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FATO RELEVANTE

ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” ou “Companhia”), em
cumprimento com o disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, e a Instrução
da Comissão de Valores Mobiliários nº 358/02, vem comunicar a seus acionistas e ao
mercado em geral os desdobramentos recentes na discussão judicial acerca do estorno
de parte dos créditos de ICMS relacionados a produtos da cesta básica.
Conforme exposto na Nota 18.5.1 do ITR do primeiro trimestre deste ano e no item 4.6,
item (A), do Formulário de Referência, a Companhia discute judicialmente o tema em
referência há 25 anos, através de uns 240 processos com um valor total envolvido
atualizado até final de março 2019 de R$ 815 milhões, e estava no aguardo da decisão
do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os embargos de declaração, em particular,
sobre o pedido de modulação dos efeitos (aplicação prospectiva da decisão do STF a
partir de uma data que determinada pelo Tribunal).
Tendo em vista a decisão com repercussão geral, ainda não publicada na imprensa
oficial, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou todos os embargos de
declaração opostos no âmbito do Recurso Extraordinário nº 635688, e, portanto, não
acatou o pedido de modulação dos efeitos, a Companhia revisou a probabilidade de êxito
dos processos em andamento e decidiu, em uma abordagem cautelosa, constituir
provisão integral do valor atualizado envolvido nestes processos.
A referida decisão pode estar ainda sujeita a recurso. A Companhia informa ainda que
discorda da decisão proferida pelo STF e aguarda a publicação do acórdão para definir a
estratégia jurídica a ser seguida nos processos em andamento, os quais estão em
diferentes fases processuais e serão concluídos gradualmente ao longo dos próximos
anos. O impacto no caixa da Companhia dependerá do êxito e do cronograma destes
processos.

São Paulo, 12 de maio de 2019.
Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Diretor Vice-Presidente de Finanças e Diretor de Relações com Investidores
Grupo Carrefour Brasil
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MATERIAL FACT
ATACADÃO S.A. (B3: CRFB3) (“Grupo Carrefour Brasil” or “Company”) in compliance
with the provisions of article 157, paragraph 4 of Law No. 6,404/76 (“Corporation Law”),
and Brazilian Securities Commission (“CVM”) Ruling No. 358/2002, hereby announces to
its shareholders and to the market the recent developments in the judicial discussion
referring to ICMS tax credits on basic products (Cesta Básica).
As explained in Note 18.5.1 of the 2019 first quarter Financial Statements and in item
4.6 (A) of the Reference Form, the Company has been discussing judicially this issue for
the last 25 years, through 240 proceedings involving a total amount of R$ 815 million
(including interest, until March 2019), and was looking for a Federal Supreme Court
(STF) decision on motions for clarification, and, in particular, on a petition for modulation
of effects (prospective application of the STF decision as from a date specified by the
STF).
In view of the decision, not yet published in the Official Gazette, taken by the Brazilian
Federal Supreme Court, denying all motions for clarification filed within the Extraordinary
Appeal No. 635688, and thus denying the petition for modulation of effects, the
Company reassessed the expected outcome of those cases and decided, as a precaution,
to record a full provision for the updated amount involved in the proceedings.
The above mentioned decision is still subject to appeal. The Company disagrees with the
decision of the Brazilian Federal Supreme Court and will wait for the publication of the
appellate decision to define the legal strategy to be followed in all undergoing
proceedings, whose degree of advancement varies from case to case and which are
expected to be concluded only in a few years. The cash impact on the Company will
depend on the outcome and timetable of such proceedings.

São Paulo, May 12, 2019.
Atacadão S.A.
Sébastien Durchon
Chief Financial Executive Officer and Investor Relations Officer
Grupo Carrefour Brasil
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