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FATO RELEVANTE 

 

CONCLUSÃO DA INVESTIGAÇÃO INDEPENDENTE 

 

São Caetano do Sul, 25 de março de 2020. A Via Varejo S.A. ("Companhia"), em atendimento ao 

disposto no parágrafo 4º, do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e na Instrução 

CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, e em linha com o seu compromisso de garantir total 

transparência a seus investidores, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que: 

 

1. Dando continuidade aos trabalhos de investigação referidos nos Fatos Relevantes publicados 

em 13.11.2019 e 12.12.2019, em 18.3.2020 o Comitê de Investigação comunicou formalmente à 

diretoria da Companhia o encerramento da investigação independente acerca das supostas 

fraudes contábeis referidas nas denúncias anônimas recebidas pela Companhia em setembro e 

outubro de 2019 (“Investigação”); 

 

2. Nesta data foi apresentado ao Conselho de Administração da Companhia o relatório final da 

Investigação, preparado pelos consultores independentes contratados pela Companhia 

(“Relatório”). 

 

3. Conforme indicado no Relatório, foram encontradas: 

 

(i) evidências de fraude contábil caracterizada pela manipulação da provisão para processos 

trabalhistas da Companhia e pelo diferimento indevido na baixa de ativos e contabilização de 

passivos fora de suas respectivas competências mensais; e 

 

(ii) falhas de controles internos resultando em erros nas contas de provisão para processos 

trabalhistas e depósitos (garantias) judiciais da Companhia.  

 

4. Concluída a Investigação, a Companhia procedeu então ao dimensionamento final dos ajustes 

contábeis decorrentes do quanto descrito no Relatório e de certas avaliações internas 

relacionadas, ressaltando que:  

 

(i) o valor final apurado dos ajustes às demonstrações financeiras do 4º trimestre de 2019, 

decorrentes dos achados da Investigação, incluindo efeitos de fraudes, erros e mudanças de 

estimativa, é de R$ 1,190 bilhão (R$ 786 milhões líquidos de impostos), estando assim dentro 

do range divulgado por meio do Fato Relevante de 12.12.2019; e  

 

(ii) não será necessária a reabertura de exercícios anteriores a 2019 para realização dos ajustes 

uma vez que a Companhia avaliou o assunto, considerando aspectos qualitativos e 

quantitativos, e concluiu que os efeitos sobre as demonstrações financeiras do exercício findo 



 

 

em 31 de dezembro de 2018 não são materiais para justificar a realização de ajustes 

retrospectivos, sendo ajustados no próprio exercício de 2019. Tal conclusão foi corroborada por 

seus auditores independentes atuais e antecessores. 
 

5. A Companhia apurou, ainda, que do montante total a ser ajustado nas demonstrações 

financeiras do 4º trimestre de 2019 em função dos resultados da Investigação, 

aproximadamente R$ 1,169 bilhão a débito na demonstração do resultado do exercício de 

2019, se referem a correção de erros e de mudanças de estimativa no intuito de refletir de 

maneira mais precisa os riscos aos quais a Companhia está atualmente sujeita. Os R$ 20,8 

milhões remanescentes se referem aos efeitos das fraudes identificadas ao longo da 

Investigação. 

 

6. Em relação aos trabalhos de riscos e oportunidades noticiados no Fato Relevante de 

12.12.2019, a administração da Companhia concluiu os referidos trabalhos, registrando um 

ajuste de R$ 188,8 milhões líquidos, a débito na demonstração do resultado do exercício de 

2019. Tais ajustes encontram-se refletidos nas demonstrações financeiras divulgadas pela 

Companhia nesta data. 

 

7. A administração da Companhia reitera sua avaliação de que, conforme já informado por meio 

do Fato Relevante de 12.12.2019, os ajustes contábeis descritos nos itens acima não impactarão 

de maneira adversa e relevante o seu fluxo de caixa, condição financeira e operacional ou sua 

capacidade de honrar compromissos.  

 

8. A Companhia reforça seu compromisso de total transparência e reitera que sua administração 

continua empenhada no turnaround de suas operações.  

 

9. Com a conclusão da Investigação, a administração da Companhia poderá dedicar toda sua 

atenção e esforços ao aprimoramento da performance operacional e adoção das medidas 

necessárias para mitigar os efeitos adversos da pandemia do COVID-19. 
 

Via Varejo S.A. 
Orivaldo Padilha 

Diretor Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores 
 


