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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição por dependência 

(Processo n.º 2008.001.406310-9) 

 

 

 

   JOANITA SOARES DE SAMPAIO GEYER, brasileira, 

divorciada, empresária, portadora da carteira de identidade RG nº 2236886-4, expedida 

pela IFP/RJ, inscrita no CPF/MF 193.919.607-82, residente e domiciliada na Cidade do 

Rio de Janeiro, Estado do Rio Janeiro, na Rua Cosme Velho, 1431, por seus advogados 

que esta subscrevem (doc. 01), vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, 

com fundamento no art. 282 e seguintes do Código de Processo Civil (―CPC‖) e no 

artigo 461, do mesmo Codex, propor 

 

AÇÃO DE CONHECIMENTO 

com pedido de tutela específica e antecipação de tutela  

 

contra VILA VELHA S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES (“Vila 

Velha”), pessoa jurídica de direito privado, com sede no Estado e Cidade do Rio de 

Janeiro na Rua do Carmo nº 8 – 11º andar, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

30.280.531/0001-46, CECÍLIA SOARES DE SAMPAIO GEYER (“Cecília”), 

brasileira, viúva, portadora da cédula de identidade n.º 02400641-3 (IFP), representada 

por seu curador Frank Geyer Abubakir, brasileiro, casado, empresário, portador da 

cédula de identidade nº 13067353-6  (IFP), inscrito no CPF/MF sob o nº 891.689.415-
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87, residente e domiciliado no Estado e Cidade de São Paulo na Rua Geraldo de 

Campos Moreira nº 375, 2º andar, Brooklin Novo; MARIA SOARES DE SAMPAIO 

GEYER (“Maria”), brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de 

identidade nº 04931920-5, inscrita no CPF/MF sob o nº 758.341.547-00, residente e 

domiciliada no Estado e Cidade do Rio de Janeiro na Rua Maria Eugênia nº 180, 

Humaitá; VERA SOARES DE SAMPAIO GEYER (“Vera”), brasileira, divorciada, 

empresária, portadora da cédula de identidade nº 02130977-8 (IFP), inscrita no CPF/MF 

sob o nº 531.206.637-00, residente e domiciliada no Estado e Cidade do Rio de Janeiro 

na Rua Paulo Cezar de Andrade nº 106 – apto. 304, Laranjeiras, UNIPAR – UNIÃO 

DE INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS S/A (“Unipar”), pessoa jurídica de direito 

privado com sede no Estado e Cidade do Rio de Janeiro na Rua Araújo Porto Alegre nº 

36, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 33.958.695/0004-10, QUATTOR 

PETROQUÍMICA S/A (“Quattor Petroquímica”), pessoa jurídica de direito privado 

com sede no Estado e Cidade de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 960, 14º andar, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.705.090/0001-77, PETRÓLEO BRASILEIRO S/A 

– PETROBRÁS (“Petrobrás”), sociedade anônima com sede no Estado e Cidade do 

Rio de Janeiro, na Av. República do Chile nº 65, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº 33.000.167/0001-01, PETROBRÁS QUÍMICA S/A – PETROQUISA 

(“Petroquisa”), sociedade anônima, com sede no Estado e Cidade do Rio de Janeiro, na 

Av. República do Chile nº 65, 9º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.795.055/0001-

94 e BRASKEM S/A (“Braskem”), sociedade anônima, com sede na Cidade de 

Camaçari, no Estado da Bahia, na Rua Eteno, nº 1561, Complexo Petroquímico de 

Camaçari, CEP 42.810-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.150.391/0001-70, o que 

faz pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

 

- I - 

PRELIMINARMENTE: DA CONEXÃO DE AÇÕES 

 

   Tramita perante este E. Juízo a Ação de Rito Ordinário nº 

2008.001.406310-9, ajuizada por Alberto Soares de Sampaio Geyer em face de Vila 

Velha, Cecília, Maria e Vera (doc. 02) — estes últimos co-Réus na presente ação. 
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   Naquela ação discute-se, fundamentalmente, o abuso de poder 

perpetrado pelo bloco de controle formado pelos aqui co-Réus Cecília, Maria e Vera no 

âmbito da Vila Velha e das sociedades empresárias por ela controladas e as 

conseqüências desse ilícito. 

 

   Esse mesmo tema também integra expressamente a causa de pedir 

e os pedidos formulados na presente ação. Realmente, conforme será demonstrado 

adiante, o mesmo grupo de controle formado pelos co-Réus Cecília, Maria e Vera, com 

abuso de poder e em conluio com os demais co-Réus, estão pretendendo alienar ou 

comprometer, substancialmente, o principal ativo da Vila Velha — a controlada Quattor 

Petroquímica — à revelia da Autora, que detém 19,08% das ações da Vila Velha. Além 

disso, o mesmo grupo de controle está buscando favorecer, através de operação já 

anunciada ao mercado por meio da publicação de ―Fatos Relevantes‖ (Lei das 

Sociedades Anônimas, artigo 157, §4º), outra sociedade empresária do mesmo setor — 

uma concorrente —, a co-Ré Braskem. 

 

   Dessa forma, diante da identidade, ao menos parcial, da causa de 

pedir e da proximidade entre as pretensões deduzidas em ambas as ações, impõe-se a 

reunião dos processos para que sejam julgados simultaneamente, nos termos do art. 105 

do Código de Processo Civil (―CPC‖), in verbis: 

 

―Art. 105. Havendo conexão ou continência, o juiz, de ofício ou a 

requerimento de qualquer das partes, pode ordenar a reunião de ações 

propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente‖ 

(destacou-se). 

 

   Atente-se que a jurisprudência recente do Col. Superior Tribunal 

de Justiça, órgão de cúspide do Poder Judiciário para dizer o direito federal, confirma 

esse entendimento a fim de evitar decisões conflitantes sobre temas iguais ou similares 

e, ainda, para evitar o desprestígio do Poder Judiciário (STJ, 2ª. Seção, CC 100345/RJ, 

Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ 18.03.2009, dentre outros).  

 

   O critério de utilidade, nesse contexto, é relevante para orientar o 

reconhecimento da conexão.  
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   Veja-se, a propósito, a lição de CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO: 

 

―O que importa, nos institutos regidos pela conexidade, é a utilidade desta 

como critério suficiente para impor certas conseqüências (prorrogação da 

competência, reunião de processos) ou autorizar outras (litisconsórcio). Essa 

utilidade está presente sempre que as providências a tomar sejam aptas a 

proporcionar a harmonia de julgados ou a convicção única do julgador em 

relação a duas ou mais demandas (Redenti). Ainda que ocorra a mera 

identidade parcial de títulos, será útil a prorrogação da competência, com 

reunião das causas sob um juiz só, assim como será útil a formação do 

litisconsórcio (dois ou mais sujeitos demandado ou sendo demandados num 

só processo) ou a admissão da reconvenção – sempre que a convicção para 

julgar haja de ser a mesma e não deva haver discrepância entre os 

julgamentos.  Conquanto vaga, essa orientação tem as vantagens da 

flexibilização de critérios, permitindo ao juiz alguma margem de poder para a 

inteligente avaliação dos casos concretos e da nulidade da medida a ser 

determinada.‖ (in Instituições de Direito Processual Civil. Volume II. Ed. 

Malheiros. pp. 151 – destacou-se).  

 

   Também relevantes são as palavras de THEREZA ALVIM sobre o 

tema: 

 

―Do texto, supra transcrito, decorre a afirmação de alguns autores de ter o 

legislador encampado a mais tênue ligação entre as ações, para reputá-las 

conexas. Contudo, outros casos de conexão existem, pela própria natureza das 

coisas, que não podem ser desconhecidos e, até mesmo com ligação mais 

tênue entre as duas ações, do que a ligação prevista em lei, se não for 

interpretado extensivamente esse art. 103, do diploma processual civil. 

Inegável a existência de causa de pedir próxima e remota, porque essa 

dicotomia corresponde à realidade jurídica. Assim, toda petição inicial, 

necessariamente, indicará o fato, que deu nascimento à pretensão, e os 

fundamentos jurídicos do pedido (arts. 282, III e 295, parágrafo único, inc. I, 

do Código de Processo Civil. O conglobamento de ambos, essenciais a 

qualquer lide, recebe, por lei, a denominação de causa de pedir, mas, 

qualquer delas, comum a ambas a ações, é suficiente para determinar a 

conexão‖ (in O Direito Processual de Estar em Juízo, Editora Revista dos 

Tribunais, p. 130, destacou-se). 

 

   A jurisprudência do Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA é 

pacífica sobre o tema: 
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―PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. 

CONEXÃO. JUSTO PREÇO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO 

COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 292 

E 356/STF E 7/STJ. 

(...) 

4. Em razão de conter elementos semelhantes, perfeitamente correta a 

utilização, in casu, do instituto da conexão, cujo objetivo maior é o de evitar a 

prolação de decisões contraditórias‖ (STJ, 4ª Turma, Resp 94.600-MS, Rel. 

Min. Castro Meira, DJ 16.11.2004 – destacou-se).  

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

―CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM IDÊNTICO 

OBJETO: SANDÁLIAS ‗IPANEMA‘. CONEXÃO. PREVENÇÃO. JUÍZES 

COM JURISDIÇÃO TERRITORIAL DIVERSA. PRECEDENTES. 

Processos que envolvem um mesmo objeto (uso de marcas e modelos) são 

conexos. Não se exige identidade. Basta que deles se extraia a conveniência 

de os dois receberem julgamento por um só juiz, evitando-se decisões 

contraditórias” (STJ, 2ª Seção, CC 37.805-CE, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJ 01,07.2005 – destacou-se). 

 

   Tenha-se presente, ainda, que o Col. SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA tem firme o entendimento de que é necessário atribuir ―interpretação extensiva‖ 

ao artigo 115 do CPC, acima transcrito, de forma que a mera potencialidade ou risco de 

que sejam proferidas decisões conflitantes é suficiente até mesmo para ensejar a 

propositura de conflito de competência (STJ, 1ª. Seção, AgRg no CC 66.507/DF, Rel. 

Min. Castro Meira, DJ 12.05.2008). 

  

   Portanto, sendo patente a conexão entre as ações, requer-se, com 

fundamento no artigo 115, do CPC, seja reconhecida a conexão entre a presente ação e a 

Ação de Rito Ordinário nº 2008.001.406310-9, que tramita perante este E. Juízo da 2ª 

Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro. 

 

- II – 

DOS FATOS 

 

   A) DAS PARTES ENVOLVIDAS. 

 

   A Companhia Vila Velha, primeira ré, foi constituída em 13 de 

dezembro de 1983, através de deliberação tomada em Assembléia Geral Extraordinária 
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realizada naquela data, com objeto precípuo de administrar bens móveis e imóveis 

próprios ou de terceiros e a participação como sócia em quaisquer empreendimentos 

civis ou comerciais (doc. 03).  

 

   Trata-se de uma holding pura, que realiza importantes 

investimentos e controla sociedades empresárias de grande destaque no setor 

petroquímico do País.  

 

   Os ativos operacionais, portanto, não estão no âmbito da Vila 

Velha, mas sim no âmbito das empresas subsidiárias e controladas. 

 

   Nesse sentido, a Vila Velha detém ações ordinárias 

representativas de 57,31% do capital votante participação na Unipar, cabendo a ela, 

portanto, o controle desta última sociedade empresária. 

 

   A Unipar, por seu turno, é uma das maiores empresas nos setores 

químicos e petroquímicos do Brasil, destacando-se pelo seu pioneirismo. A companhia, 

em seus 40 (quarenta) anos de existência, adquiriu participação nas empresas 

Carbocloro S/A Indústrias Químicas (50%), Polibutenos S/A – Indústrias Químicas 

(33,3%), Quattor Participações S/A (60%) e Unipar Comercial  S/A (100%), com se 

verifica no quadro a seguir: 

 

 



   

www.teixeiramartins.com.br 
 

R. Pe. João Manuel  755   19º andar   Jd Paulista   São Paulo SP   01411 001 
Tel.: 55 11 3060-3310  Fax: 3061.2323 

 
DOCS - 18760v1 

  

7 

 

   Dentre as companhias sob controle da Unipar — e sob o controle 

indireto da Vila Velha, por conseguinte —, merece destaque a Quattor Petroquímica, já 

referida acima, resultante de associação da Unipar (40%) com as co-Rés Petrobrás 

(32%) e Petroquisa (8%). 

 

   Trata-se da segunda maior indústria petroquímica da América do 

Sul
1
. Registre-se, apenas a criação da marca ―Quattor‖ necessitou de investimentos de 

                                                 
1
 A revista Exame publicou reportagem descrevendo minuciosamente a criação da Quattor Petroquímica 

com os ativos anteriormente pertecentes a empresas controladas pela Unipar. A criação da Quattor 

Petroquímica teve por objetivo diferenciar claramente a operação do Grupo Unipar da operação da 

Braskem (doc. 12): 

―(...) É o caso da Quattor, empresa petroquímica criada em novembro do ano passado pela Petrobras e 

a Unipar através da união de ativos de cinco empresas diferentes. Inicialmente chamada de 

Companhia Petroquímica do Sudeste — nome que desperta tanto entusiasmo quanto o de velhos 

mastodontes industriais dos tempos do Brasil estatal —, a empresa foi rebatizada em junho justamente 

para se descolar dessa imagem e tentar se diferenciar da concorrente Braskem, braço do 

grupo Odebrecht e líder desse mercado. ‗Queríamos deixar para trás a idéia de que éramos um 

conglomerado de empresas antigas e criar uma companhia completamente nova‘, diz Vítor Mallmann, 

presidente da Quattor, cuja previsão de faturamento para o ano que vem é de 9 bilhões de reais. 

O processo de criação da nova marca durou quatro meses, envolveu dez publicitários e custou 6 

milhões de reais, incluindo anúncios que apresentaram a empresa ao mercado. Os executivos da 

companhia recém-criada deram apenas duas diretrizes para nortear a criação da marca. A primeira 

era fugir de uma espécie de padrão cristalizado no setor, pelo qual os nomes das empresas fazem 

referência direta às palavras ―química‖ e ―petroquímica‖ e, invariavelmente, são apresentados na 

forma de sigla. É o caso da iraniana National Petrochemical Company, ou NPC, e da chinesa Shanghai 

Petrochemical Company, ou SPC, duas grandes empresas oriundas de países emergentes. O veto incluía 

ainda soluções híbridas, como a adotada pela Braskem, cuja marca foi criada da fusão da expressão em 

inglês Brazilian chemical, algo como ―química brasileira‖. A segunda diretriz estava ligada às 

pretensões globais da nova companhia: sua marca deveria ser facilmente entendida e pronunciada em 

várias línguas. 

A primeira etapa do processo de batismo da Quattor exigiu dos publicitários um mergulho nas 

particularidades da petroquímica para encontrar termos que sintetizassem a atividade. ‗A idéia era 

estudar a petroquímica desde suas origens até a maneira como as empresas desse setor se apresentam 

hoje à opinião pública‘, diz Aaron Sutton, sócio e diretor de criação da agência de publicidade MPM, 

responsável pela estratégia de criação da marca. O resultado foi uma lista de 150 sugestões, das quais 

três nomes se tornaram finalistas do processo — Quattor, Totum e Kymia, adaptações de termos latinos e 

gregos. A escolha pelas duas línguas clássicas levou em conta a facilidade com que os termos são 

reconhecidos e pronunciados praticamente da mesma forma em vários países. Para apresentar aos 

executivos os finalistas, os publicitários produziram fac-símiles de páginas de jornais com reportagens 

trazendo os três nomes. O mesmo foi feito com reportagens de TV. Assim, foi possível ter uma percepção 

clara da marca em uso. Na criação de um nome para a empresa, no entanto, não se leva em conta 

apenas sonoridade e facilidade de pronúncia. A escolha por Quattor deu-se principalmente pelo fato de 

ser possível agregar à palavra de origem latina idéias positivas, como a preocupação ambiental. ―O 

número 4, nesse caso, remete aos elementos da natureza, terra, ar, fogo e água, que eram a base dos 

estudos dos antigos alquimistas‖, diz Sutton. Foi justamente a preocupação com a natureza que permeou 

a primeira campanha de TV da empresa. 

Ao adotar um nome com essas características, a Quattor seguiu uma tendência que já é explorada por 

outros representantes da indústria de commodities. Até recentemente, ter uma marca forte não estava 

entre as preocupações dessas empresas. Só no ano passado, duas grandes companhias do setor 

http://mm.portalexame.abril.com.br/empresas/ficha/petrobras
http://mm.portalexame.abril.com.br/empresas/ficha/braskem
http://mm.portalexame.abril.com.br/empresas/ficha/odebrecht
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aproximadamente R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), de acordo com substanciosa 

reportagem da revista ―Exame‖ para posicioná-la corretamente no mercado e diferenciá-

la da concorrente e co-Ré Braskem. 

 

   A Quattor Petroquímica é, de longe, a que tem o maior 

faturamento dentre as empresas do grupo. Somente no segundo trimestre de 2009 a 

empresa registrou lucro de R$ 175.000.000,00 (cento e setenta e cinco milhões de 

reais), elevando em 115% o valor em relação ao primeiro trimestre do mesmo ano (doc. 

20). Os últimos comunicados ao mercado (doc. 21) não deixam dúvida da franca 

recuperação da companhia e do seu potencial. 

 

   As co-Rés Maria, Cecília, e Vera, assim como a Autora, são 

sucessoras de Paulo Fontainha Geyer, que, juntamente com sua esposa Maria Cecília 

Soares de Sampaio Geyer (―Maria Cecília‖), fundou a Vila Velha, primeira Ré. 

 

   O fundador da companhia Vila Velha faleceu em novembro de 

2004, ficando como representante do espólio por ele deixado sua mulher Maria Cecília, 

a qual passou a exercer as funções atribuídas ao fundador. 

 

   A Sra. Maria Cecília, não se considerando mais apta a manter o 

controle da companhia Vila Velha, em função de sua idade avançada, renunciou ao 

direito de usufruto de todas as suas ações, transferindo-as, juntamente com todos os 

direitos a elas inerentes, para seus filhos. Também pesou na iniciativa a intenção da Sra. 

Maria Cecília promover a pacificação entre os filhos, especialmente no que tange às 

divergências na holding e nas sociedades controladas. 

 

   A partir de então ficou da seguinte maneira a distribuição das 

ações daquela companhia: 

                                                                                                                                               
renovaram suas marcas. Em junho, a ArcelorMittal, empresa resultante da compra da européia Arcelor 

pela indiana Mittal Steel, revelou seu nome oficial e sua logomarca, um ano depois da aquisição. O 

motivo da demora foi o longo processo de criação da marca: os publicitários responsáveis consultaram 

mais de 8 000 pessoas, entre executivos e clientes das duas empresas espalhados por todo o mundo, para 

saber que características a marca deveria ter. (...)‖ (destacou-se). 
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Composição acionária da Vila Velha 

Acionista Ações 

Ordinárias 

% Ações 

Preferenciais 

% Total das 

ações 

% 

Vera  1.211.116 19,08 2.178.890 18,54 3.390.006 18,73 

Maria 1.211.117 19,08 2.606.500 22,19 3.817.617 21,10 

Joanita 1.211.117 19,08 2.606.500 22,19 3.818.617 21,10 

Cecília 1.211.117 19,08 2.327,5258 19,81 3.538.645 19,55 

Alberto 1.503.686 23,68 2.028.952 17,27 3.532.638 19,52 

 

   Veja-se, ainda, o quadro abaixo, com a composição societária da  

Vila Velha, Unipar e Quattor após a doação das ações da Sra. Maria Cecília em favor 

dos filhos Joanita, Alberto, Maria, Cecília e Vera: 

 

Joanita

19,08% ON

da Vila Velha

Vera

19,08% ON

da Vila Velha

Cecília

19,08% ON

da Vila Velha

Maria

19,08% ON

da Vila Velha

Alberto

23,06% ON

da Vila Velha

Quattor Petrobras

32% ON

da Quator

Petroquisa

8% ON

da Quattor

Unipar

60% ON

da Quattor

Vitor Adler

11,85% ON

da Unipar

Free Float

24,87% ON

da Unipar

Gas Mutual Fund

5,97% ON

da Unipar

Vila Velha

57,31% ON

da Unipar

 

 

   Importante ressaltar que a Sra. Maria Cecília, quando realizou a 

doação das ações da Vila Velha aos seus filhos, deixou clara a sua intenção de que todos 

deveriam zelar igualmente pelo patrimônio da família, sem a formação de grupos de 

controle ou qualquer espécie de diferenciação entre os filhos (doc. 04). Essa intenção 

foi reafirmada em recente instrumento de doação feito em favor dos filhos (doc. 05). 
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Não obstante seus desejos quando da doação de suas ações na 

Vila Velha aos filhos, no dia 24 de abril de 2006, as co-Rés Vera, Maria e Cecília 

celebraram acordo de acionistas no âmbito da Vila Velha (doc. 06), cujos efeitos 

refletem em toda a sua cadeia societária, acima explicitada. 

 

   Para os efeitos do exercício do direito de voto, adotaram as 

signatárias do aludido acordo o mecanismo de reunião prévia, de maneira que, em 

preparação à realização de qualquer assembléia geral ou reunião do conselho de 

administração da Companhia Vila Velha ou de suas controladas diretas e indiretas, estas 

se reúnem previamente para definição do voto a ser proferido. 

 

   O mecanismo adotado pelas signatárias no acordo de acionistas 

criou um BLOCO DE CONTROLE na Vila Velha.  

 

   Ou seja, apesar de a participação de cada um dos acionistas ser 

igualitária ou muito similar em alguns casos, as Rés, com a formação do referido acordo 

de acionistas, passaram a ter o controle da Vila Velha, excluindo da formação da 

vontade social os outros dois (dois) acionistas da companhia — a Autora e seu irmão 

Alberto. 

 

   Com a celebração do acordo de acionistas e dos mecanismos ali 

previstos, a vontade dos minoritários — como é o caso da Autora — tornou-se 

irrelevante e insuscetível sequer de ser analisada no âmbito da Vila Velha e, por 

conseguinte, das empresas por ela controladas (Unipar e Quattor Petroquímica). 

 

   É certo que logo após a celebração do mencionado acordo de 

acionistas, a Autora, as co-Rés Cecília, Maria e Vera e, ainda, o Sr. Alberto Soares de 

Sampaio Geyer (―Alberto‖), outro acionista minoritário e irmão, chegaram a delinear, 

através de advogados indicados pela genitora de todos, um novo acordo de acionistas 

para que fosse efetivamente disciplinado o exercício do direito de voto entre os 

acionistas, dentre outras coisas. 
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   Nesse sentido, vide minuta preliminar datada de 11 de Dezembro 

de 2007 (doc. 07), da qual merecem destaque as seguintes cláusulas: 

―2.1. Os principais objetos do presente Acordo são (i) disciplinar e regular os 

termos e condições sob as quais a Companhia e as demais Sociedades do 

Grupo Unipar irão desenvolver os seus negócios; e (ii) estabelecer diretrizes 

gerais quanto à relação das Partes na qualidade de acionistas da Comanhia e 

aos interesses das Partes no tocante às demais Sociedades do Grupo Unipar, 

de acordo com os termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, em 

especial no tocante às estipulações, dentre outras questões, sobre a condução 

dos negócios, estrutura societária, administração, restrições sobre a 

transferência de ações, distribuição de lucros e exercício do poder de 

controle. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.7. O Conselho de Administração da Companhia reunir-se-à pelo menos uma 

vez a cada 02 (dois meses), na sede da Companhia. Cada membro do 

Conselho de Administração terá o direito de convocar uma reunião através de 

notificação escrita com antecedência mínima de 04 (quatro) dias, 

acompanhada por uma lista das matérias a serem consideradas pelo  

Conselho de Administração na referida reunião, e, se for o caso, cópia de 

todos os documentos a serem circulados, apresentados ou discutidos na 

reunião. Sem prejuízo das demais matérias a serem tratadas, em cada reunião 

do Conselho de Administração da Companhia os conselheiros serão 

informados pela Diretoria da Companhia e pelos órgãos da administração 

das demais Sociedades do Grupo Unipar acerca das atividades desenvolvidas 

a serem desenvolvidas pela Companhia, pela Unipar e pelas demais 

Sociedades do Grupo Unipar. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.10. Os seguintes atos somente serão realizados pela Companhia co a 

aprovação prévia, por unanimidade, do Conselho de Administração da 

Companhia: 

(i) aquisição ou alienação de (a) participação em qualquer sociedade ou 

outra pessoa jurídica (incluindo mas não se limitando a, a participação detida 

pela Companhia Unipar), (b) qualquer estabelecimento ou (c) qualquer 

operação empresarial; 

(...) 

(iv) alienação de bens do ativo permanente da Companhia, de qualquer valor, 

independentemente de sua utilização operacional, ou a alienação ou 

transferência de uma parcela relevante (em uma operação ou em uma série de 

operações relacionadas) dos ativos ou negócios da Companhia; 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3.11. Os seguintes atos somente serão realizados por qualquer Sociedade do 

Grupo Unipar com aprovação prévia, por unanimidade, do Conselho de 

Administração da Companhia: 

(...) 

(iii) alienação de bens do ativo permanente da Unipar e/ou de quaisquer 

outras Sociedades do Grupo Unipar, de qualquer valor, independentemente de 

sua utilização operacional, ou a alienação ou transferência de uma parcela 
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relevante (em uma operação ou em uma série de operações relacionadas) dos 

ativos ou dos negócios da Unipar e/ou de quaisquer outras Sociedades do 

Grupo Unipar‖. 

   Esse acordo de acionistas, embora tenha sido delineado e 

amplamente discutido com a participação de todos os acionistas da Vila Velha e da 

própria mãe de todos eles (através do insigne advogado que a representava na 

oportunidade, o Dr. Francisco Müssnich), não chegou a ser firmado por motivos que até 

então eram desconhecidos. 

 

   Sem condições de expressar sua vontade na condução dos 

negócios da família, a Autora passou a verificar os abusos praticados por suas irmãs — 

e pelo curador de uma delas — no controle da Vila Velha, com reflexo nas demais 

sociedades que formam a cadeia empresarial. Mas somente agora pôde compreender 

os verdadeiros motivos que ensejaram as mudanças acima referidas. 

 

   Para melhor análise, faz-se necessário trazer a lume a real 

seqüência dos fatos. 

 

   B) DOS ABUSOS PRATICADOS PELO BLOCO DE CONTROLE DA 

VILA VELHA. 

 

   No dia 2 de junho de 2008, em Assembléia Geral Extraordinária, 

os signatários do acordo de acionistas da Vila Velha (Vera, Maria e Cecília)  

deliberaram a exclusão do artigo 6º do Estatuto Social da companhia (primeira ré) 

(doc.08).  

 

   Referido dispositivo do Estatuto Social restringia a alienação e 

transferência das ações de emissão da Vila Velha para terceiros, uma vez que exigia, 

para tal finalidade, a aprovação prévia e expressa de acionistas (excluindo o ofertante) 

representando 90% capital social para que fosse possível a transferência das ações. 
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   O mesmo dispositivo estatutário assegurava o direito de 

preferência em favor da Vila Velha e dos demais acionistas em relação à aquisição de 

eventuais ações colocadas à venda. 

 

   Confira-se: 

 

Art. 6º - É defeso a qualquer acionista ceder ou transferir suas ações, no todo 

ou, em parte, quer a outro acionista, quer a terceiros, sem concordância 

expressa de acionistas que detenham, no mínimo, 90% (noventa por cento) do 

capital social, excluída a participação do acionista ofertante. 

Parágrafo único – Se qualquer dos acionistas não concordar com a 

transferência de ações postas à venda, ou, ainda, ocorrendo a hipótese 

prevista no parágrafo 2º, deste artigo, a Companhia poderá adquiri-las no 

todo ou em parte, ao mesmo preço, comprovadamente ofertado por terceiros 

ou sucessores, sem prejuízo do capital social e desde que a operação se faça 

na forma e para os fins previstos no art. 30, da Lei 6404 de 15 de dezembro de 

1976. 

    

   Embora esse artigo 6º exigisse pelo menos 90% (noventa por 

cento) do capital social para a superação dos óbices ali previstos, as co-Rés Vera, Maria 

e Cecília excluíram as regras ali previstas, bastando, agora, apenas 59,4% (cinqüenta e 

nove vírgula quatro por cento) do capital social (por elas detido) para tanto. 

    

   Por outro lado, o acordo de acionistas firmado entre as mesmas 

co-Rés contemplou os mesmos efeitos do aludido artigo 6º do Estatuto Social somente 

entre as signatárias.  

 

   De fato, pelo acordo, são assegurados aos signatários (i) o direito 

de preferência à aquisição das ações de emissão da Vila Velha ofertada à venda e (ii) o 

direito de venda conjunta, conforme se verifica nas cláusulas abaixo transcritas: 

 

2.1. Restrições à transferência de ações. Caso qualquer das partes deseje 

―transferir‖ (conforme definido abaixo), no todo ou em parte, as suas ações 

somente poderá fazê-lo se observadas as disposições desta Cláusula 2, sob 

pena do disposto na Cláusula 2.11 abaixo e demais disposições aplicáveis. 

2.2. Direito de venda conjunta e direito de preferência. A parte  (―Acionista 

Ofertante) que desejar transferir suas ações (―ações ofertadas‖) para 

qualquer pessoa ou para qualquer parte (―potencial comprador‖), somente 
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poderá fazê-lo validamente depois de assegurada oportunidade de exercício 

dos direitos de venda conjunta e de preferência estabelecidos neste Acordo de 

Acionistas, observando-se, para tanto. os procedimentos descritos a seguir: 

(...) (grifou-se). 

 

   Note-se que os mecanismos de proteção previstos no Estatuto 

Social da Vila Velha foram subtraídos e passaram a ser um privilégio apenas para as 

acionistas Vera, Maria e Cecília, que acabaram por constituir um bloco de controle 

intransponível e apto a zelar apenas pelos interesses pessoais dos acionistas que o 

integram. 

    

   E não foi só. 

 

   O bloco de controle também passou a praticar inúmeros atos com 

o objetivo de alijar a Autora de qualquer participação na Vila Velha e, por conseguinte, 

nas empresas controladas direta ou indiretamente por esta última.  

 

   A Autora também teve tolhido o seu direito de informação em 

relação à Vila Velha e aos empreendimentos dos quais ela tem participação, inclusive a 

Quattor Petroquímica. Registre-se, que os pedidos de informação dirigidos pela Autora 

à companhia foram formal e sumariamente denegados sob o fundamento de que tais 

requerimentos ―extrapolam o direito de fiscalização‖ (doc. 09). 

 

   A Autora também foi excluída do Conselho de Administração da 

Unipar, sem qualquer justificativa, deixando de ter a oportunidade de opinar sobre a 

condução dos negócios e sobre o acervo patrimonial das companhias subsidiárias e 

controladas. 

 

   Ficou patente a intenção das co-Rés Cecília, Maria e Vera de 

afastar a Autora e seu irmão Alberto do controle dos negócios da família e de forçá-los 

— através de golpes emocionais e financeiros — a deixar o grupo empresarial 

constituído a partir da Vila Velha. 
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   Até porque, logo após a formação do bloco de controle as co-Rés 

Maria e Vera, e, ainda, o Sr. Frank, curador da co-Ré Cecília, chegaram a encaminhar 

proposta à Autora para a aquisição de suas ações (doc. 17). 

 

   Em situação oposta à vivida pela Autora, as acionistas Vera, 

Maria e Cecília, por si ou por seus representantes, não só permaneceram nos cargos já 

ocupados anteriormente, como passaram a acumular outras funções remuneradas na 

Vila Velha, na Unipar e na Quattor Petroquímica. 

 

   Registre-se, à guisa de exemplo, que em decorrência da formação 

desse bloco de controle, Vera, Maria e Cecília elevaram substancialmente a 

remuneração dos cargos que elas ou seus representantes exercem nas citadas 

companhias, bem como instituíram benefícios incompatíveis com a aplicação de 

qualquer princípio de governança corporativa ou mesmo de razoabilidade na condução 

de negócios no âmbito de sociedades empresárias. 

 

   Não é por outro motivo que o Sr. Frank, filho e curador da co-Ré 

Cecília — e atual Presidente do Conselho de Administração da Quattor Petroquímica —

a partir da formação desse bloco de controle, passou a ostentar, às custas das 

companhias, uma imagem de pessoa abastada, com direito à promoção pessoal de 

muitos eventos, e luxuosos benefícios à disposição, dentre outras coisas.  

 

   Em Março de 2009 a Autora chegou a notificar a diretoria da Vila 

Velha a respeito da ocorrência de manobras com eventuais reflexos nas próprias 

demonstrações financeiras da companhia (doc. 10), tamanha a relevância que os abusos 

praticados pelas co-Rés Vera, Maria e Cecília estavam assumindo. 

 

   Em outras palavras, enquanto o bloco de controle passou a 

perceber vultosas remunerações das Companhias controladas, na contra-mão disso tudo 

a Autora experimentou sensível perda de rendas. 

 

   Todavia, o mais grave ainda estava por vir. 
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   Não bastasse os abusos já praticados pelas co-Rés Maria, Vera e 

Cecília na condução do grupo econômico, recentemente foi possível compreender o real 

objetivo de toda essa trama — e o núcleo da presente ação —: as co-Rés Maria, Vera e 

Cecília, em conluio com os demais co-Réus, estão entregando o principal ativo da 

Vila Velha e da família Geyer, a Quattor Petroquímica, para a concorrente e co-Ré 

Braskem.  

 

   Essa tranferência do principal ativo do grupo, responsável por 

mais de 80% das suas receitas, está ocorrendo à revelia da Autora e a partir de um 

evidente conluio estabelecido entre os co-Réus. 

 

   C) DA IMINÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DO “PLANO” ENGENDRADO 

PELAS RÉS (NÚCLEO DA AÇÃO). 

 

   Conforme noticiado através de ―Fatos Relevantes‖ publicados em 

23 de Agosto de 2009 pelas co-Rés Quattor Petroquímica e Unipar, e também pela 

empresa Braskem (docs. 11/13) — na qual a Petrobrás também detém participação 

acionária —, reproduzidos abaixo, essas empresas estão em  tratativas com o objetivo 

de celebrar o que se chamou de ―aliança estratégica‖: 

 

Fato relevante publicado por Quattor 

―A Unipar, na qualidade de acionista controladora, avalia permanentemente 

possibilidades de incrementar os negócios e a estrutura de capital da Quattor. 

2. Nesse sentido, e visando explorar uma dessas alternativas, foram 

iniciados entendimentos preliminares com os acionistas da Braskem S.A., de 

cujo capital a Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. também participa, para 

estudo de eventual aliança estratégica. Até esta data, contudo, a Unipar 

não celebrou nenhum acordo, nem mesmo de caráter preliminar, para a 

realização de qualquer operação‖ (doc. 11). 

 

 

Fato relevante publicado por Unipar 

―A  Unipar  –  União  de  Indústrias  Petroquímicas  S.A.  ("Companhia")  

[Bovespa: UNIP3/UNIP5/UNIP6],  tendo  em  vista  a  divulgação  de  

matéria  jornalística  sobre possível  operação  envolvendo  sua  controlada 

Quattor Participações S.A.  ("Quattor"), vem esclarecer aos seus acionistas e 

ao mercado, em cumprimento à  Instrução CVM 358/02, o seguinte:  
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1.  A  Unipar,  na  qualidade  de  acionista  controladora,  avalia  

permanentemente possibilidades de incrementar os negócios e a estrutura de 

capital da Quattor.  

2. Nesse  sentido,  e  visando  explorar  uma  dessas  alternativas,  foram  

iniciados entendimentos  preliminares  com  os  acionistas  da  Braskem  S.A.,  

de  cujo  capital  a Petrobrás - Petróleo Brasileiro S.A. também participa, 

para estudo de eventual aliança estratégica. Até esta data, contudo, a  Unipar  

não celebrou  nenhum  acordo,  nem mesmo de caráter preliminar, para a 

realização de qualquer operação.  

3.  A  Unipar,  no  interesse  de  seus  acionistas  e  no  de  seus negócios e  o  

de  suas controladas, informa  que  somente  voltará  a  comentar  o  

andamento  de  tais entendimentos caso eles venham a ser concluídos 

satisfatoriamente, com a celebração de  qualquer  ajuste  que  deva  ser  

divulgado  ao  mercado,  na  forma  da  lei  e  da regulamentação da 

Comissão de Valores Mobiliários.‖ (doc. 12) 

 

Fato Relevante publicado por Braskem 

―Braskem S.A. (―Braskem‖), em atendimento à Instrução CVM n.º 358/02, a 

propósito de notícia veiculada na imprensa sobre sua participação em 

processo de aquisição de ativos, vem a público esclarecer a seus acionistas e 

ao mercado em geral que mantém diálogo continuo com diversas empresas na 

busca de oportunidades de aliança e crescimento, em consonância com sua 

estratégia de internacionalização e com seu objetivo de se tornar um dos 

líderes mundiais da indústria petroquímica. Todos os potenciais movimentos 

considerados pela Braskem terão como premissa o seu fortalecimento 

competitivo e a preservação da higidez de sua estrutura de capital. 

Especificamente com relação à noticiada existência de negociações para 

aquisição da Quattor Participações S.A. (―Quattor‖), a Braskem esclarece 

que embora tenha sido iniciado diálogo com os acionistas da Quattor visando 

a identificar eventuais oportunidades de aliança estratégica em seus negócios, 

não existe até o presente momento qualquer resultado concreto ou 

compromisso, ainda que preliminar, nem prazo previsto para a conclusão 

desses entendimentos. 

A Braskem manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da 

eventual conclusão destes entendimentos e voltará a comentar o assunto caso 

seja concretizado qualquer fato que deva ser divulgado, na forma da lei e da 

regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários. A Braskem aproveita a 

oportunidade para reafirmar seu compromisso com as melhores práticas de 

Governança Corporativa, através da busca por excelência na comunicação 

com o Mercado de Capitais.‖ (doc. 13) 

 

 

   Cumpre registrar, neste passo, que o acionista controlador da 

Braskem é o grupo Odebrecht, que detém 63,3% do capital social votante; a Petrobrás, 

por seu turno, detém 31% do capital social votante da Braskem. 
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    O Sistema Petrobrás é acionista comum, portanto, da Braskem e 

da Quattor Petroquímica. As empresas que integram o Sistema Petrobrás têm 

participação fundamental na operação daquelas sociedades empresárias — afinal a 

Petrobrás é a única fornecedora brasileira da matéria-prima utilizada na operação —, daí 

a sua inegável intervenção e participação na ―aliança estratégica‖ anunciada nos ―Fatos 

Relevantes‖ acima referidos, juntamente com o bloco de controle formado pelas co-Rés 

Maria, Cecília e Vera. 

 

   Segundo apurado e até mesmo já divulgado na imprensa, a 

chamada ―aliança estratégica‖ entre a Braskem e Unipar será implementada em três 

fases.  

 

   Na primeira fase, a Petrobrás ou a Petroquisa realizará aporte de 

capital suficiente para diluir a participação da Unipar na Quattor e adquirir o controle 

societário da Quattor Petroquímica.  

 

   Na segunda fase a Petrobrás ou a Petroquisa cederá o controle 

societário da Quattor Petroquímica para a Braskem.  

 

   Na terceira fase a Quattor Petroquímica será incorporada pela 

Braskem ou por empresa afiliada ou consorciada (incorporação/permuta de ações).  

 

   Para tanto, como se verifica Estatuto Social da Quattor 

Petroquímica, bastaria uma autorização do Conselho de Administração a partir da 

existência de capital já autorizado (doc. 23). 

 

   Ou seja, tudo está preparado e ocorrerá em um único momento. 

Amanhã a Autora poderá ―acordar‖ com o anúncio da operação e, conseqüentemente, 

com o comprometimento do grupo empresarial do qual é acionista. 
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   Nada diferente do que já ocorreu em relação à outra relevante 

companhia petroquímica nacional, a Triunfo S/A (―Triunfo‖), que foi recentemente 

incorporada pela mesma Braskem em operação similar (doc. 14). 

 

   Como se vê, a operação tem por objetivo final, através de uma 

série de atos adrede estabelecidos e planejados, transferir a Quattor Petroquímica, 

o principal ativo da Vila Velha, para a sua concorrente Braskem. 

 

   À Autora e à própria Vila Velha será imposta a substituição dos 

riscos de um negócio pujante (Quattor Petroquímica) pelos riscos da administração de 

ações na bolsa de valores de uma outra companhia (Braskem) — isto na hipótese de 

ainda restar alguma participação acionária após a operação antes apresentada. 

 

   Trata-se, à evidência, de ―aliança estratégica‖ que atende apenas 

aos interesses das co-Rés Petrobrás e Petroquisa e, também, da co-Ré Braskem. Afinal, 

essa operação eliminará uma indústria pioneira do setor — hoje controlada 

indiretamente pela Vila Velha —, na qual foram realizados vultosos investimentos, para 

constituir um autêntico monopólio no setor petroquímico para uma de suas coligadas, a 

Braskem. 

 

   Neste ponto pede-se vênia para abrir um parêntese a fim de 

indagar: o que justifica a transferência do mais importante ativo do grupo capitaneado 

pela Vila Velha um ano, aproximadamente, após sua criação e de todos os 

investimentos realizados para esse fim? O que justifica, ainda, a transferência da 

Quattor Petroquímica para a sua concorrente, de forma dirigida? Absolutamente nada. 

 

   Repita-se neste passo, por relevante, que a Autora jamais teve 

conhecimento ou muito menos teve a oportunidade de se manifestar a respeito da 

operação ora tratada, muito embora seja proprietária de 19,08% das ações da holding 

Vila Velha. Note-se, a propósito, que a despeito da relevância do assunto, não há 

qualquer menção a ele na Assembléia de Acionistas que antecedeu a publicação dos 

mencionados ―Fatos Relevantes‖ para atribuir publicidade às negociações entabuladas 
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em torno da Quattor Petroquímica (doc. 15). Também não há qualquer outra deliberação 

em outros órgãos da administração da Vila Velha. 

  

   A realidade é uma só: toda esta operação, planejada de longa data, 

decorre de um ―jogo de cartas marcadas‖ entre os acionistas Maria, Vera e Cecília e 

os seus representantes na administração das companhias, juntamente com as co-Rés 

Petrobrás, Petroquisa e Brasken. 

 

   É manifesta a colisão com o ordenamento jurídico pátrio, senão 

vejamos. 

 

- III - 

DO DIREITO 

 

   A) DA LEGITIMIDADE DA AUTORA. 

 

   Pelo cenário descrito nos tópicos anteriores, que os co-Réus, 

através de um ―jogo de cartas marcadas‖, estão buscando transferir o principal ativo do 

grupo capitaneado pela Vila Velha, da qual a Autora detém 19,08%, para uma empresa 

concorrente. 

   

   Configurado o prejuízo, a Autora tem legitimidade para promover 

ação a fim de responsabilizar as pessoas que deram causa a esse ilícito e obter a 

indenização  correspondente à dilapidação e a desvalorização do seu patrimônio, 

inclusive à luz do disposto no artigo 159, §7º, da Lei das Sociedades Anônimas. 

 

   Não menos certo é que a Autora detém legitimidade, neste 

momento, para propor a presente ação visando impedir a ocorrência dos atos tidos por 

ilícitos ou, ainda, coarctar a situação de ilegalidade. 

     

  Também detém a Autora legitimidade para o manejo de ação 

objetivando tutela específica para resguardar os seus direitos fundamentais na condição 
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de acionista da holding que controla diversas empresas, inclusive a Quattor 

Petroquímica. 

   

   (B) A TUTELA ESPECÍFICA PARA EVITAR A OCORRÊNCIA DE 

DANOS (POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO). 

 

   Não há dúvida, por outro lado, de que o ordenamento jurídico 

pátrio prestigia a tutela preventiva, visando evitar a ocorrência de situação lesiva à 

esfera jurídica do jurisdicionado.  

 

   No caso concreto, em que se verifica a responsabilidade dos 

acionistas e administradores da Vila Velha pela prática de ilícitos que poderão acarretar 

danos à Autora e à própria sociedade, como será exposto com mais vagar a seguir, é 

jurídico e recomendável suprimir a situação ilícita, e não aguardar o desfecho dos atos 

espúrios que estão sendo levados a efeito pelos co-Réus — até porque eles resultarão 

em danos irreparáveis à Autora e ao próprio grupo empresarial do qual ela é acionista. 

 

   Oportuno trazer a lume as considerações de PHILIPPE LE 

TOURNEAU, citado por Éneas Costa Garcia: 

 

 ―A regra de ouro da responsabilidade civil não é tanto a reparação do 

prejuízo passado ou do prejuízo futuro virtual, mas, mais fundamentalmente, 

de colocar um termo aos atos contrários ao direito, o que consiste em 

suprimir a situação ilícita. Não se trata, propriamente falando, de uma 

reparação porque a medida não opera sobre a matéria do prejuízo mais sobre 

a sua causa. Ela tende à salvagarda, para o futuro, do direito ou do interesse 

violado, suprimindo o estado de fato cuja perpetuação conduziria a um 

prejuízo‖ (in Responsabilidade Civil dos Meios de Comunicação, Editora 

Juarez de Oliveira, p. 77 - destacou-se). 

 

   LUIS GUILHERME MARINONI, lecionando especificamente sobre a 

tutela inibitória, aponta no mesmo sentido: 

 

―A tutela inibitória é uma tutela específica, pois objetiva conservar a 

integridade do direito, assumindo importância não apenas porque alguns 

direitos não podem ser reparados e outros não podem ser adequadamente 
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tutelados através de técnica ressarcitória, mas também porque é melhor 

prevenir do que ressarcir, o que equivale a dizer que no confronto entre a 

tutela preventiva e a tutela ressarcitória deve-se dar preferência à primeira‖ 

(in Tutela Inibitória, Editora Revista dos Tribunais, p. 28 – destacou-se). 

 

   Como cediço, a concessão de tutela preventiva decorre do artigo 

5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o acesso ao Poder Judiciário 

para solucionar não só lesão, mas também ―ameaça a direito‖. 

   Para dar eficácia a essa disposição constitucional, o artigo 461 do 

CPC
2
 prevê a concessão de tutela específica para evitar a ocorrência do dano, 

conferindo ao Poder Judiciário mecanismos eficientes para a sua implementação. 

 

   O pressuposto para a tutela inibitória é o ilícito. Conforme 

lecionam LUIS GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART, ―a tutela inibitória é 

essencialmente preventiva, pois é sempre voltada para o futuro, destinando-se a 

impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação‖ (in Manual do Processo 

de Conhecimento, Editora RT, 3ª. edição, p. 485 - destacou-se). 

 

   No mesmo sentido, LUIZ FUX observa, com propriedade, que ―A 

tutela inibitória tem por finalidade impedir a prática de um ilícito, não importando, 

num primeiro plano, a eventualidade da ocorrência de um dano mas antes, do ato 

contra o direito. Revela, assim, a proposta de inibição um veto para que o ato não 

ocorra, não prossiga, ou não se repita. A probabilidade de que um ato venha a ser 

                                                 
2
 Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.  

§ 1
o
 A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a 

tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.  

§ 2
o
 A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).  

§ 3
o
 Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento 

final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A 

medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.  

§ 4
o
 O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe 

prazo razoável para o cumprimento do preceito.  

§ 5
o
 Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, 

de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por 

tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento 

de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial. 

§ 6
o
 O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou 

insuficiente ou excessiva.  
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praticado contra uma conduta legal sancionada é o bastante para surgir o interesse 

processual no manejo da tutela de inibição‖. (in Curso de Direito Processual Civil, 

Volume 1, 4ª. edição, Editora Forense, p. 99 – destacou-se). E complementa o ilustre 

jurista: ―A iniciativa inibitória cumpre o escopo da efetividade da jurisdição com muito 

mais eficiência que uma condenação ‗ex post facto‖ (in Curso de Direito Processual 

Civil, Volume 1, 4ª. edição, Editora Forense, p. 99). 

 

   No caso vertente, considerando que há fundado receio do 

descumprimento dos deveres societários e da prática de outros atos ilícitos que resultem 

na alienação do acervo patrimonial da Vila Velha, como será detalhado a seguir, revela-

se não só possível (possibilidade jurídica do pedido), como imperiosa, a concessão de 

tutela inibitória vindicada nesta ação. 

 

   Com efeito. 

 

   (C) DO USO ABUSIVO DO PODER DE CONTROLE, ASSOCIADO À 

TENTATIVA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO A ENSEJAR INTERVEÇÃO JUDICIAL NO CASO 

CONCRETO. 

 

   O artigo 115, da Lei das Sociedades Anônimas, não deixa dúvida 

de que os acionistas devem firmar a vontade social através do voto e deliberações ―no 

interesse da companhia‖.  

 

   Confira-se: 

 

―Art. 115. O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; 

considerar-se-á abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia 

ou a outros acionistas, ou de obter, para si ou para outrem, vantagem a que não 

faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para a companhia ou para 

outros acionistas‖ (destacou-se). 
 

Quando integrante do bloco de controle de uma sociedade ou de 

um grupo de sociedade, os acionistas devem observar com ainda mais rigor o princípio 
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fundamental previsto no artigo 115 acima transcrito, pois suas deliberações irão 

efetivamente definir os rumos dos negócios. 

 

 

Registre-se, a título exemplificativo, que o E. Tribunal de Justiça 

do Estado do Rio de Janeiro já teve a oportunidade de responsabilizar acionista 

majoritário de uma sociedade empresária por manter ―contato em prol de empresa 

concorrente‖.  

Veja-se a ementa atribuída àquele Aresto: 

 

―RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADOR SOCIEDADE 

ANONIMA DUPLICATA DESCONTOS ILEGAIS ABUSO DE PODER 

RESSARCIMENTO DOS DANOS. Responsabilidade civil de administrador e 

acionista majoritário pelos prejuízos provocados na sociedade anônima. 

Descontos ilegais de duplicatas. Numerários não eram repassados ao caixa 

da firma. Os réus agiram com absoluta inobservância de seus deveres quanto 

ao dever de lealdade para com a empresa na qual eram diretor e acionista 

majoritário, havendo manifesto desvio e abuso de poder, o que viola os arts. 

153,155 I e II da Lei 6404/76 em razão das ações praticadas, tais como 

descontos ilegais de duplicatas, ausência de repasse dos numerários ao caixa 

da firma, contato em prol de empresa concorrente, pagamento a maior dos 

honorários da diretoria no período entre 1988 e 1991, retirada de 

importância a título de honorários mesmo tendo renunciado a eles, restando 

claro o dever de ressarcir os prejuízos provocados. Recurso conhecido e 

desprovido.‖ (TJ/RJ - Apelação Cível 2006.001.63659, 14ª Câmara Cível, 

Des. Ferdinaldo do Nascimento, DJ: 21/03/2007 – destacou-se).  

 

 

   A partir dessa rápida análise, é possível verificar que os fatos 

trazidos a lume na presente ação caracterizam um gravíssimo cenário de ilegalidade. 

    

   Com efeito, consta da exposição delineada nos tópicos anteriores 

que as co-Rés Vera, Cecília e Maria organizaram-se e, após diversos outros abusos, 

estão utilizando do poder de controle da Vila Velha para transferir o principal ativo 

dessa sociedade – o controle através da Unipar, da Quattor Petroquímica – para um 

terceiro, à revelia e em detrimento da Autora. 

 

http://www.tj.rj.gov.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=JURIS&LAB=CONxWEB&PGM=WEBPCNU88&N=200600163659
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   É evidente que essa operação é altamente prejudicial para a Vila 

Velha e para toda a estrutura societária por ela liderada — inclusive para a Autora que 

detém, como já exposto, 19,08% da Vila Velha. Basta verificar que na hipótese de 

efetivação dessa operação o grupo perderia, como já dito, a segunda maior petroquímica 

do País — consolidada há aproximadamente 01 (um) ano após vultosos investimentos 

— e a capacidade de lucro a ela inerente. 

 

   Aliás, a perda da Quattor Petroquímica poderia até mesmo 

comprometer a própria saúde financeira do grupo capitaneado pela Vila Velha, afinal, 

essa empresa representa, seguramente, grande parte do seu faturamento. 

 

   Embora esse cenário já fosse o suficiente para demonstrar a 

incompatibilidade desse cenário com os deveres legais dos acionistas que a estão 

conduzindo — o que pode ser verificado inclusive tomando-se por base o precedente do 

E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro referido acima, que considerou ilícita 

até mesmo os contatos feitos pelo acionista majoritário com empresa concorrente —, 

verifica-se ainda no caso concreto uma situação absurda ao se constatar que o objetivo 

final da operação ora analisada, como já adiantado anteriormente, é o de transferir a 

Quattor Petroquímica para a sua única concorrente, a co-Ré Brasken. 

 

   Note-se bem: o bloco de controle da Vila Velha está atuando à 

revelia da Autora para transferir à concorrência a principal empresa do grupo 

econômico — a qual foi recém constituída após vultosos investimentos. 

 

   O que mais é preciso para demonstrar que estão agindo contra os 

interesses da sociedade e da Autora?   

 

   A rigor, nada. 

 

   Mas é possível demonstrar, como já adiantado anteriormente, que 

a operação ora enfocada decorre de um ―jogo de cartas marcadas‖ entre todos os co-

Réus. 
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   De fato, entre os co-Réus que integram o bloco de controle da 

Vila Velha, os co-Réus que participam da composição acionária da Quattor 

Petroquímica e a co-Ré Brasken há um elo comum: a empresa Estáter Gestão e Finanças 

(doc. 16). 

 

   Explica-se. 

 

 

   A Estáter  teve intensa atuação dentro do grupo liderado pela Vila 

Velha em um passado recente. Há pouco tempo, adquiriu o controle da Securitas União 

Corretora de Seguros S/A e passou a ser sócia – majoritamente – da co-Ré Maria e do 

seu subrinho Frank. 

 

   A Estáter, outrossim, foi contratada pela Vila Velha e pela Unipar 

para estruturar a formação da Quattor Petroquímica há aproximadamente um ano. 

 

   Nesse interregno, a Estáter passou a representar os acionistas 

Vera, Maria e o Sr. Frank na tentativa de aquisição das ações da Autora (doc. 17). 

 

   Por outro lado, a Estáter presta assessoria à co-Ré Petrobrás e à 

co-Ré Braskem  - como ocorreu na aquisição do Grupo Ipiranga pela Petrobrás, Brasken 

e Ultra. 

 

   Agora, conforme se verifica em recente notícia publicada na 

última sexta-feira no portal ―Veja-online‖ pelo jornalista Lauro Jardim (doc. 18), a 

mesma Estáter está atuando na operação tratada nestes autos: 

O homem-fusão  
| 7:28  

Quem está trabalhando na costura da fusão dos ativos da Petroquisa, Braskem e Quattor é o 

discreto Percio de Souza, dono da Estáter. Em 2007, Percio assessorou a compra da Ipiranga 

pelo consórcio formado pela Petrobras, Braskem e Ultra. Teve participação ativa na compra do 

Pontro Frio pelo Pão de Açúcar e na aquisição da antiga Aracruz pelo grupo Votorantim. É o 

próprio homem-fusão. 

http://veja.abril.com.br/blog/radar-on-line/economia/o-homem-fusao/
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Por Lauro Jardim  

 

   Veja-se, portanto, que há uma só empresa representando ―todas as 

pontas‖ do negócio, deixando clara a existência de um conluio entre os co-Réus na 

operação ora tratada, isso tudo, como dito, de longa data.  

 

   Há algumas questões importantes que ficam sem resposta e 

apenas corroboram esse cenário: 

 

(i) se a Estáter participou da estruturação da Quattor Petroquímica há 

aproximadamente um ano, por que agora está estruturando uma operação para 

transferir a companhia para a sua concorrente? 

 

(ii) se agora se apresenta uma ―necesidade‖ de venda da Quattor Petroquímica 

isso poderia ser imputado a uma falha do projeto da sua criação. Por que a 

mesma empresa que estruturou a Quattor Petroquímica está novamente 

contradada para a nova operação? Por que toda a operação está sendo 

direcionada para a concorrente Brasken? 

 

(iv) se a Estáter está mandatada por todos os co-Réus – ainda que formalmente 

para diferentes assuntos -, quais os interesses que ela está defendendo na 

operação? 

 

   Essas perguntas, seguramente, não poderão ser respondidas sem 

evidenciar uma associação entre os co-Réus, em detrimento do grupo liderado pela Vila 

Velha e da Autora — associação essa que irá comprometer, talvez de forma irreversível, 

a própria manutenção do grupo empresarial e tudo aquilo que sempre foi idealizado 

pelos seus criadores, inclusive na forma de encargos. 

 

   O que se verifica é que todos os co-Réus estão prestes a obter 

relevantes benefícios com a operação. Os únicos a perder são o grupo econômico que 
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tem como holding a Vila Velha e, por conseguinte, a Autora e os demais acionistas 

minoritários que eventualmente foram excluídos de qualquer análise, como ela. 

 

   Assim, diante de tudo o que foi exposto, conclui-se que a Quattor 

Petroquímica está prestes a ser transferida para a sua concorrente, pouco tempo após a 

sua criação e os investimentos necessários para tanto, em decorrência de uma indevida 

associação entre os co-Réus, através de um elo comum, em detrimento da Autora e do 

grupo econômico ao qual está vinculado a citada empresa petroquímica.  

   

   Não há dúvida de que desse cenário emerge uma situação de 

ilegalidade — decorrente do abuso do poder de controle aliado a uma associação entre 

os co-Réus para prestigiar interesses próprios e de terceiros — que deve ser 

imediatamente coarctada pelo Poder Judiciário a fim de evitar maiores prejuízos à 

Autora e resguardar os seus direitos fundamentais de acionista. 

 

   (D) DO EXERCÍCIO ABUSIVO DO PODER DE CONTROLE SOB 

OUTRO ENFOQUE A ENSEJAR INTERVEÇÃO JUDICIAL NO CASO CONCRETO. 

 

   O artigo 117, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas, estabelece 

como exercício abusivo do poder qualquer orientação dada à companhia que seja lesiva 

ao interesse nacional (―§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: a) orientar 

a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional ...‖). 

 

   Esse interesse nacional protegido pela Lei das Sociedades 

Anônimas, evidentemente, é aquele delineado pelo ordenamento jurídico pátrio para o 

mercado em geral e para área de atuação da companhia. 

    

   No que tange às companhias petroquímicas, o regime a ser 

aplicado é o da livre concorrência e não o do monopólio, conforme deflui do artigo 170 

e seguintes, da Constituição Federal.  
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   Não é por outro motivo que a Lei do Petróleo (Lei Federal nº 

9.478/97) prevê dentre as ―políticas nacionais para o aproveitamento racional das 

fontes de energia‖ a promoção da livre concorrência, conforme se verifica no artigo 1º, 

inciso IX: 

 

―Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão 

aos seguintes objetivos: 

 I - preservar o interesse nacional; 

 II - promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos 

energéticos; 

 III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta dos produtos; 

 IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia; 

 V - garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional, nos 

termos do § 2º do art. 177 da Constituição Federal; 

VI - incrementar, em bases econômicas, a utilização do gás natural;  

VII - identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas 

diversas regiões do País; 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos 

insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis; 

IX - promover a livre concorrência 

(...)‖ (destacou-se). 

 

   O mesmo diploma, em seu artigo 71, faz expressa referência ao 

objetivo de promover a competitividade no setor da indústria petroquímica: 

 

―Art. 71. Os derivados de petróleo e de gás natural que constituam insumos para a indústria 

petroquímica terão o tratamento previsto nos arts. 69 e 70, objetivando a competitividade do 

setor‖ (destacou-se). 

  

   Isso significa dizer que o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu 

claramente para o setor petroquímico o regime da competitividade. 

 

   E nem poderia ser diferente, pois, do contrário, toda a produção 

de plástico e produtos similares — presente no dia-a-dia de qualquer pessoa nas mais 

diversas situações — ficaria nas mãos de uma só empresa ou de um só grupo 

econômico, que, nessa situação, passaria a ditar regras sobre a qualidade, o preço, o 

local de distribuição, dentre outras coisas. 

  

   Aliás, em 30 de Novembro de 2007, quando foi criada a Quattor 

Petroquímica, a Petrobras emitiu fato relevante em conjunto com a Unipar e outras para 

destacar as qualidades da nova companhia para concorrer em escala global (doc. 22): 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art177§2
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―9. A Unipar e Petrobrás acreditam que com as operações realizadas nesta data estão 

formando uma empresa petroquímica com escala global e elevada competitividade, com 

capacidade de produão, ao final de 2008, de cerca de 1,9 milhões de toneladas de 

poliolefinas, integrada a produção de 2,8 milhões de petroquímicos básicos e intermediários, 

com localização privilegiada no Mercosul, dado a proximidade de seus ativos do maior centro 

de consumo e das principais fontes de matérias primas da região‖ 

 

   

   Ora, o que mudou em um ano? 

 

 

   Absolutamente nada. Nem a legislação aplicável à espécie, nem o 

potencial da Quattor Petroquímica no grupo liderado pela Vila Velha.  

      

  

 

   Dessa forma, as co-Rés Cecília, Maria e Vera, ao deflagrarem 

uma operação em associação com os demais co-Réus objetivando transferir a Quattor 

Petroquímica para a Brasken e, com isto constituir um monopólio do setor no País, 

estão agindo contrariamente à legislação de regência e, por conseguinte, ao interesse 

nacional e, também sob esse enfoque, estão agindo com abuso de poder de controle. 

 

   Mas não é só. 

 

Como já dito em linhas anteriores, a operação engendrada pelos 

controladores da Vila Velha em conluio com os demais co-Réus com vistas à alienação 

da Quattor Petroquímica à Braskem aparenta ser idêntica ao processo de incorporação 

de outra importante petroquímica do mercado nacional, a Triunfo, pela mesma 

Braskem. 

 

A Triunfo, assim como a Quattor Petroquímica, tinha em seu 

quadro de acionistas a Petrobrás/Petroquisa e deliberou em Assembléia Geral 

Extraordinária a sua incorporação pela Braskem — empresa na qual a Petrobrás e a 

Petroquisa igualmente detém participação acionária. A operação foi antecedida e 

viabilizada pela troca de ações da Petroquisa na Triunfo, por ações da Braskem, tal 

como se afigura no caso sub examine. 

 



   

www.teixeiramartins.com.br 
 

R. Pe. João Manuel  755   19º andar   Jd Paulista   São Paulo SP   01411 001 
Tel.: 55 11 3060-3310  Fax: 3061.2323 

 
DOCS - 18760v1 

  

31 

O ilustre Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, ao 

analisar aquela situação em Parecer específico, teceu importantes e contundentes 

considerações sobre o negócio (doc. 19), que se aplicam igualmente ao caso ora tratado. 

 

Assim consignou o insigne Mestre naquela oportunidade: 

 

―Ainda por outro ângulo ressalta a inviabilidade jurídica do negócio em 

causa. É que a incorporação supõe a alienação das ações de titularidade da 

estatal PETROQUISA. Ora bem, ações de entidade estatal não são 

disponibilizáveis como o seriam as de uma pessoa privada qualquer. O 

caráter, bastantemente acentuado, de instrumento de ação do Poder Público, 

isto é, de coadjuvante de propósitos estatais, interdita por completo às 

entidades estatais, não importa se de primeira, segunda ou qualquer outra 

geração, disporem do controle acionário que possuam sobre outras empresas 

e alienarem suas ações sem a obediência ao regramento que preside tal 

disponibilidade‖. (Grifou-se e Destacou-se) (fls. 14 do Parecer) 

 

   E prossegue: 

 

―Tal afirmação é de certeza inobjetável ao menos quando se trate de transferir 

o controle acionário da pessoa a uma empresa privada, porque esta 

ocorrência significaria, ―ipso facto‖, o máximo desnaturamento da estatal, 

pois ela deixaria de ser um instrumento de ação do Estado para converter-se 

em um meio de satisfação de ambições lucrativas de particulares, isto é, 

mero instrumento para geração de proveitos econômicos para estes. Não 

pode haver nisto, como é de evidência solar, nada mais antiético a um 

empreendimento governamental. Significaria uma contradição extrema a 

seus objetivos, uma confessada negação da busca do interesse supra 

individual que presidiu sua instituição. O que se vem de dizer é, no mínimo, 

uma verdade tão óbvia que se apresenta como algo ―acaciano‖. (Grifou-se e 

Destacou-se) (fls. 15 do Parecer) 

 

   Considerando, como já exposto, que a operação discutida neste 

autos deverá ser igual ou muito semelhante ao que ocorreu naqueloutro caso, as 

constatações do Professor CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO para aquele caso 

aplicam-se integralmente ao caso concreto, demonstrando, também sob esse enfoque, a 

ilegalidade da operação engendrada em associação pelos co-Réus. 

 

   Veja-se a conclusão do citado Professor sobre o tema: 
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―Não pode padecer a mais remota hesitação em concluir-se que a extinção de 

empresas estatais, sejam de primeira geração, sejam de qualquer outra, o que 

ocorre em conseqüência de incorporação, jamais poderia ser livremente 

decidida na intimidade delas mesmas, ao livre alvedrio de seus associados, 

com a desenvoltura e liberdade própria das empresas privadas em geral, 

como se estivesse em causa a autonomia da vontade típica do universo 

particular, pois a natureza essencial das empresas estatais é a de 

coadjuvantes de propósitos estatais, os quais, inevitavelmente, transcendem 

meros interesses privados‖. (Grifou-se e Destacou-se) (fls. 15 do Parecer) 

 

   Portanto, a operação ora tratada, sob qualquer enfoque que seja 

analisada, é lesiva ao interesse nacional e colide com o regime jurídico aplicável à 

espécie. Essa situação configura abuso de poder de controle nos termos da legislação de 

regência e que deve ser imediatamente coarctada pelo Poder Judiciário. 

   (E) DA NECESSÁRIA DELIBERAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA 

OPERAÇÃO PELOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA VILA VELHA: CONFIGURAÇÃO DE 

ABUSO DO PODER DE CONTROLE E INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. 

 

   Mesmo que mesmo que se decida que não há qualquer óbice para 

a transferência da Quattor Petroquímica para a sua concorrente Brasken nos moldes 

referidos nos tópicos anteriores, o que se admite apenas e tão somente a título de 

argumentação, é certo que essa operação jamais poderia ter sido iniciada e muito menos 

pode ser concluída sem que houvesse expressa aprovação em assembléia de acionistas 

da Vila Velha ou, no mínimo, deliberação expressa e fundamentada favorável pelos seus 

órgãos de direção. 

 

   Com efeito. 

 

   A presença de uma holding pura dentro de uma estrutura 

societária como a que está sendo analisada na presente ação própria evidencia que o seu 

papel é o de controlar e influir na administração das controladas
3
. 

 

                                                 
3
 Esse é o próprio sentido de uma holding company, que segundo DURVAL DE NRONHA GOYOS JR., em 

seu ―Legal Dictonary – Dicionário Jurídico‖, é a ―Companhia que detém ações e supervisiona e 

administra tais empresas‖. 
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   Cabe à holding controlar as políticas operativas de todo o grupo 

econômico e definir os rumos dos negócios. 

 

   Logo, qualquer decisão relevante deveria passar pelo crivo dos 

acionistas na holding ou ao menos dos órgãos de administração dessa sociedade. 

Qualquer orientação em sentido contrário atenta contra o equilíbrio de poder 

entre acionistas não controladores e controladores, já que estes últimos passariam 

a decidir sozinhos e sem a necessidade de participar aqueles das decisões 

estratégicas do grupo empresarial. 

    

   Não é por outro motivo que nos Estados Unidos da América, 

como lecionam FÁBIO KONDER COMPARATO e CALIXTO SALOMÃO FILHO, a SEC -

Securities and Exchange Commission editou regras específicas para a venda de 

controladas ou subsidiárias que detêm a totalidade ou parte significativa do patrimônio 

do grupo empresarial, prevendo que nessa hipótese — por razões óbvias — deve haver, 

sempre, expressa deliberação no âmbito da holding: 

 

“Nos Estados Unidos, sustentou-se a necessidade de uma disciplina 

particular para as subsidiárias integrais, que detêm a quase totalidade 

(megasubsidiaries) ou parte significativa (significant subsidiaries) do acervo 

empresarial do grupo, isto é, segundo a SEC, mas de 15% desse acervo, ou 

cujo faturamento ou receita ultrapassa 15% das vendas ou receitas do 

grupo. No primeiro caso, os atos da subsidiária de venda do seu acervo total, 

de incorporação em outra sociedade, de eleição de administradores, reforma 

dos estatutos ou dissolução devem ser exercidos, diretamente, por voto da 

assembléia de acionistas da holding, e não pelos representantes legais desta 

subsidiária. É a doutrina do ‗pass-through‘. Na segunda hipótese, já se 

admite que a decisão compita aos representantes da sociedade controladora 

na assembléia da subsidiária, mas sempre com a prévia aprovação da 

assembléia da holding” (in O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 

Editora Forense, 4ª. edição, p. 409 – destacou-se). 

 

   Os mesmos Mestres também lecionam que os Tribunais da 

Alemanha, ao apreciar a matéria, decidiram, a despeito da ausência de texto legal 

expresso sobre o assunto naquele País, que em situações dessa natureza — i.e. 

alterações substanciais nas empresas controladas ou subsidiárias — há indiscutível 

necessidade de aprovação em Assembléia Geral de Acionistas da holding. Defendem a 
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solução como forma de manter o equilíbrio e a relação dialética entre acionistas 

majoritários e minoritários: 

 

―Na Alemanha, essa necessidade prática teve elaboração teórica no famoso 

caso Holzmuller. Em uma ‗fattispecie‘ semelhante, de criação de uma 

sociedade unipessoal através da transferência de parte do patrimônio de uma 

sociedade (transformada em) holding (pura), em primeiro lugar impô-se à 

diretoria (Volrstand) a convocação de uma Assembléia Geral para decidir a 

respeito de uma transferência patrimonial para a sociedade controlada (o que 

não seria obrigatório de acordo com a lei societária). Afirmou-se, também, 

que, dali em diante, qualquer decisão sobre o aumento de capital na 

sociedade unipessoal deveria ser tratada como uma decisão da sociedade 

holding, exigindo conseqüentemente uma decisão da Assembléia Geral dessa 

última com quórum qualificado (75%). 

Trata-se, com efeito, de atribuir diretamente à Assembléia Geral decisões 

que normalmente competiriam à diretoria da sociedade controladora como 

representante do acionista único na sociedade unipessoal. A transferência 

de parte importante do patrimônio é apenas um exemplo. A mesma ameaça 

aos interesses da minoria da sociedade holding pode ser identificada, por 

exemplo, em decisões tendentes à conclusão de contrato de grupo, no caso 

de aumento de capital da sociedade controlada ou ainda no caso de 

admissão de terceiros na sociedade (nestes últimos casos, a sociedade 

tornar-se-ia pluripessoal com a diminuição da participação relativa aos 

sócios minoritários). O perigo evidente nesses dois casos é a utilização da 

sociedade unipessoal para permitir  a diluição da participação votante dos 

minoritários no grupo. Não há porque, aí também, não se aplicar à 

controlada as regras existentes sobre a utilização abusiva do poder de 

controle para a diluição da participação dos minoritários. 

O antídoto para esse tipo de comportamento é evidente. Na concepção 

organizativa da sociedade, a procedimentalização da atividade social e o 

cumprimento das formalidades societárias aparecem como requisito 

fundamental para a separação das esferas. No caso dos grupos, entretanto, a 

essa necessidade se contrapõe uma outra: impedir o conflito de interesses na 

holding. A realização de Assembléias exclusivamente com um representante 

da holding pode servir como meio de fortalecer a posição do seu controlador 

em detrimento dos minoritários (da holding). Uma forma de compatibilizar 

essa exigência com a primeira é sem dúvida a encontrada na já citada 

decisão Hozmuller do BGH alemão que imputa as atribuições da Assembléia 

Geral da sociedade unipessoal diretamente à Assembléia Geral da holding. 

Desse modo, as decisões podem ser consideradas verdadeiramente do sócio 

único (holding), permitindo registrar todas as diferentes opiniões que a 

compõe e não apenas a composição do controlador da holding. Opera-se, na 

prática, uma transmissão da dialética maioria-minoria, da sociedade 

controlada à controladora‖ (in O Poder de Controle na Sociedade Anônima, 

Editora Forense, 4ª. edição, p. 409/410). 
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   Como se vê, de acordo com a mais abalizada lição sobre a 

matéria, se o patrimônio relevante de uma holding pura estiver nas suas controladas ou 

subsidiárias, nenhuma decisão relevante pode ser tomada no âmbito dessas últimas 

sociedades sem que seja dado expresso conhecimento e participação aos acionistas da 

holding pura, sob pena de acentuar indevidamente a desvantagem já existente entre os 

acionistas controladores e os acionistas não-controladores dessa mesma holding.   

 

   No caso vertente, todavia, como já exposto em linhas anteriores, a 

Autora tomou conhecimento pela imprensa e pela publicação de ―Fatos Relevantes‖ da 

operação que está sendo realizada entre a Quattor Petroquímica e a Brasken.  

 

   Ela não teve, insista-se, qualquer oportunidade de conhecer a 

operação que está sendo realizada embora seja proprietária de 19,08% da holding pura 

que controla, indiretamente, a Quattor Petroquímica.  

 

   Muito menos teve a oportunidade de manifestar a sua posição a 

respeito da venda desse ativo. 

 

   Tudo foi decidido, exclusivamente, pelo bloco de controle da Vila 

Velha, que, adrede vinculados com os demais co-Réus, anulou qualquer oportunidade 

de manifestação da Autora. 

 

   É evidente que isso não poderia ocorrer por envolver, como já 

dito à exaustão, a transferência do principal ativo do grupo que tem como holding e 

repsonsável pela condução dos negócios a Vila Velha.  

 

   Todo o grupo econômico, como também já dito, poderá ficar 

comprometido em decorrência dessa operação e a Vila Velha e seus acionistas não 

tiveram qualquer participação na deliberação! 

 

   Essa situação, por prejudicar o equilíbrio e a própria relação 

dialética entre controladores e não controladores do grupo empresarial também 

configura situação de ilegalidade a ser coarctada através da presente ação. 
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- IV - 

DA NECESSÁRIA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

 

Da leitura da petição inicial e diante de todas as provas 

documentais acostadas aos autos, verifica-se a presença indubitável dos requisitos 

exigidos pelo artigo 273 e 461, §3º, do CPC (prova inequívoca e verossimilhança da 

afirmação de direito) para a concessão de antecipação de tutela. 

 

De fato. 

Está demonstrado, ao menos em caráter perfunctório, que: 

 

(i) os co-Réus Cecília, Maria e Vera, através de acordo de acionistas firmado em 

24 de abril de 2006, criaram um bloco de controle da Vila Velha, que é uma 

holding pura que tem como principal ativo o controle da Quattor Petroquímica, a 

qual, por seu turno, detém participação minoritária das co-Rés Petrobrás e da 

Petroquisa; 

 

(ii) a partir de então a Autora, que é irmã das citadas co-Rés e detém 19,08% das 

ações da Vila Velha, foi alijada de qualquer participação na Vila Velha e demais 

empresas por ela controladas; a Autora foi inclusive retirada do Conselho de 

Administração da Unipar; 

 

(iii) a Autora constatou que a partir da celebração do aludido acordo de 

acionistas ocorreram diversos abusos praticados pelo bloco de controle no 

âmbito da Vila Velha e das demais empresas por ela controladas; mas apenas 

recentemente, através da publicação de notícias em jornais e de ―Fatos 

Relevantes‖, a Autora pôde perceber, de forma completa, a trama que estava 

sendo engendrada pelas co-Rés Cecília, Maria e Vera, com o auxílio dos demais 

co-Réus: a transferência total ou parcial da Quattor Petroquímica — o mais 

importante ativo controlado pela Vila Velha — em favor da Braskem, que é 
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empresa concorrente, na qual a Petrobrás e a Petroquisa igualmente detêm 

participação acionária minoritária; 

 

(iv) essa operação é absolutamente contrária aos interesses do grupo empresarial 

liderado pela Vila Velha, pois ele perderá a totalidade ou parte substancial de 

sua participação no ramo petroquímico; a operação atende apenas aos interesses 

das co-Rés Vera, Cecília e Maria e aos interesses de terceiros – os demais co-

Réus – que estão unidos por um representante comum, a empresa Estáter, 

configurando abuso de poder de controle associado a tentativa de 

enriquecimento indevido; 

 

(v) a operação ora analisada, caso concluída, implicará na constituição de um 

monopólio do setor petroquímico em favor da Brasken, o que colide com a 

política de competição estabelecida para o setor pela legislação de regência (art. 

1º, XI e 71 da Lei do Petróleo); sendo contrária ao interesse nacional, a operação 

também configura abuso do poder de controle e, portanto, situação de 

ilegalidade, de acordo com o artigo 117, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas; 

 

(vi) outrossim, a forma engendrada pelos co-Réus para o operação é idêntica ou 

similar ao que já ocorreu em relação a outra relevante companhia petroquímica 

do País, a Triunfo, sendo certo que em relação àquele caso o Ilustre Professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello elaborou Parecer específico demonstrando a 

impossibilidade de sua realização em virtude de relevantes óbices previstos em 

normas constitucionais e infra-constitucionais; dessa forma, também sob esse 

enfoque está configurado abuso do poder de controle e, portanto, situação de 

ilegalidade, de acordo com o artigo 117, § 1º da Lei das Sociedades Anônimas; 

 

(vii) de qualquer forma, no mínimo, a operação, por causar relevante impacto em 

todo o grupo econômico, somente poderia ter sido iniciada após aprovação em 

assembléia de acionistas na holding Vila Velha ou, ainda, após aprovação 

expressa e fundamentada dos órgãos de administração dessa sociedade; da forma 

como está sendo conduzida a operação prejudica sobremaneira o equilíbrio e a 
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própria relação dialética entre controladores e não controladores do grupo 

empresarial também configura situação de ilegalidade. 

 

   Não há dúvida, portanto, de que existe uma situação de 

ilegalidade a impedir, de forma absoluta, a continuidade da operação tratada nestes 

autos — por conflito com os interesses da sociedade e do grupo econômico e por 

ilegalidades inerentes à operação — ou, no mínimo, a exigir providências societárias 

para resguardar o equilíbrio entre os acionistas da holding que controla todo o grupo 

econômico. 

 

   Evidente, portanto, a plausibilidade da afirmação de direito 

trazida a lume. 

 

   Por outro lado, não menos certo é o periculum in mora, pois, 

como já dito, já foram publicados ―Fatos Relevantes‖ em que a Quattor Petroquímica e 

a Braskem tiveram de admitir a existência de uma negociação em curso — a qual, 

embora chamada de ―aliança estratégica‖, tem por objetivo a incorporação da Quattor 

Petroquímica à Braskem, da mesma forma como já ocorreu em relação à Triunfo. 

 

   Outrossim, deflui da própria experiência comum (presunção 

hominis) que a publicação de ―Fato Relevante‖ no Brasil pressupõe uma negociação já 

avançada em torno dos objetivos pretendidos pelas partes. 

 

   Outrossim, não é de se duvidar que a partir da propositura da 

presente ação os co-Réus anuciem a conclusão da operação aqui tratada na tentativa de 

impor o ―fato consumado‖, em absoluto desrespeito aos direitos da Autora e ao próprio 

Poder Judiciário. 

 

   Ora, diante desse cenário, revela-se imperiosa a concessão de 

provimento com o objetivo de paralisar qualquer operação que tenha por objetivo 

transferir, no todo ou em parte, a Quattor Petroquímica para a Braskem antes que a 
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Autora tenha plena ciência do negócio e possa manifestar a sua posição a respeito do 

assunto no âmbito da Vila Velha. 

 

   A concessão de tutela preventiva no caso vertente é a mais eficaz 

para a proteção dos direitos ora examinados e a que deve ser prestigiada pelo Poder 

Judiciário. A condenação em reparação por perdas e danos deve ser reservada para as 

hipóteses em que não seja possível assegurar ao jurisdicionado o direito in natura, o que 

não se verifica no caso em ribalta em que a situação ilícita pode ser evitada ou ao menos 

suprimida. 

 

   Note-se, ainda, que se o real objetivo das negociações em curso 

entre a Vila Velha, a Braskem e a Petrobrás/Petroquisa é efetivamente a criação de uma 

―aliança estratégica‖ (o que não se acredita), como mencionado nos ―Fatos Relevantes‖, 

qualquer determinação emanada do Poder Judiciário para impedir a ocorrência da 

transferência total ou parcial da Quattor Petroquímica para a Braskem não teria o 

condão de causar qualquer dano in reverso.  

 

Por outro lado, se a verdadeira intenção das negociações for a 

transferência total ou parcial da Quattor Petroquímica para a Braskem à revelia da 

Autora — como efetivamente demonstra ser a situação — e em situação de colisão com 

o ordenamento jurídico pátrio, a tutela antecipada deve ser concedida a fim de evitar a 

prática ou a continuação de uma situação de manifesta ilegalidade. 

 

   Assim, diante do exposto, requer-se seja concedida antecipação 

de tutela para o fim de determinar aos co-Réus que se abstenham de levar adiante, até o 

final julgamento da presente ação, qualquer negociação tendo por objeto imediato ou 

mediato a transferência total ou parcial da Quattor Petroquímica para a Braskem sob 

pena de incorrer em multa fixada por Vossa Excelência, levando-se em consideração o 

valor econômico em disputa, bem com sob pena de incorrer em crime de desobediência 

além de outras conseqüências legais aplicáveis à espécie. 
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   Subsidiariamente, requer-se seja determinada, até final 

julgamento, a suspensão do direito de voto dos co-Réus Vera, Maria, Cecília, Unipar, 

Petrobrás e Petroquisa para qualquer deliberação envolvendo a transferência da Quattor 

Petroquímica para a Brasken, para empresa afiliada ou consorciada, fixando-se 

igualmente nesta hipótese, multa compatível com o valor econômico em disputa, além 

de outras conseqüências legais aplicáveis à espécie. 

 

   Subsidiariamente, ainda, caso assim não se decida, o que se 

admite apenas e tão somente a título de argumentação, requer-se, ao menos, com 

fundamento no artigo 273, §7º, do CPC, seja determinado aos Réus que encaminhem de 

imediato a este E. Juízo esclarecimentos acerca da real situação dos negócios 

entabulados com a Braskem e que deram origem à publicação de ―Fatos Relevantes‖, 

inclusive sobre a participação da empresa Státer Gestão e Negócios na representação ou 

assessoramento comum de todos os co-Réus, bem como informem a este E. Juízo, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, qualquer deliberação objetivando, 

imediata ou mediatamente, transferir a totalidade ou parte da Quattor Petroquímica para 

a Braskem. 

    

— V — 

 DOS PEDIDOS 

 

    Por tudo quanto acima se expôs, requer-se: 

 

i. Seja concedida antecipação de tutela para o fim de determinar aos co-Réus 

que se abstenham de levar adiante, até o final julgamento da presente ação, 

qualquer negociação tendo por objeto imediato ou mediato a transferência 

total ou parcial da Quattor Petroquímica para a Braskem sob pena de incorrer 

em multa fixada de forma equânime por Vossa Excelência, levando-se em 

consideração o valor econômico em disputa, bem com sob pena de 

incorrerem em crime de desobediência, além de outras conseqüências legais 

aplicáveis à espécie; 
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ii. Subsidiariamente, requer-se seja determinada, até final julgamento, a 

suspensão do direito de voto dos co-Réus Vera, Maria, Cecília, Unipar, 

Petrobrás e Petroquisa para qualquer deliberação envolvendo a transferência 

da Quattor Petroquímica para a Brasken, para empresa afiliada ou 

consorciada, sob pena de incorrer em multa fixada de forma equânime por 

Vossa Excelência, levando-se em consideração o valor econômico em 

disputa, bem com sob pena de incorrerem em crime de desobediência, além 

de outras conseqüências legais aplicáveis à espécie; 

 

iii. Subsidiariamente, ainda, caso assim não se decida, o que se admite apenas e 

tão somente a título de argumentação, requer-se, ao menos, com fundamento 

no artigo 273, §7º, do CPC, seja determinado aos Réus que encaminhem de 

imediato a este E. Juízo informações a respeito da real situação dos negócios 

entabulados com a Braskem e que deram origem à publicação de ―Fatos 

Relevantes‖, inclusive sobre a participação da empresa Státer Gestão e 

Negócios na representação ou assessoramento comum de todos os co-Réus, 

bem como informem a este E. Juízo, com antecedência mínima de 05 (cinco) 

dias úteis, qualquer medida ou deliberação objetivando, imediata ou 

mediatamente, transferir a totalidade ou parte da Quattor Petroquímica para a 

Braskem ou empresa afiliada ou consorciada — incluindo, mas não se 

limitando, a eventuais chamadas para  aumento de capital, incorporação de 

ações, dentre outras coisas; 

 

iv. Sejam os Réus informados a respeito da concessão das medidas liminares 

acima requeridas por meio de telegrama ou outro meio célere, aplicando-se o 

disposto no artigo 205 do CPC
4
; 

 

v. Seja determinada a citação das Rés, a ser realizada por Oficial de Justiça nos 

respectivos endereços indicados no pórtico desta petição, para, querendo, 

ofertar defesa, consignando-se nos mandados as advertências de praxe; 

                                                 
4
 Art. 205. Havendo urgência, transmitir-se-ão a carta de ordem e a carta precatória por telegrama, 

radiograma ou telefone. 
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vi. Seja expedida carta precatória para a Comarca de São Paulo, para a citação 

da co-Ré Quattor Petroquímica, conforme endereço constante no preâmbulo 

da presente; 

 

vii. Seja determinada a intimação do Ministério Público para intervir neste feito 

por envolver co-Ré incapaz (a co-Ré Cecília), conforme estabelece o artigo 

82, inciso I, do CPC (o próprio desfazimento de um ativo relevante, como 

exposto nesta ação, deveria passar pelo crivo do Parquet), e, ainda, pelo 

interesse público evidenciado pela natureza da lide — que tem por objetivo 

obstar a prática de atos de alienação de uma das mais relevantes empresas 

petroquímicas do País —, conforme estabelece o artigo 82, III, do mesmo 

Codex; 

 

viii. Após regular processamento, confirmar a liminar acima requerida e 

determinar às Rés, em definitivo, que se abstenham de realizar qualquer 

negociação tendo por objeto imediato ou mediato a transferência total ou 

parcial da Quattor Petroquímica para a Braskem, afiliada ou consorciada; 

 

ix. Subsidiariamente, confirmar a liminar acima requerida e determinar às Rés, 

em definitivo, que se abstenham de realizar qualquer negociação tendo por 

objeto imediato ou mediato a transferência total ou parcial da Quattor 

Petroquímica para a Braskem, afialida ou consorciada, sem que seja dado à 

Autora prévia ciência e oportunidade de se manifestar sobre o assunto em 

regular assembléia de acionistas no âmbito da Vila Velha (holding) ou, ao 

menos, até que haja deliberação sobre o tema dos órgãos societários 

competentes no âmbito da Vila Velha; 

 

x. Na hipótese de a operação ser concluída, com a transferência total ou parcial 

da Quattor Petroquímica para a Braskem, afiliada ou consorciada, o que se 

admite apenas e tão somente a título de argumentação, requer-se sejam 

tomadas, com fundamento no artigo 461, §5º, do CPC, todas as medidas 
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necessárias para o desfazimento da operação, sem prejuízo de condenar os 

Réus a indenizar a Autora pelos prejuízos por ela incorridos, materiais e 

morais, a serem apurados em liquidação de sentença — ainda da 

impossibilidade de mensuração nesta oportunidade —, a partir da verificação 

da diferença entre o valor das ações da Vila Velha detidas pela Autora antes 

e após a realização da operação em tela, bem como da projeção dos lucros e 

da distribuição de lucros da Vila Velha antes e após a realização da operação 

em tela, ou, ainda, de outros elementos que venham a ser considerados 

relevantes no curso da demanda. 

 

  Requer-se provar o alegado por todas as provas necessárias para o 

desfecho da ação, incluindo, mas não se limitando, as provas de natureza documental, 

pericial e oral, esta consistente no depoimento pessoal dos Réus, sob pena de confesso, 

e de testemunhas a serem oportunamente arroladas. 

 

  Requer-se, desde logo, com fundamento no artigo 356 e 

seguintes, do Código de Processo Civil, seja determinado a todos os co-Réus que 

exibam cópia de todo e qualquer contrato por eles – ou por qualquer empresa do grupo 

econômico ao qual estão vinculados — firmado com a empresa Státer Gestão e 

Negócios.  

 

  Essa prova tem por objetivo demonstrar que a Státer é o elo 

comum entre todos os co-Réus — que são por ela representados e assessorados — e que 

a operação discutida nestes autos tem por objetivo atender interesses pessoais e comuns 

dos co-Réus em detrimento do grupo empresarial encabeçado pela Vila Velha e em 

detrimento dos direitos e interesses da Autora. Na hipótese de recusa, requer-se desde 

logo seja aplicada a presunção de veracidade prevista no artigo 359 do CPC. 

 

Por derradeiro, a Autora requer sejam as publicações atinentes ao 

presente feito veiculadas em nome de Cristiano Zanin Martins, inscrito na OAB/RJ 

sob o nº 153.599 e na OAB/SP sob o nº 172.730, com escritório na Rua Padre João 

Manuel, nº 755, 19º andar, Jardim Paulista, São Paulo (SP), CEP nº 01411-001. 
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   Dá-se à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 

 

Termos em que, 

P. Deferimento. 

De São Paulo para o Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2009. 

 

 

ROBERTO TEIXEIRA 

OAB/SP 22.823 

VALESKA T. ZANIN MARTINS 

OAB/SP 153.730 

 

 

CRISTIANO ZANIN MARTINS 

OAB/SP 172.730 

OAB/RJ 153599 


