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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 

 

Voto 

 

I. Introdução 

1. Neste Processo1, julgamos a eventual responsabilidade de Antônio Seixas, Diretor de 

Relações com Investidores da REFIT à época dos fatos2, por infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 

6.404/763; e ao art. 3º, caput, da Instrução CVM nº 358/20024, pela não divulgação de fato 

 

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído 

no relatório que antecede este voto (“Relatório”). 

2 Conforme formulário cadastral enviado pela Companhia em 22.01.2018 e constante do Sistema de Envio de 

Informações Periódicas e Eventuais – IPE. 

3 “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.”. 

4 “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 
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relevante acerca de decisão judicial desfavorável à Companhia, proferida, em 14.03.2018, no 

âmbito de litígio envolvendo a Companhia e a Petrobras5.  

II. Mérito 

2. Em breve síntese, a referida decisão judicial de segunda instância, reformando sentença 

anteriormente prolatada, julgou improcedente ação indenizatória proposta pela Companhia em 

face da Petrobras. A Companhia, nessa oportunidade, foi condenada ao pagamento de honorários 

no valor de 10% da causa. Para a Acusação, a decisão de segunda instância caracterizaria 

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

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

informações6;  (ii) os impactos financeiros adversos para a Companhia do valor em disputa; e (iii) 

os efeitos da divulgação da notícia, em 15.03.20187, na cotação das ações da Companhia (que 

sofreu considerável queda, de 8,29%) e no seu volume de negociação (que teve substancial 

aumento). 

3. Embora não tenha apresentado defesa quando intimado, o Acusado, por meio de resposta 

ao Ofício nº 96/2018/CVM/SEP/GEA-18, alegou que o acórdão proferido não constituía fato 

relevante porquanto se tratava de uma questão sub judice e não transitada em julgado.  

4. Essa argumentação, a meu ver, não merece prosperar.  

 
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.”. 

5 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). 

6 Os elementos de prova constantes dos autos indicam que 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). 

7 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). 

8 Doc. SEI 0553786, fls. 2-6. 
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5. Com efeito, a divulgação de atos ou fatos relevantes pelas companhias abertas é essencial 

para o cumprimento da política regulatória do full and fair disclosure. A preservação da 

equitatividade e simetria das informações entre os investidores e a consequente proteção do 

mercado de capitais representam os bens jurídicos tutelados.  

6. De acordo com o §4º do art. 157 da Lei nº 6.404/1976 e com o art. 2º da Instrução CVM nº 

358/2002, um fato deve ser considerado relevante, merecendo ampla e imediata divulgação, 

quando puder influir de modo ponderável (i) na cotação dos valores mobiliários emitidos pela 

companhia ou a eles referenciados; (ii) na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter 

valores mobiliários emitidos pela companhia ou a eles referenciados; ou ainda (iii) na decisão dos 

investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários 

emitidos pela companhia ou a eles referenciados.  

7. No presente caso, entendo que a Acusação teve êxito em demonstrar que o acórdão 

proferido no âmbito da referida ação judicial caracterizava uma informação relevante, nos termos 

da regulamentação aplicável. 

8. Ao analisar os impactos financeiros da decisão judicial para defender a relevância da 

informação, a Acusação aponta que a indenização em disputa “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”9-10.  

9. Esses percentuais são significativos e indicam que a decisão judicial consistia, de fato, em 

uma informação relevante. A questão ganha contornos ainda mais nítidos quando se constata que 

a análise da SEP utilizou como pressuposto um quantum indenizatório no valor de R$ 1 bilhão. 

Esse valor, de acordo com o informado no fato relevante divulgado pela Companhia em 

06.09.2013, representaria apenas uma parcela da pretensão indenizatória da REFIT contra a 

 
9 Doc. SEI 0575245. 

10 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.  
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Petrobras11. Em fato relevante de 14.03.2018, a Petrobras divulgou ao mercado a prolação do 

acórdão que julgou improcedente a ação judicial, ressaltando que o valor da indenização em 

disputa seria ainda maior, orbitando em torno de R$ 2 bilhões. Nesse cenário, tem-se que o impacto 

financeiro da decisão para a Companhia é substancialmente maior e de suma importância, o que 

reforça ainda mais o caráter relevante da informação. 

10. Vale acrescentar que a Companhia se encontra em recuperação judicial12 e, nos 

demonstrativos financeiros relativos ao terceiro trimestre de 201713, apresentava um patrimônio 

líquido negativo de R$ 2,3 bilhões14.  

11. Desse modo, resta evidente que o não recebimento de uma indenização da ordem de R$ 2 

bilhões, acrescido de um pagamento de honorários no valor estimado de R$ 200 milhões, teria o 

condão de afetar de forma relevante a situação econômico-financeira da Companhia15 e, 

consequentemente, de influir na decisão dos investidores de negociar os valores mobiliários de 

emissão da Companhia.  

12. Ressalto, inclusive, como bem apontado pela SEP, que essa conclusão encontra aderência 

no exame de relevância feito pela própria Companhia, que regularmente divulgava ao mercado 

informações relativas ao litígio, como se verifica nos fatos relevantes publicados em 06.09.201316 

e 01.12.201417.  

 
11 Segundo informado, o valor de R$ 935 milhões corresponderia ao prejuízo financeiro causado pela Petrobras à 

Companhia no período de 2002 a 2008. Contudo, o pleito indenizatório incluiria, também, o valor dos prejuízos 

apurados nos exercícios subsequentes (de 2009 a 2013), embora o referido montante não tenha sido informado.  

12 Desde janeiro de 2013, conforme fatos relevantes divulgados pela Companhia, respectivamente, em 21.01.2013 e 

22.01.2013. 

13 Não foram apresentadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2017. 

14 Conforme ITR do trimestre findo em 30.09.2017, constante do Sistema de Envio de Informações Periódicas e 

Eventuais – IPE. 

15 Inclusive com repercussão na avaliação de risco de êxito no processo e no provisionamento contábil de despesas 

pela Companhia. 

16 Doc. SEI 0553786 (fl. 9). 

17 Doc. SEI 0553786 (fl. 10). 
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13. O conceito de informação relevante apresenta-se de forma propositadamente aberta, sendo 

dotado de certa subjetividade. Também é verdade que o juízo de relevância a cargo do DRI deve 

ser exercido sob aspectos de razoabilidade e adequação18, considerando-se as características do 

caso concreto à luz do art. 2º da Instrução CVM nº 358/2002.  

14. Sob esse prisma, ainda que nem toda decisão judicial possa ser considerada como fato 

relevante, evidentemente a regra de transparência não comporta a incoerência de se divulgar uma 

decisão judicial apenas quando positiva para a Companhia.  

15. A linha defendida pelo Acusado representaria a aplicação de dois pesos e duas medidas: 

para o ajuizamento da ação indenizatória e sentença de primeiro grau que julgou procedente o 

pleito da Companhia, valeria a divulgação. Mas, para o acórdão que a reformou, em desfavor da 

Companhia, a divulgação não deveria ser realizada.  

16. Não parece uma posição que encontre guarida em nosso regime regulatório, em especial à 

luz das informações que o mercado já dispunha acerca do processo19.  

17. O fato de a decisão estar ainda sub judice, tendo em vista a possibilidade de interposição 

de recurso, não abala a necessidade de sua divulgação. Como reiteradamente decidido por este 

Colegiado, a informação não precisa se referir necessariamente a um fato ocorrido ou definitivo 

para ser relevante. Nos casos em que a informação se refere a um fato ainda em andamento, sua 

relevância deve ser analisada ponderando a magnitude do seu impacto esperado com a chance de 

sua materialização20.  

 
18 PAS CVM nº 2016/7190, Relator Diretor Gustavo Gonzalez, julgado em 09.07.2019.  

19 Cabe aqui referência ao entendimento do Diretor Gustavo Gonzalez, proferido em seu voto no PAS CVM nº 

2016/7190, julgado em 09.07.2019: “(...) a análise de relevância nos casos concretos deve sempre ser feita de forma 

circunstanciada, considerando, dentre outros elementos, as informações já disponíveis. Ou seja, quando se discute a 

relevância de uma informação referente a algo que já é, em alguma medida, conhecido, deve-se avaliar a relevância 

dos fatos novos, ainda não divulgados, à luz daquilo que todos já sabiam”. 

20 PAS CVM nos (i) RJ2004/6238, Relator Presidente Marcelo Trindade, julgado em 05.10.2005; (ii) RJ2006/5928, 

Relator Diretor Pedro Marcílio, julgado em 17.04.2007; (iii) RJ2012/10128, Relatora Diretora Ana Novaes, julgado 

em 10.09.2013; (iv) RJ2016/7190, Relator Diretor Gustavo Gonzalez, julgado em 09.07.2019. 
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18. Por fim, sendo o fato considerado relevante, resta verificar se a não divulgação poderia se 

enquadrar na hipótese excepcional de sigilo, para a preservação de interesse legítimo da 

Companhia, constante do art. 6º da Instrução CVM nº 358/200221. A resposta, no caso, é negativa. 

19. Lembro que, nos termos previstos na norma, a exceção à regra de imediata divulgação de 

fato relevante não se aplica às hipóteses em que a informação escapa ao controle da Companhia 

ou em que se verificam oscilações atípicas. No presente caso, porém, ambas as hipóteses foram 

verificadas. 

20. Especificamente sobre a constatação de que a informação escapou ao controle, ressalto que 

houve a divulgação do fato relevante pela Petrobras, após o fechamento do mercado em 

14.03.2018, data da decisão judicial de segunda instância objeto do acórdão. E, em 15.03.2018, 

foi publicada notícia sobre o tema no jornal Valor Econômico. 

21. Ainda sobre esse ponto, nos processos judiciais, a publicidade é a regra geral. Quando surge 

informação relevante nos autos de um processo que está disponível ao público, não se pode dizer 

que há controle sobre aquela informação – o que poderia autorizar a postergação da divulgação de 

fato relevante. Em sentido contrário, nesses casos há necessidade de ampla divulgação, a fim de 

evitar que a informação fique restrita a determinados investidores com acesso aos autos, em clara 

assimetria22. 

22. Além disso, como descrito em maiores detalhes no Relatório que acompanha este voto, 

também chama atenção o fato de que as ações da REFIT sofreram uma oscilação atípica. Afora a 

 
21 “Art. 6º Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de 

ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco 

interesse legítimo da companhia. Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente 

ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da 

informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos 

valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.”. 

22 Como ressaltado pelo Presidente Marcelo Barbosa no julgamento do Processo Administrativo Sancionador nº 

RJ2018/6282, julgado em 03.12.2019: “A publicidade da ação judicial não exime o DRI de divulgar atos ou fatos que 

sejam relevantes por intermédio dos canais de comunicação disponibilizados pela CVM e pela B3. Do contrário, 

cria-se uma assimetria informacional entre o mercado em geral e aqueles que, por qualquer motivo, acompanham o 

desenrolar da recuperação judicial – justamente o que se procura evitar por meio da ampla divulgação da informação 

via fato relevante.”. No mesmo sentido, ver Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2004/6238, Relator 

Presidente Marcelo Trindade, julgado em 05.10.2005. 
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variação em volume verificada, também se constatou, em 15.03.2018, significativa queda na 

cotação das ações de emissão da Companhia, em montante superior a 8%. 

23. Ante o exposto, entendo que o Acusado, ao deixar de divulgar fato relevante sobre a 

decisão judicial tratada neste Processo, descumpriu o disposto no §4º do art. 157 da Lei nº 

6.404/1976, combinado com o art. 3º, caput, da Instrução CVM nº 358/2002. 

III. Dosimetria e Conclusão 

24. Importante registrar que a não divulgação de fato relevante configura infração de natureza 

grave, nos termos do art. 18 da Instrução CVM nº 358/2002. 

25. Em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei em 

consideração para a fixação da pena o fato de a conduta analisada ser posterior à Lei nº 

13.506/201723, bem como precedentes deste Colegiado em casos análogos24.  

26. Ademais, importante notar o caráter público da decisão judicial e, embora o Acusado não 

possa ser considerado reincidente para fins de dosimetria da pena, não cabe a aplicação de 

atenuante por bons antecedentes25. 

 
23 Nesse sentido, o parágrafo único do art. 112 da Instrução CVM nº 607/2019 é claro ao afirmar que: “[o] valor 

máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo 63, assim 

como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Instrução, não são aplicáveis às infrações 

praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao 

limite de pena pecuniária então vigente”. 

24 Alguns exemplos a seguir: (i) PAS nº RJ2018/6282, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 03.12.2019; 

(ii) PAS RJ2014/2314, Relator Diretor Gustavo Borba, julgado em 27.10.2015; (iii) PAS RJ2013/2400, Relatora 

Diretora Luciana Dias, julgado em 18.03.2015; (iv) PAS RJ2011/8224, Relator Diretor Otavio Yazbek, julgado 

03.12.2013. 

25 Antônio Seixas foi condenado, no âmbito do PAS nº RJ2019/03693, à pena de multa nos valores de (i) R$ 85.000,00, 

por infração ao art. 21, incisos I, II, e V, c/c os arts. 23, parágrafo único, 24, §1º, e 29, caput, II e §1º, da Instrução 

CVM nº 480/2009; e (ii) R$ 80.000,00, por infração ao art. 21, inciso III, c/c o art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 

480/2009, e o art. 176 da Lei nº 6.404/1976 (ainda pendente o julgamento recurso interposto perante o Conselho de 

Recursos do Sistema Financeiro Nacional). Antônio Seixas figura, ainda, como acusado no Processo nº 03795/2018, 

ainda não julgado, cujo objetivo consiste na apuração de eventuais irregularidades em operações realizadas pela 

Companhia com partes relacionadas, no período de 02.01.2013 a 31.12.2015. 
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27. Ante o exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto pela condenação 

de Antônio Seixas à penalidade de multa no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), por 

infração ao art. 157, §4º, da Lei nº 6.404/1976; e ao art. 3º da Instrução CVM nº 358/2002. 

É como voto. 

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2021. 

 

 

Alexandre Costa Rangel 

Diretor Relator 
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