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PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº SP2018/0295 

(Processo Eletrônico nº SEI 19957.006688/2018-06) 

Reg. Col. nº 1298/19 

  

Acusado: Antônio Eduardo Filippone de Seixas 

Assunto: Eventual responsabilidade pela omissão na divulgação de fato relevante 

da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. – Em Recuperação 

Judicial, em infração ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 3º, 

caput, da Instrução CVM nº 358/2002. 

Relator: Diretor Alexandre Costa Rangel  

 

Relatório 

 

I. Objeto 

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“Processo”) foi instaurado pela 

Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) para apurar eventual 

responsabilidade de Antônio Eduardo Filippone de Seixas (“Antônio Seixas”), na qualidade de 

Diretor de Relações com Investidores (“DRI”) da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. – 

Em Recuperação Judicial (“REFIT” ou “Companhia”). 

2. O caso trata da não divulgação de fato relevante acerca de decisão judicial proferida no 

âmbito de ação indenizatória ajuizada pela Companhia em face da Petróleo Brasileiro S.A. 

(“Petrobras”), em infração ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/19761; e ao art. 3º, caput, da 

 

1 “Art. 157. [...] § 4º Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa 

de valores e a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia-geral ou dos órgãos de administração 

da companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão 

dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.”. 
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Instrução CVM nº 358/20022. 

II. Breve Histórico  

3. Em 14.03.2018, após o fechamento do mercado, a Petrobras divulgou fato relevante3 

para informar que a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (“TJ/RJ”), 

reformando anterior sentença de primeiro grau, julgou improcedente ação indenizatória 

ajuizada pela Companhia em face da Petrobras, cujo valor seria da “ordem de R$ 2 bilhões”4. 

Ainda de acordo com o fato relevante, a decisão seria ainda “passível de recurso por parte da 

Refinaria de Manguinhos para os Tribunais Superiores”.  

4. No dia 15.03.2018, o assunto foi noticiado pelo jornal Valor Econômico. Segundo a 

matéria, a indenização em disputa alcançaria o valor de R$ 1 bilhão, tendo sido estipulado no 

acórdão divulgado pelo TJ/RJ o pagamento, pela Companhia, de honorários de 10% do valor 

da causa5.  

5. Nessa mesma data, a SEP encaminhou o Ofício nº 96/2018/CVM/SEP/GEA-16 a 

Antônio Seixas, na qualidade de DRI da REFIT, solicitando manifestação acerca da notícia 

veiculada na imprensa, incluindo os motivos pelos quais a Companhia não divulgara fato 

relevante a respeito da decisão judicial prolatada, nos termos da Instrução CVM nº 358/2002. 

6. Em 21.03.2018, a Companhia respondeu que não haveria fundamento para que a 

referida decisão fosse objeto de fato relevante. Alegou, em suma, que se tratava de uma questão 

 
2 “Art. 3º Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico 

disponível na página da CVM na rede mundial de computadores, e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade 

do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à 

negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua 

ampla e imediata disseminação, simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam 

admitidos à negociação.”. 

3 Doc. SEI 0553786 (fl. 11). 

4 O Processo nº 0259040-67.2013.8.19.0001, em trâmite perante a 25ª Vara Cível da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro, tem por objeto um pedido de indenização da Companhia por eventuais prejuízos financeiros 

causados pela política de preços adotada pela Petrobras, que previa vendas “abaixo do valor de custo, não se 

repassando a alta do preço do petróleo no mercado externo ao preço de venda da gasolina e demais derivados 

(diesel e GLP) no mercado interno” (conforme fato relevante divulgado pela REFIT em 06.09.2013).  

5 Doc. SEI 0553786 (fl. 1). 

6 Doc. SEI 0553786 (fls. 2-3). 
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sub judice e que ainda estava em curso o prazo para interposição de recursos7. 

III. Acusação 

7. Diante dos fatos apresentados, em 12.07.2018, a SEP formulou Termo de Acusação8, 

propondo a responsabilização de Antônio Seixas, na qualidade de DRI da Companhia à época, 

por infração ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 3º, caput, da Instrução CVM nº 

358/2002. 

8. A Área Técnica assinalou, em síntese, que a referida decisão judicial caracterizaria 

informação relevante, tendo em vista (a) que a Companhia regularmente divulgava ao mercado 

informações acerca da disputa judicial, evidenciando o seu juízo de relevância quanto a tais 

informações9;  (b) os impactos financeiros adversos para a Companhia sobre o valor em disputa, 

uma vez que “o montante de R$1 bilhão corresponde a, aproximadamente: (i) 197% do valor 

de mercado da Companhia à época dos fatos; e (ii) 141% da receita líquida consolidada da 

Companhia no exercício social de 2016”10-11; e (c) os efeitos da divulgação da notícia, em 

15.03.201812, na cotação das ações da Companhia, que sofreu considerável queda (8,29%), 

“além de aumento expressivo no volume das negociações”. 

IV. Manifestação da PFE 

9. Em 07.08.2018, a Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) proferiu 

parecer13, manifestando entendimento de que a peça acusatória14 preenche os requisitos 

 
7 Doc. SEI 0553785 (fls. 5-6). 

8 Doc. SEI 0553797. 
9 Como apontado, tanto o ajuizamento da ação judicial pela REFIT quanto a prolação de sentença que lhe foi 

favorável foram objeto de fatos relevantes divulgados pela Companhia, respectivamente, em 06.09.2013 (Doc. 

SEI 0553786, fl. 09) e 01.12.2014 (Doc. SEI 0553786, fl. 10). 

10 Doc. SEI 0575245. 

11 Como ressaltado no Relatório nº 69/2018-CVM/SEP/GEA-3 (Doc. SEI 0553786, fl. 21), as demonstrações 

financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2017 não se encontram disponíveis.  

12 Data da divulgação da notícia no jornal Valor Econômico e dia seguinte à divulgação de fato relevante pela 

Petrobras (Doc. SEI 0553786, fls. 1 e 11). 

13 Doc. SEI 0573467. 

14 Doc. SEI 0553797. 
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constantes dos arts. 6º e 11 da então vigente Deliberação CVM nº 538/200815. Nessa 

oportunidade, a PFE sugeriu que o acórdão do TJ/RJ no âmbito da ação indenizatória fosse 

juntado ao presente processo, bem como que no Termo de Acusação fosse incluída a 

informação de que o dia 14.03.2018 foi a data da sessão de julgamento na qual foi proferida a 

decisão de segunda instância desfavorável à Companhia. 

10. Diante de tal manifestação, a Área Técnica procedeu à juntada da referida decisão16 e 

ao aditamento do Termo de Acusação17, cujo texto alterado encontra-se nos autos. 

V. Defesa 

11. Devidamente intimado em 14.11.201818, Antônio Seixas não apresentou defesa. 

VI. Distribuição do Processo 

12. Em 29.01.2019, o presente Processo foi originalmente sorteado para o Diretor Carlos 

Rebello19. Ao final de seu mandato, antes de minha posse, o Processo foi provisoriamente 

redistribuído20. No dia 11.11.2020, fui designado como Diretor Relator21.  

É o relatório. 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

Alexandre Costa Rangel 

Diretor Relator 

 
15 Revogada pela Instrução CVM nº 607/2019. 

16 Doc. SEI 0575224. 

17 Doc. SEI 0575245. 

18 Antônio Seixas foi citado por edital, após frustradas as citações postais (Docs. SEI 0632817 e 0635424). 

19 Doc. SEI 0676528.  

20 Conforme Reunião do Colegiado de 14.01.2020 (Doc. SEI 0916905). 

21 Doc. SEI 1136954. 
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