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FATO RELEVANTE 

 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade limitada devidamente autorizada pela Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) a administrar fundos de investimento e gerir carteiras de 

valores mobiliários por meio do Ato Declaratório nº 6.044, de 12 de julho de 2000, com 

sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Chedid Jafet, nº 222, 

bloco B, 3º andar, Vila Olímpia, CEP 04551-065, inscrita no CNPJ sob o 

nº 72.600.026/0001-81 (“Administradora”), na qualidade de administradora do 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO GRAND PLAZA SHOPPING – 

FII, inscrito no CNPJ sob o nº 01.201.140/0001-90 (“Fundo”), vem, por meio do 

presente, divulgar fato relevante aos cotistas do Fundo e ao mercado em geral sobre o 

recebimento, em 5 de agosto de 2019, do Ofício nº 113/2019/CVM/SIN/DLIP, anexo ao 

presente (“Ofício”). 

 

O Ofício trata de matéria eminentemente tributária, solicitando o imediato refazimento 

das demonstrações financeiras de 2017 e 2018 do Fundo, por entender que o mesmo 

estaria enquadrado no artigo 2º da Lei nº 9.779/99, sem apresentação da devida 

comprovação fática. No entendimento da Administradora: (i) a competência para se 

manifestar sobre o enquadramento fiscal do Fundo seria da Receita Federal do Brasil 

(RFB); e (ii) a exigência de refazimento das demonstrações financeiras é descabida por 

não ter havido, até a presente data, qualquer procedimento administrativo da RFB com 

essa finalidade.  

 

A Administradora enfatiza que, com o devido respeito ao posicionamento da 

Superintendência de Relação com Investidores Institucionais (SIN), discorda 

integralmente do exposto no Ofício e apresentará recurso ao Colegiado da CVM, nos 

termos e no prazo estabelecidos na Deliberação CVM nº 463/03. Esclarece, ainda, que a 

SIN exigiu a pronta divulgação do Ofício ao mercado.  

 

Em razão disso, a Administradora acredita que não há necessidade neste momento de 

criar qualquer provisão para potencial contingência e, portanto, não vislumbra impacto 

na distribuição de rendimentos. 
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A Administradora está envidando todos os esforços para zelar pelos interesses dos 

cotistas do Fundo e do mercado de fundos imobiliários. Permanecemos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

São Paulo, 7 de agosto de 2019. 

 

 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., 

 administradora do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

GRAND PLAZA SHOPPING – FII 
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