
  
 
 
 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING 

CNPJ nº 01.201.140/0001-90 

ISIN Cotas: BRABCPCTF000 

Código de Negociação na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): ABCP11 

 

COMUNICADO AO MERCADO 

 

A RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 

LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, Bloco B, 3º andar, 

inscrita no CNPJ sob o nº 72.600.026/0001-81 (“Rio Bravo” ou “Administradora”), na qualidade de instituição 

administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING, inscrito no 

CNPJ sob nº 01.201.140/0001-90 (“Fundo”), nos termos da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme 

alterada, e de sua Política de Divulgação de Fatos Relevantes, em complemento ao Fato Relevante publicado em 31 de 

agosto de 2020, vem informar que apresentou em 29 de setembro de 2020, conforme prazo cabível de 30 dias, a 

impugnação em face dos Autos de Infração (“Auto de Infração”) lavrados pela Receita Federal do Brasil (“RFB”).  

 

O Auto de Infração está em fase administrativa, podendo, se for o caso, ser discutido também na esfera judicial. Qualquer 

pagamento do valor supostamente devido em decorrência do Auto de Infração por parte do Fundo encontra-se 

suspenso até o julgamento definitivo na esfera administrativa (“Processo Administrativo Tributário”). 

 

Abaixo, uma figura ilustrativa1 para demonstrar os passos do Processo Administrativo Tributário e em qual situação 

encontra-se a defesa do Fundo no atual momento. Diante da apresentação da impugnação, o Processo Administrativo 

Tributário seguirá para análise da Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ. Manteremos o mercado informado 

conforme evolua o Processo Administrativo Tributário. 

 

 
1 Elaborado pelos assessores jurídicos do Fundo.  



  
 
 
 

A Administradora destaca também que está analisando diversos cenários possíveis para mitigação de potenciais riscos 

decorrentes da autuação acima referida. Os cotistas e o mercado serão informados oportunamente sobre eventuais 

medidas adotadas para proteger os interesses do Fundo e de seus cotistas. 

 

Permanecemos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

 

São Paulo, 05 de outubro de 2020. 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

na qualidade de instituição administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING 


