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PARTICIPANTES  

EMISSORA ACRUX SECURITIZADORA S/A 

INSTITUIÇÃO CUSTODIANTE DO LASTRO Oliveira Trust DTVM S.A. 

COORDENADOR(ES)  

ESCRITURADOR Livro de Registro custodiado na Oliveira Trust DTVM S.A. 

LIQUIDANTE Itaú Unibanco S.A. 

 
 

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO    

DATA DE EMISSÃO 20/12/2006 

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2009 

VOLUME TOTAL DO CRI NA DATA DE 

EMISSÃO 
R$10.627.200,00 

PUBLICAÇÃO Jornal Diário Mercantil 

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações obtidas junto aos administradores da Emissora, 

os recursos captados com a Emissão foram utilizados para compra de 

Direitos Creditórios (CCIs) que lastrearam a emissão de CRI. 

 

CARACTERÍSTICAS DA(S) SÉRIE(S)   Série Única 

CÓDIGO DO ATIVO  06L0018713  

CÓDIGO DO ISIN  Não há 

DATA DE EMISSÃO  20/12/2006 

DATA DE VENCIMENTO  15/07/2009 

VOLUME NA DATA DE EMISSÃO  R$10.627.200,00 

VALOR NOMINAL UNITÁRIO  

NA DATA DE EMISSÃO 

 R$500.000,00 

QUANTIDADE DE CRI's  20 

REGISTRO CVM  CVM/SRE/CRI/2006-057 

NEGOCIAÇÃO  CETIP 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ATUAL  Não há 

REMUNERAÇÃO ATUAL  Remuneração não cadastrada no sistema. 

PAGAMENTO DE JUROS ATUAL  Remuneração não cadastrada no sistema. 

PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO ATUAL  O valor nominal dos CRI´s, acrescidos de juros remuneratórios de 11% 

a.a., será amortizado mediante o pagamento de 96 parcelas mensais 

consecutivas sendo a primeira em 20 de janeiro de 2007. A assembléia 

de 11 de fevereiro de 2009 alterou a Data de Vencimento dos CRIs para 

20 de Dezembro de 2015, estabelecendo também um período de 

carência de um ano, entre fevereiro de 2009 e janeiro de 2010, para 

pagamentos de juros e amortizações dos CRIs. 



 

RATING  A emitida pela LF Rating em 24/04/2007 

 
  
PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI(S) EM 2021 (EM VALORES UNITÁRIOS) 

Série Única  

Não ocorreram pagamentos no período. 

  
  
 
 

ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS DA EMISSORA: 

Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2020. 

 
 

 

ACOMPANHAMENTO JUDICIAL: 

A 1ª Série venceu antecipadamente em 15/07/2009 e não foi quitada, de forma que se encontra inadimplente e em curso 

a execução das garantias. 

 

O imóvel objeto da matrícula 31.922 do RGI de São Luis foi adjudicado ao investidor conforme leilão realizado em 

27/04/2011. Entretanto, o Finorte ingressou com ação ordinária com pedido liminar de abstenção do Postalis de dar 

cumprimento de qualquer ato expropriatório de imóveis objeto de CCIs, registrados no 2º Cartório de Registro de Imóveis 

de São Luis - MA e no Cartório de Registro de Imóveis de Araguaína e a restituição da importância de R$ 3.414.516,07. A 

ação foi julgada procedente e mantida após a apelação. O recurso especial foi admitido em 28/10/2015, sendo certo que 

em 05/01/2016 houve remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para admissibilidade e julgamento do Recurso 

Especial. 

 

A excussão do imóvel objeto da matrícula nº 37.168 do Registro de Imóveis de Araguaína encontra-se suspensa em 

razão da liminar concedida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda e Registros Públicos de Araguaína em 18/12/2009, 

determinando ao oficial do RGI de Araguaína que se abstivesse de realizar qualquer registro ou averbação no referido 

imóvel (processo n° 2009.0012.9524-6/0, cujo processo eletrônico tramita sob o nº 5000634-02.2009.8.27.2706 - Medida 

Cautelar). Os autos do referido processo foram apensados à ação declaratória nº 2010.0001.5878-8/0 e foram remetidos 

à conclusão desde junho de 2014. 

 

Execução – processo nº 0268135-58.2012.8.19.0001: 

Execução movida pela Oliveira Trust contra a Finortex Administradora de Bens S.A, Finorte S.A. Indústria Têxtil, Ficamp 

S.A., Indústria Têxtil Churchill Cavalcanti César, Maria Cecília Nepomuceno Cesar, Fabiano Churchill, Yedda César.  

OT, como agente fiduciário, executa CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) securitizados por Acrux Securitizadora  

 

Status atual: suspenso aguardando julgamento dos embargos à execução.  

 

Embargos à Execução (proc. n. 0027120-59.2013.8.19.0001) (Finorte, Ficamp e Churchill):  

Embargantes alegam que a assinatura do documento era falsificada.  No final de 2019, a perícia grafotécnica concluiu 

que as assinaturas não foram elaboradas pelo punho da Sra. Maria. ou pelo Sr. Churchill, corroborando a tese de 

falsificação.  

 

Status atual: Embargantes apresentaram novos documentos para a comprovação da insuficiência de recursos, a justificar 

o deferimento da gratuidade judiciária. Os autos ainda serão conclusos para decisão.  

 

Embargos à Execução (proc. n. 0193410-54.2019.8.19.0001) (Fabiano Churchill e Finortex): 

Fabiano Churchill formulou pedido de justiça gratuita, mas o pedido foi indeferido. A gratuidade de justiça anteriormente 

concedida à Finortex foi revogada. 

 

Status atual: Embargantes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou o pagamento das 

custas.  

 



 

Ação de Responsabilidade (proc. n. 0206360-71.2014.8.19.0001) (Finortex, Palmatex, Finorte S.A., Ficamp S.A., 

Churchill, Maria Cecília, Fabiano Churchill, Yedda César): 

Ação movida pela OT e pela Acrux requerendo a condenação dos réus ao pagamento de indenização por terem oferecido 

em garantia um imóvel doado pelo Município, com cláusula de inalienabilidade. A Acrux havia manifestado desistência, 

mas a ação foi extinta em razão de prescrição. 

 

Status atual: Em prazo para interposição de apelação contra a sentença que reconheceu a prescrição. Ações judiciais em  

 

Sustação de protesto (proc. n. 0800099-15.2016.8.15.0411) (ação movida pelos devedores contra OT): 

Fase de saneamento, OT pediu julgamento antecipado e rebateu o pedido de prova emprestada. 

 

Status atual: Foi determinada a designação de AIJ. Apresentaremos embargos de declaração para que o Juízo (i) 

esclareça se determinou a produção da prova testemunhal de ofício, vez que não foi requerida por nenhuma das partes; 

(ii) em caso afirmativo, como destinatário da prova, especifique quais os pontos controvertidos, devendo ser oportunizada 

a apresentação de rol de testemunhas; e (iii) indique se a AIJ também contará com depoimento pessoal das partes. 
 

Processo 10026-84.2012.8.10.0001 (106632012) – Cumprimento de sentença n. 0851256-29.2019.8.10.0001: 

A ação movida pela Postalis contra a Finorte visando à desocupação de um imóvel que havia sido alienado 

fiduciariamente. Julgada improcedente, com sentença transitada em julgado. A Finorte deu início ao cumprimento de 

sentença, pleiteando o pagamento de R$ 3.491.054,76 pela Postalis. 

 

Status atual: A Postalis pagou o valor no dia 05/fev/2020. O processo foi extinto e arquivado.  

 

Processo 41639-25.2012.8.10.0001 (445532012) - Cumprimento de sentença n. 0851251-07.2019.8.10.0001: 

Ação de obrigação de fazer, c/c cobrança, ajuizada pela Finorte contra a Acrux e Postalis. Alega-se que a Postalis 

adjudicou o imóvel por valor que desconsiderou a quantia já adimplida da dívida, no importe de R$ 4.443.631,01. Além 

disso, as Rés não teriam adimplido a integralidade do valor acordado pelos créditos. Pedem a declaração de quitação 

das dívidas e a restituição dos valores pagos a maior. Ação julgada procedente para (i) determinar à Postalis que 

conceda quitação total à Finorte e (ii) condenar POSTALIS e Acrux a restituírem R$ 2.394.041,78. A Finorte deu início ao 

cumprimento de sentença exigindo valor superior a 8 milhões. A Postalis pagou o valor e depois apresentou impugnação. 

Por isso, o Juízo não conheceu da impugnação, alegando preclusão lógica, e aplicou multa por litigância de má-fé de 

10%.  

 

Status atual: No processo de origem, a sentença transitou em julgado. No cumprimento de sentença, a Postalis interpôs 

apelação, que foi desprovida pelo Tribunal. Em seguida, apresentou embargos de declaração, que estão pendentes de 

julgamento.  

 

Processo 0802020-77.2020.8.10.0000:   

Rescisória movida pela POSTALIS contra o escritório de advocacia que representou a Finorte, questionando apenas os 

honorários de sucumbência.  

 

Status atual: A ação foi julgada improcedente e a POSTALIS opôs embargos de declaração, pendentes de julgamento. 

 

As informações acima foram obtidas através do Relatório Judicial enviado pelo Assessor Legal em 20/09/2021. 

 

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NO ANEXO 15 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 583/16 
E ARTIGO 68, PARÁGRAFO 1º, ALÍNEA B DA LEI 6.404/76: 
  

Inciso I do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"cumprimento pelo emissor das suas obrigações de 

prestação de informações periódicas, indicando as 

inconsistências ou omissões de que tenha conhecimento"; 

Emissão vencida, sendo discutida judicialmente. 

Inciso II do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"alterações estatutárias ocorridas no exercício social com 

efeitos relevantes para os titulares de valores mobiliários"; 

Não houve alteração estatutária conforme disposto 

acima, no item "Alterações Estatutárias da Emissora". 



 

Inciso III do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

"comentários sobre indicadores econômicos, financeiros e 

de estrutura de capital previstos nos documentos da 

emissão relacionados a cláusulas contratuais destinadas a 

proteger o interesse dos titulares dos valores mobiliários e 

que estabelecem condições que não devem ser 

descumpridas pelo emissor"; 

Não há previsão desta obrigação nos Instrumentos de 

Emissão. 

Inciso IV do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

quantidade de valores mobiliários emitidos, quantidade de 

valores mobiliários em circulação e saldo cancelado no 

período;  

Informações dispostas no item "Posição de Ativos", 

conforme obtido junto, conforme o caso, ao Banco 

Escriturador ou à Câmara de Liquidação e Custódia na 

qual o ativo esteja registrado para negociação no 

secundário. 

Inciso V do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

resgate, amortização, conversão, repactuação e 

pagamento de juros dos valores mobiliários realizados no 

período; 

Durante o exercício em referência, não houve resgate 

parcial, não existem ativos em tesouraria, conforme item 

"Posição de Ativos" acima. Os pagamentos de juros e 

amortizações, encontram-se dispostos no presente 

relatório junto ao item "Pagamentos Efetuados" 

Inciso VI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

constituição e aplicações do fundo de amortização ou de 

outros tipos fundos, quando houver; 

Não foi constituído fundo de amortização. 

Inciso VII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

destinação dos recursos captados por meio da emissão, 

conforme informações prestadas pelo emissor; 

Informação contida no item "Destinação dos Recursos". 

Inciso VIII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

relação dos bens e valores entregues à sua administração, 

quando houver; 

Não foram entregues bens e valores à administração do 

Agente Fiduciário. 

Inciso IX do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

cumprimento de outras obrigações assumidas pelo 

emissor, devedor, cedente ou garantidor na escritura de 

emissão, no termo de securitização de direitos creditórios 

ou em instrumento equivalente; 

Eventuais descumprimentos encontram-se dispostos no 

presente relatório. 

Inciso X do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

manutenção da suficiência e exequibilidade das garantias; 

Informação contida no item "Garantias". 

Inciso XI do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

existência de outras emissões de valores mobiliários, 

públicas ou privadas, feitas pelo emissor, por sociedade 

coligada, controlada, controladora ou integrante do mesmo 

grupo do emissor em que tenha atuado no mesmo 

exercício como agente fiduciário, bem como os seguintes 

dados sobre tais emissões:a) denominação da companhia 

ofertante; b) valor da emissão; c) quantidade de valores 

mobiliários emitidos; d) espécie e garantias envolvidas; e) 

prazo de vencimento e taxa de juros; e f) inadimplemento 

no período. 

Não atuamos como Agente Fiduciário em outras 

emissões de valores mobiliários, públicas ou privadas, 

feitas pelo emissor, por sociedade coligada, controlada, 

controladora ou integrante do mesmo grupo do emissor. 

Inciso XII do art. 1º do Anexo 15 da Instrução 583/16 - 

declaração sobre a não existência de situação de conflito 

de interesses que impeça o agente fiduciário a continuar a 

exercer a função. 

Declaração disposta abaixo. 

 
DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO 

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta, não existindo situação de conflito de interesses que o impeça 

a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de CRI da ACRUX SECURITIZADORA S/A. 



 

 

Este relatório foi preparado visando o cumprimento do disposto no artigo 68, § primeiro, alínea “b” da Lei nº 6404/76 e do 

Anexo 15 da Instrução CVM nº 583/16, com base nas informações prestadas pela Emissora. Embora tenhamos nos 

empenhado em prestar informações precisas e atualizadas, não há nenhuma garantia de sua exatidão na data em que 

forem recebidas. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de 

crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do 

pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos. 

Para maiores informações e acesso aos documentos da emissão sugerimos acessar o site da Oliveira Trust 

www.oliveiratrust.com.br, especialmente em Informações Eventuais.  

Salientamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca do Termo de 

Securitização e seus Aditamentos, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro. 

 

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. 

 
 


