
 

 

VINCI INSTRUMENTOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII 

CNPJ nº 31.547.855/0001-60 

 

PERFIL DO FUNDO (05/06/2020) 

 

Código de Negociação VIFI11  Código ISIN BRVIFICTF009 

     

Local de Atendimento 

aos Cotistas 
São Paulo/SP  

Jornal para publicações 

legais 
N/A 

     

Data da Constituição 

do Fundo 
23/08/2018  Patrimônio Atual (R$) 284.074.351,63 

     

Quantidade de cotas 

atual 
2.812.340  Valor da cota (R$) R$ 101,0099 

     

Data do registro na 

CVM 
19/10/2018  Código CVM 0318053 

     

     

Administrador 
 

Diretor Responsável 

BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 

VALORES MOBILIÁRIOS S.A. / 

13.486.793/0001-42 

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi 

São Paulo – SP 

juridico.fundos@brltrust.com.br 

Telefone: (11) 3133-0350 

 

 

DANILO CHRISTÓFARO BARBIERI 

Rua Iguatemi, nº 151, 19º andar, Itaim Bibi 

São Paulo – SP 

fii@brltrust.com.br 

Telefone: (11) 3133-0350 

 

 

Características do Fundo 

O Fundo tem como base legal a Lei nº 8.668/93, a Instrução CVM nº 472/08 e a Instrução CVM nº 

400/03, estando sujeito aos termos e condições do seu Regulamento. 

 

O Fundo foi constituído, pelo Administrador, por meio do Instrumento Particular de Constituição do 

Jerez – Fundo de Investimento Imobiliário, datado de 23 de agosto de 2018 e registrado no dia 23 de 

mailto:juridico.fundos@brltrust.com.br
mailto:fii@brltrust.com.br


 

agosto de 2018, sob o nº 9.008.694, perante o 3º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da Cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, e é regido pelo Regulamento do Vinci Instrumentos Fincanceiros 

Fundo de Investimento Imobiliário – FII datado de 09 de março de 2020 (“Regulamento”), sendo esta 

a sua versão em vigor nesta data. 

 

Objetivo e Política de Investimento do Fundo 

O objetivo do Fundo é a obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no 

mínimo, 67% (sessenta e sete por cento) do seu Patrimônio Líquido em (i) Cotas de fundos de 

investimento imobiliário (“FII”); (ii) Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”); (iii) Letras Imobiliárias 

Garantidas (“LIG”); (iv) Letras Hipotecárias (“LH”); (v) Debêntures, desde que se trate de emissores 

devidamente autorizados nos termos da Instrução CVM nº 472/08, e cujas atividades preponderantes 

sejam permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vi) Cotas de fundos de investimento em 

direitos creditórios (“FIDC”), que tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades 

permitidas aos fundos de investimento imobiliário; (vii) Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”); 

e (viii) outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários previstos no artigo 45 da Instrução CVM 

nº 472/08 (sendo os itens acima referidos em conjunto como “Ativos”). 

 

O Fundo não tem o objetivo de aplicar seus recursos em Ativos ou Ativos Financeiros específicos, não 

existindo, dessa forma, requisitos ou critérios específicos ou determinados de diversificação. 

 

O Fundo poderá adquirir os Ativos vinculados a imóveis que estejam localizados em todo o território 

brasileiro. 

 

Sem prejuízo da Política de Investimento, poderão eventualmente compor a carteira de investimento 

do Fundo imóveis, gravados com ônus reais ou não, e direitos reais em geral sobre imóveis (em qualquer 

localidade dentro do território nacional), participações societárias de sociedades imobiliárias e/ou em 

outros ativos financeiros, títulos e valores mobiliários que não os Ativos e/ou Ativos Financeiros, nas 

hipóteses de execução ou excussão de garantias relativas aos ativos de titularidade do Fundo ou de 

renegociação de dívidas decorrentes dos ativos de titularidade do Fundo.  

 

O Fundo terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias após a data de encerramento de cada oferta 

de Cotas do Fundo para enquadrar a sua carteira de acordo com a Política de Investimento estabelecida 

no Regulamento. 

 

Caso o Fundo não enquadre a sua carteira de acordo com a Política de Investimento dentro do prazo 

mencionado acima, o Administrador convocará assembleia geral de Cotistas, sendo que, caso a 

assembleia não seja instalada, ou uma vez instalada, não se chegue a uma conclusão a respeito das 

medidas a serem tomadas para fins de enquadramento da carteira, o Gestor deverá, a seu exclusivo 

critério, realizar a amortização de principal, na forma do subitem 6.1.6., abaixo.  



 

 

Caso o Gestor não encontre Ativos para investimento pelo Fundo, a seu critério, o saldo de caixa 

poderá ser distribuído aos Cotistas, a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou amortização 

de principal, sendo que, nesta hipótese, o Gestor deverá informar ao Administrador a parcela dos 

recursos pagos aos respectivos Cotistas a título de distribuição adicional de rendimentos e/ou 

amortização de principal. 

 

A cada nova emissão, o Gestor poderá propor um parâmetro de rentabilidade para as Cotas a serem 

emitidas, o qual não representará e nem deverá ser considerado como uma promessa, garantia ou 

sugestão de rentabilidade aos Cotistas por parte do Administrador ou do Gestor.  

 

Para realizar o pagamento das despesas ordinárias, das despesas extraordinárias e dos encargos 

previstos no Regulamento, o Fundo poderá manter parcela do seu patrimônio, que, temporariamente, 

não esteja aplicada em Ativos, nos termos do Regulamento, aplicada em: (i) títulos de renda fixa, 

públicos ou privados, de liquidez compatível com as necessidades e despesas ordinárias do Fundo e 

emitidos pelo Tesouro Nacional ou por Instituições Financeiras Autorizadas; (ii) moeda nacional; (iii) 

operações compromissadas com lastro nos ativos indicados no inciso “i” acima; (iv) derivativos, 

exclusivamente para fins de proteção patrimonial, cuja exposição seja sempre, no máximo, o valor do 

Patrimônio Líquido do Fundo; (v) cotas de fundos de investimento referenciados em DI e/ou renda fixa 

com liquidez diária, com investimentos preponderantemente nos ativos financeiros relacionados nos 

itens anteriores; ou (vi) outros ativos de liquidez compatíveis com as necessidades e despesas 

ordinárias do Fundo, cujo investimento seja admitido aos fundos de investimento imobiliário, na forma 

da Instrução CVM nº 472/08, sem necessidade específica de diversificação de investimentos (sendo os 

itens acima referidos em conjunto como “Ativos Financeiros”). 

Da Política de Distribuição de Resultados 

O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral de 

Cotistas, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados 

segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 

31 de dezembro de cada ano.  

 

Os rendimentos auferidos serão distribuídos aos cotistas e pagos mensalmente, sempre no 10º (décimo) 

Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos pelo Fundo, a título de antecipação dos 

rendimentos do semestre a serem distribuídos, sendo que eventual saldo de resultado não distribuído 

como antecipação será pago no prazo máximo de 10 (dez) Dias Úteis após o encerramento dos balanços 

semestrais, podendo referido saldo ter outra destinação dada pela Assembleia Geral de Cotistas, com 

base em eventual proposta e justificativa apresentada pelo Gestor. 

 



 

Observada a obrigação estabelecida nos termos do item acima, o Gestor poderá reinvestir os recursos 

originados com a alienação dos Ativos e dos Ativos Financeiros da carteira do Fundo, observados os 

limites previstos na regulamentação e legislação aplicáveis.  

 

O percentual mínimo a que se refere o item acima será observado apenas semestralmente, sendo que 

os adiantamentos realizados mensalmente poderão não atingir o referido mínimo estabelecido. 

 

Farão jus aos rendimentos acima mencionados os cotistas que tiverem inscritos no registro de cotistas 

no fechamento do último dia útil de cada mês de apuração, de acordo com as contas de depósito 

mantidas pelo escriturador, exceto na ocorrência do evento previsto acima. 

 


