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Relatório

T
de Compromis
C
sso apresenttada por Armando Perreira Filho,,
1.
Traata-se de prroposta de Termo
Roberval Antonio
A
Zuuccoli, Jorgge Milton Lobão Mo
oreira e Clááudio Luis Pinheiro Guimarães,,
administradores da Hoopi Hari S.A
A. (fls.341/3370).
2.
A Superintend
S
dência de Reelações com
m Empresas – SEP elabborou Termoo de Acusação na quall
acusou Arm
mando Pereeira Filho, na
n qualidadee de Diretorr de Relações com Inveestidores daa Hopi Harii
S.A., pelo atraso no envio
e
de infformações periódicas
p
e por não teer feito elabborar as dem
monstraçõess
a exercícioo social finddo em 31.12
2.2012, até 3 meses appós o encerrramento doo
financeirass relativas ao
exercício; Roberval Antonio
A
Zuuccoli, na qualidade dee Diretor Financeiro, e Jorge Miilton Lobãoo
Moreira, na
n qualidadde de Direttor, por nãão terem feito
fe
elaborar as demoonstrações financeirass
relativas aoo exercício social findoo em 31.12.2013, até 3 meses apóós o encerraamento do exercício,
e
e
Cláudio Luis
L
Pinheiiro Guimarrães, na quualidade de
d Diretor, por não ter feito elaborar
e
ass
demonstraçções financeiras relativvas aos exerrcícios sociaais findos em
e 31.12.20012 e 31.12..2013, até 3
meses apóss o encerram
mento de caada exercício (fls. 116/1
132).
3.
Reggularmente intimados para apressentarem defesa, os Acusados
A
ppropuseram Termo dee
Compromiisso conjunnto, que apóós ter sido discutido com
c
o Com
mitê de Terrmo de Com
mpromisso,,
resultou naa proposta de
d pagamennto à CVM do
d valor de R$ 50.000,00 por partte de Arman
ndo Pereiraa
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Filho, e dee R$ 20.0000,00, indivvidualmentee, por Cláud
dio Luis Piinheiro Guiimarães, Jo
orge Miltonn
Lobão Morreira e Robeerval Antonnio Zuccoli (fls. 325/33
34).
4.
O Comitê
C
de Termo
T
de Coompromissoo, em 14 dee abril de 20015, exarou parecer pella aceitaçãoo
das proposstas ofereciddas pelos Acusados,
A
coondicionadaa à apresenntação das innformaçõess periódicass
obrigatóriaas da Hopi Hari S.A. que ainda não haviam
m sido entrregues, até a data da reunião doo
Colegiado em que elas seriam apreciadas.
6.
Em
m 09.6.2015,, a propostaa de Termo de Compro
omisso não foi aprovadda pelo Coleegiado, quee
acatou recoomendação do Comitê pela sua rejjeição, por se revelar innconveniennte e inoporttuna, diantee
da constataação de quee a Hopi Hari
H S.A. ainnda não reg
gularizara suua situaçãoo perante a CVM, poiss
continuavaa pendente a correçãoo de algum
mas das irreegularidadess motivadorras da instauração doo
processo administrativvo sancionaador (fls. 337/338).
7.
Em
m 16.10.20155, os Acusaados reiterarram o pedid
do de formaalização de Termo Com
mpromisso,,
apoiados no
n fato de que a Hopii Hari S.A.. prestara to
odas as infformações rrequeridas pela
p
CVM,,
conforme demonstrariam os diveersos protoccolos de en
ntregas anexxados aos aautos, deixaando de serr
devedora de
d qualqueer informação, e com isso superrando o óbbice que im
mpediu a acceitação daa
proposta pelo Colegiaado quando da apreciaçção do prim
meiro pedidoo (fls. 341/3370).

Voto

1.
Os Acusados Armando Pereira Fillho, Roberv
val Antoniio Zuccoli, Jorge Millton Lobãoo
Moreira e Cláudio Luuis Pinheiro Guimarães submetem à apreciaçãão do Coleggiado nova proposta
p
dee
odas as infoormações ddevidas pelaa Hopi Harii
Termo de Compromissso, e compprovam a enntrega de to
S.A., que assim tornou-se adim
mplente peraante a CVM
M. As entreegas das diversas info
ormações e
pectivos prootocolos de rrecebimento
os.
documentoos estão devvidamente comprovadaas pelos resp
2.
A regularidade
r
e da situaçãão da Hopi Hari
H S.A. peerante a CV
VM também
m pode ser comprovada
c
a
pela decisãão da SEP de
d reverter,, em 21.10.2015, a susspensão do registro da companhiaa, com basee
no dispostoo no art. 53 da Instruçãão CVM nº 480/2010.
4
3.
Com
mo descritoo no Relatório anexo a este vo
oto, a rejeiçção da prooposta origiinal se deuu
exclusivam
mente em razão
r
de a Hopi Hari S.A. não ter consegguido atualiizar o seu registro dee
companhiaa aberta até a data da reeunião do Colegiado,
C
vez
v que as propostas doos Acusadoss de pagar à
CVM as quantias
q
dee R$ 50.0000,00, por parte
p
de Armando
A
Peereira Filhoo, e de R$ 20.000,00,,
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individualm
mente, por Cláudio Luuis Pinheiroo Guimarãees, Jorge Milton
M
Lobãão Moreira e Robervall
Antonio Zuuccoli, tiverram parecerr favorável do
d Comitê.
4.
Asssim, considerando que restou com
mprovada a atualizaçãoo do registroo de compaanhia abertaa
da Hopi Hari
H S.A., suuperado porrtanto o únicco óbice ex
xistente, votto pela aceittação das prropostas dee
Termo de Compromissso formulaadas pelos Acusados,
A
na
n forma doo parecer doo Comitê dee Termo dee
Compromiisso.

É o meu vooto.
Rioo de Janeiro, 03 de noveembro de 20015.

Origiinal assinad
do por
R
Roberto
Tadeu Antunees Fernandes
D
Diretor-Relat
tor

PAS CVM nº
n RJ2014/7213 – página 3 de 3

