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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DO  

JEREZ - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

CNPJ nº 31.547.855/0001-60 

 

Por este instrumento particular, BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES 

MOBILIÁRIOS S.A., com sede na Rua Iguatemi, nº 151 – 19º andar – Itaim Bibi, na Cidade de São 

Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 13.486.793/0001-42, habilitada para 

administração de fundos de investimento conforme ato declaratório expedido pela Comissão de 

Valores Mobiliários (“CVM”) nº 11.784, de 30 de junho de 2011, neste ato representado na forma de 

seu Estatuto Social, na qualidade de instituição administradora (“Administrador”) do JEREZ - 

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de investimento imobiliário, inscrito no CNPJ sob 

o nº 31.547.855/0001-60 (“Fundo”), tendo em vista que o Fundo não tem, na presente data, 

quaisquer cotistas, RESOLVE: 

 

a) Aprovar a alteração da denominação social do Fundo, que passará a ser identificado como 

“VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII”; 

 

b) Aprovar a alteração da gestão do Fundo, que será realizada pela Vinci Real Estate Gestora 

de Recursos Ltda., com sede na Avenida Bartolomeu Mitre, nº 336, 5º andar, Leblon, na 

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ sob o nº 

13.838.015/0001-75, habilitada para a administração de carteiras de valores mobiliários, 

conforme ato declaratório expedido pela CVM nº 11.974, de 17 de outubro de 2011; 

 
c) Aprovar a alteração do Auditor Independente do Fundo, de forma que serviços de auditoria 

do Fundo serão prestados por instituição, devidamente habilitada para tanto, que venha a 

ser contratada pelo Administrador, conforme definido de comum acordo com o Gestor, para 

a prestação de tais serviços; 

 
d) Aprovar a inserção do Código ANBIMA do Fundo, qual seja “FII de Títulos e Valores 

Mobiliários Gestão Ativa”, segmento “Títulos e Valores Mobiliários”; 

 
e) Aprovar a alteração da Política de Investimentos, conforme estabelecido no Capítulo VI do 

Regulamento;  

 
f) Aprovar o ajuste da Taxa de Administração, conforme item 7.1 e seguintes, do Capítulo VII 

do Regulamento: 
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O Administrador receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de valor 

equivalente aos percentuais previstos na tabela abaixo, calculados sobre o valor contábil do 

patrimônio líquido do Fundo ou sobre o Valor de Mercado, caso as Cotas tenham integrado ou 

passado a integrar, nesse período, índice de mercado (“Taxa de Administração”), observado o 

valor mínimo mensal de R$ 12.096,98 (doze mil, noventa e seis reais e noventa e oito centavos), 

pela prestação de serviços de gestão e escrituração de Cotas, sendo certo que o valor mínimo 

mensal será atualizado anualmente, a partir da data de início das atividades do Fundo, pela 

variação positiva do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, apurado e divulgado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (“IPCA/IBGE”). 

 

Valor Contábil do Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado 

do Fundo 

Taxa de 

Administração 

Até R$ 500.000.000,00 0,95% a.a. 

Sobre o valor que exceder R$ 500.000.000,00 até R$ 

1.000.000.000,00 

0,85% a.a. 

Sobre o valor que exceder R$ 1.000.000.000,00 0,75% a.a. 

 
Os valores base da tabela acima serão atualizados anualmente, a partir da data de início das 

atividades do Fundo, pela variação positiva do IPCA/IBGE. As alíquotas incidirão respectivamente 

sobre os valores identificados nas tranches, conforme elencadas na tabela acima, em regra de 

cascata. 

 

Para fins de atualização dos valores da tabela e do mínimo do fundo pelo IPCA, será considerado 

como mês base para o cálculo do IPCA: (i) o mês imediatamente anterior ao mês de integralização 

caso esta seja feita após o dia 15 do mês ou (ii) o segundo mês anterior ao mês da integralização 

caso esta seja feita antes do dia 15. 

 

A Taxa de Administração engloba os pagamentos devidos ao Gestor, ao Custodiante e ao 

Escriturador e não inclui valores correspondentes aos demais Encargos do Fundo, os quais serão 

debitados do Fundo de acordo com o disposto neste Regulamento e na regulamentação vigente.  

 

Para fins do cálculo da Taxa de Administração no período em que ainda não se tenha o Valor de 

Mercado, utilizar-se-á o valor do Patrimônio Líquido do Fundo. 



 

 

3 / 5 
DOCS - 1159065v1  

 

 

A Taxa de Administração será provisionada por Dia Útil, mediante divisão da taxa anual por 252 

(duzentos e cinquenta e dois) dias, apropriada e paga mensalmente ao Administrador, por 

período vencido, até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao dos serviços prestados. 

 
g) Aprovar a inclusão da Taxa de Performance, conforme estabelecido no item 7.6 e seguintes, 

do Capítulo VII do Regulamento: 

 

O Fundo pagará uma taxa de performance ao Gestor (“Taxa de Performance”), independentemente 

da parcela da Taxa de Administração prevista acima, de 20% (vinte por cento) sobre o que exceder a 

variação do IFIX, divulgado pela B3. O valor devido a título de Taxa de Performance será calculado e 

provisionado diariamente, considerando o período de apuração encerrado no último dia útil dos 

meses de junho e dezembro, e será pago semestralmente até o 5º (quinto) dia útil dos meses de 

julho e janeiro, respectivamente, ou quando da liquidação do Fundo, o que primeiro ocorrer, 

conforme procedimento descrito abaixo. O 1º (primeiro) período de apuração da Taxa de 

Performance compreenderá o período desde a 1ª (primeira) data de integralização de cotas até o 

último dia útil dos meses de junho ou dezembro, o que primeiro ocorrer. 

 

A Taxa de Performance será calculada da seguinte forma: 

 

TP = 0,2 x (CPajustada – CBcorrigida) 

 

Onde: 

 

CB = Cota base correspondente ao valor unitário de integralização de Cotas em cada emissão ou a 

Cota patrimonial na última data utilizada para apuração da Taxa de Performance em que houve 

efetiva cobrança. 

CBcorrigida = Cota base atualizada pela variação do IFIX. 

CP = valor patrimonial da Cota do Fundo. 

CPajustada = valor patrimonial da Cota do Fundo ajustada pela soma dos rendimentos do Fundo 

apropriados e pelas amortizações do Fundo realizadas no período de apuração, se houver, 
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corrigidas pela variação da cota do fundo da data do anúncio da amortização e/ou da distribuição 

de rendimentos até a data de apuração. 

 

Caso CBcorrigida seja maior do que CPajustada não haverá cobrança de Taxa de Performance. Caso 

a variação do IFIX no período seja negativa, o cálculo da Taxa de Performance fica limitado a 20% 

(vinte por cento) da diferença positiva entre CPajustada e CB. Não haverá cobrança da Taxa de 

Performance quando CPajustada for inferior a CB.  

Taxa de Performance somente será paga caso seja superior à taxa de performance acumulada na 

última data de pagamento da taxa de performance. 

 

h) Aprovar a realização da oferta pública de distribuição, com esforços restritos de colocação, 

das cotas da 1ª emissão do Fundo (“1ª Emissão”), em série única, cuja oferta será realizada 

no Brasil, sob coordenação e distribuição de instituição integrante do sistema de distribuição 

de valores mobiliários, a ser realizada sob o regime de melhores esforços, nos termos da 

Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 

400”) e da Instrução CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução 

CVM nº 472”) e demais leis e regulamentações aplicáveis (“Oferta”), conforme termos e 

condições constantes do Suplemento ao Regulamento. 

 

Dentre outras alterações, o Fundo passa a vigorar em sua versão consolidada, conforme Anexo ao 

presente instrumento. 

 

Fica autorizado o Sr. Oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente a 

promover a devida averbação deste instrumento à margem do registro anteriormente realizado. 

 

São Paulo, 27 de agosto de 2019. 

 

___________________________________________________________________________________ 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. 

Administrador  

  



 

 

5 / 5 
DOCS - 1159065v1  

 

ANEXO – VERSÃO CONSOLIDADA DO REGULAMENTO 


