém, veio Larenz aderir à compreensão desenvolvida por
Wieacker acerca da prestação enquanto resultado65, o que pavimentou a via para a
inserção dos casos de desaparição do fim na Teoria da Impossibilidade, como
oportunamente se examinará (itens 30 a 38, infra). Por ora, importa sublinhar que a
finalidade comum apta a gerar a desaparição do substrato da prestação, por alteração
das circunstâncias, ainda que não expressa66, é apreendida atentando-se à natureza do
negócio jurídico e às circunstâncias em que concluído. Havendo a desaparição da base
do negócio, quanto ao seu todo ou alguma de suas cláusulas, a consequência é a
ineficácia do negócio jurídico ou de algumas de suas cláusulas67. A ineficácia advém
automaticamente, é dizer: ipso iure68.

27. A teoria da base pela perda da finalidade comum dos figurantes do negócio jurídico
(que, como se verá, é muito próxima da solução apresentada pela impossibilidade pelo
desaparecimento do fim) encontrou eco na doutrina brasileira, primacialmente em
Pontes de Miranda que, em acurada análise das suas vertentes subjetiva69 e objetiva70,
apresenta proposições aplicáveis ao direito privado brasileiro, sintetizando: “Base do
negócio jurídico é o elemento circunstancial ou estado geral de coisas cuja existência ou
subsistência é essencial a que o contrato subsista, salvo onde o acordo dos figurantes
restringiu a relevância do elemento ou do estado geral de coisas”71. Deixa de subsistir a
base do negócio jurídico, entre outras hipóteses, se não se pode obter a finalidade
objetiva do negócio jurídico, ainda que possível a prestação, entendendo-se que a
finalidade de um dos figurantes que o outro admitiu é objetiva (= subjetiva comum)72.

28. Posteriormente, Antonio Junqueira de Azevedo, também postulando a adoção da
ideia de fim do negócio jurídico, assinalou:
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"Para lá dos efeitos do negócio jurídico [...] há o efeito que se visa com os efeitos do
negócio; ora, se esse efeito resulta objetivamente da declaração ou de suas
circunstâncias e se ele se torna inútil ou impossível, a resolução judicial do negócio
jurídico deve ser decretada, ainda que a prestação e contraprestação sejam possíveis."73

E, recentemente, Rodrigo Cogo, em obra monográfica, embora distinga a frustração do
fim e a impossibilidade, concluiu: “O fim do contrato é fator de eficácia dos negócios
jurídicos”74.

29. Certo é, porém, que a Teoria da Base do Negócio foi direcionada, prevalentemente, à
hipótese de desequilíbrio econômico nos contratos bilaterais e sinalagmáticos, com o que
os problemas derivados do desaparecimento do fim do negócio encontraram eco nos
estudos concernentes à Teoria da Impossibilidade de Prestar. Para tanto, foi de
fundamental importância a renovação da ideia de prestação.

30. Ensina Antunes Varela: “[...] em lugar de se dizer que a prestação consiste numa
acção ou em certa actividade do devedor, é mais correcto afirmar que a prestação se
traduz em certo comportamento ou conduta do obrigado” 75. Sendo todo o negócio
jurídico finalista por definição, pois sempre é criado em vista de um fim que os
particulares intentam alcançar, há deveres de conduta direcionados a um determinado
resultado útil para as partes76.

31. A partir dessa constatação, renovou-se a Teoria do Adimplemento, inserindo-se a
ideia do adimplemento satisfativo como aquele que realiza o fim buscado77; refinou-se a
estrutura dos deveres insertos na relação obrigacional78; e se reformulou a própria
Teoria da Impossibilidade, não mais jungida apenas às hipóteses tradicionais de
impossibilidade física e jurídica, mas igualmente acolhedora de uma ideia cultural e
normativa de impossibilidade. Explique-se:

32. No esforço de dar tratamento adequado aos casos das perturbações à relação
obrigacional causadas pela desaparição do fim do contrato, discutiu-se, no âmbito da
Teoria da Impossibilidade, “se a prestação equivale à ação de prestar, enquanto conduta
(Leistungshandlung), isto é, enquanto atividade necessária ao cumprimento que cabe ao
devedor, em si mesma considerada, ou enquanto resultado dessa conduta (
Leistungserfolg)” 79 no âmbito do direito da impossibilidade. Foi na Alemanha que o
“tema foi tratado com profundidade, culminando na aceitação de um conceito de
prestação enquanto resultado (Leistungserfolg)”80.

33. O pioneiro nesses estudos foi Franz Wieacker81, que salientou compreender a relação
obrigacional “dois aspectos fundamentais: por um lado, como ‘ordenação do dever de
conduta do devedor’, e, por outro lado, como ‘conduta orientada para o resultado da
prestação, isto é, para a realização do interesse do credor na prestação’” 82. “Este
dualismo”, diz Catarina Pires,

"refletir-se-ia no regime das perturbações da prestação e, dentro deste, na disciplina da
impossibilidade. A prestação devida entender-se-ia como conduta devida (
Leistungsverhalten) e como prossecução do interesse do credor na prestação (
Leistungserfolg), havendo que determinar, em concreto, perante cada norma do BGB, o
específico sentido de prestação tido em vista."83

34. A trilha aberta por Wieacker foi aprimorada por outros juristas, como Volker
Beuthien, que consolidou aquela orientação por meio “do esclarecimento definitivo de
que o conceito de prestação do direito da impossibilidade corresponderia à prestação
enquanto resultado”84. Posteriormente, passaram a ser aceitas outras manifestações da
impossibilidade, antes consideradas integrantes de um “âmbito marginal da
impossibilidade” 85 e abrangente das impossibilidades física, fática (o “limite do
sacrifício”), jurídica, inexigibilidade e perda do sentido prático da prestação
(desaparecimento do fim)86, tendo resultado na fórmula notavelmente sintética e
completa do art. 275, I, do BGB, segundo o qual “A pretensão à prestação é excluída
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sempre que esta seja impossível para o devedor ou para todos”87.

35. Na ratio da orientação de Wieacker, hoje prevalente e inclusive positivada, está a
aceitação de que a prestação sem utilidade seria impossível. Trata-se de conclusão
lógica, evidente nos casos de consecução do fim por via diversa do cumprimento, mas
“também nos casos de perda do interesse do credor (Wegfall des Glaubigerinteresses)”88
. Isso porque a “relação obrigacional visaria certo fim, traduzido na realização do
resultado da prestação, pelo que, tendo esse resultado ocorrido, tratar-se-ia de uma
situação de consecução alternativa do resultado da prestação” 89. Seria, portanto,
absurdo pretender que alguém pudesse desencalhar um barco que não se encontra já
encalhado, ou operar um paciente já falecido, ou exigir o cumprimento de uma regra
que tivesse perdido o sentido pelo desaparecimento do seu substrato fático. O que
importa é averiguar se há vinculação da prestação ao fim subjacente ao negócio jurídico
90.

36. A consideração sobre o “absurdo” consistente em exigir-se uma prestação quando
desaparecido o seu fim por causa não imputável ao devedor já havia sido destacada por
Pontes de Miranda ao escrever:

"Se o interesse do credor desaparece, extingue o dever; assim: se A prometeu a B não
comerciar com sapatos na mesma rua e B fechou, mais tarde, a casa, a obrigação
nascida da cláusula de não-concorrência extingue-se. Se o interesse passa a envolver
ilicitude, e.g., obrigação de auxiliar o intercâmbio entre os dois países e esses países
entram em guerra, há impossibilidade superveniente."91

Também Orlando Gomes examinara hipótese de impossibilidade pela perda ou
desaparecimento do sentido da regra: em parecer publicado em 1979, já indicava a
figura da impossibilidade de cumprimento da obrigação como solução a caso concreto
em que modificação no quadro fático implicava a perda de sentido de regra constante
em acordo de acionistas92.

37. Note-se que soluções similares poderiam ser alcançadas pela doutrina da frustração
do fim, expressão com ressonâncias na doutrina anglo-saxônica mas também
empregada, com contornos específicos, na civilística germânica (Zweckvereiteleung).
Muito embora empregue-se a expressão “frustração do fim” em sentido amplo, há um
significado específico – este, sim, idêntico ao de “desaparecimento do fim” –, relacionado
aos casos em que a conduta de prestar ainda é fática e juridicamente possível, mas se
tornou desprovida de sentido em razão de alterações posteriores nas circunstâncias que
vieram a afetar a relação, sendo, então, alcançados pela impossibilidade da prestação
(como resultado). Explica Catarina Pires:

"A distinção entre “frustração do fim” e “desaparecimento do fim’ surge, em regra (mas
nem sempre), em função da ‘perda do substrato da prestação” (Wegfall des
Leisungssubstrats), isto é, da destruição ou do perecimento de condições cuja existência
é necessária ao cumprimento da prestação debitória. No primeiro caso (frustração do
fim), a prestação perde o sentido para o credor, porque o seu interesse deixa de poder
ser satisfeito, enquanto no segundo torna-se mesmo irrealizável (undurchfurbar), por
perda do substrato da prestação." 93

38. Em suma: Em renovada atenção ao antigo brocardo ad impossibilia nemo tenetur
alarga-se, pari passu às transformações no conceito de prestação, a própria a ideia de
impossibilidade de prestar. Esta ultrapassa as lindes da noção física ou naturalística,
bem como da noção de impossibilidade jurídica para ser tomada em seu sentido
sociocultural94, revestindo-se, portanto, como um conceito propriamente normativo, ao
qual não é estranha a ideia de inutilidade da prestação, situada, aliás, no Código Civil
(LGL\2002\400), no âmbito da mora, como um verdadeiro topos95 .

39. Verificado o percurso teórico que viabilizou a ampliação concomitante dos conceitos
de prestação e de impossibilidade de prestar, é hora de examinar a sua compatibilidade
com o sistema obrigacional brasileiro. Diga-se, desde logo, apresentar, este, um quadro
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fragmentário, conquanto não obstativo da atividade de reconstrução dogmática
assentada em aplicação praeter legem das normas jurídicas reitoras da impossibilidade
da prestação. Ao intérprete cabe revelar o sistema jurídico implícito no Código Civil
(LGL\2002\400) por meio da acurada atenção às regras que, embora dispersas, servem
como pontos de apoio à reconstrução adaptativa.

(ii) do direito positivo

40. Anteriormente, sublinhamos que a impossibilidade de prestar, “uma das [matérias]
mais árduas do direito brasileiro das obrigações”96, foi regrada no Código Civil de modo
fragmentário. A fragmentariedade advém da dispersão entre as várias hipóteses de
impossibilidade, palavra ambígua mesmo na Ciência do Direito, pois designa realidades
diversas, tendo também diversas consequências.

41. A Lei Civil leva em consideração a impossibilidade perante o ponto do tempo em que
se conclui (existência) um negócio jurídico97. Tendo em conta esse critério, a
impossibilidade de prestar é tradicionalmente distinta, num primeiro critério distintivo,
em dois grandes eixos: (i) impossibilidade originária, regulada nos artigos 104, II, 106 e
166, II; e (ii) impossibilidade superveniente, disciplinada nos artigos 234-235, 238-240,
245-246, 248 e 250, podendo ambas ser de duas espécies: (i) física, quando “de acordo
com as leis da natureza, ou o estado dos nosso conhecimentos científicos e técnicos, a
prestação não possa ter lugar” 98 ou, (ii) jurídica, quando impossível a prestação por
proibição das regras jurídicas99.

42. Porém, outras distinções são ainda necessárias para bem clarear a noção. A
impossibilidade pode ser classificada em absoluta e relativa. Absoluta é a impossibilidade
física ou jurídica permanente e inafastável. É impossível para todos, e não só para um
dos figurantes do negócio jurídico. Relativa é a impossibilidade física que pode cessar ou
ser afastada em momento posterior à conclusão do negócio jurídico. É relativa, pois a
impossibilidade quando não o é para todos, mas apenas para o figurante do negócio
jurídico (devedor).

43. Imediatamente vinculada ao discrimine entre impossibilidade absoluta e relativa está
aquela distinção que separa entre impossibilidade objetiva ou subjetiva. A primeira é a
impossibilidade por falta do objeto, inclusive a impossibilidade do fazer ou do não fazer
100; a segunda é a inaptidão do devedor para prestar, impossibilidade que só diz respeito
ao sujeito passivo101 da prestação. Acresce, ainda, a distinção entre a impossibilidade
total – quando toda a prestação é impossível – e parcial – quando apenas uma parcela
pode ser efetuada102. E há, por fim, o distinguo (fundamental por conta das diversas
consequências que acarreta) entre impossibilidade imputável – quando atribuível à
culpado devedor – e não imputável à nenhuma das partes.

44. A distinção entre impossibilidade originária (também dita impossibilidade inicial) e a
superveniente apresenta consequências em planos distintos do negócio jurídico: a
impossibilidade originária absoluta, física ou jurídica, é causa de nulidade do negócio
jurídico (art. 106, contrario sensu, e art. 166, II, do Código Civil (LGL\2002\400)). O
negócio jurídico, cuja prestação é impossível de modo absoluto, desde o seu início, é
nulo103. Portanto, a virtualidade da impossibilidade original absoluta concerne ao plano
da validade do negócio jurídico. Já a impossibilidade originária relativa, física ou jurídica,
e a impossibilidade superveniente geram consequências no plano da eficácia do negócio
jurídico104.

45. A impossibilidade superveniente de uma prestação, sem culpa imputável às partes, é
disciplinada no Código Civil (LGL\2002\400), apresentando a virtualidade de gerar a
extinção da relação jurídica obrigacional irradiada de qualquer espécie de negócio
jurídico105, como deflui do regramento legal quanto à prestação de dar (arts. 236106 e
238107); fazer (art. 248108) ou não fazer (art. 250109). É dessa modalidade de
impossibilidade – a impossibilidade superveniente, sem culpa do devedor – que trata o
caso em apreço.
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46. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a
obrigação, diz o art. 248. A impossibilidade opera ipso iure110 e incide sobre a prestação
(e não propriamente sobre a obrigação). A chave está, justamente, na ideia de
prestação.

47. O Código Civil (LGL\2002\400) não encerra conceitualmente o que seja o fazer
referido no art. 248 como modalidade de prestação. A tarefa conceitual cabe,
tradicionalmente, à doutrina, recebendo evolução adaptativa, como a que apanhou a
migração da ideia de ato (que estaria no cerne do fazer) à de atividade, carregada por
maior dinamismo e desta à de conduta vocacionada a um resultado. Nas chamadas
obrigações de fazer presta-se fato, havendo múltiplas variantes da prestação de fato,
hoje quantitativamente mais relevante do que a prestação de coisa, dado o fato de
viver-se em sociedade cuja vida econômica se ampara em serviços e em fatos
imateriais, como a emissão de declarações, a assunção de dívidas, a promessa de fatos
(materiais ou imateriais) futuros, a cessão de contratos, a abstenção sobre fatos etc.

48. Assim, correto é concluir que a expressão tradicional – “obrigações de fazer” – não
limita a modalidade a uma ação isolada, atomisticamente recortada de um
comportamento, e tendo como objeto mediato um fato material. O significado é apto a
abarcar aquelas atividades traduzidas em condutas direcionadas a um resultado útil, tal
qual deriva, esse resultado, do negócio pelo qual os sujeitos autorregulamentaram os
próprios interesses. Consequentemente, a supressão (desaparecimento) do resultado
pela perda de seu sentido útil ou a inviabilidade de o prosseguir pela execução resultam
na impossibilidade do dever de prestar111.

49. É exatamente o que se verifica no caso. Recorde-se: os irmãos Caldas e os Souza
haviam plasmado regras nos Acordos de Acionistas destinadas a assegurar o controle
conjunto, já que o capital acionário estava partilhado em partes rigorosamente iguais
entre as duas famílias. As regras das Cláusulas 12ª e 13ª visavam a assegurar essa
finalidade, comum a todos os acordantes. Com a alienação das ações tituladas nas
sociedades Marte pela família Souza aos Caldas verificou-se manifesta alteração das
circunstâncias a gerar o desaparecimento do fim comum sobre o qual estavam
assentadas aquelas regras relativas à administração das sociedades, às fórmulas
decisórias e à resolução de impasses, todas elas traduzindo, rigorosamente, obrigações
de fazer. Essas regras, constantes nas Cláusulas 12ª e 13ª dos Acordos de Acionistas,
perderam a sua razão de ser, sendo inaptas para realizar o fim comum dos acordantes.

50. Melhor explicitando: as prestações consignadas e supostas nas ações previstas nas
Cláusulas 12ª e 13ª dos Acordos de Acionista configuram prestações de fazer. Como tal,
implicam condutas direcionadas a um resultado útil, verificável pelos fins em vista dos
quais foram predispostas. Recorde-se a lição da melhor doutrina: o devedor resta
liberado de sua prestação por impossibilidade em especial quando a atividade em vista
da qual foi posta a regra contratual tornou-se absurda, por ter perdido o seu sentido
contratual112. Cabe recordar que em hipóteses de impossibilidade superveniente de
obrigações de fazer, Ruy Rosado de Aguiar Júnior insere-as na impossibilidade por
“frustração dos efeitos da prestação, ainda que possível”, demonstrando acolher uma
noção cultural ou socioeconômica de impossibilidade, tal qual aqui é sustentado113.

51. Por esses fundamentos, entendemos correto afirmar que o direito privado interno
admite a hipótese de desaparecimento do fim comum do negócio jurídico nos quadros do
regime geral da impossibilidade superveniente, sem culpa imputável às partes, que
alcança as obrigações de dar, de fazer ou não fazer114. Considerada a prestação
enquanto resultado, a solução ao problema posto na Consulta estará pré-constituída pela
Lei Civil, por ter ocorrido impossibilidade de prestação de fazer pelo desaparecimento do
fim.

52. A hipótese versada há de ser reconduzida, pois, aos quadros da impossibilidade
superveniente sem culpa imputável às partes, por incidência do art. 248, primeira parte
do Código Civil (LGL\2002\400)115. As Cláusulas 12ª e 13ª dos Acordos Marte
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tornaram-se ineficazes em razão da resolução legal fundada na mencionada regra legal.
Resta averiguar as consequências dessa incidência.

III.Das consequências: ineficácia em sentido estrito, a ação declaratória e norma de
regência

53. No Direito Privado, a ineficácia em sentido próprio, verifica-se “quando eficácia
própria e final [de um negócio jurídico] não se irradiou ainda [...] ou, se já produzida, foi
excluída do mundo jurídico” 116. A ineficácia das mencionadas cláusulas opera desde a
data da alienação das ações e da alteração do quadro de acionistas, pois, para os casos
de impossibilidade superveniente da prestação, sem culpa imputável às partes, “a
resolução ou a resilição [legal] é à data em que se deu a perda”117. A ineficácia resulta
da resolução legal (ou da resilição legal)118 que a gera ipso iure, independentemente de
propositura de ação, que seria declarativa, e não constitutiva119. Portanto, não há que
falar em alegação para que advenha a ineficácia. Essa já está configurada.

54. Na eventualidade de não ser reconhecida a ineficácia ipso iure, haverá interesse
jurídico para propor ação declaratória, a fim de afastar a incerteza120 ocasionada pela
parte reticente. Essa ação é concernente aos planos da existência ou da eficácia, e não
ao plano da validade121, servindo, no caso, para (i) declarar a ineficácia das cláusulas do
Acordo de Acionistas, por impossibilidade superveniente por desaparição do fim e (ii)
para demarcar o momento em que sobreveio a ineficácia122.

55. Em razão da ineficácia das mencionadas cláusulas contratuais, surgiu lacuna
contratual quanto às regras basilares do comando e da composição do conselho de
administração das sociedades Marte. Logo, é preciso recorrer à atividade integrativa.
Mas esta resta simplificada, no caso, uma vez que os Acordos de Acionista em causa
foram celebrados em plena vigência da Lei 6.404/76 (LGL\1976\12) que consagra o
princípio majoritário, bastando, para tanto, seguir a Lei (art. 129123 e 140, IV124)125.
Essa solução se ampara em duas ordens de razões: o caráter da Lei e as próprias
diretrizes do Acordo de Redistribuição, com o qual se encontram os Acordos de
Acionistas vinculados por laços de conexão funcional e finalística.

56. No Direito anterior a 1976 (Decreto-Lei 2627/40 (LGL\1940\1)), opinava Pontes de
Miranda acerca do art. 94 – do qual o caput do vigente art. 129 é transcrição literal –
que “No direito brasileiro, a regra jurídica do art. 94 é de direito cogente” 126. Essa
opinião é mantida, quanto à Lei vigente por juristas da maior autoridade, como Fábio
Konder Comparato127 e José Waldecy Lucena128, rubricando Comparato, inclusive, o seu
caráter de ordem pública, ressalvadas as exceções que a Lei expressamente consigna,
nenhuma delas verificada no caso em exame129.

57. Maior amparo há para essa interpretação, ao se destacar a precisa lição de Egberto
Lacerda Teixeira e José Alexandre Tavares Guerreiro que, em análise aos artigos 140 a
142 da Lei 6.404/76 (LGL\1976\12), assim se pronunciaram em sede teórica:

"Da análise do art. 140, que regula a composição do Conselho de Administração,
verifica-se que a lei estabeleceu a respeito certas regras obrigatórias. A par dessas
regras, porém, o diploma vigente concede ao estatuto a liberdade de disciplinar outros
aspectos da estrutura e do funcionamento do Conselho, sem prejuízo, naturalmente, da
necessária observância dos referidos preceitos cogentes.

As regras obrigatórias do art. 140 dizem respeito a: (a) limitação mínimo do número de
membros, nunca inferior a três; (b) sujeição deles à Assembleia Geral, que tem
competência privativa para eleição e destituição dos conselheiros; (c) regime
deliberativo por maioria dos votos e (d) prazo máximo de gestão, que é de três anos,
permitida, entretanto, a reeleição.

[...]

No tocante ao funcionamento do Conselho de Administração, a lei determina o regime
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deliberativo por maioria dos votos. Trata-se, como vimos, de preceito cogente,
inderrogável, portanto, pelo estatuto, ao qual fica vedado estipular a unanimidade
deliberativa, ainda que restrita a certas e determinadas matérias, previamente
indicadas. A maioria é, no caso exigência de ordem pública."130

58. Como se não bastasse, José Luís Bulhões e Alfredo Lamy Filho, autores do
Anteprojeto resultante na Lei Societária escreveram:

"O Princípio majoritário é a regra do regime de funcionamento dos órgãos de deliberação
colegiada da companhia segundo a qual as deliberações são tomadas por maioria dos
votos e, quando conformes com a lei e o estatuto social, vinculam todos os membros,
ainda que ausentes ou dissentes."131

Ora, desde a alienação das ações tituladas pelos Souza, a situação nas sociedades do
Grupo Marte apresenta com clareza acionistas detentores da maioria do capital – os
herdeiros de Bruno, com 60% – e como titulares da minoria, os herdeiros de João, com
40%. Não há como seguir regras aptas a regrar o compartilhamento de uma posição que
não era, então, majoritária, mas claramente paritária (50%/50%) entre as famílias
Souza e Caldas.

59. Essa solução, além de imposta pela Lei, afina-se com o Acordo de Redistribuição, no
qual estão fixadas as diretrizes gerais que haveriam de guiar a partilha de bens entre os
irmãos Caldas. Visualizados todos os Acordos pactuados, constata-se estarem inseridos
numa coligação contratual capitaneada pelo Acordo de Redistribuição, no qual inseridos
as diretrizes e princípios fundamentais tradutores de sua ratio. Estas se amparam –
como já se viu acima – no reconhecimento da posição majoritária de Bruno e no intuito
de preservar os direitos de João “relativos aos assuntos fundamentais das sociedades
envolvidas”132.

60. Essa legítima preservação de direitos e interesses contudo, não leva a ter como letra
morta o princípio majoritário quando a situação de direito e de fato subjacente é,
somente, a da existência de maioria. A preservação dos direitos dos minoritários deve,
pois, ser operada nos limites traçados na Lei e no próprio Acordo de Redistribuição.

61. Ora, ao minudenciar o “princípio fundamental” de preservação dos interesses de
João na Cláusula Décima, o próprio Acordo de Redistribuição limita essa preservação a
“todas as sociedades integrantes do Grupo Vênus”, ali discriminando como deveria ser
composto o Conselho de Administração e quais as formas de resolução de impasses a
este Grupo.

62. Essas previsões, explicitamente referidas às sociedades integrantes do Grupo Vênus,
foram feitas, ademais, no espaço permitido pelo § 2º do art. 129 e inciso IV do art. 140
da Lei Societária, alusivo às fórmulas de resolução de impasses.

63. São essas circunstâncias fáticas e jurídicas que, a nosso ver, ditam a solução à
problemática interpretativa ora posta: incidindo norma cogente, não há porque buscar
integrar a lacuna contratual nos Acordos de Acionista relativos às sociedades
componentes do Grupo Marte por meio de analogia com a solução prevista para os
Acordos de Acionista relativos às sociedades integrantes do Grupo Vênus, para os quais
os contratantes originais, Bruno e João, previram regras específicas. Nas sociedades do
Grupo Marte, a preservação dos direitos dos minoritários está naturalmente assegurada,
mas há de ser feita na forma da Lei.

64. Chegados a essa altura, e com base nos fundamentos de fato e de Direito até aqui
expendidos, podemos responder, sinteticamente, aos Quesitos propostos, como segue.

IV.Da resposta sintética aos quesitos

1. Tendo havido a aquisição da totalidade das ações de titularidade da Família Souza
relativas à Marte S.A. e a Marte Potássio S.A por membros das duas “estirpes” da
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Família Caldas, pode se afirmar que as Cláusulas 12 e 13 dos Acordos de Acionistas
tornaram-se ineficazes para regrar as relações entre os acionistas titulares das ações?
Por quais fundamentos?

R. Sim, tornaram-se ineficazes. Há impossibilidade de prestar, pela desaparição do fim
que as alicerçava, justificando a sua razão de ser. Tratando-se de impossibilidade de
obrigação de fazer, sem culpa imputável às partes, incide a regra do art. 248 do Código
Civil (LGL\2002\400), primeira parte.

(Vide itens 40 a 51, supra)

2. Sendo declarada a ineficácia das Cláusulas 12 e 13 dos Acordos de Acionistas, quais
regras deverão reger a composição do conselho de administração e tomada de decisões
das sociedades componentes do Grupo Marte?

R. Com a mudança na configuração fática da situação respeitante ao controle acionário,
tendo desaparecido a paridade que justificava – antes da alienação das ações de
titularidade dos Souza, em 2005 – o controle compartilhado, incidem as regras legais
cogentes concretizadoras do princípio majoritário.

(Vide itens 55 a 63, supra)

3. É necessária decisão judicial para que exsurja a ineficácia das referidas cláusulas 12 e
13 dos Acordos de Acionistas?

R. Não. A ineficácia das cláusulas 12 e 13 é ipso iure, por resultar da resolução legal (ou
da resilição legal) por impossibilidade superveniente sem culpa das partes. Logo,
independe de propositura de ação para que exsurja a ineficácia. Na eventualidade de
haver objeção de uma das partes em reconhecer a ineficácia ipso iure das referidas
cláusulas, haverá interesse jurídico para se propor ação declaratória exclusivamente
para (i) declarar a ineficácia das cláusulas do Acordo de Acionistas em razão da
mencionada impossibilidade superveniente por desaparição do fim, (ii) assim
demarcando o momento em que sobreveio a ineficácia.

(Vide itens 53 e 54, supra)

É o nosso Parecer.

De Canela para São Paulo, em 31 de janeiro de 2018.

Judith Martins-Costa

Gustavo Haical

1 As datas e as denominações das partes foram alteradas para a publicação deste
Parecer.

2 Sendo Primeiros Intervenientes: Laura Caldas Bic e Gabriel Bic. Segundos
Intervenientes: Beatriz Martins e Lucas Martins. Terceiros Intervenientes: Rodrigo Caldas
e Vitória Caldas. Quartos Intervenientes: Vênus Caldas Silva e Alex Silva. Quintos
Intervenientes: Lucas Caldas e Fabiana Caldas. Sextos Intervenientes: Letícia Caldas
Alves e Silvio Alves. Sétimo Interveniente: Leonardo Caldas. Oitavo interveniente:
Gabriel Caldas.

3 Cláusula 13ª do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 14.

4 In verbis: “são controladores de um patrimônio constituído por valores em dinheiro,

Alteração da relação obrigacional estabelecida em
acordos societários por impossibilidade superveniente
não imputável às partes contratantes em virtude do

desaparecimento de sua finalidade (Parecer)

Página 15



por investimento no mercado financeiro, por créditos decorrentes de contratos de mútuo
concedidos a sociedades por eles direta e indiretamente controladas, por participações
diretas e indiretas no conjunto de sociedades relacionadas no Anexo I e que se chamará
GRUPO VÊNUS, por participações diretas e indiretas no conjunto de sociedades
relacionadas no Anexo II e que aqui se denominará GRUPO MARTE, por participações
diretas em sociedades que são controladas somente por um deles e que se encontram
relacionadas, respectivamente, nos Anexos III e IV, por participações em sociedades das
quais detêm ou não o controle e que se acham relacionadas no Anexo V e por encargos
relacionados com a operação desse patrimônio” (Considerando I do Acordo de
Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais, folha 4).

5 Considerando II do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e
Patrimoniais, folha 4.

6 Considerando III do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e
Patrimoniais, folha 4.

7 In verbis: “a) 55% (cinquenta e cinco por cento) dos haveres em dinheiro, das
participações no Grupo Vênus, das participações que detêm em sociedades por eles
controladas diretamente – excetuadas Deserto Vermelho Participações Ltda. (Deserto) e
Saturno Participações Ltda. (Saturno) – e em sociedades de que detêm ou não o
controle acionário (Anexos I, III, IV, V e VI deste instrumento) caibam aos Primeiros
Contratantes e 45% (quarenta e cinco por cento) caibam ao Segundo Contratante,
observado o disposto no considerandum seguinte;

b) 30% (trinta por cento) das participações no Grupo Marte (Anexo II), diretas ou
indiretas, estas através de sociedades integrantes do Grupo Vênus, caibam aos Primeiros
Contratantes [Bruno e Amélia] e 20% (vinte por cento) de tais participações caibam ao
Segundo Contratante [João]”(Considerando III do Acordo de Redistribuição de
Participações Societárias e Patrimoniais, folhas 4-5).

8 Considerando VI do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e
Patrimoniais, folhas 5.

9 Cláusula 10ª do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 10.

10 Cláusula 10ª do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 10.

11 Cláusula 10ª do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 10.

12 Cláusula 10.1 do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 10.

13 Cláusula 10.1 do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 10.

14 Cláusula 10.1 do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folhas 10-11.

15 Cláusula 10.1 do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 11.

16 Cláusula 10.1 do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 11.
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17 Cláusula 10.1 do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais,
folha 11.

18 Cláusula 1ª do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 2.

19 Cláusula 1.1 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 2.

20 Cláusula 1.2 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 2.

21 Cláusula 2ª do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 2.

22 Cláusula 4ª do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 3.

23 Cláusula 12ª do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folhas 7-9.

24 Cláusula 13ª do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folhas 9-11.

25 In verbis: “Saturno Participações S/A, na qualidade de acionista dessa companhia, e
Letícia Caldas e Léo Caldas, acionistas desta última, intervenientes no Acordo de
Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais, celebrado em 18 de março de
1994 (‘Acordo de Redistribuição’), e integrantes da administração dessa companhia,
considerando (a) o quanto dispõe o Acordo de Redistribuição e o Acordo de Acionistas da
Marte Participações, celebrado em 25 de setembro de 2000, em especial sua cláusula
12ª e em particular seu item 12.3, e tendo em vista que os 2º e 3º signatários, bem
como o Sr. Marcelo Wagner pretendem se afastar dos conselhos de administração da
companhia e de suas subsidiárias, requerem seja de imediato convocada uma
Assembleia Geral Extraordinária – AGE, afim de eleger os seus substitutos.

A Saturno desde logo anuncia que indicará para ocupar as 3 vagas de que, na forma dos
ajustes acima mencionados, dispõe, os Srs. Roberto Leão; Alberto Noblat e Setembrino
Júdice, cujas respectivas qualificações e currículos seguem anexa à presente.

Os signatários requerem ainda seja convocada AGE na Marte Aços Potássio S.A., afim de
eleger os sucessores dos 2º e 3º signatários, votando a Marte Participações nas pessoas
de Roberto Leão e Alberto Noblat.

Requerem também que Marte Potássio Aços seja instruída a convocar AGE da Química
Industrial, para eleger o substituto do 3º signatário e do Sr. Tanjin Zu, votando em
Roberto Leão e Alberto Noblat para seus substitutos, e ainda elejam Setembrino Júdice
para uma nova cadeira naquele colegiado, para ao mesmos se aproximar da paridade
ajustada nos contratos aqui referidos.

Informam, por fim, que as indicações agora encaminhadas se fazem sem o oportuno
restabelecimento da paridade de conselheiros entre os dois acionistas, o que deverá
ocorrer quando do término do mandato dos atuais conselheiros”.

26 Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e Patrimoniais.

27 Acordos Mercúrio, Marte Participações e Marte Potássio.

28 Considerando VI do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e
Patrimoniais, folha 5.

29 Na Cláusula Décima do Acordo de Redistribuição de Participações Societárias e
Patrimoniais, vieram enunciados esses princípios fundamentais dos acordos a celebrar,
estabelecendo, em síntese, que contemplariam um Conselho de Administração para
dirigir aquelas sociedades, detalhando-se as regras atinentes à sua composição e ao
exercício do direito de voto do seguinte modo: seriam membros efetivos do Conselho,
com direito a voto, Bruno e João; por seu falecimento, passariam a integrar o conselho,
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com direito a voto, os respectivos herdeiros, sendo a presidência exercida pelo
contratante original sobrevivente (ou Bruno ou João), que seria o sétimo conselheiro, a
votar na hipótese de empate entre os seis conselheiros com direito a voto; falecendo o
contratante original sobrevivente, o Conselho seria formado pelos seis herdeiros, cada
um deles com um voto, devendo sempre o Conselho procurar tomar decisões pelo
consenso; se não obtido o consenso, as decisões seriam por maioria, quando possível;
em caso de empate, decidiria o presidente do Conselho que, além do seu voto, teria o
voto de desempate, sendo o presidente indicado pelas ações pertencentes aos Primeiros
Contratantes (Bruno e Dorothéa).

30 V. COMPARATO, Fábio Konder. Controle conjunto, abuso no exercício do voto
acionário e alienação indireta de controle empresarial. Direito empresarial: estudos e
pareceres. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 81 e ss.

31 Os dois grupos (Caldas e Souza) subdividiam-se em quatro subgrupos: A, formado
pelas ações pertencentes a Arthemis Souza; B, pelas ações pertencente a João; C, pelas
ações pertencentes a Olimpo Souza; e D, pelas ações pertencentes de Bruno. Os
subgrupos A e C, com ações pertencentes aos Souza, formavam o Grupo n. 1; os
subgrupos B e D, com ações de titularidade dos Caldas, formavam o Grupo 2. (Cláusulas
1.1 e 1.2 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 2).

32 Cláusula 12.1 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 7.

33 Cláusula 12.2 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 7.

34 Cláusula 12.4 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 7.

35 Cláusula 12.5 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 7-8.

36 Cláusula 13.1 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 9.

37 Cláusula 13.2 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 9.

38 Cláusula 13.4 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 10.

39 LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Trad. José Lamego. 3. ed. Lisboa:
Calouste Gulbenkian, 1997. p. 439.

40 Tenha-se como assente a natureza contratual dos acordos de acionista, os quais,
definidos por Giorgio Oppo em célebre estudo como pactos parassociais, constituem
negócios jurídicos de natureza contratual, obedientes aos princípios e regras da
interpretação negocial, temperados, embora, pelo meio ambiente que lhes é próprio, o
das relações societárias, pois seu escopo é, justamente, a composição dos interesses dos
acionistas com respeito ao exercício de seus direitos políticos, junto à companhia, e
patrimoniais sobre suas ações (Vide: OPPO, Giorgio. Contratti parasociali. Milano:
Francesco Vallardi, 1942; ASCARELLI, Tullio. O contrato plurilateral. Problema das
sociedades anônimas e direito comparado. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1969. p. 256 e
ss.). Na doutrina nacional, a orientação é indiscutida. E.g.: CARVALHOSA, Modesto.
Acordo de acionistas. Homenagem a Celso Barbi Filho. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 21;
TEIXEIRA, Egberto Lacerda; TAVARES GUERREIRO, José Alexandre. Das sociedades
anônimas no direito brasileiro. São Paulo: Bushatsky, 1979. p. 303-304; EIZIRIK,
Nelson. A Lei das S/A comentada. São Paulo: Quartier Latin, 2011. v. I. p. 702; CONTI,
Mariana. Contratos entre sócios. São Paulo: Quartier Latin, 2012. p. 38 e ss.
Mencionou-se o tema em: MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios
para sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. § 38, 7. p. 357.

41 Destacando a especificidade da interpretação contratual frente aos demais negócios
jurídicos: CARNEIRO DA FRADA, Manuel. Sobre a interpretação do contrato. Revista O
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Direito, Coimbra, ano 144, n. III, 2012. p. 511. Acerca dessa problemática, vide, ainda:
MENEZESCORDEIRO, António Manuel. Tratado de direito civil português. 3. ed. Coimbra:
Almedina, 2005. v. I. p. 741 e ss.; REALE, Miguel. Diretrizes da hermenêutica contratual.
Questões de direito privado. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 3; ALPA, Guido; FONSI,
Gianluca; RESTA, Giorgio. L’interpretazione del contratto. Orientamenti e tecniche della
giurisprudenza. 2. ed. Milano: Giuffrè, 2001; SCOGNAMIGLIO, Claudio. Interpretazione
del contratto e interessi dei contraenti. Padova: CEDAM, 1992, em especial p. 38-42.

42 Assim se escreveu em: MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios
para a sua aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015. § 50, 2. p. 447.

43 Cláusula 12.1 do Acordo de Acionistas de Mercúrio S.A, folha 7: “Mercúrio S.A. será
dirigida por um Conselho de Administração composto de um mínimo de 4 (quarto)
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do inadimplemento das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. V. t. II. p. 98-102.
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a 52.

49 Tratou-se do tema também em: MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo
Código Civil: do inadimplemento das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2009. v. V. t.
II. p. 26-56; p. 98-102; MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado: critérios
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desembarque, é solto por uma forte onda, ou como quando é contratado um reboque
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330.
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nota 13).

96 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. t. XXII. § 2.690, 1. p. 69.

97 A impossibilidade pode verificar-se em relação a qualquer espécie de negócio jurídico,
seja unilateral, bilateral ou plurilateral (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti.
Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. t. XXXVIII. §
4.209,3. p. 130; ASSIS, Araken et al. Comentários ao Código Civil brasileiro: do direito
das obrigações. Rio de Janeiro: Forense, 2007. v. 5. p. 581.).

98 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de direito civil: direito das obrigações –
Cumprimento e não cumprimento, transmissão, modificação e extinção. 3. ed. Coimbra:
Almedina, 2017. v. IX. § 31, 144. p. 333-334. Nesse sentido: PONTES DE MIRANDA,
Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1983. t. IV. § 397, 1. p. 162.

99 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. t. IV. § 397, 1. p. 163. (Consulte-se: PONTES DE
MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 4. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1983. t. IV. § 397, 4. p. 166-167; COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação
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109 Art. 250 do Código Civil: “Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem
culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato, que se obrigou a não
praticar”.

110 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. t. XXV. § 3.087, 1. p. 310; AGUIAR JÚNIOR, Ruy
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