
A defi nição de receita 

e de faturamento, 

para fi ns tributários, é 

composta por “pitadas” 

de elementos contábeis, 

econômicos e, como não 

poderia deixar de ser, 

jurídicos

Neste último aspecto, 
temperam a defi nição 
principalmente disposi-

ções legais e jurisprudenciais, 
que, em muitos momentos, 
sob o pretexto de aclararem o 
conceito, acabam por torná-lo 
nebuloso.Historicamente, são 
indicadas quatro fontes de 
riquezas hábeis a ensejar a inci-
dência de tributos, quais sejam: 
renda; patrimônio; comércio 
interno, e; comércio externo. 
Contudo, a necessidade de 
ampliar a arrecadação de tribu-
tos, somada à implementação 
de metodologias mais simples 
e à – imbatível – criatividade 
brasileira, levou à tributação 
da receita e/ou do faturamento 
dos contribuintes.

A tentativa de utilizar a re-
ceita como base dos tributos 
não é nova; ela remonta, por 
exemplo, aos anos 1960, como 
exemplifi cado no Recurso de 
Mandado de Segurança nº 
18.162, no qual foi repelida, 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral – STF, a tentativa de 
utilizar como base de cálculo 
do antigo “Impôsto de indústria 
e profi ssões” a receita bruta 
de um escritório “para meros 
contratos”, que não praticava 
outras operações, isto é, onde 
não eram desenvolvidas ati-
vidades profi ssionais. Aqui, a 
receita bruta seria o resultado 
das vendas realizadas. 

Mais à frente, a Lei Comple-
mentar nº 7, de 1970, instituiu 
o Programa de Integração 
Social – PIS sobre o fatura-
mento das empresas. Tal ru-
brica, que refl etia a economia 
daquele momento, estava 
ligada às compras e às vendas 
mercantis, documentadas 
pelas faturas, cujas “remessa 
e aceitação” sintetizavam a 
tradição do que fora vendido, 
disciplinadas pelo Código Co-
mercial, de 19850.

Já a Lei nº 9.718, de 1998, 
que modifi cou, dentre outros 
tributos, a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade 
Social – COFINS, dispôs que a 
base de cálculo do tributo seria 
a receita bruta, assim compre-
endida como o faturamento. 
Não à toa, a tentativa de alargar 
a noção de receita bruta, para 
“a totalidade das receitas aufe-
ridas”, foi rechaçada pelo STF 
no Recurso Extraordinário nº 
390.840. Após alteração no 
Texto Constitucional, foi com a 
promulgação da Lei nº 10.637, 
de 2002, que a Contribuição 
para o PIS não-cumulativa, 
então instituída, passaria a 
incidir sobre “o faturamento 
mensal, assim entendido o total 
das receitas auferidas”. 

Em verdade, independen-

temente de se depreender a 
ampliação da noção de fatura-
mento, a Contribuição para o 
PIS – assim como aconteceu, 
em seguida, com a COFINS 
– naquele regime passava a 
recair sobre a receita bruta – 
produto da venda de bens e 
serviços, ou seja, o autêntico 
faturamento – e “todas as de-
mais receitas”. É dizer, seriam 
computadas vendas de bens 
e serviços, as “operações em 
conta própria ou alheia” e, por 
exemplo, a venda de um imóvel 
(ativo imobilizado).

Em caso referente a expor-
tações e créditos do Imposto 
sobre Circulação de Mercado-
rias e Serviços – ICMS, o STF 
defi niu que “receita bruta pode 
ser defi nida como o ingresso 
fi nanceiro que se integra no 
patrimônio na condição de 
elemento novo e positivo, sem 
reservas ou condições” – muito 
se assemelhando ao conceito 
de renda.

Em 2014, foi promulgada 
a Lei nº 12.973, que, além 
de outros efeitos, unificou 
o conceito de receita bruta 
– com expressa remissão da 
legislação, passando a ser as 
vendas de mercadorias, as 
prestações de serviços, as 
operações de cota alheia e as 
“receitas da atividade ou objeto 
principal da pessoa jurídica 
não compreendidas” nas três 
situações anteriores. Além de 
englobar “os tributos sobre ela 
incidentes”.

Posteriormente, no RE 
574.706 – um desdobramento 
de outro julgamento iniciado 
antes mesmo da “Família Sco-
lari” conquistar o “penta” –, o 
Supremo decidiu que o ICMS 
não comporia a base de cálculo 
do PIS e da COFINS, por não 
se tratar de faturamento – de 
acordo com o voto que condu-
ziu o julgamento.

Enfi m, no que tange às con-
tribuições destacadas (PIS e 
COFINS), o que teve início 
nas vendas mercantis, passou 
a englobar também os serviços, 
repelindo-se de plano o seu 
alargamento, para, depois, 
admitir-se num novo regime 
o alargamento da incidência, 
o que foi sucedido pela deli-
mitação jurisprudencial de um 
conceito e, em seguida, uma 
nova disposição legal e uma 
nova manifestação judicial. O 
que teve início no faturamento 
foi compreendido como receita 
bruta, para ser apresentada a 
receita, retornando-se à recei-
ta bruta e ao faturamento, com 
um fermento jurisprudencial.

Após tantas idas e vindas, 
o que, de fato, seriam fatura-
mento, receita bruta e receita 
de acordo com a legislação 
nacional e o Supremo Tribunal 
Federal?
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DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 603.004,41 (Seiscentos e três mil, quatro reais e quarenta e um centavos); 2º leilão: R$ 443.877,29 (Quatrocentos 
e quarenta e três mil, oitocentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos),
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OBSERVAÇÕES

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS - PROCESSO Nº 0003822-
83.2017.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). SUELI JUAREZ ALONSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
AUGUSTO DE ARAUJO OLIVEIRA, CPF. 367.347.078-73, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
ajuizou-lhe uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de 
Sentença, condenando-o ao pagamento de R$39.277,17 (atualizado até 31/10/2018). Estando o 
executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a 
fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa 
de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do CPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 04/12/2018. 

3ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0013944-
24.2018.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Celso Maziteli Neto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SORAIA DE 
OLIVEIRA, CPF. 298.251.458-38, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, também contra a Eder de Oliveira Nicolletti , movida por AMC - Serviços Educacionais 
LTDA. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, 
IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de 
R$32.432,23, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertida, ainda, que nos termos do artigo 
525 CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
dias úteis para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de outubro de 2018. 

RUASINVEST PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 06.101.196/0001-97 - NIRE 35300445864 - Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2018
DATA E HORÁRIO: Aos 18 (dezoito) dias do mês de outubro de 2018, às 10 horas. LOCAL: Sede social da Companhia localizada na Avenida das 
Nações Unidas, nº 12.901, Torre Oeste, 5º andar, Sala 2, Brooklin Paulista Novo, CEP: 04.578-000, Capital do Estado de São Paulo. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos 
termos do artigo 124, Parágrafo 4° da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). COMPOSIÇÃO 
DA MESA: Senhor Paulo José Dinis Ruas (Presidente); Senhor Sérgio Luiz Pereira de Macedo (Secretário). ORDEM DO DIA: Examinar, discutir e 
deliberar sobre: (i) a aprovação da 3ª (terceira) emissão de notas promissórias comerciais da Companhia (“Terceira Emissão” e “Notas Promissórias”, 
respectivamente), em 3 (três) séries com as mesmas condições e características, exceto pelas datas de vencimento, nos termos da Instrução da 
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 566, de 31 de julho de 2015, conforme alterada (“Instrução CVM 566”), que serão objeto de distribuição 
pública, com esforços restritos de distribuição nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 
476” e “Oferta Restrita”, respectivamente), no valor total de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), sob o regime de garantia firme de 
colocação; (ii) a autorização à Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à 
realização da Terceira Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas 
Promissórias e assinar as respectivas cártulas; (b) contratar instituições financeiras devidamente habilitadas para serem responsáveis pela prestação 
dos serviços de banco mandatário e custodiante de guarda física das Notas Promissórias, bem como pela coordenação e intermediação da Oferta 
Restrita, sob o regime de garantia firme de colocação, o agente fiduciário e a B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão - Segmento CETIP UTVM (“B3”); e (c) 
contratar quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Terceira Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas Promissórias; e (iii) a ratificação 
de todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia anteriormente a esta data no âmbito da Terceira Emissão e da Oferta Restrita. 
DELIBERAÇÕES: Os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, por unanimidade dos votos: (i) aprovaram a realização 
da Terceira Emissão de Notas Promissórias da Companhia, as quais terão as seguintes características e condições: (a) Emissão: 3ª (terceira). (b) 
Séries: A Terceira Emissão será realizada em 3 (três) séries. (c) Quantidade de Notas Promissórias: Serão emitidas 20 (vinte) Notas Promissórias, 
no âmbito da Terceira Emissão, sendo: (i) 6 (seis) Notas Promissórias referentes à 1ª série (“Primeira Série”); (ii) 7 (sete) Notas Promissórias referentes 
à 2ª série (“Segunda Série”); e (iii) 7 (sete) Notas Promissórias referentes à 3ª (“Terceira Série”). (d) Valor Nominal Unitário: O valor nominal 
unitário das Notas Promissórias na respectiva Data de Emissão (conforme abaixo definida) será de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil 
reais) (“Valor Nominal Unitário”). (e) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) na 
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”). (f) Forma e Circulação: As Notas Promissórias serão emitidas em forma cartular e ficarão custodiadas 
perante instituição financeira a ser contratada, habilitada para a prestação de serviço de custódia de guarda física das Notas Promissórias 
(“Custodiante”). Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 566, as Notas Promissórias circularão por endosso em preto, sem garantia, de mera 
transferência de titularidade. (g) Comprovação de Titularidade das Notas Promissórias: Para todos os fins de direito, a titularidade das Notas 
Promissórias será comprovada pela posse das cártulas. Adicionalmente, será reconhecido como comprovante de titularidade o extrato emitido pela 
B3 em nome dos respectivos titulares das Notas Promissórias quando as mesmas estiverem depositadas eletronicamente na B3. (h) Data de 
Emissão: A data de emissão das Notas Promissórias será a data da sua efetiva subscrição e integralização (“Data de Emissão”). (i) Prazo e Data de 
Vencimento: As Notas Promissórias da Primeira Série terão prazo de vigência de até 390 (trezentos e noventa) dias contados da Data de Emissão; 
as Notas Promissórias da Segunda Série terão prazo de vigência de até 756 (setecentos e cinquenta e seis) dias contados da Data de Emissão; e as 
Notas Promissórias da Terceira Série terão prazo de vigência de até 1.121 (um mil, cento e vinte e um) dias contados da Data de Emissão, ressalvadas 
as hipóteses de Resgate Antecipado Facultativo (conforme abaixo definido) e Evento de Vencimento Antecipado (conforme abaixo definido). (j) 
Preço de Subscrição e Forma de Integralização: As Notas Promissórias serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente 
nacional, observados os procedimentos definidos pela B3, sendo que todas as Notas Promissórias de todas as séries deverão ser subscritas e 
integralizadas na mesma data, pelo seu Valor Nominal Unitário. (k) Distribuição e Negociação: As Notas Promissórias serão depositadas para: (i) 
distribuição no mercado primário exclusivamente por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos administrado e operacionalizado pela B3, 
sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) para negociação no mercado secundário por meio do Módulo CETIP21 - Títulos 
e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Notas Promissórias 
depositadas eletronicamente na B3. Concomitantemente à liquidação, as Notas Promissórias serão depositadas em nome dos titulares no Sistema 
de Custódia Eletrônica da B3. As Notas Promissórias somente poderão ser negociadas nos mercados regulamentados de valores mobiliários depois 
de decorridos 90 (noventa) dias de cada subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais (conforme definido a seguir), de acordo com os 
artigos 13 e 15 da Instrução CVM 476 (salvo na hipótese de exercício da garantia firme pela(s) instituição(ões) intermediária(s) da Oferta Restrita no 
momento da subscrição, nos termos do artigo 13 da Instrução CVM 476), e apenas entre investidores qualificados, assim definidos nos termos do 
artigo 9º-B da Instrução CVM nº 539 de 13 de novembro de 2013, conforme alterada (“Instrução CVM 539”), considerando que a Companhia esteja 
em dia com as obrigações previstas no artigo 17 da Instrução CVM 476 e previstas na seção “Obrigações da Companhia” da cártula das Notas 
Promissórias. Para os fins desta ata, entende-se por “Investidores Profissionais”, nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539: (i) instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil; (ii) companhias seguradoras e sociedades de capitalização; 
(iii) entidades abertas e fechadas de previdência complementar; (iv) pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor 
superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que, adicionalmente, atestem por escrito sua condição de investidor profissional mediante 
termo próprio, de acordo com  o Anexo 9-A da Instrução CVM 539; (v) fundos de investimento; (vi) clubes de investimento, desde que tenham a 
carteira gerida por administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM; (vii) agentes autônomos de investimento, administradores 
de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus recursos próprios; ou (viii) investidores não 
residentes, nos termos do artigo 9º-A da Instrução CVM 539. (l) Colocação e Plano de Distribuição: As Notas Promissórias serão objeto da Oferta 
Restrita, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais e será realizada sob regime de garantia firme de colocação para a totalidade das 
Notas Promissórias, a ser prestada por instituição intermediária integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários (“Coordenador Líder”). 
(m) Remuneração: O Valor Nominal Unitário das Notas Promissórias não será atualizado monetariamente. Sobre o Valor Nominal Unitário das 
Notas Promissórias incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI 
- Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual, ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), 
acrescida de uma sobretaxa de 3,15% a.a. (três inteiros e quinze centésimos por cento ao ano), com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) dias úteis (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, 
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário de cada Nota Promissória, desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento da respectiva Nota 
Promissória, de acordo com os critérios definidos no “Caderno de Fórmulas de Notas Comerciais e Obrigações - CETIP21”, disponível para consulta na 
página da B3 na internet (http://www.b3.com.br), reproduzidos nas cártulas das Notas Promissórias. (n) Pagamento do Valor Nominal Unitário 
e da Remuneração: A Remuneração será paga, juntamente com o Valor Nominal Unitário, em uma única parcela na respectiva data de vencimento 
de cada uma das Notas Promissórias ou, se for o caso, na data de eventual Resgate Antecipado Facultativo ou, ainda, na data de eventual declaração 
de um Evento de Vencimento Antecipado das Notas Promissórias. (o) Local de Pagamento: Os pagamentos referentes às Notas Promissórias serão 
realizados na praça da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, em conformidade com: (i) os procedimentos da B3, caso as Notas Promissórias 
estejam depositadas eletronicamente na B3, ou (ii) em conformidade com os procedimentos do banco mandatário (“Banco Mandatário”), ou, ainda, 
(iii) na sede da Companhia, diretamente aos titulares das Notas Promissórias, caso as Notas Promissórias não estejam depositadas eletronicamente 
na B3. (p) Eventos de Vencimento Antecipado: na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado previstos nas Cártulas, a serem 
negociadas e definidas pela Diretoria da Companhia, os titulares das Notas Promissórias poderão declarar antecipadamente vencidas todas as 
obrigações decorrentes das Notas Promissórias e exigir o imediato pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário, acrescido da 
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento, e demais encargos e custos previstos nas Notas 
Promissórias (cada evento, um “Evento de Vencimento Antecipado”). (q) Encargos Moratórios: Caso a Companhia deixe de efetuar o pagamento 
de qualquer quantia devida aos titulares das Notas Promissórias, os débitos em atraso ficarão sujeitos, desde a data da inadimplência até a data do 
efetivo pagamento, independente de aviso ou notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, a: (i) multa moratória convencional, irredutível e 
de natureza não compensatória, de 2% (dois por cento)  sobre o valor atualizado devido e não pago; e (ii) juros de mora não compensatórios à taxa 
de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, sobre o montante atualizado devido e não pago (“Encargos Moratórios”), sem prejuízo 
da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até a data do efetivo pagamento. (r) Repactuação: Não haverá repactuação 
das Notas Promissórias. (s) Prorrogação dos Prazos: Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação 
pecuniária prevista nas Notas Promissórias até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, se o seu vencimento coincidir com dia em que não haja 
expediente comercial ou bancário no local de pagamento das Notas Promissórias, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os 
casos em que os pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento 
coincidir com feriados declarados nacionais, sábados ou domingos. (t) Resgate Antecipado Facultativo: A Nota Promissória poderá ser resgatada 
antecipadamente pela Companhia, a seu exclusivo critério, de forma unilateral, desde que a totalidade das Notas Promissórias de cada série 
referente à Terceira Emissão seja resgatada em uma única data, nos termos da Instrução CVM 566 (“Resgate Antecipado Facultativo”). A Companhia 
deverá comunicar: (i) os titulares das Notas Promissórias, mediante (a) publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Jornal 
Empresas & Negócios”, bem como na página da Companhia na rede internacional de computadores - internet ou, a exclusivo critério da Companhia, 
ou (b) por meio de comunicação individual a cada Titular de Nota Promissória da respectiva série a ser resgatada; (ii) o Agente Fiduciário; (iii) o 
Banco Mandatário; e (iv) a B3, mediante correspondência com confirmação de recebimento, sobre o Resgate Antecipado Facultativo, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis contados da data da efetiva realização do resgate (“Edital de Resgate Antecipado Facultativo”). O Edital 
de Resgate Antecipado Facultativo deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) a data efetiva para o resgate das Notas Promissórias e 
para o respectivo pagamento aos titulares das Notas Promissórias; e (ii) quaisquer outras informações necessárias à operacionalização do Resgate 
Antecipado Facultativo. O valor a ser pago aos titulares das Notas Promissórias a título de Resgate Antecipado Facultativo será equivalente ao Valor 
Nominal Unitário acrescido da Remuneração devida desde a Data de Emissão até a data do Resgate Antecipado Facultativo, calculada pro rata 
temporis. Não será admitido o Resgate Antecipado Facultativo parcial das Notas Promissórias. Para fins do artigo 5º, parágrafo 3º, da Instrução CVM 
566, a Companhia poderá, a qualquer momento a partir da Data de Emissão, realizar o Resgate Antecipado Facultativo de forma unilateral. A 
realização do Resgate Antecipado Facultativo implica extinção do título, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, nos termos do artigo 5º, 
parágrafo 4º, da Instrução CVM 566. Todos os custos decorrentes do Resgate Antecipado Facultativo serão integralmente incorridos pela Companhia. 
Para as Notas Promissórias depositadas eletronicamente na B3, o Resgate Antecipado Facultativo será realizado em conformidade com os 
procedimentos da B3 ou, ainda, caso as Notas Promissórias não estejam depositadas eletronicamente na B3, diretamente na sede da Companhia ou 
em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário. (u) Destinação dos Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia por meio da 
Terceira Emissão serão destinados para o pagamento do resgate ou do resgate antecipado, conforme o caso, das notas promissórias comerciais da 2ª 
(segunda) emissão da Emissora. (v) Agente Fiduciário: Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com sede na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10° andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 67.030.395/0001-46 será 
contratada, às expensas da Companhia, para atuar como Agente Fiduciário e representante dos interesses da comunhão dos titulares das Notas 
Promissórias, conforme termos e condições previstos na cártula e no contrato de prestação de serviços de agente fiduciário. (w) Garantia: A fim de 
garantir o integral, fiel e pontual pagamento e cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que 
venham a ser assumidas pela Companhia, perante os titulares das Notas Promissórias, o que inclui, principalmente, mas não se limita, ao pagamento 
das Notas Promissórias, abrangendo a sua Remuneração, bem como todos e quaisquer outros pagamentos devidos pela Companhia, incluindo o 
pagamento dos custos, comissões, encargos e despesas da Terceira Emissão e a totalidade das obrigações acessórias, tais como, mas não se 
limitando, Encargos Moratórios, multas, penalidades, honorários arbitrados em juízo e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a 
remuneração do Agente Fiduciário, do Banco Mandatário e do Custodiante e todo e qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrido pelo 
Agente Fiduciário e/ou pelos titulares das Notas Promissórias em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou 
extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prerrogativas dos titulares das Notas Promissórias (“Obrigações Garantidas”), será constituída 
a garantia de aval, a ser outorgada pelo Senhor Paulo José Dinis Ruas, bem como pela Senhora Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz (“Avalistas”) em favor dos 
titulares das Notas Promissórias, obrigando-se como avalistas e principais pagadores, solidariamente responsáveis com a Companhia, pelo 
pagamento de todos os valores devidos nos termos das Notas Promissórias (“Aval”), mediante anuência dos cônjuges, conforme aplicável. O Aval 
será prestado em caráter universal e compreende a totalidade das Obrigações Garantidas. Respondem os Avalistas como principais pagadores de 
toda e qualquer obrigação pecuniária prevista nas Notas Promissórias e que seja exigível nos termos da cártula. O Aval é prestado pelos Avalistas em 
caráter irrevogável e irretratável e vigerá até que todas as Notas Promissórias sejam integralmente liquidadas pela Companhia. Os Avalistas sub-
rogar-se-ão nos direitos dos titulares das Notas Promissórias caso venham a honrar o Aval, total ou parcialmente, nos termos do parágrafo 1º, do 
artigo 899, do Código Civil, sendo certo que os Avalistas somente poderão realizar a cobrança de qualquer valor que lhe seja devido pela Companhia 
após o pagamento integral das Obrigações Garantidas. (ii) aprovaram a delegação de poderes aos diretores da Companhia a praticarem todo e 
qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à realização da Terceira Emissão e da Oferta Restrita, incluindo, sem 
limitação: (a) discutir, negociar e definir os termos e condições das Notas Promissórias e assinar as respectivas cártulas; (b) contratar instituições 
financeiras devidamente habilitadas para ser responsável pela prestação dos serviços de Banco Mandatário e Custodiante de guarda física das Notas 
Promissórias, bem como pela coordenação e intermediação da Oferta Restrita, sob o regime de garantia firme de colocação, o agente fiduciário e a 
B3; e (c) contratar quaisquer outros prestadores de serviços relacionados à Terceira Emissão, à Oferta Restrita e/ou às Notas Promissórias; e (iii) 
aprovaram a ratificação de todos os atos praticados pelos diretores da Companhia anteriormente a esta data no âmbito da Terceira Emissão e da 
Oferta Restrita. LAVRATURA E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que 
lida e achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo, 18 de outubro de 2018. Paulo José Dinis Ruas - Presidente; Sérgio Luiz Pereira 
de Macedo - Secretário. Acionistas: Amarante Participações Ltda. (Administradora - Sra. Ana Lúcia Dinis Ruas Vaz, Serpa Participações Ltda. 
(Administrador -Sr. Paulo José Dinis Ruas e MJR Participações Ltda. (Administrador - Sr. Marcelo Dinis Ruas). JUCESP 510.364/18-4 em 25/10/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Agricultor deixou de produzir algodão,

milho e feijão para vender vento.

Sandra Mallón/Agência EFE

Longe de um Brasil vio-
lento e inseguro, Luis 
Cardoso, o Piúga, re-

cebe com sorrisos qualquer 
estranho que se aproxime de 
sua casa, que fi ca na cidade 
de Santa Luiza, na Paraíba, 
oferecendo sombra e água 
fresca no terraço. Mas não 
foi a receptividade que fez o 
agricultor, de 73 anos, fi car 
conhecido na região. Piúga 
tornou-se famoso e atraiu 
curiosos por deixar de pro-
duzir algodão, milho e feijão 
para vender vento.

Os problemas enfrentados 
com as fortes secas que di-
fi cultam a produção agrícola 
deram lugar a uma oportu-
nidade gerada pelos ventos 
fortes e constantes registrados 
no Nordeste, o que favorece o 
desenvolvimento de projetos 
eólicos. A “oferta” abundante 
do recurso atraiu a indústria e 
mudou a vida de agricultores 
como Piúga. Há cerca de oito 
anos, ele conta que “estra-
nhos” apareceram em sua casa 
e contaram a ele que queriam 
comprar vento.

A proposta era instalar 
três aerogeradores sobre as 
terras do agricultor, tornando 
a propriedade uma parte do 
complexo eólico de Santa 
Luiza, conduzido pela empresa 
espanhola Iberdrola, através 
da fi lial brasileira Neoenergia. 

Na Paraíba, agricultor
deixa produção convencional 

para vender vento
O agricultor, de 73 anos, fi cou conhecido na região, Piúga tornou-se famoso e atraiu curiosos por deixar 
de produzir algodão, milho e feijão para vender vento

6ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004270-34.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Lúcia Caninéo Campanhã, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a NIVACIR MARACCINI, CPF 
762.361.888-15, que NILTON CÉSAR SIMÕES DE OLIVEIRA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi 
julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 
94.658,05 (atualizado até Dez/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

6ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0027923-68.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDO MEDEIROS REBOUÇAS, CPF 082.398.258-00, que por este Juízo, tramita de uma ação 
de Cumprimento de Sentença, movida por Instituto das Irmãs da Santa Cruz. Encontrando-se o 
réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 65.191,56 (em 01/08/2018), devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S.A.
CNPJ/MF: 08.529.061/0001-52 - NIRE 35300342151

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora, Local: 12.11.2018, às 16 horas, na sede social, Rua do Rocio, 350 – 14º andar,  São Paulo, SP. Presença: 
Totalidade dos conselheiros. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg. Secretário: Wilson Pinto Rodrigues. Deliberações 
Aprovadas: A reeleição da Diretoria, pelo prazo de mandato de (01) um ano, a saber: Diretor Presidente: Firmino 
Matias Lucio JR., brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 6.167.177 SSP/SP, CPF/MF nº 086.909.968-00 e Diretor: 
Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG nº 6.531.873 SSP/SP, CPF/MF nº 052.425.568-70, 
ambos com endereço comercial em São Paulo, os quais serão revestidos em seus cargos e declarando não estarem incursos 
em nenhum crime que os impeçam de exercer atividades mercantis. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12.11.2018. 
Conselheiros: Rafael Novellino, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Miguel Maia Mickelberg, Luiz Alberto Matias Lucio 
Mendonça,  Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson Pinto Rodrigues. Diretores Reeleitos: Firmino Matias Lucio Júnior,  
Wilson Pinto Rodrigues. JUCESP nº 549.997/18-0 em 28/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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FE não serviam para nada. Mas 
agora há vento, e eu alugo”, 
afi rmou. Para ele, a ideia de 
vender vento era “impossível” 
de ser verdade. No entanto, 
com a renda que recebe agora 
com o aluguel de suas terras, 
Piúga consegue ajudar os 
fi lhos e netos.

“Antes isso era uma região 
seca, e ninguém queria um 
terreno aqui, mas desde que 
os moinhos chegaram, todo 
mundo está interessado. Foi 
por isso que deixei de traba-
lhar com algodão para vender 
vento”, explicou. Em 2020, 
a Neoenergia iniciará uma 
ampliação da usina próxima 
ao terreno de Piúga para 
construir mais 15 parques 
eólicos. Desta forma, o local 
será o maior complexo do tipo 
da América Latina.

Segundo relatório da Abe-
Eólica, 14% da energia pro-
duzida no Brasil é a partir de 
vendas. No Nordeste, o índice 
chega a 70%, motivo pelo qual 
a região começa a atrair uma 
série de investimentos no se-
tor. Além disso, o Brasil vem 
escalando postos no ranking 
de países mais geram energia 
eólica no mundo. Atualmente, 
o país ocupa o oitavo lugar, 
segundo o Conselho Global 
de Energia Eólica (GWEC), 
com 7 mil aerogeradores em 
funcionamento e 569 parques 
eólicos, a maior parte deles no 
Nordeste.

“Nunca tinha ouvido falar que 
podíamos vender o vento”, 
explicou Piúga, ainda incrédulo 
com a proposta que recebeu. 
Para a construção do complexo 
eólico formado pelos três par-
ques hoje em funcionamento 
na região, a Neoenergia aluga 
as terras de 23 famílias, e uma 
delas é a de Piúga.

Não só o agricultor fi cou 
ressabiado com a proposta que 
recebeu da empresa. Quando 
contou à esposa que tinha re-
cebido uma oferta para vender 
vento, ela recebeu a notícia 
com desconfi ança. “Minha mu-
lher achava que perderíamos o 
pouco que tínhamos, mas eu já 
tinha dado minha palavra, não 

podia voltar atrás”, revelou o 
agricultor, que agora agrade-
ce por ter tomado a decisão. 
Piúga é fi lho de agricultores, 
mas fi cou órfão de pai e mãe 
aos 14 anos. Depois disso, ele 
se criou sozinho, junto com os 
14 irmãos. A família tinha vá-
rias propriedades, que foram 
divididas entre os fi lhos. Cada 
um fi cou com 50 hectares.

Foi assim que Piúga come-
çou a trabalhar como agricul-
tor e a plantar algodão, milho 
e feijão. No entanto, as fortes 
secas, especialmente as da 
década de 80, atrapalharam 
a produção agrícola, trazendo 
grandes difi culdades à família. 
“Ninguém queria essas terras, 

Jaguatirica Empreendimento Imobiliário SPE S.A.
CNPJ/MF nº 14.480.213/0001-72 – NIRE 35.300.414.594

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 29 de junho de 2018
1. Data, Hora e Local: No dia 29/06/2018, às 16h00, na sede social da Companhia, localizada na Rua Hungria, nº 514, 
10º andar, conjunto 101, sala 7, Jardim Europa, São Paulo-SP. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, 
nos termos do Artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, e alterações posteriores (“Lei 6.404/76”), em virtude 
da presença da totalidade dos acionistas da Companhia (“Acionistas”), conforme assinaturas constantes do “Livro 
de Presença de Acionistas”. 3. Mesa: Sr. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, Presidente; e Sr. André Ferreira de 
Abreu Pereira, Secretário. 4. Ordem do Dia: (i) Consignar a renúncia do Sr. Luiz Renato Paim Fernandes ao cargo de 
membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) Eleger o novo membro do Conselho de Administração da 
Companhia. 5. Deliberações: Colocadas as matérias em discussão, os Acionistas, por unanimidade de votos e sem 
quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: 5.1. Consignar a renúncia do Sr. Luiz Renato Paim Fernandes, 
RG nº M-3.590.084 SSP/MG, CPF/MF nº 686.206.406-15, ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada à Companhia nesta data e arquivada na sede social; e 5.2. 
Eleger o Sr. José Roberto Salvini, RG nº 19.277.003-2 SSP/SP, CPF/MF nº 129.538.808-10, para o cargo de membro 
do Conselho de Administração da Companhia, em continuação ao mandato do Sr. Luiz Renato Paim Fernandes, a 
encerrar-se na AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
findo em 31/12/2018. O membro do Conselho de Administração ora eleito declara, sob as penas da lei, que se obriga 
a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia, bem como que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública 
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos 
do § 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada; e (ii) atende aos requisitos de reputação ilibada, bem 
como não ocupa nenhum cargo em outra sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não 
tem, nem representa interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do artigo 147 da 
Lei nº 6.404/76, conforme alterada. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e 
lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. São Paulo/SP, 29/06/2018. 
Assinaturas: Mesa: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, Presidente; e André Ferreira de Abreu Pereira, Secretário. 
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 538.528/18-7 em 13/11/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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