SARAIVA LIVREIROS S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 60.500.139/0001-26
NIRE 35.3.000.2530-0

A Saraiva Livreiros S.A. – em Recuperação Judicial (B3: SLED3 e SLED4) (“Saraiva” ou
“Companhia”), em cumprimento ao disposto na Lei nº 6.404/76 e na Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alteradas, vem pelo
presente, em atenção ao Ofício 153/2019/CVM/SEP/GEA-3, expedido pela Superintendência
de Acompanhamento de Empresas e Ofertas de Valores Mobiliários de Renda Variável da B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão em 12 de julho de 2019 (“Ofício”), que segue transcrito abaixo,
apresentar os esclarecimentos solicitados no Ofício.

“Assunto: Solicitação de Informações e Documentos
Processo CVM nº 19957.003279/2019-21
Senhor Diretor,
1. Reportamo-nos à sua correspondência de 26.02.19, encaminhada em atenção ao
questionamento de reclamante quanto a ausência de divulgação de fato relevante, por
parte da SARAIVA SA LIVREIROS EDITORES ("Companhia"), quanto a ação de despejo
de 33 lojas.
2. A respeito, solicitamos que nos sejam informados os motivos pelos quais a Companhia
entendeu não se tratar o assunto de Fato Relevante, nos termos da Instrução CVM nº
358/02.
3. De ordem da Superintendência de Relações com Empresas – SEP, cientificamos que o
não atendimento à solicitação ora efetuada até 22 de julho de 2019 sujeita V.Sa. à multa
cominatória no valor de R$1.000,00 (mil reais), nos termos dispostos no art. 9º, II, da Lei
n.º 6.385/1976 e na Instrução CVM n.º 452/2007, sem prejuízo de eventual apuração de
responsabilidade pelo seu descumprimento.
4. Esclarecemos que o envio das informações requeridas neste ofício deve ser realizado
preferencialmente por meio do Protocolo Digital, no site da CVM.”

A Saraiva Livreiros S.A. – em Recuperação Judicial, em seguimento aos Comunicados ao
Mercado divulgados em 19 de março de 2018, 02 de outubro de 2018 e 31 de outubro de 2018,
e de acordo com os Fatos Relevantes divulgados em 23 de novembro de 2018 e 26 de
novembro de 2018, ajuizou, em 23 de novembro de 2018, pedido de recuperação judicial junto
à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, sob o n º 1119642-14.2018.8.26.0100 (“Recuperação Judicial”), a fim de

reorganizar as obrigações junto a seus credores. A Saraiva, neste sentido, tem tomado diversas
medidas para readequar seu negócio a uma nova realidade de mercado e garantir a perenidade
da operação.
A Companhia reitera que não disponibilizou ao mercado as informações acerca das ações de
despejo via Fato Relevante, pois se tratavam de informações públicas, disponíveis nos
websites dos Tribunais de Justiça estaduais de cada unidade de acordo com suas respectivas
localizações, e que ainda estão sub judice, sem qualquer impacto na operação da Saraiva até
o momento. Além disso, a informação também foi divulgada e tem sido atualizada por meio do
Relatório Mensal de Atividades entregue ao Administrador Judicial e disponibilizado
mensalmente na página de Relações com Investidores da Companhia (http://saraivari.com.br/)
e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) (“RMA”).
Em 30/01/2019, havia 30 ações de despejo em andamento, das quais 7 ainda estavam
aguardando citação da Saraiva; 11 com prazos processuais de defesa em andamento; 2 com
liminares diferidas, sendo que uma foi revogada; 2 com processos sentenciados, sendo que
uma delas com recurso de apelação com efeito suspensivo, que afastou o despejo até eventual
decisão de 2º instância em sentido contrário; e 2 com audiências de conciliação designadas.
Atualmente, conforme último RMA da Saraiva, existem 34 ações de despejo em curso, das
quais 28 ainda tramitam em 1ª instância, 7 ações tiveram pedidos de liminares deferidos, mas
3 tiveram seu efeito suspenso. Além disso, 6 ações de despejo estão em trâmite na 2ª instância
e tiveram sentença procedente para conceder o despejo. Dentre elas, 3 tiveram efeito
suspensivo concedido. Cumpre ressaltar, contudo, que todas as ordens de despejo estão
suspensas por decisão superveniente proferida pelo juízo da Recuperação Judicial.
A Companhia ressalta que continuará, como historicamente sempre o fez, cumprindo suas
obrigações com todos os órgãos legislativos, regulatórios, e para com seus acionistas e
mercado em geral.
Diante do exposto, e acreditando ter esclarecido os questionamentos apresentados, a
Companhia se coloca à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se
façam necessários.
A documentação e as informações relativas à Recuperação Judicial estão à disposição na sede
da Companhia, na página de Relações com Investidores da Companhia
(http://saraivari.com.br/) e no site da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br).
São Paulo, 22 de julho de 2019.

JORGE SARAIVA NETO
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

