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DEFINIÇÕES
No conteúdo deste Prospecto,
as definições listadas nesta seção,
salvo se outro sentido lhes for expressamente
atribuido no texto, têm o seguinte significado :

1. TERMOS GERAIS
No conteúdo deste Pr
ospecto,
BOVESPA

Bolsa de Valores do Estado de São Paulo

CBLC

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CVM

Comissão de Valores Mobiliários

2. TERMOS ENCONTRADOS NO DOCUMENTO
ESTRUTURA E QUALIDADE DOS
TÍTULOS DE EMISSÃO DO TRUST

COFINS

Encargos sobre a receita da UniverCidade TRUST
à conta da contribuição para o financiamento da
seguridade social.

CPMF

Encargos sobre as contas pagas pela UniverCidade
TRUST, à conta de contribuição sobre movimentação financeira.

DIREITOS CREDITÓRIOS

Direitos sobre os créditos representados pelos
recebíveis.

DURATION

Mostra o prazo médio no qual os recursos do
investidor nos D-2 ficaram aplicados à taxa TRR.
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Designação usada nesse documento para fazer
referência às debêntures subordinadas, de emissão
da

UNIVERCIDADE-TRUST,

emitidas

de

forma

privada, para serem entregues à ASSESPA, como
parte do pagamento pela aquisição dos future flows,
objeto principal desta operação.
D-2

Designação usada nesse documento para fazer
referência às debêntures subordinadas, de emissão
da

UNIVERCIDADE-TRUST,

emitidas

para

distribuição pública, que devem receber registro
CVM.

FUTURE FLOWS

Termo da literatura técnica, grafado em inglês, que
se traduz livremente como sendo o potencial de
geração de fluxo de caixa de uma instituição,ou o
fluxo de caixa a ser gerado pela instituição ou o
fluxo de caixa a ser gerado pela instituição no futuro
e que ainda não está suportado por recebíveis
contratados.

IGP

Índice Geral de Preços publicado pela FGV,no
conceito de IGP-M, índice geral de preços mercado.

ORIGINADOR(A)

Instituição dentro da qual são gerados

os

recebíveis, como contrapartida de venda de
produtos ou serviços (neste caso a ASSESPA ,
como mantenedora da UniverCidade a prestadora
de serviços educacionais ).

PAYBACK PRIMÁRIO

Indica, para o investidor nos D-2, em quanto tempo, recebendo os retomos conforme o fluxo
esperado, ele somará o mesmo poder de compra
que tinha quando fez o lnvestlmento.
6
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Encargos sobre a receíta da UniverCidade
TRUST à conta do programa de integração
social.

RATING

Hierarquização de risco de default (não cumprimento das obrigaçães contratadas) associada
aos títulos, através de uma nota emitida por
agência especializada e acreditada.

RECEBÍVEIS

Ativos correspondentes ao direito de cobrar
produtos ou serviços vendidos ou prestados
por uma certa instituição ( neste caso, recebíveis
vinculados à prestação de serviços
educacionais pela UniverCidade, que são de sua
mantenedora a ASSESPA ).

SECURITIZAÇÃO

Procedimento genérico de associar um título de
investimento a um determinado ativo. Esse
ativo, gerando renda, ou sendo liquidado, vai
produzindo o fluxo de recursos para pagar a
renda e fazer o resgate dos títulos nele ancorados.

SECURITIZAÇÃO DE

Procedimento de securitização, cujo ativo que

RECEBÍVEIS

ancora a emissão de títulos são recebíveis
originados por uma instituição ( neste caso a
ASSESPA ), que os cede para uma empresa
constituída com o propósito exclusivo ( neste
caso a UniverCidade-TRUST DE RECEBÍVEIS) de
comprar os recebíveis e emitir os títulos de sua
securitização.

SPE

Designação para SOCIEDADE DE PROPÓSITO
EXCLUSIVO, que é a empresa, cujo objetivo

social é restrito a uma determinada atividade
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( nesse caso a UniverCidade TRUST, que tem
o objetivo social exclusivo de comprar e cobrar
recebíveis adquiridos da ASSESPA).
TAXA ANUAL DE JUROS DE

Trata-se da taxa de juros, efetiva acima

REFERÊNCIA ou TAXA

do IGP, calculada pela capitalização anual BÁSICA

DE REFERÊNCIA. da taxa mensal de juros das D-2.
TAXA DE RETORNO EFETIVA Renda média, expressa em taxa equivalente,
TRR

efetiva acima do IGP, que receberá o
investidor nos títulos, considerando o invesmento na subscrição à vista e o retorno do
investimento, respeitando o fluxo de juros e
amortizações previsto na escritura de emissão
do título. Para seu cálculo consideram-se valores

seus os esperados do fluxo de retorno desagiados à taxa de inflação para a data base do
investimento.
TAXA DE RETORNO NOMINAL Renda média, expressa em taxa anual TRRn
equivalente, nominal em Reais, que receberá
o investidor nos títulos, considerando o investimento na subscrição à vista e o retorno do
investimento respeitando o fluxo de juros e
amortizações previsto na escritura de emissão
do título.
Para seu cálculo, consideram-se nominais em
Reais os valores esperados do fluxo de retorno,
levando em conta expectativa de evolução da
taxa de inflação.
TAXA EFETIVA DE JUROS

Taxa esperada de juros, acima da variação do
IGP, que leva em conta a perda de renda das
D-2, em relação à variação do IGP, pelo fato de
que dentro de cada cicIo de ano os juros são
8
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pagos mensalrnente,à taxa básica de referência
sobre o valor do título no início do ciclo.
UniverCidade TRUST

Designação da empresa UniverCidade TRUST
DE RECEBÍVEIS S.A., para indicar que o seu
ambiente é aquele no qual se segregam os
recebíveis que ancoram a emissão das D-2

3. TERMOS ENCONTRADOS NO DOCUMENTO
CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E
AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

UNIDADE

Cada um dos conjuntos de edificações em que o
Centro Universitário da Cidade ( Univer Cidade)
desenvolve as atividades de ensino.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO

Contrato firmado entre a ASSESPA e os alunos

SERVIÇOS EDUCACIONAIS

da UniverCidade e dos quais são originados os
recebíveis.

DIREITOS CREDITÓRIOS

Direitos sobre os créditos representados pelos
recebíveis.

RECEBÍVEIS

Ativos correspondentes ao direito de cobrar
produtos e serviços vendidos ou prestados por
uma certa instituição ( nesse caso, recebíveis
vinculados à prestação de serviços educacionais
pela UniverCidade ).

TRADIÇÃO

Ato de transferência dos direitos creditórios, relacionados com recebíveis, da ASSESPA para a
UniverCidade TRUST.
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4. TERMOS ENCONTRADOS NO DOCUMENTO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
BANCÁRIOS E RESERVA DE MEIOS DE PAGAMENTO

Na abertura do contrato, Cláusula Primeira - Definições,
se encontra a nomenclatura utilizada no corpo do
contrato, identificando os conceitos das diversas contas
que serão utilizadas para fazer a segregação dos
recursos gerados com a cobrança dos recebíveis.
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1.1 - A OPERAÇÃO
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1.1.1 O propósito específico da Companhia Emissora
A UniverCidade Trust de Recebíveis S.A é uma companhia aberta, criada sob a forma de
Sociedade de Propósito Específico ( SPE ), tendo como objeto exclusivo (i) a aquisição de
direitos creditórios decorrentes das atividades de prestação de serviços educacionais da
Associação Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA, mantenedora do Centro Universitário
da Cidade UNIVER CIDADE e (ii) a cessão e a reaquisição dos Direitos Creditórios referidos
na alínea anterior.
Os recursos necessários à aquisição dos Direitos Creditórios serão obtidos pela Companhia
mediante a emissào de Debêntures como segue:
(i)

Emissão Privada de Debêntures, conforme Instrumento Particular de Escritura de 1ª
Emissão de Debêntures Privadas, celebrado em 05/02/2004, com o Ato da AGE de
26/01/2004 publicado no Diário Oficial de 1º/04/04 e Jornal do Comércio 31/03/04;

(ii)

Emissão Pública de Debêntures, conforme Instrumento Particular de 2ª Emissão de
Debêntures, celebrado em 19 de abril de 2004, com a Deliberaçãoo da AGE de
27/01/04 sido publicada no Diário Oficial de 01/04/2004 e Jornal do Comércio de
31/03/2004 e seu Termo Aditivo autorizado por AGE de 28/07/2004, registrado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 1449528 de 10/08/2004 e
publicado no Diário Oficial de 17/08/2004 e no Jornal do Comércio da mesma data.

De modo a atingir esse objetivo social, estruturou-se uma operação baseada em dois
contratos principais celebrados pela Companhia, quais sejam:
(i)

0 Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avenças ("Contrato de Cessão"), celebrado entre a Companhia e a Associação
Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA, mantenedora do Centro Universitário da
Cidade UNIVER CIDADE, com interveniência do Agente Fiduciário, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. ( vide íntegra do contrato na Seção
9.1 deste Prospecto ) e

(ii)

0 Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento
("Contrato de Serviços Bancários"), celebrado entre o Banco Bradesco S.A., a
Companhia, a Associação Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA, mantenedora
do Centro Universitário da Cidade UNIVER CIDADE, e o Agente Fiduciário, Oliveira
Trust - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (vide íntegra do contrato na
Seção 9.2 deste Prospecto )
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O preço global, certo e ajustado, da promessa de cessão objeto do contrato é de R$
78.864.000,00 (setenta e oito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil reais) e será pago
pela Cessionária à Cedente da seguinte forma : (i) uma primeira parcela de valor igual a
R$ 16.300.000,00

( dezesseis milhões

e trezentos mil reais), mediante a subscrição e

integralização de 16.300 (dezessete mil e trezentas ) Debêntures de emissão privada
realizada pela Cessionária, e (ii) uma segunda parcela no valor de R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais), mediante a subscrição e integralização de 40.000 (quarenta mil)
Debêntures de emissão pública realizada pela cessionária.
1.1.2 Resumo da operação
Para um entendimento preliminar, a operação pode ser decomposta preliminarmente nos
seguintes eventos, simultâneos ou não:
1º)

A ASSESPA, Associação mantenedora do Centro Universitário da Cidade, na
qualidade de cedente, transfere para a Companhia Emissora, a UniverCidade Trust
de Recebíveis S.A., como cessionária, todos os direitos creditórios decorrentes dos
contratos de prestação de serviços educacionais, firmados com alunos dos cursos
de graduação daquela Instituição de Ensino Superior;

2º)

A cessionária, UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., faz duas emissões de
valores
mobiliários (uma primeira de Debêntures privadas e uma segunda de públicas ), com

o único propósito de fazer o pagamento dos direitos creditórios a ela cedidos

por

promessa ;
3ª)

A ASSESPA, cedente e mantenedora do Centro Universitário da Cidade, fica sendo
a única e exclusiva subscritora na distribuição primária das Debêntures, podendo
nessa condição e por meio de colocações secundárias, negociá-las com terceiros,
na

medida

de

suas necessidades de caixa e das condições que o mercado

apresente;
4ª)

As entidades cedente e cessionária, firmam contrato de gestão com o Banco Bradesco
S.A., que recebe em conta própria de cobrança, em nome da cessionária, todos os
boletos eletrônicos das mensalidades a serem pagas pelos alunos dos cursos de
graduação do Centro Universitário da Cidade;

5ª)

O banco cobrador, na qualidade de trustee da operação, dá aos recursos recebidos a
destinação prevista no contrato de prestação de serviços bancários, mediante abertura
de contas específicas para as quotas de amortização e juros dos debenturistas e
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gastos correntes da Emissora, devolvendo à conta da ASSESPA o remanescente de
recursos que houver a cada mês, durante o prazo da emissão que é de 6 anos.
1.1.3 Principais Características do Contrato de Serviços Educacionais
(vide íntegra na Seção 9.3 deste Prospecto )
(I)

A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ASSESPA E OS ALUNOS DA UNIVER CIDADE

POSSUI A

NATUREZA JURÍDICA DE UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO QUAL A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO OFERECE AO PÚBLICO - MEDIANTE MÍDIA ESCRITA E TELEVISIONADA- PROJETOS PEDAGÓGICOS
PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CUJO PRAZO DE REALIZAÇÃO DEPENDE DO CURSO ESCOLHIDO PELO
CANDIDATO, NA OCASIÃO DE SEU INGRESSO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO, DENOMINADO TESTE
DE ACESSO DIRETO (TAD) - ( CLÁUSULA 1ª );
(II)

O PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO VARIA DE 3 A 5 ANOS, DEPENDENDO DO

CURSO SUPERIOR ESCOLHIDO, ACRESCIDO DE ATÉ MAIS 2 ANOS, DE MODO QUE SE ALCANCE O PRAZO
MÁXIMO DETERMINADO PELO MEC COM O DIREITO DO ALUNO TRANCAR SUA MATRÍCULA, SEM RISCOS
DE CANCELAMENTO -( CLÁUSULA 2ª );
(III)

O CONTRATO É FIRMADO PELO ALUNO E/OU SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA OS MENORES

DE 18 ANOS, APÓS O PROCESSO SELETIVO DE ENTRADA NA UNIVERCIDADE,

SENDO RENOVADO

AUTMATICAMENTE A CADA PERÍODO LETIVO, QUANDO SÃO GERADAS AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTOS
NA FORMA DE MENSALIDADES EM CADA SEMESTRE, SURGINDO DAÍ O CONSEQÜENTE DIREITO
CREDITÓRIO PARA A ASSESPA - ( § 1º DA CLÁUSULA 2ª );
(IV)

A CADA PERÍODO LETIVO O CONHECIMENTO É MINISTRADO ATRAVÉS DE AULAS PRESENCIAIS E

DEMAIS ATIVIDADES ESCOLARES REGULAMENTADAS PELO MEC, ORGANIZADAS SOB A FORMA DE
DISCIPLINAS QUE COMPÕEM O RESPECTIVO PROJETO PEDAGÓGICO

OFERECIDO AOS ALUNOS,

AGRUPADOS EM TURMAS DE UM DETERMINADO CURSO, POR UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ( § 1º DA CLÁUSULA 4ª );
(V)

O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVÊ VALORES FIXOS PARA AS MENSALIDADES

DURANTE 12 MESES CORRIDOS, EXISTINDO, PORÉM, DISPOSITIVOS QUE ASSEGURAM A MANUTENÇÃO
DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PERMITINDO ASSIM QUALQUER CORREÇÃO DE VALORES,
NA HIPÓTESE DE OCORRER ALGUM FATO QUE COMPROMETA A SOLIDEZ PATRIMONIAL DA ASSESPA - ( §
2º DA CLÁUSULA 9ª E CLÁUSULA 12ª );
(VI)

O VALOR DAS MENSALIDADES É CORRIGIDO ANUALMENTE, APLICANDO-SE O IGPM, O IPCA OU

UMA COMBINAÇÃO DOS DOIS, CONFORME A VARIAÇÃO DOS CUSTOS E AS CONDIÇÕES DE
CONCORRÊNCIA OBSERVADAS NO MERCADO EDUCACIONAL, SENDO 83% DOS CONTRATOS ( EM VALOR )
CORRIGIDOS NO INÍCIO DO ANO E 17% ENTRE JULHO E AGOSTO, QUE CORRESPONDEM AOS MOMENTOS
DE ENTRADAS DAS NOVAS TURMAS - (§ 3º DA CLÁUSULA 9ª);
(VII)

O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOMENTE PODE SER RESCINDIDO POR

DESISTÊNCIA FORMAL DO ALUNO, SUA TRANSFERÊNCIA OU POR INICIATIVA DA ASSESPA NOS CASOS DE
INFRINGÊNCIA DO REGIMENTO ESCOLAR OU INADIMPLEMENTO, NOS TERMOS PERMITIDOS PELA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR; NÃO OCORRENDO NENHUM DESSES EVENTOS O CONTRATO SE RENOVA
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AUTOMATICAMENTE, A CADA PERÍODO LETIVO, ATÉ A REALIZAÇÃO FINAL DO PROJETO PEDAGÓGICO
COM A FORMATURA DO ALUNO -(CLÁUSULA 17ª);
(VIII)

A TAXA MÉDIA MENSAL DE INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES COBRADAS PELA ASSESPA

SITUA-SE EM MAIS OU MENOS 5,7 % DOS VALORES RECEBIDOS JÁ DEDUZIDOS OS DESCONTOS E
BOLSAS, E ISSO SE DEVE À OFERTA DE UM DESCONTO QUE É CONCEDIDO COM REGRESSIVIDADE EM
RELAÇÃO À DATA DO PAGAMENTO - ( CLÁUSULA 18ª );
(IX)

A ASSESPA ESTÁ LIVRE PARA CEDER OU CAUCIONAR OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIGINADOS

DESSES CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TANTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS COMO DAS
VINCENDAS, QUE CONSTITUEM O SEU FUTURE FLOWS.

1.1.4 Registros, publicações e comunicações
- De

acordo

com o

Estatuto Social , todos os atos da Companhia Emissora

deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro,assim como
no Jornal

do Comércio;

- A UniverCidade Trust de Recebíveis S. A. só passará a operar como companhia
aberta, após ter o seu registro concedido pela Comissão de Valores Mobiliários;
- A emissão de Debêntures públicas só terá efeito após a concessão do respectivo
registro na Comissão de Valores Mobiliários;
- O Ato de constituição da Companhia Emissora e de aprovação do respectivo
Estatuto Social foi registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
( JUCERJA ), e recebeu o nº NIRE 33.3.0027276-3 de 8/12/03;
- O Ato que deliberou sobre a Emissão Pública de Debêntures foi registrado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (JUCERJA), sob o nª 00001395530,
de 17/2/04;
-

A Escritura de Emissão Pública de Debêntures foi registrada na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro(JUCERJA),sob nª ED3300003D-6/0004,de 31/5/04;

-

O Contrato de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios, o de Prestação de
Serviços Bancários e a Escritura de Emissão Privada foram registrados em
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos no Rio de Janeiro;

- A sede da Companhia Emissora está instalada na Av. Almirante Barroso, 90/10º
andar, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ) CEP 20031.002, com TEL/FAX número
(xxx) (21) 2524 0457

e E-mail : < diretoria@trust.univercidade.edu >;
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- O Diretor de Relações com Investidores é o Advogado Dr. Roberto Ferreira
Cordeiro de Melo, que responde pelos assuntos inerentes na sede da Companhia.
- O site para divulgação do PROSPECTO DEFINITIVO pela Internet tem o seguinte
endereço : http://www.univercidadetrust.com.br
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2. IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES
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A) CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO

Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade RG nº 01722091-4 expedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito no CPF
sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso, 90 - 10º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ;
Atividade principal : Administrador de Empresas
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor, portador da
Carteira de Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no CPF sob o n.º 007.139.100-20,
com endereço comercial na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 425- conj. nº 103 –
Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul;
Atividade principal : Advogado
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com endereço comercial na
Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; e
Atividade principal : Empresário e Professor Universitário
Luiz Paulo de Mattos Rosa, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº
21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial na Rua
Almirante Barroso, 90 – 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
Atividade principal : Advogado
B) DIRETORIA EXECUTIVA
Ricardo de Figueiredo Lima, acima qualificado para o cargo de Diretor Presidente;
Roberto Ferreira Cordeiro de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ
sob o nº 18620 e inscrito no CPF sob o nº 154.945.867-15, com endereço comercial na
Avenida Almirante Barroso, 90 – 10º andar, parte, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores;
Atividade principal : Advogado
Rodrigo Gralha Garcia, brasileiro, casado, advogado, OAB 123.442 (RJ) portador da
Carteira de Identidade RG nº 10644164215 e inscrito no CPF sob o nº 814.327.630-91,
para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
Atividade principal : Analista de Operações Financeiras. Já exerceu o cargo de
Gerente Financeiro das Lojas Quebra-Mar na Cidade de Rio Grande (RGS). Está em
fase de conclusão de curso (fazendo monografia) do MBA em Gestão de Negócios no
IBMEC (RJ) e em realização o de Analista Internacional no Centro de Ciências
Juridicas e Econômicas da UFRJ (RJ).
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C) CONSELHO FISCAL (EFETIVOS)
Antonio da Costa Dantas Neto , brasileiro, casado, economista CORECON 5159 (RJ),
portador da Carteira de Identidade 3 178 093 (IFP), inscrito no CPF 044.480.227-49.
Atividade Principal : Consultor em Finanças e Magistério Superior na Universidade
Federal Fluminense (RJ), com endereço residencial na Av. Rui Barbosa 286 / 16 –
S.Francisco / Niterói (RJ)
Manuel da Costa Madeira , português, casado, advogado OAB 60.739 (RJ) e inscrito
no CPF sob o número 387.783.517-15.
Atividade principal: Administrador de bens e gerente de operações imobiliárias da
Colina Paulista (RJ), com endereço comercial na Av. Graça Aranha 406/5º. Andar ( Rio
de Janeiro )
Sérgio Luiz Vieira, brasileiro, casado, economista CORECON 1366 (RJ), inscrito no
CPF sob o número 091.728.237-04
Atividade Principal : Pró Reitor Administrativo – Financeiro do Centro Universitário da
Cidade, com endereço comercial na Rua Humaitá 275 / 8o. andar ( Rio de Janeiro).
D) AUDITORES INDEPENDENTES
BKR

Lopes,Machado Auditores S/C–AN INDEPENDENTMEMBER OF
INTERNATIONAL CRC-RJ-2026
Paulo Sergio Machado Contador - CRC – RJ – 37. 998.1
Rua São José nº 70 / 4º andar - Rio de Janeiro ( RJ )

BKR

E) COORDENADOR DA EMISSÃO E LIDER DA DISTRIBUIÇÃO
UNITAS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Carlos Alberto da Rocha Lima – Diretor
Rua Padre João Manoel 923 / 12º andar – São Paulo (SP)
F) DECLARAÇÃO DE VERACIDADE E SUFICIÊNCIA DAS INFORMAÇÕES
I -

As
informações
prestadas
pelo
ofertante
são
verdadeiras,
consistentes,corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada a
respeito da oferta;

II -

As informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de
distribuição,inclusive
aquelas eventuiais ou periódicas constantes da
atualização do registro da companhia
e as constantes do estudo de
viabilidade econômico-financeira do empreendimento,
se aplicável, que
venham a integrar o Prospecto, são suficientes, permitindo aos investidores
a tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta.

III -

A distribuição secundária não será pública, não terá participação da
emissora, não
terá nenhum registro junto à CVM e nem será objeto de
publicidade e propaganda.
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3. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
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3.1 COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
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3.1.1 Capital Social Atual

A UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. foi constituída em 22 de Outubro de 2003
sob a forma de Sociedade Anônima, tendo sido emitidas as Ações no total de 1 000 (
um mil ) com valor nominal de R$ 10,00 ( dez reais ) cada uma, representativas do
capital social, correspondente a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), representado por 1.000
(hum mil) Ações Ordinárias de valor igual a R$ 100,00 ( cem reais ), todas sob a
forma nominativa e sem emissão de certificados ou cautelas, com a seguinte
composição :
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
ESPÉCIES

SUBSCRITAS

INTEGRALIZADAS

QUANTIDADE

VALOR R$

QUANTIDADE

VALOR R$

ORDINÁRIAS

1.000

10.000,00

1.000

10.000,00

PREFERENCIAIS

---

---

---

---

TOTAL

1.000

10.000,00

1.000

10.000,00

SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade RG nº 01722091-4 expedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito no CPF
sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ ; acionista controlador, detentor de 700 (
setecentas ) Ações, correspondentes a 70% ( setenta por cento ) do capital social.
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor, portador da
Carteira de Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no CPF sob o n.º 007.139.100-20,
com endereço comercial na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 425- conj. nº 103 –
Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul; detentor de 100 ( cem
) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do capital social.
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com endereço comercial na
Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; detentor de 100 ( cem ) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do
capital social.
Luiz Paulo de Mattos Rosas, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº
21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha 406 / 5º andar - CEP 20030.001, Estado do Rio de Janeiro; detentor de
100 ( cem ) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do capital social.
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3.2 CARACTERÍSTICAS E PRAZOS
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A Companhia foi autorizada a fazer 2 ( duas ) emissões de Debêntures, sendo a primeira
emissão privada e a segunda pública, com as seguintes características :

I.

DEBÊNTURES PRIVADAS

Com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital, em Assembléia Geral
Extraordinária do dia 26 de Janeiro de 2004,foi autorizada a primeira emissão de Debêntures
Privadas.
A formatação estrutural desse valor mobiliário decorre da necessidade de oferecer uma sobregarantia ( " over-collateral " ) aos debenturistas, fazendo com que a Companhia transacionasse
um volume de Direitos Creditórios superior às necessidades da emissão pública. Dessa forma,
a Companhia, após o pagamento de todas as suas despesas operacionais, impostos, taxas e o
pagamento dos juros e amortização das debêntures públicas, ficará com saldos em caixa que
necessitam regressar ao caixa da ASSESPA. Isto está sendo feito através do instrumento de
uma Debênture de Participação nos Lucros ( DPL ) com as seguintes características :
Data da Emissão e de Vencimento
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das DPLs será 1º de dezembro de 2003 (“Data
de Emissão”) e o seu vencimento em 8 de dezembro de 2009 (“Data de Vencimento”).
Quantidade de Títulos
Serão emitidas 16.300 (dezesseis mil e trezentas) DPLs, em uma única série.
Valor Nominal Unitário
As DPLs terão valor nominal unitário na data da emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Valor Total da Emissão
O valor total da presente emissão, na data de emissão, é de R$ 16.300.000,00 (dezesseis
milhões, trezentos mil reais).
Tipo e Forma
As DPLs são do tipo simples, nominativas e não conversíveis em ações.
Espécie
As DPLs são subordinadas a todas as demais obrigações da Emissora e somente preferirão
aos créditos dos acionistas. Mesmo na eventualidade de decretação do vencimento antecipado
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das DPLs, a Emissora somente promoverá o pagamento do valor nominal não amortizado das
DPLs e de eventual remuneração devida e não paga, após o pagamento integral de todas as
demais obrigações da Emissora.
Preço de Subscrição
As DPLs serão subscritas por 100% do respectivo valor nominal e a integralização será à vista,
em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subscritores contra a Emissora.
Ausência de Atualização Monetária e de Juros Remuneratórios
As DPLs não serão atualizadas monetariamente, nem farão jus, em qualquer hipótese, ao
recebimento de juros remuneratórios incidentes sobre o seu valor nominal não amortizado.
Saldo de Caixa Disponível (SCD)
O Saldo de Caixa Disponível (SCD), a ser apurado anualmente pela Emissora e que servirá de
base para determinação dos valores de amortização e de remuneração das DPLs será
composto pelo saldo dos ativos de liquidez imediata registrados pela Emissora em 30 de
novembro de cada ano, descontados (i) as obrigações e as despesas incorridas até 30 de
novembro de cada ano e ainda não liquidadas; (ii) o valor dos juros e da amortização das
debêntures públicas da Emissora da competência do mês de dezembro; (iii) a provisão das
despesas operacionais gerais da competência do mês de dezembro, incluindo as contas de
administração, taxas da Bovespa e CETIP, remuneração de auditoria, remuneração de Agente
Fiduciário, taxas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, remuneração de serviços de
custódia, remuneração de banco mandatário e as despesas bancárias; e (iv) provisão das
despesas financeiras da competência do mês de dezembro.
Remuneração
As DPLs que estejam em circulação perceberão, a partir do ano base de 2004,
remuneração

anual

variável

equivalente

a

uma

participação

no

SCD

da

EMISSORA, após apurado e deduzido o valor da amortização anual, observado
o disposto no item abaixo, sendo o fator de participação (fp) de cada DPL no
SCD determinado segundo a expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.
REMUNERAÇÃO = 100 % .(fp j .
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Amortização
A amortização das DPLs ocorrerá em sucessivas parcelas anuais, determinadas com base no
Saldo de Caixa Disponível (SCD) da EMISORA apurado de acordo com o estabelecido no item
acima, sendo o fator de participação (fp) de cada DPL no SCD determinado
segundo a expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.
O valor acumulado das amortizações anuais não poderá ultrapassar R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais) por DPL, sendo que o valor nominal
remanescente de R$ 1,00 ou maior somente será resgatado quando do
vencimento das DPLs, em 8 de dezembro de 2009.
O

valor

da

amortização

anual

será

calculado

antes

da

apuração

da

remuneração de que trata o item acima.
AMORTIZAÇÃO = 100 % . (fpj . SCD)

II.

DEBÊNTURES PÚBLICAS

Com a presença dos acionistas representando a totalidade do capital, em Assembléia Geral
Extraordinária do dia 27 de Janeiro de 2004,foi autorizada a segunda emissão de Debêntures
Públicas. Essa segunda emissão de Debêntures será feita com observância dos seguintes
requisitos,constantes da Escritura registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob o nº
00001395530, de 17 de Fevereiro de 2004 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro de 1º de Abril de 2004 e Jornal do Comércio de 31 de Março de 2004:
Registro na Comissão de Valores Mobiliários
A emissão das Debêntures será registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM (“CVM”),
na forma das Leis nº 6385, de 7 de dezembro de 1976 e 6404, de 15 de dezembro de 1976, e
demais disposições legais e regulamentares pertinentes.
Inscrição da Escritura de Emissão
A Escritura é por instrumento particular, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei nº 6404/76
será inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
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Registro em Sistema de Liquidação e Custódia
As debêntures da presente Emissão deverão ser registradas para negociação no mercado
secundário no Sistema BOVESPAFix, da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo –
BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC.
Data da Emissão e de Vencimento
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures das quais trata a presente
Escritura será 1º de dezembro de 2003 (a “Data de Emissão”) e o vencimento será em 08 de
dezembro de 2009.
Quantidade de Títulos
Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures.
Valor Nominal Unitário
As Debêntures terão valor nominal unitário na Data da Emissão de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Fator de Atualização
As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12 (doze) meses ou
na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior à mensal, a partir da Data da
Emissão e até a data de vencimento das debêntures, de acordo com a variação acumulada do
Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto
Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
Na hipótese de extinção do IGP-M, ou, se pela superveniência de norma legal ou regulamentar,
este não puder ser utilizado como índice de atualização monetária nas emissões de
debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de sua aplicabilidade nas aludidas emissões,
passará a ser utilizado, em substituição, o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado
pela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou, na
falta deste, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.
Valor Total da Emissão
O valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de
reais).
Séries
A emissão das Debêntures será realizada em série única.
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Forma e Conversibilidade
As Debêntures serão da forma escritural e não conversíveis em ações, sendo a titularidade das
Debêntures comprovada mediante o registro ou extrato de conta emitido pela Instituição
depositária em nome do debenturista.
Espécie
As Debêntures serão da espécie subordinada.
Remuneração
As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração eqüivalente a 1,0 % (hum por
cento) ao mês desde a Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento, incidente sobre
o saldo do valor nominal unitário das Debêntures, atualizado monetariamente de acordo com a
Escritura, a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e integralização
(“Remuneração”).
Amortização
A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente Emissão, em 5
(cinco) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º (vigésimo quarto) mês, contado a
partir da Data da Emissão, cujos pagamentos ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir
as datas de liquidação das amortizações com as datas dos pagamentos da remuneração de
que trata a Escritura:
Percentual de Amortização
em relação ao total da Emissão
20,00%

Data
6º dia útil de dezembro de 2005

Parcela
1ª

6º dia útil de dezembro de 2006

2ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2007

3ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2008

4ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2009

5ª

20,00%

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do respectivo
percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por cento) do valor nominal atualizado
de cada Debênture, de acordo com a Escritura.

Destinação dos recursos
Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a sustentar o programa de aquisição
de direitos creditórios oriundos da ASSESPA, mantenedora de UniverCidade, atividade que
constitui o objeto social exclusivo da EMISSORA.
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De acordo com o item 4.1 do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios e Outras Avenças, os recursos oriundos da alienação das debêntures serão
utilizados pela ASSESPA, observada a seguinte ordem hierárquica, para:
(i) pagamento de passivos de curto prazo com fornecedores e instituições financeiras e
encargos e impostos em atraso, cujo montante não tenha sido objeto de negociação ou
financiamento por parte do governo; e
(ii) investimentos alocados para a expansão da UniverCidade e reforço de capital de giro.
Constituição de Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de Amortização
Enquanto existirem Debêntures em circulação, a EMISSORA obriga-se a manter junto ao
Banco Bradesco S.A. (“Banco Bradesco”), ou em outra instituição financeira indicada
pelo Agente Fiduciário, conta de reserva de juros (“Conta Reserva de Juros”) e conta de
reserva de amortização (“Conta Reserva de Amortização”), as quais serão utilizadas para a
segregação e acumulação de recursos para saldar as obrigações de pagamento de juros e
amortização, respectivamente, das Debêntures desta emissão.
Reserva para pagamento de Juros
A partir do 1º (primeiro) dia de cada mês, inclusive, todos os valores decorrentes do
recebimento de Direitos Creditórios adquiridos pela EMISSORA junto a ASSESPA serão
obrigatoriamente transferidos para a Conta Reserva de Juros até que os valores ali depositados
sejam equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no corrente mês.
Reserva para pagamento de Amortização
Mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contado da Data de Emissão das Debêntures,
imediatamente após ser completada a formação do adequado saldo da Conta Reserva de
Juros, iniciar-se-á a constituição da Conta Reserva de Amortização, a qual será formada pela
transferência obrigatória de todos os demais valores decorrentes do recebimento dos Direitos
Creditórios adquiridos pela EMISSORA, até que o somatório destas transferências realizadas
no mês seja equivalente a 1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima
parcela de amortização das Debêntures desta emissão.
Após ser completada a formação do adequado saldo das Contas Reserva de Juros e Reserva
de Amortização, os remanescentes valores decorrentes do recebimento de Direitos Creditórios
adquiridos pela EMISSORA junto a ASSESPA serão transferidos para conta corrente de livre
movimentação e de titularidade da ASSESPA mantida no Banco Gestor.
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3.2.2 Justificativa do preço de emissão
Sem comentários por não se tratar de Ações
3.2.3 Cronograma das etapas da oferta
A Companhia emissora UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. fará a 2ª emissão com
Debêntures Públicas, cuja distribuição primária destina-se exclusivamente à aquisição de
direitos creditórios provenientes de contratos de prestação de serviços educacionais da
Associação Educacional São Paulo Apóstolo (ASSESPA), mantenedora do Centro
Universitário da Cidade, no Estado do Rio de Janeiro.
A realização da cessão da totalidade dos direitos creditórios da cedente ASSESPA, em
permuta com a totalidade das Debênturas emitidas, para a cessionária UniverCidade Trust,
emitente dos valores mobiliários, deverá ocorrer no final da 2ª ( segunda ) quinzena do mês
de Agosto de 2004, após

publicação de Início da Distribuição Primária, com divulgação

esperada para o início dessa 2ª quinzena de Agosto.
A ASSESPA, com a totalidade das debêntures provenientes da distribuição primária, fará
distribuições secundárias sem publicidade ou propaganda, na medida de suas necessidades
de caixa e de conformidade com as condições que o mercado estiver apresentando em cada
momento, mas com registro na BOVESPAFIX e controle pela CBLC, através do Banco Itaú
S.A. como entidade depositária / mandatária.
Independente de quem detenha a propriedade dos títulos de valores mobiliários, a EMISSORA
promoverá a amortização integral das Debêntures da segunda Emissão, em 5 (cinco) parcelas
anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º (vigésimo quarto) mês, contado a partir da Data
da Emissão, cujos pagamentos ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de
liquidação das amortizações com as datas dos pagamentos da remuneração de que trata a
Escritura ( 1% a.m. sobre o saldo corrigido anualmente pelo IGPM ):
O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do respectivo
percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por cento) do valor nominal atualizado
de cada Debênture, de acordo com a Escritura.
Quaisquer anúncios, tratando de assuntos relacionados com essa emissão serão divulgados ao
público, obrigatoriamente, através do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e pelo Jornal
do Comércio, de conformidade com o que dispõe o Estatuto Social da Emissora.

3.2.4 Diluição
Sem comentários por não se tratar de Ações nem de Debêntures Conversíveis
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3.2.5 Informação sobre eventual destinação da oferta pública ou partes da oferta
pública a investidores específicos e a descrição destes investidores
A emissão pública de 40.000 Debêntures no montante de R$ 40.000.000,00 ( quarenta
milhões de reais), por parte da Companhia emitente UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.,
tem por destinação específica a aquisição de direitos creditórios decorrentes dos contratos de
prestação de serviços educacionais prestados pela Associação Educacional São Paulo
Apóstolo, no ambiente de ensino da sua mantida UniverCidade ( Centro Universitário da
Cidade) no Estado do Rio de Janeiro, cujas descrições encontram-se a seguir :
I-

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO – ASSESPA, FOI FUNDADA NA CIDADE E
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, EM 29 DE JULHO DE 1969; É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO
PRIVADO, CONSTITUIDA SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS, DE CARÁTER
BENEFICENTE, EDUCACIONAL E CULTURAL, COM INSCRIÇÃO NO

CNPJ/MF SOB O NÚMERO

34.150.771/0001-87; TEM SDE E FORO NA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 140, NO BAIRRO DO MÉIER E ESTÁ ORGANIZADA DE
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO

BRASIL E NO SEU ESTATUTO, TENDO COMO

FINALIDADE :

CRIAR, MANTER ADMINISTRAR E DIRIGIR ESTABELECIMENOS DE ENSINO EM QUALQUER GRAU OU
NÍVEL;
DESENVOLVER A FORMAÇÃO HUMANA, CULTURAL, SOCIAL, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E PROFISSIONAL
DA POPULAÇÃO CIVIL, MEDIANTE A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIREÇÃO DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS E
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA A

REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DEFINIDOS NA

COSTITUIÇÃO FEDERAL DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO, DA
CULTURA, DO ENTRETENIMENTO E DO ESPORTE;

OPORTUNIZAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DE EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR, EM PADRÕES
DE ELEVADA QUALIDADE;

FORMAR PROFISSIONAIS COMPETENTES NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, CÔNSCIOS DA
RESPONSABILIDADE E DO COMPROMISSO SOCIAL DE CIDADÃOS;

PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO;
SER UMA ENTIDADE DE ELABORAÇÃO E IRRADIAÇÃO DA PEDAGOGIA, COMO DEFENSORA DA VIDA, DE
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DE RESPEITO PELA DIGNIDADE HUMANA;
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PROMOVER UMA EDUCAÇÃO GERADORA DE AUTONOMIA INTELECTUAL, PARTICIPATIVA E COM
RESPONSABILIDADE SOCIAL;

EDITAR, DIVULGAR E DISTRIBUIR LIVROS E PERIÓDICOS;
PRODUZIR, DIVULGAR E TRANSMITIR PROGRAMAS EDUCATIVOS E CULTURAIS PARA TRANSMISSÃO
POR TELEVISÃO, RÁDIO, COMPUTADOR, FITAS OU DISCOS DE VÍDEO E SOM, E DISQUETES, ATUANDO À
DISTÂNCIA, COLABORANDO COM AS AÇÕES DO

PODER PÚBLICO VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO

HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA;

ADMINISTRAR FILIAIS E/OU OUTRAS INSTITUIÇÕES AGREGADAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA
PRÓPRIA E FINALIDADE SEMELHANTE;

CRIAR E OPERAR FÁBRICAS DE EMPREENDEDORES, REPRESENTADA POR INCUBADORAS DE
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA, CUJA AÇÃO AUTO-SUSTENTÁVEL, COM VISÃO EMPRESARIAL,
TERÁ POR OBJETO APOIAR O SURGIMENTO E O DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDEDORES, TÉCNICOS
E ESPECIALISTAS, FAVORECENDO A PESQUISA E O APERFEIÇOAMENTO DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO À PRIORIDADE GOVERNAMENTAL DE TREINAMENTO PROFISSIONAL;

VALORIZAR A CULTURA BRASILEIRA, IMPLANTANDO A CULTURA DA INCLUSÃO, DA QUALIDADE DE
SERVIÇO, DA SOLIDARIEDADE, DA COMPETÊNCIA, DO LAZER SAUDÁVEL, DO RESPEITO À PESSOA E À
NATUREZA;

A ASSESPA PODE AINDA CRIAR, CONGREGAR, DIRIGIR E MANTER FILIAIS OU OUTRAS INSTITUIÇÕES,
BEM COMO, FIRMAR CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTRAS
INSTITUIÇÕES CONGÊNERES OU AFINS PARA O MELHOR ATENDIMENTO DE SUAS FINALIDADES
SOCIAIS, MESMO QUE PERTENÇAM A OUTRAS PESSOAS, FÍSICAS OU JURÍDICAS, INCLUSIVE AOS
PODERES PÚBLICOS.

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA É GOVERNADA PELOS
SEGUINTES ÓRGÃOS:

ASSEMBLÉIA GERAL; CONSELHO CONSULTIVO; DIRETORIA; CONSELHO FISCAL

E TEM POR ASSOCIADOS AS SEGUINTES PESSOAS JURÍDICAS:

(I )

ASSOCIAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - APME, COM SEDE NA

CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA OSÓRIO DUQUE
ESTRADA, Nº 63, CASA 08 -PARTE, BAIRRO GÁVEA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº
04.663.697/0001-99, REPRESENTADA POR PRISCILLA VIEIRA LEVINSOHN, BRASILEIRA, DIVORCIADA,
ADVOGADA, PORTADORA DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 84.231 - OAB/RJ, EXPEDIDA EM 03 DE

MAIO DE 1995 E, DO CPF/MF Nº 810.831.067-91, RESIDENTE E DOMICILIADA NA CIDADE E
COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA ESTRADA DA GÁVEA, Nº 60, APTO
702, BAIRRO GÁVEA;
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INSTITUTO CULTURAL DE IPANEMA - ICI, COM SEDE NA CIDADE E COMARCA DO RIO DE

JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA, Nº 63, CASA 08 - PARTE,
BAIRRO

GÁVEA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 04.669.638/0001-70, REPRESENTADA POR

CLÁUDIA VIEIRA LEVINSOHN, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ADVOGADA, PORTADORA DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE Nº 47.928 - OAB/RJ, E DO CPF/MF Nº 690.247.877-68, RESIDENTE E DOMICILIADA NA
CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA GENERAL URQUIZA,
Nº 32 - 4O ANDAR, BAIRRO LEBLON;

A DIRETORIA DA ASSESPA É COMPOSTA POR PESSOAS FÍSICAS ELEITAS, ASSOCIADOS OU NÃO,
INDICADOS PELA

ASSEMBLÉIA GERAL, E É FORMADA POR 1 (UM) PRESIDENTE E 2 (DOIS) VICE-

PRESIDENTES, OS QUAIS FORMAM E CONSTITUEM A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA.
A ASSESPA MANTÉM O COLÉGIO CIDADE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE "UNIVERCIDADE", CONFORME AUTORIZAÇÃO UNÂNIME DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE
MINISTRA DIVERSOS CURSOS.

ESSAS INSTITUIÇÕES ATUAM UNIDAS EM UNIDADES ESPALHADAS NA

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PODENDO A ASSOCIAÇÃO CRIAR OUTRAS UNIDADES OU INSTITUIÇÕES
DE ENSINO OU DE PESQUISA EM QUALQUER PARTE DO PAÍS.

O COLÉGIO CIDADE É UM COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE,
APONTADO COMO

COLÉGIO EXPERIMENTAL PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, E PODERÁ

OFERECER À SOCIEDADE ENSINO ESPECIALIZADO E DE CONHECIMENTOS GERAIS, DESDE O ENSINO
PRÉ-ESCOLAR ATÉ O FIM DO ENSINO MÉDIO.

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVERCIDADE - PODERÁ OFERECER AOS ESTUDANTES OS
CURSOS E VAGAS ESPECIFICADOS EM SEU

REGIMENTO INTERNO, CUJAS AULAS PODERÃO SER

MINISTRADAS EM QUALQUER UMA DAS SUAS UNIDADES E NAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.

A ASSESPA TEM ATUALMENTE AS SEGUINTES UNIDADES COMPLEMENTARES DE APOIO:
BIBLIOTECAS EM TODAS AS UNIDADES DE ENSINO;
TEATRO DA CIDADE - UTILIZADO NÃO SOMENTE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, COMO
TAMBÉM PARA A ENCENAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS E PARA A EXIBIÇÃO DE FILMES E PALESTRAS, EM
GERAL, EM CARÁTER GRATUITO PARA A COMUNIDADE;

GALERIA DE ARTE DA FACULDADE DA CIDADE;
TEATRO DA FACULDADE DA CIDADE;
VIDEOTECA.
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A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA MANTÉM FILIAIS EM
VÁRIOS LOGRADOUROS DA
DE

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS QUAIS TEM INSTALADAS AS UNIDADES

ENSINO, ONDE PRESTA, EM QUASE TODAS AS SUAS FILIAIS, OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS AOS

ALUNOS DA UNIVERCIDADE E DO COLÉGIO CIDADE.

FILIAIS DA ASSESPA
Filial 1: Rua Almirante Sadock de Sá, nº 276, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 2: Rua Almirante Sadock de Sá, nº 246, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 3: Rua Almirante Sadock de Sá, nº 318, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 4: Rua Barão de Jaguaribe, nº 335, Ipanema, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 5: Rua 7 de Setembro 66, Centro, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 6: Rua Equador, nº 716 – parte, Centro, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 7: Av. Ministro Edgard Romero, nº 807, Madureira, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 8: Estrada do Rio Morto, nº 555, Vargem Grande, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 9: Rua Humaitá, n.º 275, 4o andar – parte, Humaitá, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 10: Rua Humaitá, 275 – 8º pavimento, Humaitá, Rio de Janeiro – RJ.
Filial 11: Rua Osório Duque Estrada, nº 63, casa 08, Gávea, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 12: Rua Padre Ventura, nº 184 – parte, Taquara, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 13: Av. dos Democráticos, nº 1.251 – parte, Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 14: Rua Dias da Cruz, nº 605 – parte, Méier, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 15: Rua Hermínia, nº 02 – parte, Cachambi, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 16: Rua Sargento João Lopes, nº 315 – parte, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 17: Rua Arquias Cordeiro, nº 566, Méier, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 18: Rua Arquias Cordeiro, nº 596/596A, Méier, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 19: Rua Magalhães Couto, nº 166, com entrada suplementar pela Rua Venceslau, nº
315, Méier, RJ
Filial 20: Rua Felipe Cardoso, nº 713, Santa Cruz, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 21: Av. Brasil, nº 4.929, Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 22: Rua Ramiro Monteiro, nº 130, Vaz Lobo, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 23: Rua Dias da Cruz, nº 536 – parte, Méier, Rio de Janeiro – RJ;
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Filial 24: Rua Geremário Dantas, nº 1.400 – Quality Shopping, Freguesia, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 25: Rua Felipe Cardoso, nº 540, Loja A – Shopping, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 26: Estrada do Galeão, nº 964 – 3º Pavimento, salas 301 a 308 e 310 a 318, Rio de
Janeiro – RJ;
Filial 27: Estrada do Galeão, nº 872, 2º e 3º pavimentos, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 28: Rua Saint Romam, nº 136, Copacabana, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 29: Rua General Sezerfredo, nº 646, Realengo, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 30: Rua Dias da Cruz, nº 495, Méier, Rio de Janeiro - RJ;
Filial 31: Rua Visconde de Niterói, nº 1.072, Mangueira, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 32: Estr.do Galeão, nº 994, Loja A, Ilha do Governador, Rio de Janeiro-RJ;
Filial 33: Av. General Justo, nº 171, Centro, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 34: Av. Monsenhor Felix, nº 87, Vaz Lobo, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 35: Rua Dona Isabel, nº 94, Bonsucesso, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 36: Av. Ministro Ari Franco, nº 410, Bangu, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 37: Rua Guiraréia, nº 276, Irajá, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 38: Rua Viúva Dantas, nº 386, Campo Grande, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 39: Estr.do Galeão,nº 1312 – 2o e 3o pav.,Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 40: Estr.do Galeão, nº 994, Loja D, Ilha do Governador, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 41: Rua Florianópolis, nº 1.296, Praça Seca, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 42: Rua Richard Strauss, nº 52, Jardim América, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 43: Av. Nelson Cardoso, nº 1.149, Lojas A, B, C, 101 a 107 e, sobrelojas 207, 208, 210 a
213 – Taquara – Jacarepaguá, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 44: Av. Presidente Vargas, nºs 2.000 e 2.700 (prédios), Centro, Rio de Janeiro – RJ;
Filial 45: Rua Cândido Benício, nº 2.339 – parte, Praça Seca, Rio de Janeiro – RJ.
Filial 46: Estr. do Rio Morto, 555 – anexo, Vargem Grande, Rio de Janeiro – RJ.
Filial 47: Rua José Bonifácio, 140 – anexo, Méier, Rio de Janeiro – RJ.
Filial 48: Rua Arquias Cordeiro, 566 –, Méier, Rio de Janeiro – RJ.
Filial 49: Rua Arquias Cordeiro, 596 –, Méier, Rio de Janeiro – RJ.

II

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE COMO ENTIDADE MANTIDA
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O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE – UNIVERCIDADE NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA
PRÓPRIA, MAS É O AMBIENTE ACADÊMICO EM QUE A ASSESPA PRESTA OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS
COMO CONTRATADA.

COMPETE À MANTENEDORA DESIGNAR O REITOR DA UNIVERCIDADE E, A ESTE, DESIGNAR OS
OCUPANTES DOS CARGOS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, SUPERVISÃO COORDENAÇÃO, ASSESSORAMENTO,
AUDITORIA OU CONSULTORIA DA INSTITUIÇÃO, ASSIM COMO OS INTEGRANTES DOS ÓRGÃOS
COLEGIADOS, COM MANDATO FIXADO, ALÉM DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS.

BREVE HISTÓRICO
O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE – UNIVERCIDADE É UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO
SUPERIOR CREDENCIADA PELO

DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1998, PUBLICADO NO DIÁRIO

OFICIAL DA UNIÃO EM 1º DE OUTUBRO DO MESMO ANO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, É MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO, FUNDADA EM 29 DE
JULHO DE

1969, É INEIRAMENTE DEDICADA À FILANTROPIA, ESTÁ REGISTRADA NO CONSELHO

NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB A RESOLUÇÃO 62, DE 30/4/97 E FOI CONSIDERADA DE
UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, PELO DECRETO DE 24/3/1992 E ESTADUAL PELA LEI 2484, DE 5/11/74.

ATUALMENTE, A UNIVERCIDADE É O MAIOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PAÍS ENTRE 72, A SEGUNDA
MAIOR INSTITUIÇÃO PRIVADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A 16ª INSTITUIÇÃO DE ENSINO
SUPERIOR DO BRASIL, SEGUNDO DADOS DO INEP, DE FEVEREIRO DE 2003. PARA DINAMIZAR MAIS SUA
ATUAÇÃO, A INSTITUIÇÃO CRIOU VÁRIOS INSTITUTOS, DENTRE OS QUAIS O INSTITUTO DE ESTUDOS E
AÇÕES SOCIAIS, MULTIDISCIPLINAR, O INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS JURÍDICAS, O INSTITUTO
DE JORNALISMO, O INSTITUTO DE FILOSOFIA, O INSTITUTO DE RECURSOS NATURAIS E ECOTURISMO, E
O INSTITUTO DE ARTES VISUAIS.

FINALIDADES
SEUS ÚNICOS COMPROMISSOS SÃO COM A QUALIDADE, A CONSTATE INOVAÇÃO E A AGILIDADE DE
SUAS AÇÕES, PARÂMETROS ESSES QUE HÁ MUITO VÊM ORIENTANDO TODAS AS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELA INSTITUIÇÃO.
DA

PARA DEMONSTRAR ESSE COPROMISSO, A EQUIPE DIRIGENTE

UNIVERCIDADE, DENTRO DE UM CUIDADOSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TUDO TEM FEITO

PARA MANTÊ-LA SEMPRE SINTONIZADA COM AS CONSTANTES MUDANÇAS EDUCATIVAS, ECONÔMICAS
E TECNOLÓGICAS DO MUNDO MODERNO, CADA MAIS GLOBALIZADO, OFERECENDO CURSOS CUJOS
CURRÍCULOS REFLITAM DE FORMA EFETIVA OS PRINCIPAIS ASPECTOS E IMPLICAÇÕES RELACIONADOS
COM ESSAS EVOLUÇÕES.

III - O Contrato de Prestação de Serviços Educacionais da ASSESPA
Principais Características
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A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ASSESPA E OS ALUNOS DA UNIVERCIDADE POSSUI A

NATUREZA JURÍDICA DE UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO QUAL A INSTITUIÇÃO DE
ENSINO OFERECE AO PÚBLICO - MEDIANTE MÍDIA ESCRITA E TELEVISIONADA- PROJETOS PEDAGÓGICOS
PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CUJO PRAZO DE REALIZAÇÃO DEPENDE DO CURSO ESCOLHIDO PELO
CANDIDATO, NA OCASIÃO DE SEU INGRESSO, ATRAVÉS DE PROCESSO SELETIVO, DENOMINADO TESTE
DE ACESSO DIRETO (TAD) - ( CLÁUSULA 1ª );
(II)

O PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO VARIA DE 3 A 5 ANOS, DEPENDENDO DO

CURSO SUPERIOR ESCOLHIDO, ACRESCIDO DE ATÉ MAIS 2 ANOS, DE MODO QUE SE ALCANCE O PRAZO
MÁXIMO DETERMINADO PELO MEC COM O DIREITO DO ALUNO TRANCAR SUA MATRÍCULA, SEM RISCOS
DE CANCELAMENTO -( CLÁUSULA 2ª );
(III)

O CONTRATO É FIRMADO PELO ALUNO E/OU SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA OS MENORES

DE 18 ANOS, APÓS O PROCESSO SELETIVO DE ENTRADA NA UNIVERCIDADE,

SENDO RENOVADO

AUTMATICAMENTE A CADA PERÍODO LETIVO, QUANDO SÃO GERADAS AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTOS
NA FORMA DE MENSALIDADES EM CADA SEMESTRE, SURGINDO DAÍ O CONSEQÜENTE DIREITO
CREDITÓRIO PARA A ASSESPA - ( § 1º DA CLÁUSULA 2ª );
(IV)

A CADA PERÍODO LETIVO O CONHECIMENTO É MINISTRADO ATRAVÉS DE AULAS PRESENCIAIS E

DEMAIS ATIVIDADES ESCOLARES REGULAMENTADAS PELO MEC, ORGANIZADAS SOB A FORMA DE
DISCIPLINAS QUE COMPÕEM O RESPECTIVO PROJETO PEDAGÓGICO

OFERECIDO AOS ALUNOS,

AGRUPADOS EM TURMAS DE UM DETERMINADO CURSO, POR UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA
CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ( § 1º DA CLÁUSULA 4ª );
(V)

O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVÊ VALORES FIXOS PARA AS MENSALIDADES

DURANTE 12 MESES CORRIDOS, EXISTINDO, PORÉM, DISPOSITIVOS QUE ASSEGURAM A MANUTENÇÃO
DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PERMITINDO ASSIM QUALQUER CORREÇÃO DE VALORES,
NA HIPÓTESE DE OCORRER ALGUM FATO QUE COMPROMETA A SOLIDEZ PATRIMONIAL DA ASSESPA - ( §
2º DA CLÁUSULA 9ª E CLÁUSULA 12ª );
(VI)

O VALOR DAS MENSALIDADES É CORRIGIDO ANUALMENTE, APLICANDO-SE O IGPM, O IPCA OU

UMA COMBINAÇÃO DOS DOIS, CONFORME A VARIAÇÃO DOS CUSTOS E AS CONDIÇÕES DE
CONCORRÊNCIA OBSERVADAS NO MERCADO EDUCACIONAL, SENDO 83% DOS CONTRATOS ( EM VALOR )
CORRIGIDOS NO INÍCIO DO ANO E 17% ENTRE JULHO E AGOSTO, QUE CORRESPONDEM AOS MOMENTOS
DE ENTRADAS DAS NOVAS TURMAS - (§ 3º DA CLÁUSULA 9ª);
(VII)

O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOMENTE PODE SER RESCINDIDO POR

DESISTÊNCIA FORMAL DO ALUNO, SUA TRANSFERÊNCIA OU POR INICIATIVA DA ASSESPA NOS CASOS DE
INFRINGÊNCIA DO REGIMENTO ESCOLAR OU INADIMPLEMENTO, NOS TERMOS PERMITIDOS PELA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR; NÃO OCORRENDO NENHUM DESSES EVENTOS O CONTRATO SE RENOVA
AUTOMATICAMENTE, A CADA PERÍODO LETIVO, ATÉ A REALIZAÇÃO FINAL DO PROJETO PEDAGÓGICO
COM A FORMATURA DO ALUNO -(CLÁUSULA 17ª);
(VIII)

A TAXA MÉDIA MENSAL DE INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES COBRADAS PELA ASSESPA

SITUA-SE EM MAIS OU MENOS 5,7 % DOS VALORES RECEBIDOS JÁ DEDUZIDOS OS DESCONTOS E
BOLSAS, E ISSO SE DEVE À OFERTA DE UM DESCONTO QUE É CONCEDIDO COM REGRESSIVIDADE EM
RELAÇÃO À DATA DO PAGAMENTO - ( CLÁUSULA 18ª );
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A ASSESPA ESTÁ LIVRE PARA CEDER OU CAUCIONAR OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIGINADOS

DESSES CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TANTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS COMO DAS
VINCENDAS, QUE CONSTITUEM O SEU FUTURE FLOWS.

3.2.6 Restrições a Acionistas
No ato de constituição da Companhia emitente - UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. - não
há qualquer restrição aos acionistas, que poderão dispor de suas ações quando lhes convier,
de conformidade com a legislação em vigor.
3.2.7 Declaração de inadequação do investimento para tipos de investidores
A emissão pública de Debêntures por parte da UniverCidade Trust de Recebíveis, tem por
objetivo único, na distribuição primária, a aquisição de direitos creditórios provenientes dos
contratos de prestação de serviços educacionais em qe aparece como contratada pelos alunos
do Centro Universitário da Cidade, a Associação Educacional São Paulo Apóstolo –
ASSESPA.
Distribuições secundárias poderão ser feitas em tratativas diretas daquela instituição de ensino
superior no mercado, com qualquer investidor que tenha interesse em adquirir os títulos e à
medida em que a ASSESPA decidir pela alienação, com o fim de modificar a sua estrutura de
capital e promover investimentos, vizando a modificação do perfil de suas dívidas e a
ampliação de sua capacidade instalada em unidades de ensino. As distribuições secundárias
serão feitas sem propaganda ou publicidade, mas com registro na BOVESPAFIX e controle
pela CBLC, através do Banco Itaú S.A. como entidade depositária / mandatária.
3.2.8 Admissão à negociação em bolsas de valores
As Debêntures de emissão pública na sua totalidade de distribuição primária, destinam-se a
aquisição de direitos creditórios decorrentes dos contratos de prestação de serviços
educacionais da Associação Educacional São Paulo Apóstolo ( ASSESPA) e quando
negociadas em distribuições ulteriores à primeira, não serão colocadas em Bolsas ou em
balcão organizado. Eventualmente poderão ser negociadas em balcão não organizado.
3.2.9 Eeventual modificação da oferta
Nos termos do Art. 28 da Instrução CVM 400/2003, fica expressamente declarado que a oferta de
valores mobiliários de que trata a emissão pública de Debêntures, pela UniverCidade Trust de
Recebíveis, e que a partir da aceitação do pedido de registro por parte da Comissão de Valores
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Mobiliários e conseguente anúncio de Início da Distribuição, será considerada definitiva e não haverá
aceitação de revogação da oferta, em qualquer hipótese.
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3.3 CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
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Esta página foi deixada intencionalmente em branco

3.3.1 Especificações das condições do contrato de distribuição
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
A Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis assinou, em 20 de Agosto de 2004, com a
UNITAS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de
COORDENADOR LÍDER DA DISTRIBUIÇÃO, Instrumento Particular de Contrato de
Colocação de Debêntures Escriturais, da 2ª Emissão – Série Única -,
especificações :
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O valor da Série Única - 2a Emissão na data de 01 de dezembro de 2.003, é de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), representados por 40.000 (quarenta mil)
debêntures com valor nominal e unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

ii)

Para todos os efeitos legais, especialmente para a remuneração, considerar-se-á
data de emissão das debêntures o dia 01 de dezembro de 2.003.

iii)

As debêntures serão escriturais, não conversíveis em ações e serão registradas para
negociação no mercado secundário no sistema BOVESPA FIX da Bolsa de Valores
do Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as debêntures
custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia.

iv)

Observadas as condições previstas no Contrato, o COORDENADOR envidará os
melhores esforços no sentido de colocar, até 40.000 (quarenta mil) debêntures.

v)

A distribuição das

Debêntures será pública, com a intermediação de instituições

financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para
colocação junto à Associação Educacional São Paulo Apóstolo – Assespa, não
podendo ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o recebimento de
reservas para subscrição ou aquisição de debêntures, conforme disposto nos artigos
44 e 45 da Instrução CVM 400/03. A distribuição será realizada em regime de melhores
esforços, não

havendo responsabilidade da Líder pela subscrição do saldo não

colocado, o qual será cancelado após o encerramento do prazo legal de distribuição. É
vedado à Emissora efetuar nova emissão de debêntures antes

de serem colocadas

todas as Debêntures desta emissão ou cancelado o saldo não colocado, assim como
negociar nova série

da mesma emissão antes de ser colocada a anterior ou

cancelado o saldo não colocado.

vi)

Considerando que a consecução dos objetivos da emissão pública das debêntures
tratadas na Cláusula I do Instrumento é o propósito das obrigações que assumiu o
COORDENADOR, sem prejuízo do disposto na Cláusula X, a colocação será
efetivada sem poder ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o
recebimento de reservas para subscrição ou aquisição de debêntures, conforme
disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução CVM 400/03

vii)

A colocação das debêntures caberá exclusivamente ao COORDENADOR acima indicado,
não havendo a participação de outras instituições, inclusive sob a forma de consórcio.
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Os melhores esforços para colocação das debêntures, previstos no Contrato, serão
desenvolvidos na forma e nas condições a seguir mencionadas,

observadas

as

o

disposições contidas no Art. 54 da Instrução CVM n 400/03:

a) a colocação das debêntures somente terá início após a data da expedição do
Registro de Emissão pela CVM e da publicação do anúncio de início de
distribuição;
b) o COORDENADOR terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da expedição do Registro de Emissão pela CVM, para promover a
colocação das debêntures;
d) Não será constituído fundo de sustentação para as debêntures objeto do Contrato.
ix)

Qualquer alteração do contrato deverá ser submetida previamente à CVM.

x)

O contrato vencerá decorrido o prazo máximo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data da expedição do Registro de Emissão pela CVM.

Cópia da íntegra do contrato assinado entre a Emissora e o Coordenador e Lider da
Distribuição encontra-se na Seção 9.4 deste Prospecto.
3.3.2 Relações da empresa emissora com o líder da distribuição
Além do contrato de distribuição, de que trata a seção 3.3.1 deste Prospecto,
não há qualquer outra relação comercial ou de interesses entre a Emissora UniverCidade
Trust de Recebíveis S.A.e a UNITAS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A –
Coordenadora e Lider da Distribuição.
3.3.3 Demonstrativo do Custo da Distribuição
QUADRO DEMONSTRATIVO DO CUSTO DE DISTRIBUIÇÃO

CAPTAÇÃO BRUTA DE RECURSOS COM A COLOCAÇÃO
DAS DEBÊNTURES DE EMISSÃO PÚBLICA EM MERCADO ..................R$ 40.000.000,00
CUSTOS COM A SECURITIZAÇÃO ................. 6,65 % .........................R$ 2.660.000,00
Despesas com serviços de estrututuração 1,80 % ..R$ 720.000,00
Despesas gerais vinculadas.................... 0,35 % ..R$ 140.000,00
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4,50 % .R$ 1.800.000,00

CAPTAÇÃO LÍQUIDA ................................................................................ R$ 37.340.000,00

Obs.

As despesas decorrentes do registros e outras despesas vinculadas
encontram-se arroladas no item “despesas gerais vinculadas” e no
contrato de colocação não constam quaisquer despesas a título de
“Comissão de Garantia de Subscrição”
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3.4 CONTRATO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ OU DE ESTABILIZAÇÃO DE PREÇO
Não foi firmado nenhum contrato de garantia de liquidez, de estabilização
de preço e/ou contrato de opção de colocação e lote suplementar.
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3.5 DESTINAÇÃO DE RECURSOS

55

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

3.5.1 – Destinação dos recursos provenientes da emissão
A emissão pública de Debêntures, por parte da UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. tem
por finalidade específica a aquisição de direitos creditórios da Associação Educacional São
Paulo Apóstolo ( ASSESPA ), já na sua colocação primária, mediante contrato de cessão da
totalidade dos recebíveis da cedente, representados pelos boletos de pagamentos das
mensalidades dos alunos dos cursos de graduação, que assinaram contrato de prestação de
serviços educacionais com aquela Instituição de Ensino Superior.
Os recursos obtidos com os recebíveis cedidos na sua totalidade à cessionária Emissora
destinam-se ao cumprimento do seguinte cronograma mensal de eventos, sob a gestão do
Banco Bradesco S.A. ( Banco Gestor ) e Banco Itaú S.A. ( Banco Depositário/Mandatário) :
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i)

Pagamento das obrigações junto aos debenturistas;

ii)

Pagamento das despesas correntes de funcionamento da Emissora e

iii)

Devolução do que sobrar ao cedente dos direiros creditórios – a ASSESPA

3.5.2 Outras Fontes de Recursos
Não existem outras fontes de recursos de captação, além dos obtidos
com a emissão pública de Debêntures, destinados à Emissora.
3.5.3 Fontes alternativas de captação
Não existem fontes alternativas de recursos, além dos obtidos
com a emissão pública de Debêntures, destinados à Emissora.
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3.6 INFORMAÇÕES SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA
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3.6.1 Autorização para aumento de capital
Não existe qualquer autorização para aumento de capital, no ato de constituição da
Companhia Emissora, na sua Assembléia Geral de Constituição e aprovação do Estatuto
Social da UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., realizada no dia 22 de Outubro de 2003 e
registrada

na Junta Comercial do Rio de Janeiro com o número de registro

NIRE

33.3.0027276-3, publicado na íntegra no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro do dia 1º
de abril de 2004 e no Jornal do Comércio do dia 31 de Março do mesmo ano.
3.6.2 Obrigações assumidas pelos fundadores
Não há nenhum contrato assinado nem compromissos assumidos pelos fundadores, com
terceiras pessoas físicas ou jurídicas, na qualidade de acionistas fundadores.
3.6.3 Vantagens particulares aos fundadores ou terceiros
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Não há nenhum dispositivo Estatutário ou de deliberação de Assembléia em que conste
qualquer vantagem especial aos acionistas fundadores.
3.6.4 Autorização governamental para constituir-se
A companhia foi constituída sem necessidade de autorização governamental, além do devido
registro de Companhia Aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM Reg nº 01958-5)
3.6.5 instituições autorizadas a receber as entradas
O fluxo de caixa da Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. constitui-se de uma
única entrada proveniente do recebimento dos boletos das mensalidades que representam os
direitos creditórios adquiridos com a emissão pública das Debêntures.
O Banco Bradesco S.A. foi contratado para prestar serviços bancários como Banco Gestor, e
exerce com exclusividade a tarefa de receber as entradas e fazer os depósitos em nome dos
debenturistas como obrigações da Emissora, mediante estrito controle desta.
Cópia do contrato de gestão encontra-se na seção 9.2 deste Prospecto
3.6.6. Excesso de subscrição
A hipótese excesso de subscrição não deve se verificar, uma vez que o total da emissão
pública destina-se exclusivamente à aquisição de direitos creditórios provenientes dos
contratos de prestação de serviços educacionais da ASSESPA, único subscritor da distribuição
primária
3.6.7 Prazo para a constituição da companhia
A companhia já foi constituída e encontra-se em fase pré-operacional, aguardando o seu
registro de companhia aberta na CVM e autorização para realizar a emissão pública, o que
ocorreu em 10/09/2004 com o Registro n) CVM/SRE/DEB/2004/028.
3.6.8 Nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos fundadores

Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade RG nº 01722091-4 expedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito no CPF
sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso, 90 - 10º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ ; acionista controlador, detentor de 700
(setecentas) Ações, correspondentes a 70% ( setenta por cento ) do capital social.
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor, portador da
Carteira de Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no CPF sob o n.º 007.139.100-20,
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com endereço comercial na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 425- conj. nº 103 –
Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul; detentor de 100 (cem)
Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do capital social.
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com endereço comercial na
Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; detentor de 100 ( cem ) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do
capital social.
Luiz Paulo de Mattos Rosas, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº
21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha 406 / 5º andar - CEP 20030.001,(RJ) - Estado do Rio de Janeiro;
detentor de 100 ( cem ) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do capital
social.

3.6.9 A instituição financeira líder da distribuição
A Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis assinou Instrumento Particular de Contrato de
Colocação de Debêntures Escriturais, da 2ª Emissão – Série Única . em 20 de Agosto de
2004, com a UNITAS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de
COORDENADOR LÍDER DA DISTRIBUIÇÃO, localizada na Rua Padre João Manoel nº 923
12º andar, Cerqueira Cesar - Cidade de São Paulo–SP CEP 01411.001.Telefone (xxx) (11)
3088 7088 e em cujo poder ficarão depositados os originais do prospecto e dos demais
documentos a que fizeram menção, para exame de qualquer interessado.
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3.7 ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
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3.7 – ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

65

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

1

66

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

UNIVERCIDADE – TRUST DE RECEBÍVEIS
ESTRUTURA E QUALIDADE DOS
TÍTULOS DE EMISSÃO DO TRUST

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO

2

2.

FORMATO DA SECURITIZAÇÃO

6

3.

EXPECTATIVA DE GERAÇÃO DOS CRÉDITOS

9

4.

AS EMISSÕES

19

5.

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST

23

6.

INDICADORES DA QUALIDADE DO
INVESTIMENTO NAS D-2

33

SUSTENTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
DA ASSESPA

41

FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NAS D-2

53

7.
8.

ANEXO 1
MOVIMENTOS FINANCEIROS NO AMBIENTE DO
TRUST DETALHADOS MENSALMENTE

60

ANEXO 2
ESTRUTURA DA RESERVA DE SEGURANÇA
NO AMBIENTE DO TRUST

64

2

67

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

UNIVERCIDADE – TRUST DE RECEBÍVEIS
ESTRUTURA E QUALIDADE DOS
TÍTULOS DE EMISSÃO DO TRUST

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve a estrutura da securitização de recebíveis da
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO –ASSESPA, através da
criação de um ambiente para segregação destes recebíveis, que é a
UNIVERCIDADE-TRUST DE RECEBÍVEIS – TRUST.
A ASSESPA é a mantenedora dos ambientes educacionais denominados
UniverCidade e Colégio Cidade, que oferecem cursos de nível universitário e
médio, respectivamente. Como é da legislação brasileira, a UniverCidade,
aquela que oferece os cursos de nível universitário, é entidade mantida e, por
esta razão, todas as transações financeiras relacionadas com receitas de
serviços educacionais e despesas correlatas são operadas no ambiente da
ASSESPA. Assim, os recebíveis da ASSESPA que são objeto desta securitização
são aqueles vinculados com os serviços educacionais, que ocorrem no
ambiente da mantida UniverCidade.

3
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Esta análise contém a descrição dos títulos da emissão do TRUST e o formato
da operação, mostrando os parâmetros de sustentação das responsabilidades
da emissão no ambiente do TRUST e sua repercussão no ambiente da
ASSESPA.
A UniverCidade é uma instituição que abriga uma grande diversidade de
cursos e, em razão deles, a ASSESPA gera recebíveis em ciclos curtos,
representados pelos boletos semestrais de cobrança1, gerados em função dos
contratos de serviço firmados com seus alunos, estes com prazo equivalente à
extensão do curso. A captação de recursos, programada através do TRUST,
para liquidar posições de endividamento de curto prazo e reforçar a
capacidade de investimento da ASSESPA em programas de expansão, está
planejada para ser liquidada em prazo mais longo do que o semestre e mesmo
que o prazo médio do conjunto dos contratos de prestação de serviços
educacionais. Desta forma, o sistema de securitização envolve a
transferência para o TRUST de direitos sobre o fluxo de caixa a ser
gerado - future

flows,

resultante

dos

contratos

educacionais,

fluxo

sedimentado, a cada semestre civil, pelo conjunto de boletos emitidos.
Neste documento encontramos os parâmetros da emissão dos títulos, que
servirão para securitizar os future flows, com respeito:

1. Os boletos são emitidos semeswtralmente, em razão da sua roporcionalidade com o número de disciplinas nas quais o
o aluno se inscreveu no semestre

4

[i] -

ao montante das emissões (são dois os títulos que serão emitidos,
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um para distribuição pública, outro privado para a ASSESPA),
[ii] -

à taxa de juros implícita em cada emissão,

[iii] - ao fluxo da amortização e
[iv] - ao fluxo de recebíveis, que será passado para o ambiente da
securitização, com o objetivo de sustentar o pagamento das
obrigações com os títulos.
Este documento mostra a expectativa de geração de recursos livres que
ingressarão no caixa da ASSESPA, para sustentar sua reorganização de passivos
e fazer a reserva para novos investimentos.
Promove também uma análise de sustentação do caixa da ASSESPA, com a
configuração após a cessão dos future flows. Esta cessão provoca ingresso
imediato de recursos da captação de fundos via os títulos de emissão do
TRUST e, na sua contrapartida, drena a capacidade financeira no futuro, em
razão dos recursos que serão usados para liquidar as obrigações com os
títulos emitidos, através do TRUST.
A análise compreende o seguinte roteiro:


no capítulo 2 descrevemos o formato da securitização;



no capítulo 3, usando o cenário oferecido pela ASSESPA, projetamos a
expectativa de geração de recebíveis, destacando uma base
conservadora, da qual serão derivados os recebíveis que formarão o
fluxo a ser transferido para o ambiente da securitização;

5



no capítulo 4 mostramos os parâmetros da emissão dos títulos da
securitização;
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no capítulo 5 analisamos o fluxo de caixa no TRUST de recebíveis,
para identificar o grau de sustentação e de segurança presentes nesse
ambiente, do ponto de vista do investidor nos títulos que serão
emitidos;



o capítulo 6 trata da qualidade do investimento nos títulos, do ponto
de vista da sua renda, da velocidade do retorno do investimento e do
impacto de fatores de risco nos parâmetros de rentabilidade e
segurança do investimento;



o capítulo 7 trata do ambiente ASSESPA, com análises que devem
permitir ao investidor nos títulos perceber a capacidade da ASSESPA
de pagar as obrigações geradas com a securitização, lida do ponto de
vista do seu fluxo de caixa, agregado dos recursos livres gerados com
a securitização e desagregado dos encaixes dos recebíveis que são
transferidos para o ambiente do TRUST;



e o capítulo 8 trata dos fatores de risco do investimento nos títulos
que serão emitidos para distribuição pública.
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2.

FORMATO DA
SECURITIZAÇÃO

O processo de securitizar future flows consiste na cessão, do ambiente da
ORIGINADORA - a ASSESPA - para um AMBIENTE

DE

RISCO LIMITADO - o

TRUST - , dos direitos creditórios resultantes destes fluxos futuros, que aqui se
vinculam exclusivamente às cobranças dos serviços prestados aos alunos da
UniverCidade. Outras eventuais fontes de receita, diretas ou de organizações
coligadas não são consideradas nesta estruturação.
Esse ambiente de risco limitado, denominado UniverCidade - Trust de
Recebíveis, é uma Sociedade de Propósito Exclusivo – SPE, sociedade
anônima de capital aberto que emite duas séries de debêntures, uma para
distribuição pública e outra, privada, destinada a ASSESPA.
O TRUST compra o fluxo de recebíveis a serem gerados – future flows,
pagando com o conjunto das debêntures de sua emissão. Essas
debêntures são denominados, nesta análise, de D-1 e D-2, sendo que as
debêntures D-2 deverão ter sua emissão registrada na CVM.
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Os títulos D-2 são debêntures subordinadas: [i] - que pagam
mensalmente juros fixados e [ii] - que são amortizadas segundo uma
regra definida. O TRUST é capaz de pagar os juros e as amortizações
das D-2 com o caixa que vai constituindo através do recebimento
das parcelas desse fluxo de pagamentos dos alunos da instituição,
cujos créditos estão para ela cedidos. Para assegurar a qualidade do
investimento nos títulos e sustentar um padrão de rating de risco
baixo, a quantidade de recursos que ingressa no TRUST pelo encaixe
dos recebíveis supera as obrigações com o pagamento dos títulos
D-2.



Os títulos D-1 são debêntures subordinadas de renda variável, cuja
amortização, primeiro, e encaixe da renda, a seguir, serão feitos
usando os excessos de caixa que restam no TRUST, considerada a
receita de cobrança dos créditos, contra o pagamento das contas
operacionais do TRUST e das obrigações vinculadas aos títulos D-2.



O montante da emissão de D-2 é calibrado para fazer recursos:
[i] - que resolvem o caixa da ASSESPA, deixando um potencial de
investimentos arbitrado como confortável, [ii] - e de forma que os
D-2 possam ser liquidados com uma segurança que deverá conferir a
essas debêntures rating no patamar desejado.
A operação primária de subscrição das debêntures é feita entre
o TRUST e a ASSESPA na qual os títulos D-1 e D-2 são subscritos
com a cessão dos future flows. Em seguida, a ASSESPA vai a
mercado e coloca os títulos D-2, fazendo caixa.
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O montante de emissão de D-1 é calibrado com o objetivo de
transferir para a ASSESPA os recursos que deverão ficar em excesso
no caixa do TRUST após a cobrança dos recebíveis e que lá estão para
fazer a reserva de segurança que confere rating de baixo risco para os
títulos D-2. Uma vez que os D-1 absorvem todos os riscos de
flutuação da cobrança dos recebíveis, serão títulos sem rating e de
risco elevado, admitindo-se que ficarão na carteira da ASSESPA.
Na essência, esses D-1 cumprem uma função técnica, pois servem
para que se devolva a ASSESPA o excesso de créditos cedidos ao
TRUST, relativamente aos recursos necessários para pagar as

responsabilidades relacionadas com as D-2 e com as contas de
gestão do TRUST. Quando o excesso dos créditos vai sendo
cobrado, vai se transformando em caixa ocioso no TRUST e ai vai
sendo derivado para as D-1, que estarão na carteira da ASSESPA.
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3.

EXPECTATIVA DE

GERAÇÃO DE CRÉDITOS

O

fluxo

de

receitas

que

será

cedido

para

a

SPE,

a

UniverCidade-Trust de Recebíveis, está caracterizado a partir de dados de
cenário fornecidos pela ASSESPA, que estão refletidos no quadroC1.
Neste quadro destacamos:


da projeção de alunos, destacamos uma base que cresce vegetativamente
à taxa de 2,5% ano, formando a matriz conservadora, que gera o fluxo da
receita com o qual estudamos a capacidade de liquidação dos títulos D2. Desta forma, a qualidade da emissão está estudada usando uma
matriz que compreende uma fração conservadora da base esperada de
cobrança de serviços. O

gráficoC1A

faz a imagem da curva de

crescimento do número de alunos e destaca a base conservadora que
utilizamos para analisar a securitização;


o restante do crescimento descrito na matriz UniverCidade, isolamos,
para usar exclusivamente no capítulo que mostra o nível de sustentação
do caixa da ASSESPA ao fazer a cessão dos recebíveis;



a receita média anual está tratada com um gradiente de crescimento
efetivo acima do

IGP-M,

no horizonte desta análise, que corresponde ao

prazo de vida dos títulos emitidos pelo TRUST. A evolução da
mensalidade compreende a estratégia da UniverCidade de trabalhar
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num patamar de preços que entende necessário para sustentar a
qualidade dos seus programas de ensino e que, de outro lado, entende
como sendo competitivos no seu ambiente de mercado. De outro
lado, corresponde a um ajuste para recuperar perdas relativas a
patamares de mensalidades já praticados e que foram reduzidos nos
últimos anos, por razões de mercado. A ASSESPA entende, no seu
planejamento estratégico, que o mercado como um todo deverá
praticar ajustes equivalentes.
NOTAS IMPORTANTES SOBRE
ATRASOS E INADIMPLÊNCIA
[i] - O histórico dos recebimentos da ASSESPA registra atrasos em
grande proporção e um certo padrão de inadimplência
estabelecida. Neste quadroC1, indicamos o parâmetro de 55%
para atrasos, com limite de permanência sem compensação de 3
meses, sendo que o resultado final é de perda de recebimentos no
patamar de 5,7% dos valores cobrados. Notar, adiante nesta análise,
quando se faz avaliações sobre a sustentação do caixa da ASSESPA, que esta
taxa se aplica sobre a diferença entre a Receita Esperada Potencial e as Bolsas
e Descontos Concedidos.
[ii] - Os atrasos afetam a análise de sustentação do caixa da ASSESPA,
porque, em moeda da base, representam uma perda, já que, para
efeito de segurança, admitimos que o recebimento de valores
atrasados é feito sem multas ou ajustes.
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Com esta hipótese conservadora, a receita, em valores da base, é
menor e o fator de perda correspondente a esse efeito está
implícito nos valores de receita descritos. A inadimplência
permanente afeta o caixa da ASSESPA.
[iii] - UniverCidade-Trust, objeto principal desta análise, já que é
quem emite os títulos, que serão registrados na
pública,

não

sofre

efeitos

destes

CVM

atrasos,

inadimplência estabelecida. Isso porque, no

para oferta
nem

da

CONTRATO DE

PROMESSA DE AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS
AVENÇAS,

baseado do qual se fará a cessão de direitos creditórios

para a UniverCidade-Trust, se estabeleceu que: a.) a ASSESPA
entrega a totalidade de seus recebíveis para o Banco Cobrador;
b.) UniverCidade-Trust tem direito de eleger, desse total, os
direitos que serão transferidos, a seu critério, no montante
estipulado no contrato, que compreende, inclusive, um acréscimo
em relação aos valores necessários para liquidar as obrigações
com as D-2, como se verifica adiante nesta análise e c.) a tradição
dos direitos se fará por crédito em conta de UniverCidade-Trust,
feito pelo Banco Cobrador. Dessa forma, os primeiros créditos
cobrados efetivamente, serão eleitos e transferidos para
UniverCidade-Trust, ficando todo o impacto de atrasos e
inadimplência no ambiente da ASSESPA.
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O quadroC2 ilustra como é tratada a projeção dos dados do cenário
referencial descrito no quadroC1, dentro do horizonte de 6 anos da
emissão programada (2004 – 2009). A base de dados é de 2003 e serve de
referência para construção do cenário para 2004 e, assim, sucessivamente.
Com os parâmetros descritos no cenário referencial dos quadros C1 e
C2, montamos a projeção de receita, utilizando a matriz mais
conservadora, que é representada pela quantidade atual de alunos, com
taxa de crescimento anual vegetativa de 2,5%. Os dados estão no
quadroC3.
NOTAS SOBRE
A MOEDA DA ANÁLISE

[i] -

Notar que neste

quadroC3 ,

como em todos os demais dados

constantes desta análise, os valores estão expressos em

REAIS

DA BASE DE NOVEMBRO DE 2003

tanto no que se refere ao cenário de comportamento e
desempenho da ASSESPA, como à emissão cuja data base é a
mesma.
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[ii] - Quando se expressam valores na moeda de uma certa base, está
implícito que os valores no tempo não significam o montante em
Reais das transações identificadas, mas somente representam o poder
de compra da quantidade de moeda que será trocada no momento
futuro, relativamente à base, considerado o deflator do IGP.
Isso implica na necessidade de promover ajuste para os valores que se
corrigem em ciclos discretos, como é o caso das receitas de serviços,
que admitimos sejam ajustadas a cada ano. O efeito desse ajuste em
ciclos discretos é que, em moeda da base de referência, as receitas
dentro do ciclo de ajuste são cada vez menores, mês a mês, até que,
passado um ciclo inteiro, volta o valor da receita a apresentar o
mesmo poder de compra da base e, daí, dentro do ciclo, ocorrem
perdas

na

mesma

proporção

do

ciclo

anterior

e,

assim,

sucessivamente. No patamar médio de inflação de 5,65% ano, essa
perda equivale a uma redução de 2,48% na receita, quando contada
em moeda da base 2.
[iii] - Outro fator de perda, que, neste caso particular, provoca ajuste no
cálculo da receita em moeda da base, é relativo aos atrasos de
pagamento,que são em proporção elevada. Por questão de
segurança,na análise admitim os que os pagamentos em atraso não
são penalizados, nem mesmo pelo ajuste inflacionário.
2 A taxa média no ciclo é somente uma referência. Esta análise arbitra uma curva de
inflação, com variação dentro do ciclo, conforme está descrito no q u a d r o C 2 e é
nessa curva que estão baseados os cálculos desta análise.
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Isso, na análise, introduz um fator de perda por atrasos, que está
gerando impacto no fluxo das receitas esperadas constante das
projeções adiante. No patamar médio de inflação de 5,65% ano,
essa perda equivale a uma redução de 0,13% na receita, quando
contada em moeda da base.
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quadro C1

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
CENÁRIO DE REFERÊNCIA PARA
CÁLCULO DAS RECEITAS ESPERADAS
NO AMBIENTE DA ORIGINADORA
CENÁRIO ASSESPA
ANO

ANO

CALENDÁRIO

REFERÊNCIA

ALUNOS DA UniverCidade
BASE

AGREGADOS

TOTAL

PERFIL

NOVOS

PROJETADO

ATUAL

PROGRAMAS

PROJETADO

PROJETADO

(**)

-SALIDADES

PARA MEN-

(*)
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

CRESCIMENTO
CRESCIMENTO ANUAL EFETIVO

0
1
2
3
4
5
6

31.990
31.990
2.940
35.720
11,7%
32.780
5.830
39.420
10,4%
33.590
8.580
43.000
9,1%
34.420
9.060
44.340
3,1%
35.280
8.720
44.880
1,2%
36.160
8.020
45.080
0,4%
37.060
(*) crescimento vegetativo (**) crescimento projetado
taxa média de crescimento 2,49% ano
5,89% ano
RECEITA MÉDIA ANUAL
POR ALUNO
TOTAL DE BOLSAS E
DESCONTOS CONCEDIDOS

8.094
55,0%

1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%

R$base mil de Válida para
novembro 2003 o ANO-0
DA RECEITA POTENCIAL NÃO É RECEBIDA,
À CONTA DE BOLSAS E DESCONTOS

( Pis(na folha) + Cofins(isento) + cpmf(isento) ) 0,00%
( Pis (est) + Cofins (est) + cpmf ) 1,71%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
( isento na UniverCidade ) 0,00%
EXPECTATIVA DE PERDAS NA RECEITA ESPERADA
ENCARGOS SOBRE A RECEITA DA ASSESPA

ENCARGOS SOBRE A RECEITA DA UniverCidade TRUST

. Somente afetam o Fluxo de Caixa da Assespa
. As perdas não afetam o Trust
. PERDAS PERMANENTES

5,7%

POR INADIMPLÊNCIA
. ATRASOS DE PAGAMENTO SEM REPOSIÇÃO

14,0%

DE PERDAS INFLACIONÁRIAS

período limite de atraso, sem compensação

3 mes(es)
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gráfico C1A
BASE DE ALUNOS E AMPLIAÇÃO DA BASE
ÍNDICE DE PREÇOS DAS MENSALIDADES,
COM BASE 100 EM 2003

65.000

126

Alunos - agregados à base em novos programas

ALUNOS

55.000

124

Alunos - agregados à base nos programas atuais
Alunos - base do ano anterior nos programas atuais

122
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quadroC2

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
CENÁRIO RELATIVO AO AMBIENTE ECONÔMICO
CENÁRIO UNITAS
MOEDA DO CENÁRIO PARA
RECEITAS E DESPESAS NA UniverCidade:

REAIS da base de novembro 2003
MOEDA DA EMISSÃO DOS
TÍTULOS DE SECURITIZAÇÃO:

REAIS da base de novembro 2003
CICLO OPERACIONAL DESTA ANÁLISE

6 anos
CONTAS DE RECEITAS RECEBEM AJUSTE EM CICLOS DISCRETOS:
RESPEITANDO A VARIAÇÃO DO IGP
PREÇOS AJUSTADOS A CADA 12 MES(ES)
FLUTUAÇÃO ARBITRADA PARA A TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL - IGP
1. NO CENÁRIO ESPERADO

ano 2004
7,0%

ano 2005
ano 2006
ano 2007 até ano 2009
6,3%
5,6%
5,0%ano
média no ciclo dos títulos = [ 5,65%ano ]
2. NOS CENÁRIOS COM DESVIO

[ 6,0%ano ; 12,0%ano ]
ARBITRADA COM VARIAÇÃO RANDÔMICA A CADA ANO
CONTAS DE RECEITAS E DESPESAS SUBMETIDAS À VARIAÇÃO,
1. NO CENÁRIO ESPERADO
A PARTIR DO ANO 1-OPERACIONAL, EQUIVALENTE A UM DESCOLAMENTO PARA O IGP UNIFORME

[ 0,0%ano ]
2. NOS CENÁRIOS COM DESVIO
A PARTIR DO ANO 1-OPERACIONAL, EQUIVALENTE A UM DESCOLAMENTO PARA O IGP NO INTERVALO

[ 0,0%ano ]
-
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quadroC3

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FORMAÇÃO DA RECEITA NO AMBIENTE DA ORIGINADORA ( ASSESPA )
MATRIZ CONSERVADORA DE DESEMPENHO
CENÁRIO ASSESPA
valores em R$base mil, de novembro 2003
ANO
REFERÊNCIA

0
1
2
3
4
5
6

ALUNOS NA UniverCidade
BASE

RECEITA ESPERADA (*)

AGREGADOS

PERFIL

NOVOS

ATUAL

PROGRAMAS

POTENCIAL

BOLSAS E
DESCONTOS

31.990
32.780
33.590
34.420
35.280
36.160
37.060

259.607
269.479
279.739
290.352
300.564
311.123

(142.784)
(148.213)
(153.856)
(159.694)
(165.310)
(171.118)

INADIMPLÊNCIA

RECEITA

ESTABELECIDA EFETIVA - ROP

(6.659)
(6.912)
(7.175)
(7.448)
(7.709)
(7.980)

110.164
114.354
118.708
123.210
127.545
132.025

MÉDIA
NO CICLO

[1-6]

34.881

285.144
(156.829)
(7.313)
121.002
100,00%
-55,00%
-2,56%
42,44%
(*) já computados os efeitos de perdas inflacionárias e perdas por atrasos
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4.

AS EMISSÕES

Mostramos no quadroE1 os parâmetros da emissão, com a descrição da
estrutura das D-2, do que destacamos os seguintes aspectos:
[i] -

O montante da emissão de D-2, equivalente a R$ 40.000 mil, está

validado

através

dos

demais

indicadores

que

mostramos

nesta

análise. Esse é uma posição equilibrada, a se considerar as necessidades de
caixa da ASSESPA, a sua capacidade de geração de receita de serviços e a
possibilidade de se fazer a estrutura para liquidação das D-2 com grande
reserva de segurança.
[ii] -

A taxa de juros implícita de emissão é de 1,0000% ao mês, o que

resulta numa taxa básica anual de referência de 12,6825% acima do
IGP-M.

O pagamento dos juros é mensal sobre o valor de face não

amortizado do título e as amortizações são anuais, a primeira a dois anos da
data da emissão, numa curva descrita no quadro.
[iii] -

Os títulos só podem ter reajuste no seu valor de face em ciclos de

um ano. Por esta razão, as amortizações são anuais, de forma a garantir ao
investidor uma correção de

IGP-M

“cheia” na devolução do principal, sem

riscos de perda inflacionária.
[iv] -

Quanto aos juros, que são pagos mensalmente sobre o valor de

face, que, por sua vez, fica fixo dentro do ciclo de um ano, a receita do
investidor sofre uma perda relativa, de forma que, arbitrando
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a curva de inflação descrita no quadroC2, cuja média equivalente é de
5,65% ano no ciclo de vida do título, a taxa de retorno do investidor fica
menor do que a taxa básica de referência. Enquanto a taxa básica anual de
referência, acima do IGP-M está em 12,6825%, a renda efetiva esperada está
em 12,2722%, para esse comportamento da inflação (quanto menor a
inflação menor a diferença entre as taxas).
[v] -

O valor de emissão das D-1 resulta de cálculo, objetivando que,

caso os recebíveis sejam encaixados sem perdas na SPE, seja possível
liquidar a amortização das D-1 agregada a uma taxa de retorno modesta,
que impusemos efetiva de 1,00% ano acima do IGP-M.
O gráficoE1A ilustra a curva de pagamento dos títulos D-2, mostrando a
curva de formação da taxa de retorno e os fluxos dos juros e das
amortizações que serão pagos aos investidores nos títulos.
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quadro E1

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
PARÂMETROS DA EMISSÃO
DEBÊNTURES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS NO MERCADO
valores em R$mil, de novembro 2003

40.000
D-2

VALOR DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA
SEGUNDA EMISSÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA
JUROS DAS DEBÊNTURES D-2 (

taxa anual efetiva, acima do IGP )
pagos mensalmente à taxa equivalente

12,6825%
1,0000%

FLUXO DA LIQUIDAÇÃO DAS DEBÊNTURES D-2
a contagem do ANO-REF se inicia NA DATA DA EMISSÃO
ANO REF

0 = EMISSÃO
1
2
3
4
5
6
TOTAL

AMORTIZAÇÃO

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
100,00%

8.000
8.000
8.000
8.000
8.000
40.000

JUROS

4.629
4.644
3.729
2.805
1.870
935
18.612

VALOR DE EMISSÃO DAS DEBÊNTURES SUBORDINADAS
DA PRIMEIRA EMISSÃO, PARA A CARTEIRA DA ORIGINADORA
CONTRAPARTIDA DE RECEBÍVEIS
ADQUIRIDOS DA ORIGINADORA
( média no ciclo de vida das debêntures )
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FLUXO DO
INVESTIDOR

4.629
12.644
11.729
10.805
9.870
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gráfico E1A
FLUXO DOS PAGAMENTOS AOS
INVESTIDORES NAS D-2 E
CURVA DE FORMAÇÃO DA TAXA DE RETORNO DAS D-2
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taxa implícita de juros
curva de formação da TRR
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5.

FLUXO DE CAIXA

OPERACIONAL NO TRUST

5.1.
No

RECEBÍVEIS PASSADOS PARA O TRUST
quadroE1

está indicada genericamente a massa de recebíveis que é passada

para o TRUST. No contrato de cessão dos future flows entretanto, a
contrapartida de recebíveis está expressa em valor, com um maior
detalhamento. Esse fluxo está indicado neste estudo e foi arbitrado para
apresentar um fator de segurança mínimo, medido mensalmente no ambiente do
TRUST, de 29,0%, que define o excesso de caixa presente no TRUST relativamente

às suas obrigações a pagar. Na média de todo o ciclo, esse fluxo de recebíveis
equivale a 10,9% do total gerado na ASSESPA, considerando somente a base
conservadora de alunos.
O gráficoE2 ilustra a quantidade de recebíveis que estará “girando” no ambiente
do TRUST, relativamente ao total de recebíveis que se espera gerar na ASSESPA.
Deve-se entender esse comprometimento de recebíveis, não como o total da
receita que a ASSESPA perde para pagar a emissão das D-2, porque parte dos
recursos se transfere somente para fazer a margem de segurança necessária no
TRUST.
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Dos recursos encaixados no TRUST, uma parte volta para a ASSESPA através das
debêntures D-1, nas proporções indicadas no quadroE3 .
Dos recursos gerados pelos recebíveis passados, 96,57% ficam livres, após o
pagamento das contas operacionais e de encargos no TRUST. Desse montante,
depois de pagas as obrigações com as D-2, 22,25% voltam para o caixa da
ASSESPA através das D-1. Isso significa que, na média de todo o ciclo, a
ASSESPA usará 8,45% dos recebíveis gerados na base conservadora para liquidar
as obrigações geradas com a securitização.
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gráfico E2
TOTAL DOS RECEBÍVEIS GERADOS NA ASSESPA E
RECEBÍVEIS PASSADOS PARA O TRUST
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quadro E3

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
BALANÇO DAS TRANSAÇÕES DE RECEBÍVEIS
ENTRE A ASSESPA E O TRUST
MATRIZ CONSERVADORA DE DESEMPENHO
SOMENTE CONSIDERA A RECEITA DA BASE DE ALUNOS
valores em R$mil, de novembro 2003
TOTAL DO ENCAIXE DE RECEBÍVEIS

78.864

100,00%

PIS-COFINS e CPMF
CONTAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO TRUST

(1.383)
(147)
(1.176)

-1,75%
-0,19%
-1,49%

RECURSOS LIVRES NO TRUST

76.158

96,57%

100,00%

(58.612)

-74,32%

-76,96%

17.546

22,25%

23,04%

TAXA DE COBRANÇA

RECURSOS USADOS PARA LIQUIDAR AS D-2

(18.612)
(40.000)

. JUROS
. AMORTIZAÇÕES

RECURSOS DEVOLVIDOS PARA ASSESPA VIA D-1
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5.2.

FLUXO DE CAIXA NO TRUST

O TRUST de recebíveis tem as contas de gestão que mostramos no quadroE4 .
Consideradas essas contas, o

quadroE5

mostra os movimentos financeiros no

ambiente do TRUST, relacionados com a cobrança dos recebíveis e os custos de
encargos e operacionais vinculados.
Esse quadro mostra o volume de recursos que, a partir da cobrança dos
recebíveis, fica disponível no TRUST para liquidação das obrigações com as D2. Esse volume deve apresentar uma reserva de segurança em relação às
obrigações, suficiente para garantir o patamar de rating desejado para as
debêntures.
Os excessos de caixa não ficam paralisados no TRUST, mas derivam para a
ASSESPA através do sistema de liquidação das debêntures D-1, a menos da

constituição de reservas de um mês para outro, para pagar os juros e, dentro do
ano, para fazer a liquidação das amortizações. No

ANEXO 2

desta análise estão

mostrados, em detalhe, todos os movimentos dos pagamentos e as reservas
constituídas mensalmente no ciclo de vida dos títulos.
Os recursos livres são usados para pagar as obrigações com as D-2, restando a
reserva de segurança indicada no

quadroE6 .

Nesse quadro, o fator de

segurança relaciona os excessos de caixa ( reserva de segurança ) com as
obrigações

93

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

28

anuais de pagamento, mostrando, na calibragem desta análise, a menor posição,
no ANO 6 , cujos recursos disponíveis excedem em 29,1% as obrigações a pagar.
O gráficoE6A ilustra os movimentos dos quadros E5 e E6 .
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quadro E4

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO VINCULADAS COM A EMISSÃO
valores em R$mil, de novembro 2003
Encargos sobre a receita
Pis (est) + Cofins (est) + cpmf

1,71%

Contas da Administração vinculadas com a
cobrança dos recebíveis

0,18%
da cobrança

Contas da Administração vinculadas com a emissão
valores para o ANO1-op
Contas Gerais da Administração
Bovespa
Auditoria
Agente Fiduciário
Taxas CVM
Serviços de Custódia
Banco Mandatário e Banco Custodiante

196
36
40
18
18
36
24
24
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quadro E5

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
MATRIZ CONSERVADORA DE DESEMPENHO
SOMENTE CONSIDERA A RECEITA DA BASE DE ALUNOS
valores em R$mil, de novembro 2003
ANO

RECEITA NA

RECEBÍVEIS

TAXA DE

CONTAS

ORIGINADORA

QUE

ROPt /
ROP

ENCARGOS

REFERÊNCIA

SOBRE

COBRANÇA

GERAIS DA

LIVRES NO

RECEITA

GARANTEM

ano a ano

ROPt

ADMINIS-

TRUST PARA

EFETIVA

OS TÍTULOS

-TRAÇÃO

RECURSOS

SUPORTAR
PAGAMENTOS
DOS TÍTULOS

ROP

0
1
2
3
4
5
6

ROPt

1,71% ROPt

0,18% ROPt

ROPd

110.164
114.354
118.708
123.210
127.545
132.025

6.520
16.972
15.724
14.464
13.216
11.968

5,92%
14,84%
13,25%
11,74%
10,36%
9,06%

(113)
(293)
(280)
(256)
(232)
(209)

(12)
(36)
(25)
(25)
(25)
(24)

(196)
(196)
(196)
(196)
(196)
(196)

6.199
16.447
15.223
13.987
12.763
11.539

726.006

78.864
100,00%

10,86%

(1.383)
-1,75%

(147)
-0,19%

(1.176)
-1,49%

76.158
96,57%

121.001

13.144
100,00%

10,86%

(230)
-1,75%

(24)
-0,18%

(196)
-1,49%

12.694
96,58%

TOTAL
NO CICLO

[1-6]
MÉDIA
NO CICLO

[1-6]
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quadro E6

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST :
LIQUIDAÇÃO DOS TÍTULOS E RESERVA DE SEGURANÇA
MATRIZ CONSERVADORA DE DESEMPENHO
SOMENTE CONSIDERA A RECEITA DA BASE DE ALUNOS
valores em R$mil, de novembro 2003
ANO

OBRIGAÇÕES

RECURSOS

SALDO

FATOR DE

REFERÊNCIA

COM OS TÍTULOS D-2

LIVRES NO

DE CAIXA =

SEGURANÇA =

TRUST PARA

RESERVA

RES / ORT

JUROS

AMORTI-

TOTAL DAS

-ZAÇÃO

OBRIGAÇÕES

SUPORTAR

DE

PAGAMENTOS

SEGURANÇA

DAS D-2

ORT

0
1
2
3
4
5
6
TOTAL

(4.629)
(4.644)
(3.729)
(2.805)
(1.870)
(935)
(18.612)

(8.000)
(8.000)
(8.000)
(8.000)
(8.000)
(40.000)

(4.629)
(12.644)
(11.729)
(10.805)
(9.870)
(8.935)
(58.612)
-77,0%
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6.199
16.447
15.223
13.987
12.763
11.539
76.158
100,0%

RES

1.570
3.803
3.494
3.182
2.893
2.604
17.546
23,0%

fat S

0,339
0,301
0,298
0,294
0,293
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gráfico E6A
FLUXO DE RECURSOS NO TRUST
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26.000
24.000

35%
Despesas no Ambiente do Trust
Pagamentos a D-2 ( D2 )
Saldos de Caixa = Reserva de Segurança ( SCX )

34%

SCX / D2
22.000
33%

18.000
16.000

32%

SCX / TI

VALORES em R$ mil, da base
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31%

10.000
8.000

30%

6.000
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29%

2.000
0
2.004
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ano calendário
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6. INDICADORES DA
QUALIDDE DO
INVESTIMENTO NAS D-2

Este capítulo trata dos indicadores da qualidade do investimento nas debêntures
D-2:
[i] -

renda,

[ii] -

velocidade de retorno do investimento,

[iii] -

prazo de retenção dos recursos do investimento à taxa de retorno e

[iv] –

análise de riscos do investimento.

Os fatores de risco do investimento estão descritos adiante, sendo que, neste
capítulo, indicamos alguns dos parâmetros de flutuação dos indicadores da
qualidade do investimento, que são as informações numéricas, quanto à
repercussão de alguns dos riscos do investimento nos seus indicadores de
qualidade.
[i] -

O quadroT1 mostra os indicadores da qualidade do investimento:


a taxa de retorno

TRR

expressa a renda efetiva do investidor, em

média anual, segundo uma visão tomada do último ponto de
retorno. Considerando toda a renda recebida de juros e o fluxo da
amortização do investimento, a
efetiva acima do

IGP-M,

TRR

é a taxa média anual, medida

que auferiu o investidor dentro do ciclo do

seu investimento;
99
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a expressão da taxa nominal de retorno
investidor

faça

comparações

com

TRRn

taxas

serve para que o
de

mercado

em

investimentos não indexados, como são as taxas da maioria das
aplicações em renda fixa de curto prazo, no mercado brasileiro;


o payback primário serve para indicar, passado quanto tempo da
data do investimento, o investidor nas debêntures D-2 terá recebido
retornos cuja soma de poder de compra ( efetivo acima do

IGP-M

)

equivale ao poder de compra dos recursos que investiu;


duration serve para mostrar o prazo médio no qual os recursos que
investiu renderam a taxa de retorno

TRR.

Como esse investimento

tem amortização durante o ciclo de 6 anos, há um fluxo de retorno,
não um único pagamento ao final. Por esta razão, nem todos os
recursos aplicados pelo investidor são remunerados, durante todo o
tempo, à taxa

TRR.

Uma parcela dos recursos é remunerada

somente um mês, outra dois e assim, sucessivamente, até uma que é
remunerada durante todo o ciclo de 72 meses. duration mede o
prazo médio de aplicação de toda a massa de recursos.
[ii] - O gráficoT2 mostra a curva de formação da taxa de retorno,
que indica quanto de rentabilidade já alcançou o investidor nas D-2 a
cada ano do ciclo de vida do título, considerando o seu fluxo de retorno,
representado por (juros + amortizações) Essa curva tem sentido como
informação só a partir da posição de payback primário, que corresponde
à taxa de retorno zero. O gráfico mostra também as velocidades: a.) de
recuperação do investimento e b.) de recuperação da capacidade de
investimento à taxa TRR.
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[iii] - Flutuações nos indicadores TRR (rentabilidade) e fatS (segurança)1
ilustram, para o investidor nas D-2, a sua proteção para os riscos do
investimento.
Usando o cenário referencial de comportamento, fatS mínimo ocorre no
ANO

6 e está associado à reserva de segurança de R$ 2.604 mil. Na

análise de riscos do

quadroT3

mostramos o impacto de distorções de

comportamento na flutuação da menor reserva de segurança e da taxa
TRR.

Distorções aqui são consideradas somente: [i] - variações dos custos
operacionais no ambiente da

SPE,

que afetam a reserva de segurança e

[ii] - desvios da taxa de inflação, que afetam TRR.
O contrato de compra do fluxo de recebíveis a serem gerados – future

flows deixa no ambiente

ASSESPA os riscos de comportamento mais

acentuados que são: [i] - variação do número de alunos, [ii] - variação de
preços das mensalidades, ou impossibilidade de ajustá-los no patamar
de variação do

IGP-M

e

1 fatS corresponde à última coluna do quadro E6.
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[iii] - inadimplências e seus efeitos no caixa. Esse critério de
formatação do contrato de compra dos future flows é responsável pelo
maior fator de segurança do investimento e é a âncora do rating de
baixo risco das debêntures D-2

Usando métodos avançados de análise de riscos, que exploram amostras
de laboratório construídas com o auxílio de modelos de geração
randômica de cenários, extraímos as informações do quadroT3 , de onde
se pode avaliar os padrões de segurança do investimento, no formato
que estamos considerando.
Como mostramos nesse quadro, dentre as variáveis que podem
promover distorção na receita de recebíveis, com impacto na reserva de
segurança do TRUST e na renda das D-2, somente exploramos a taxa de
inflação e um fator de crescimento dos custos operacionais do TRUST,
porque os demais fatores de risco não serão repassados para o
TRUST. Consideradas as fronteiras de distorção descritas, o modelo de

análise, de forma autônoma, gera um conjunto de cenários possíveis de
comportamento e deles extrai o indicador da reserva mínima de
segurança – RESm – e a
TRR

TRR.

De cada amostra de indicadores

RESm

e

extraímos duas informações: os extremos, que indicam fronteiras do

desvio possível, e o intervalo de confiança, mostrando que, com 90%
de confiabilidade, pode-se afirmar que, sob o impacto destas distorções
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de comportamento, as variáveis não se posicionarão fora do intervalo de
confiança.
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quadro T1

INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES D-2 DE EMISSÃO DA
UniverCidade-TRUST de Recebíveis
INDICADORES DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO
RENTABILIDADE, PAYBACK E DURATION DO INVESTIMENTO
valores em R$mil, de novembro 2003
TAXA DE RETORNO PARA O

12,2722%

INVESTIMENTO NOS TÍTULOS
DENTRO DO CICLO OPERACIONAL - TRR

taxa equivalente anual, efetiva acima do IGP
Rentabilidade nominal, considerando o VALOR DO INVESTIMENTO nas D-2 em
Reais Nominais da base de referência
taxa anual, equivalente
TRR-n
18,6156%
para o patamar médio de inflação de 5,65% ano
MARCAS DE TEMPO ASSOCIADAS AO INVESTIMENTO NAS D-2

payback primário
recuperação do valor investido ajustado em IGP
duration
prazo médio de aplicação nos títulos à
taxa equivalente de 12,2722% ano, efetiva, acima do IGP

104
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gráfico T2
FORMAÇÃO DA TAXA DE RETORNO DAS D-2 E
VELOCIDADE DE RECUPERAÇÃO DO INVESTIMENTO
E DA CAPACIDADE DE INVESTIMENTO A TRR

20%

100%
curva de formação da TRR
taxa implícita de juros das D-2

18%

90%

velocidade de devolução do Investimento
80%

velocidade de recuperação da Capacidade
de Investimento à taxa TRR
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quadro T3

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
INDICADORES DO INVESTIMENTO NAS DEBÊNTURES D-2
ANÁLISE DO EFEITO DE RISCOS CRUZADOS DE COMPORTAMENTO
valores em R$mil, de novembro 2003
taxas equivalentes anuais
COMPORTAMENTO
CENÁRIO
REFERENCIAL

INFLAÇÃO

CENÁRIOS COM DESVIOS
FRONTEIRA

FRONTEIRA

CONSERVADORA

AGRESSIVA

INTERVALO PARA INFLAÇÃO

5,65%

[ 12,0% ; 6,0% ]

DESCOLAMENTO

INTERVALO PARA DESCOLAMENTO

0,00%

[ 0,0% ; 0,0% ]
INTERVALO PARA CONTAS
DA OPERAÇÃO NO TRUST

[ +20,0% ; -0,0% ]
EXTREMOS DA

EXTREMOS DO

FLUTUAÇÃO DO INDICADOR

AMOSTRA DE LABORATÓRIO

INTERVALO DE CONFIANÇA

ENTRE A POSIÇÃO REFERENCIAL

MAIOR

MENOR

MAIOR

MENOR

ABSOLUTA

RELATIVA

2.604
6

1.648

1.588

1.620

1.615

(989)

-38,00%

TRR

12,272%

12,128%

12,042%

12,093%

12,085%

-0,187 pontos

-1,52%

TRRn

18,615%

18,463%

18,372%

18,426%

18,417%

-0,198 pontos

-1,06%

CONFIABILIDADE = 90%

Menor RES
ANO-op

E A POSIÇÃO MENOR DO IC

amostra de laboratório é o conjunto de valores dos indicadores, medidos cada um associado a um cenário
construído de forma autônoma pelo sistema, respeitando as fronteiras de distensão descritas neste quadro. De
amostras construídas uma para cada indicador, é que se extraem os intervalos de confiança dos indicadores
Menor RES, TRR e TRRn.
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7. SUSTENTAÇÃO DO
FLUXO DE CAIXA
DA

ASSESPA

Com a cessão de recebíveis para o ambiente do TRUST, altera-se a
configuração do fluxo de caixa da ASSESPA: [i] - primeiramente porque
ingressam recursos derivados da colocação das D-2 e, [ii] - no horizonte de
vida do título, porque parte das receitas serão encaixadas no ambiente do
TRUST e daí derivadas para o pagamento das suas contas. Mostramos, neste
capítulo, o nível de sustentação do fluxo de caixa da ASSESPA nesta nova
configuração.
Para esta demonstração, usamos o cenário referencial de projeção do número
de alunos completo: base conservadora usada para estudar a qualidade das D2 e o restante dos alunos e da receita projetados no cenário referencial
oferecido pela UniverCidade. Para despesas e investimentos usamos o
cenário referencial formatado pela ASSESPA, que está ancorado nos seus
sistemas de controle e na formatação de seu orçamento programa para um
horizonte desses seis anos de vida dos títulos.
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O quadroU1 ilustra a equação de uso dos fundos captados.

As contas vinculadas à securitização estão tomadas com uma
estimativa segura quanto às contas de colocação.


A demonstração de sustentação leva em conta o prognóstico de despesas dentro do
horizonte desta análise, segundo cenário oferecido pela ASSESPA, que está traduzido
nos quadros deste capítulo.
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quadro U1

ASSESPA
USOS DOS RECURSOS DERIVADOS DA SECURITIZAÇÃO DE RECEBÍVEIS
CENÁRIO ASSESPA
valores em R$mil, de novembro 2003

CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE RECURSOS

37.340
40.000
(2.660)

. TÍTULOS D-2 COLOCADOS NO MERCADO
. CONTAS DA SECURITIZAÇÃO

despesas com serviços na estruturação
despesas gerais vinculadas com a estruturação
despesas com serviços de colocação dos títulos

1,80%
0,35%
4,50%

USO DOS RECURSOS

37.340

1. AMORTIZAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO
2. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR
3. OBRIGAÇÕES EM ATRASO
4. RECURSOS LIVRES

8.000
2.240
14.640
12.460

DA SECURITIZAÇÃO

(*1) As despesas com serviços na estruturação referem-se aos
honorários e custos de serviços pagos às assessorias que
foram contratadas para produzir o projeto e seus
documentos acessórios, incluindo a obtenção do rating.
(*2) As despesas gerais vinculadas com a estruturação
referem-se a custos com publicações, registros, viagens, taxa
CVM, prospecto e as demais contas de custeio da
administração desse projeto.
(*3) As despesas com serviços de colocação dos títulos
referem-se a uma estimativa de custos de honorários de
colocação e despesas com o “road show” de apresentação e
oferta do investimento.
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Considerando toda a base de alunos projetada, no quadroU2 mostramos
a expectativa de receita líquida efetiva da ASSESPA.



Desta receita devemos descontar os encargos e o fluxo passado para o
TRUST, resultando o total de encaixes de serviços, mostrado ao final do
quadroU3. Notar que passamos para o TRUST o fluxo dos recebíveis
com a margem de segurança já citada e recebemos parte do fluxo “de
volta” através dos títulos D-1 que ficam na carteira da ASSESPA.



As despesas operacionais estão descritas nos quadros U4-A e U4-C
com um grau de agregação que permite fazer uma análise da importância
de cada conjunto homogêneo de contas no total de despesas
operacionais. As despesas financeiras estão relatadas no quadroU4-B e
todas estão agregadas no quadroU4-síntese.
No quadroU4-B, destacamos a forma como arbitramos despesas
financeiras. No ano 2004, as despesas financeiras estão computadas
levando em conta o volume de recursos financiados que está citado no
quadroU1 e que será pago com recursos da captação das D-2. A partir
de 2005, mantivemos uma conta de despesas financeiras conservadora,
associada a um ciclo de despesas, como consta da observação no
quadroU4-B.



Considerando as entradas e saídas de caixa constantes nesses quadros e o
saldo de recursos para novos investimentos resultante da venda das D-2, o
fluxo de caixa esperado no ambiente da ASSESPA está indicado no
quadroU5.
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Neste quadro, vemos que a menor posição de caixa está no ANO 1 , no
montante de R$ 6.004 mil, representando 51,8% da receita mensal média
no ciclo de análise, ou 56,0% da despesa mensal média no ciclo de análise.
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quadroU2

ASSESPA
FORMAÇÃO DA RECEITA NO AMBIENTE DA ASSESPA
MATRIZ PROJETADA DE DESEMPENHO
CENÁRIO ASSESPA
valores em R$base mil, de novembro 2003
ANO
REFERÊNCIA

0
1
2
3
4
5
6

ALUNOS NA UniverCidade

BASE

RECEITA ESPERADA (*)

AGREGADOS

PERFIL

NOVOS

ATUAL

PROGRAMAS

31.990
32.780
33.590
34.420
35.280
36.160
37.060

2.940
5.830
8.580
9.060
8.720
8.020

34.881

7.191

POTENCIAL

BOLSAS E
DESCONTOS

282.670
316.027
349.249
364.709
372.833
378.238

(155.469)
(173.815)
(192.087)
(200.590)
(205.058)
(208.031)

INADIMPLÊNCIA

RECEITA

ESTABELECIDA EFETIVA - ROP

(7.250)
(8.106)
(8.958)
(9.355)
(9.563)
(9.702)

119.951
134.106
148.204
154.764
158.212
160.505

MÉDIA
NO CICLO

[1-6]

343.954
(189.175)
(8.822)
145.957
100,00%
-55,00%
-2,56%
42,44%
(*) já computados os efeitos de perdas inflacionárias e perdas por atrasos
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quadro U3

ASSESPA
FLUXODECAIXAESPERADO
[i] - RECEITASDESERVIÇOSAOSALUNOSERECEITASAGREGADAS
MATRIZ PROJETADADEDESEMPENHO
CENÁRIOASSESPA
valores emR$base mil, de novembro 2003

PRESTAÇÃO

OUTRAS

RECEITAS

TOTAL DAS

RECEBÍVEIS

ENCARGOS

ENCARGOS

TAXADE

TOTAL DE

CALENDÁRIO REFERÊNCIA DESERVIÇOS

ANO

ANO

RECEITAS

DERIVADAS

RECEITAS

PASSADOS

SOBREA

SOBREOS

COBRANÇA

ENCAIXES

RECEITA

AGREGADAS

DOTRUST

SERVIÇOSE

PARAO

RECEITADA

RECEBÍVEIS

EFETIVA

(*)

TÍTULOSD-1

ADICIONAIS

TRUST

ASSESPA

PASSADOS

ROP

ROPt

0,00%

0,00%

0,18%

ROP- ROPt

ROPt

ROP- ROPt

RPS

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0
1
2
3
4
5
6
MÉDIANOCICLO[ 1 - 6 ]

119.951
134.106
148.204
154.764
158.212
160.505
145.957
distribuição de RPSmédia 100,00%
distribuição de ROPmédia 95,80%

3.129
- 123.080
(6.520)
3.390
3.680 141.176 (16.972)
3.640
3.485 155.329 (15.724)
3.739
3.210 161.713 (14.464)
3.784
2.945 164.941 (13.216)
3.809
3.638 167.952 (11.968)
3.581
2.826 152.364 (13.144)
2,45%
1,94% 104,39% -9,01%
2,35%
1,85% 100,00% -8,63%
(*) FIES + CREDUC + Receitas Adicionais
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0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

SERVIÇOSE
ADICIONAIS

(204)
(210)
(238)
(252)
(260)
(267)
(250)
-0,17%
-0,16%

EPS

116.356
123.994
139.367
146.997
151.465
155.717
138.970
95,21%
91,21%
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quadro U4 – A.

ASSESPA
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
[ii] - CONTAS OPERACIONAIS VINCULADAS AOS SERVIÇOS
MATRIZ PROJETADA DE DESEMPENHO
CENÁRIO ASSESPA
valores em R$base mil, de novembro 2003

ANO

ANO

CALENDÁRIO

REFERÊNCIA

PROFESSORES

DESPESAS CONEXAS COM A

TOTAL DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FOLHA E

ACADÊMICAS

ENCARGOS

CONTAS

FUNCIONA-

ALUGUÉIS E

SERVIÇOS E

VINCULADAS

-MENTO

CONDOMÍNIOS

UTILIDADES

AOS SERVIÇOS

DVS

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0
1
2
3
4
5
6
MÉDIA NO CICLO [ 1 - 6 ]
incidência em ROPmedia
incidência em EPSmedia

(58.035)
(62.603)
(68.289)
(70.417)
(71.274)
(71.594)
(67.035)
-44,00%
-48,24%

(2.410)
(2.539)
(2.657)
(2.700)
(2.716)
(2.721)
(2.623)
-1,72%
-1,89%
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(1.938)
(2.138)
(2.332)
(2.404)
(2.433)
(2.443)
(2.281)
-1,50%
-1,64%

(7.933)
(8.261)
(8.561)
(8.667)
(8.709)
(8.724)
(8.475)
-5,56%
-6,10%

(9.038)
(9.506)
(9.937)
(10.091)
(10.152)
(10.174)
(9.816)
-6,44%
-7,06%

(79.354)
(85.047)
(91.776)
(94.279)
(95.284)
(95.656)
(90.230)
-59,22%
-64,93%
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quadro U4 – B.

ASSESPA
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
[iii] - DESPESAS FINANCEIRAS
MATRIZ PROJETADA DE DESEMPENHO
CENÁRIO ASSESPA
valores em R$base mil, de novembro 2003
ANO

ANO

BASE

REVERSÃO

DESPESAS

CALENDÁRIO

REFERÊNCIA

ANTES DA

DE

FINANCEIRAS

SECURITIZAÇÃO

PROJEÇÃO

PROJETADAS

(*1)

(*2)
DFI

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0
1
2
3
4
5
6

6.475
6.475
6.475
6.475
6.475
6.475
6.475

(4.921)
(4.921)
(4.921)
(4.921)
(4.921)

6.475
1.554
1.554
1.554
1.554
1.554

(*1) custos correspondem a um volume de Capital de Giro
financiado, equivalente a R$mil 8.000, que é liquidado com
os recursos captados através dos D-2
(*2) permanecem custos relativos a um volume de Capital de Giro
financiado, projetado em R$mil 3.700, equivalente a 1 mês(es)
de despesas (média no ciclo), mais um Fundo de Caixa de
R$mil 1.000, com custo financeiro equivalente a 42%ano

115

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

50

quadro U4 – C.

ASSESPA
FLUXO DE CAIXA ESPERADO
[iv] - CONTAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
MATRIZ PROJETADA DE DESEMPENHO
CENÁRIO ASSESPA
valores em R$base mil, de novembro 2003

ANO

ANO

PESSOAL DA

SERVIÇOS

PUBLICIDADE

IMPOSTOS

DESPESAS

CONTAS

CALENDÁRIO

REFERÊNCIA

ADMINIS-

PROFISSIONAIS

E

E

FILANTRÓPICAS

GERAIS DA

-TRAÇÃO

CONTRATADOS PROPAGANDA

TAXAS

E

ADMINISTRAÇÃO

BENEMÉRITAS

CGA

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0
1
2
3
4
5
6
MÉDIA NO CICLO [ 1 - 6 ]
incidência em ROPmedia
incidência em EPSmedia

(21.553)
(22.221)
(22.827)
(23.038)
(23.121)
(23.151)
(22.651)
-14,87%
-16,30%

(3.900)
(3.940)
(3.975)
(3.987)
(3.991)
(3.992)
(3.964)
-2,60%
-2,85%

116

(2.449)
(2.730)
(3.008)
(3.133)
(3.203)
(3.250)
(2.962)
-1,94%
-2,13%

(1.676)
(1.762)
(1.842)
(1.870)
(1.881)
(1.885)
(1.819)
-1,19%
-1,31%

(775)
(864)
(952)
(991)
(1.014)
(1.028)
(937)
-0,61%
-0,67%

(30.353)
(31.517)
(32.604)
(33.019)
(33.210)
(33.306)
(32.333)
-21,21%
-23,26%
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quadro U4 – síntese.

ASSESPA
FLUXODE CAIXAESPERADO
[v] - CONTAS OPERACIONAIS - SÍNTESE
MATRIZ PROJETADADEDESEMPENHO
CENÁRIOASSESPA
valores emR$base mil, de novembro 2003

ANO

ANO

CONTAS

CONTAS

CALENDÁRIO

REFERÊNCIA

VINCULADAS

GERAISDA

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0
1
2
3
4
5
6
MÉDIANOCICLO[ 1 - 6 ]
incidência emROPmedia
incidência emEPSmedia

PATRIMONIAIS
MÓVEISE

AOS

ADMINIS-

OUTRAS

SERVIÇOS

-TRAÇÃO

IMOBILIZAÇÕES

DVS

CGA

(79.354)
(85.047)
(91.776)
(94.279)
(95.284)
(95.656)
(90.230)
-59,22%
-64,93%

(30.353)
(31.517)
(32.604)
(33.019)
(33.210)
(33.306)
(32.333)
-21,21%
-23,26%

LEASING

DESPESAS

TOTALDE

CONTAS

FINANCEIRAS

SAÍDAS

OPERACIONAIS

PROJETADAS

DFI

(1.080)
(1.080)
(1.080)
(1.080)
(1.080)
(1.080)
(1.080)
-0,71%
-0,78%

117

(2.204)
(2.457)
(2.707)
(2.820)
(2.883)
(2.925)
(2.666)
-1,92%
-1,92%

(6.475)
(1.554)
(1.554)
(1.554)
(1.554)
(1.554)
(2.374)
-1,02%
-1,71%

CONTAS

CONTRA

OPERACIONAIS

RECEITA

COP

COP/ ROP

(119.466)
(121.655)
(129.721)
(132.752)
(134.011)
(134.521)
(128.683)
-84,08%
-92,60%

-97,06%
-86,17%
-83,51%
-82,09%
-81,25%
-80,09%
-84,08%
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quadro U5

ASSESPA
FLUXODE CAIXAESPERADO
RECURSOS LIVRES PARAINVESTIMENTO
MATRIZ PROJETADADE DESEMPENHO
CENÁRIOASSESPA
valores emR$base mil, de novembro 2003

ANO

ANO

TOTAL DE

TOTAL DE

CALENDÁRIO

REFERÊNCIA

ENCAIXES

SAÍDAS

SERVIÇOS E

CONTAS

DESEMBOLSOS RECURSOS
NÃO

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

0
1
2
3
4
5
6
MÉDIA NOCICLO[ 1 - 6 ]
incidência emROPmedia
incidência emEPSmedia

COP

116.356
123.994
139.367
146.997
151.465
155.717
138.970
91,21%
100,00%

(119.466)
(121.655)
(129.721)
(132.752)
(134.011)
(134.521)
(128.683)
-84,08%
-92,60%

MOVIMENTOS FINANCEIROS
NOANO

OPERACIONAISSECURITIZAÇÃO

ADICIONAIS OPERACIONAIS

EPS

LIVRES DA

FLUXODE
CAIXA

DE RECEBÍVEIS

(3.346)
(865)
(584)
(584)
(584)
(584)
(3.346)
-2,20%
-2,41%

118

12.460
12.460
8,18%
8,97%

RECURSOS
LIVRES PARA
NOVOS
INVESTIMENTOS

6.004
1.474
9.062
13.661
16.870
20.612
6.941
13,11%
13,96%

6.004
7.478
16.540
30.201
47.071
67.683

6.004
1.474
9.062
13.661
16.870
20.612
11.280
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8. FATORES DE RISCO DO
INVESTIMENTO NAS D-2

São fatores de risco do investimento nas D-2 eventos futuros, ocorridos fora dos
parâmetros estabelecidos no cenário referencial da análise da sua estruturação, que
venham a provocar situações nas quais a qualidade do investimento nas D-2 seja
inferior àquela apresentada nesta análise.
Há diferentes vertentes pelas quais podem ocorrer fatores de risco, as quais podem
ser agregadas em três famílias de eventos:
[i] -

podem ocorrer eventos na economia que provoquem perdas para os

investidores nas debêntures D-2, relativamente às expectativas sustentadas com os
indicadores desta análise;
[ii] - podem ocorrer fatores no relacionamento do Trust com a Assespa que
provoquem perdas para o TRUST, que virão a repercutir na qualidade dos títulos D-2,
ou
[iii] - podem ocorrer fatores sistêmicos, no ambiente da UniverCidade, ou da
Assespa, cuja repercussão sobre as D-2 seja de perda de qualidade.
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8.1.

FATORES DE RISCO VINCULADOS À ECONOMIA
 As D-2 tem seu valor de face ajustado pela variação do IGP-M,
sendo que este ajuste se aplica de forma discreta a cada ciclo
de 12 meses, na vida do título, desde a sua emissão até a
última amortização programada.
a.)

O sistema de amortização foi previsto para ser feito

através de parcelas anuais, objetivando que não repercutam
sobre a qualidade do investimento perdas relacionadas com
amortizações de parcelas do valor de face dentro de ciclos nos
quais não incidem ajustes pelo IGP-M.
b.)

Entretanto, com respeito ao pagamento dos juros, com

incidência mensal, cuja parcela é calculada sobre o valor de
face do título, esse efeito não ocorre. Desta forma, dentro de
cada ciclo de 12 meses, a parcela de juros é constante em
Reais nominais do início do ciclo, sofrendo, portanto, uma
perda relativamente à evolução do IGP-M. Essa perda é
tanto maior, quanto mais alto seja o patamar de inflação e não
há nenhum mecanismo de compensação previsto para suprir a
perda de rentabilidade daí resultante para o investidor nas D-2.
 Qualquer fator de distúrbio na economia brasileira, neste
horizonte de 6 anos, que provoque uma perda de renda
daqueles que buscam os serviços da UniverCidade (ASSESPA),
pode

provocar:

[i] -

aumento

da

inadimplência,

ou

[ii] -impossibilidade de que a UniverCidade (ASSESPA) ajuste
os
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preços de seus serviços anualmente na mesma proporção de
variação do

IGP-M,

acrescido das taxas anuais previstas e

descritas no cenário referencial, que é hipótese implícita nos
valores desta análise Ocorrendo distúrbio que provoque um
destes efeitos, fará com que o fluxo de recebíveis no ambiente
da ASSESPA seja mais frágil do que o constante do cenário
referencial.
Essa fragilidade na ASSESPA não repercute diretamente sobre
o TRUST, pois a compra dos future flows é feita por um valor
certo e ajustado em IGP-M. O que ocorrerá, nessa situação, é
que o fluxo transferido para o TRUST impacta o fluxo de caixa
da ASSESPA de forma mais acentuada do que o exposto nesta
análise, baixando os fatores de segurança, conforme aqui
descritos.
 No caso de se instalar no mercado atingido pela UniverCidade
um grau de competitividade mais acentuado que o atual, seja
com respeito à qualidade do ensino, seja quanto aos preços
cobrados, poderá ocorrer que as receitas da ASSESPA
diminuam, pela diminuição de alunos, ou pela necessidade de
ajustar os seus preços para baixo, no sentido de se manter
competitiva. Ocorrendo essa hipótese, o fluxo de recebíveis
da ASSESPA será mais frágil do que as expectativas utilizadas
nesta análise.
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Esse efeito não repercute diretamente sobre o TRUST, porque
o fluxo comprado é de valor definido e não proporcional ao
fluxo gerado na ASSESPA, mas a maior fragilidade do fluxo de
caixa da ASSESPA daí resultante diminui os fatores de
segurança do investimento, relativamente aos apresentados
nesta análise.
8.2.

FATORES DE RISCO VINCULADOS AO
RELACIONAMENTO DO TRUST COM A ASSESPA
 O controle do TRUST não é vinculado ao da ASSESPA, mas é
delegado a administradores que, com respeito à sua relação
com a ASSESPA, fazem o papel de trustees desta emissão.
Os administradores do TRUST é que devem fazer cumprir os
contratos de cessão dos recebíveis, na medida em que vão
sendo gerados, da ASSESPA para o TRUST. Caso haja conflitos
de interesse entre o TRUST e a ASSESPA e eles sejam resolvidos
com parcialidade, o fluxo de caixa do TRUST poderá ficar
comprometido, havendo, nessa situação, risco de default nas
obrigações com os títulos D-2.
 O relacionamento entre o TRUST e a ASSESPA, no sentido de
ser feita a cessão paulatina dos recebíveis constantes do
contrato de compra dos future flows, vai se sedimentando ao
longo do tempo, na medida em que a UniverCidade (ASSESPA)
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só gera efetivamente boletos de recebíveis a cada ciclo
semestral. Qualquer conflito futuro entre a ASSESPA e o
TRUST pode bloquear essa transferência, comprometendo as

condições do TRUST de cumprir com as obrigações geradas
com a emissão das debêntures D-2.
Para melhor interpretar a intensidade dos riscos de
relacionamento entre a ASSESPA e o TRUST, o investidor nas
D-2 deve analisar as condições de segurança, traçadas em
favor do TRUST: [i] – no estatuto do TRUST e [ii] no contrato
de compra dos future flows.
8.3.

FATORES SISTÊMICOS NO AMBIENTE DA UNIVERCIDADE,
OU DA ASSESPA, QUE PODEM REPERCUTIR SOBRE O TRUST

 Os recebíveis que a ASSESPA passará para o TRUST,
consideradas as hierarquias previstas no contrato de compra
dos future flows, só vão se performando dentro de cada
semestre. Entende-se que, ainda que os alunos firmem
contratos e se obriguem as pagar as mensalidades, é suposto
que a contrapartida da UniverCidade (ASSESPA), que é
oferecer ensino no padrão de qualidade esperado, ocorra
concomitantemente.
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Então, ocorrendo hipótese de que, dentro de qualquer
semestre, no horizonte desta análise, venha a cair o padrão de
qualidade do ensino, poderá haver contestação de alunos
sobre os recebíveis, interrompendo-se o fluxo de pagamentos,
o que pode repercutir no fluxo de caixa do TRUST, deixando o
TRUST sem condições de honrar os compromissos com os
investidores nos títulos D-2.
 Se, por qualquer razão gerencial, ou econômica, as despesas
da ASSESPA crescerem acima dos padrões expostos no cenário
referencial, seu fluxo de caixa ficará mais frágil. Esse fator
não repercute no fluxo de caixa do TRUST, mas torna mais
vulneráveis os fatores de segurança relacionados com a
capacidade de ASSESPA de sustentar o programa de
transferência de recebíveis, mantendo uma configuração de
fluxo de caixa estável.
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ASSIM DESCREVEMOS A ESTRUTURA DE
FORMATAÇÃO DAS DEBÊNTURES
EMITIDAS POR
UNIVERCIDADE-TRUST DE RECEBÍVEIS,
RESULTADO DA SECURITIZAÇÃO DE
FUTURE FLOWS, GERADOS NO AMBIENTE DA
ASSESPA (UNIVERCIDADE) E
OFERECEMOS INDICADORES SOBRE A
QUALIDADE DO INVESTIMENTO NOS TÍTULOS EMITIDOS.

São Paulo, agosto de 2004

UNITAS

DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

João da Rocha Lima Jr.
Diretor
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AMBIENTE DO TRUS

T, DETALHADOS MENSALMENTE

ESTE ANEXO 1 CONTÉM OS
PARÂMETROS ADOTADOS PARA
DEFINIÇÃO DO FLUXO DE COMPRA DE RECEBÍVEIS
E MOSTRA OS MOVIMENTOS FINANCEIROS NO

AMBIENTE DO TRUST DETALHADOS MENSALMENTE
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UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS COM DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA
DO FLUXO DE RECEBÍVEIS A SER TRANSFERIDO PARA O TRUST
valores em R$mil, de novembro 2003
desconsideradas perdas inflacionárias, por reserva de segurança

mês REF

PAGAMENTOS A D-2
JUROS

AMORTIZA-

CONTAS DA

TAXA DE

ENCARGOS

PAGAMENTOS

FLUXO DOS

UniCid TRUST

COBRANÇA

SOBRE OS

A D-1

RECEBÍVEIS

DOS

RECEBÍVEIS

-ÇÕES

A SER

RECEBÍVEIS
TOTAL

0 (EMISSÃO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

(19.200)

(40.000)

(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)

(8.000)

(1.176)

0,18%
(147)

(196)
(196)
continua
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(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

COMPRADO

1,71%
(1.383)

(16.958)

78.864

(14)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(9)
(29)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)

(3.680)

778
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
1.649
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
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PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

62

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS COM DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA
DO FLUXO DE RECEBÍVEIS A SER TRANSFERIDO PARA O TRUST
valores em R$mil, de novembro 2003
desconsideradas perdas inflacionárias, por reserva de segurança

mês REF

PAGAMENTOS A D-2
JUROS

AMORTIZA-

ENCARGOS

PAGAMENTOS

FLUXO DOS

COBRANÇA

SOBRE OS

A D-1

RECEBÍVEIS

DOS

RECEBÍVEIS

CONTAS DA

TAXA DE

UniCid TRUST

-ÇÕES

A SER

RECEBÍVEIS

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)

(8.000)
(8.000)

0,18%
continuação
(196)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(196)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
continua
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1,71%
(27)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(25)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)

DA ASSESPA

(3.485)
(3.210)

1.545
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.440
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

63

UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS COM DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA
DO FLUXO DE RECEBÍVEIS A SER TRANSFERIDO PARA O TRUST
valores em R$mil, de novembro 2003
desconsideradas perdas inflacionárias, por reserva de segurança

mês REF

PAGAMENTOS A D-2
JUROS

AMORTIZA-

CONTAS DA

TAXA DE

ENCARGOS

PAGAMENTOS

FLUXO DOS

UniCid TRUST

COBRANÇA

SOBRE OS

A D-1

RECEBÍVEIS

DOS

RECEBÍVEIS

A SER

1,71%

DA ASSESPA

-ÇÕES

RECEBÍVEIS

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)

(8.000)
(8.000)

0,18%
continuação
(196)
(3)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(196)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
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(23)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(19)
(22)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)
(17)

(2.945)
(3.638)

1.336
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.232
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
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ESTE ANEXO 2 MOSTRA A ESTRUTURA
DA RESERVA DE SEGURANÇA CONSTITUÍDA
NO AMBIENTE DO TRUST, PARA FAZER

FRENTE ÀS RESPONSABIIDADES COM AS D-2
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UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS
E DEMONSTRAÇÃO DA RESERVA DE SEGURANÇA
valores em R$mil, de novembro 2003
desconsideradas perdas inflacionárias, por reserva de segurança

mês REF

ENCAIXE DOS PAGAMENTOS
RECEBÍVEIS

A D-2

CONTAS DA

MOVIMENTOS FINANCEIROS

UniCid TRUST TRANSAÇÕES
TAXAS E

MENSAIS

FLUXO DE
CAIXA

ENCARGOS

RESERVA DE PAGAMENTOS
CAIXA - mês k
CONTRA
PAGAMENTOS
D-2

TOTAL

0 (EMISSÃO)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

78.864

(59.200)

778
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
1.649
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393
1.393

(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(400)
(8.400)

- mês k+1

(2.706)
(211)
167
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(10)
112
(228)
1.021
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
966
(27)
(10.714)
continua
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A D-1

(16.958)
167
279
391
503
615
727
839
951
1.063
1.175
1.287
1.399
2.420
3.386
4.352
5.318
6.284
7.250
8.216
9.182
10.148
11.114
12.080
1.366

0,407
0,680
0,954
1,227
1,500
1,773
2,046
2,320
2,593
2,866
3,139
2,228
5,667
7,930
10,192
12,454
14,717
16,979
19,241
21,504
23,766
26,028
1,433
2,502

(3.680)
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UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS
E DEMONSTRAÇÃO DA RESERVA DE SEGURANÇA
valores em R$mil, de novembro 2003
desconsideradas perdas inflacionárias, por reserva de segurança

mês REF

ENCAIXE DOS PAGAMENTOS
RECEBÍVEIS

A D-2

CONTAS DA

MOVIMENTOS FINANCEIROS

UniCid TRUST TRANSAÇÕES
TAXAS E

MENSAIS

FLUXO DE
CAIXA

ENCARGOS

RESERVA DE PAGAMENTOS
CAIXA - mês k
CONTRA
PAGAMENTOS
D-2

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1.545
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.289
1.440
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184
1.184

(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(320)
(8.320)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(240)
(8.240)

continuação
(226)
999
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
944
(25)
(10.541)
(224)
976
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
921
(23)
(10.289)
continua
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2.365
3.309
4.253
5.197
6.141
7.085
8.029
8.973
9.917
10.861
11.805
1.264
2.240
3.161
4.082
5.003
5.924
6.845
7.766
8.687
9.608
10.529
11.450
1.161

- mês k+1
6,855
9,591
12,328
15,064
17,800
20,536
23,272
26,009
28,745
31,481
1,415
2,724
8,517
12,019
15,521
19,023
22,525
26,027
29,529
33,030
36,532
40,034
1,386
3,039

(3.485)
(3.210)
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UniverCidade-TRUST de Recebíveis
FLUXO DE CAIXA MÊS A MÊS
E DEMONSTRAÇÃO DA RESERVA DE SEGURANÇA
valores em R$mil, de novembro 2003
desconsideradas perdas inflacionárias, por reserva de segurança

mês REF

ENCAIXE DOS PAGAMENTOS
RECEBÍVEIS

A D-2

CONTAS DA

MOVIMENTOS FINANCEIROS

UniCid TRUST TRANSAÇÕES
TAXAS E

MENSAIS

FLUXO DE
CAIXA

ENCARGOS

RESERVA DE PAGAMENTOS
CAIXA - mês k
CONTRA
PAGAMENTOS
D-2

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1.336
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.080
1.232
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976
976

(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(160)
(8.160)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(80)
(8.080)

continuação
(222)
954
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
899
(21)
(10.046)
(220)
932
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
877
(19)
(10.761)
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2.115
3.014
3.913
4.812
5.711
6.610
7.509
8.408
9.307
10.206
11.105
1.059
1.991
2.868
3.745
4.622
5.499
6.376
7.253
8.130
9.007
9.884
10.761
-

- mês k+1
11,685
16,652
21,619
26,586
31,552
36,519
41,486
46,453
51,420
56,387
1,357
3,530
20,111
28,970
37,828
46,687
55,545
64,404
73,263
82,121
90,980
99,838
1,329

(2.945)
(3.638)
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I – Apresentados no documento de estruturação da operação

1.
Os títulos objeto desta operação, são debêntures subordinadas de emissão de uma
sociedade (SPE) formatada para servir exclusivamente de trust de recebíveis, que serão
gerados pela ASSESPA (Associação Educacional São Paulo Apóstolo) no futuro, através da
prestação de serviços educacionais no ambiente da sua mantida, a UniverCidade. A
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. foi criada para ser esta SPE, e fazer as emissões, para
captação de recursos que serão utilizados na aquisição dos recebíveis às épocas certas,
sendo que as emissões compreendem dois tipos de títulos:
Os títulos aqui designados como D-2 são debêntures subordinadas: [i] - que pagam
mensalmente juros fixados e [ii] - que são amortizadas segundo uma regra definida. A SPE é
capaz de pagar os juros e as amortizações das D-2 com o caixa que vai constituindo através
do recebimento das parcelas do fluxo de pagamentos dos alunos da UniverCidade, cujos
créditos estão para ela cedidos pela ASSESPA. Para assegurar a qualidade do investimento
nos títulos e sustentar um padrão de rating de risco baixo, a quantidade de recursos que
ingressa na SPE, pelo encaixe dos recebíveis, supera as obrigações com o pagamento dos
títulos D-2.
Os títulos aqui designados como D-1 são debêntures subordinadas de renda variável, cuja
amortização, primeiro, e encaixe da renda a seguir, serão feitos usando os excessos de caixa
que restam na SPE, considerada a receita de cobrança dos créditos, contra o pagamento das
contas operacionais da SPE e das obrigações vinculadas aos títulos D-2.

2.
São FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NAS D-2 eventos futuros,
ocorridos fora dos parâmetros estabelecidos no cenário referencial da análise da sua
estruturação, que venham a provocar situações nas quais a qualidade do investimento nas
debêntures D-2 seja inferior àquela apresentada na análise que consta deste prospecto.
Há diferentes vertentes pelas quais podem ocorrer fatores de risco, as quais podem ser
agregadas em quatro famílias de eventos:
[i] podem ocorrer eventos na economia que provoquem perdas para os investidores nas
D-2, relativamente às expectativas sustentadas com os indicadores da análise que consta
deste prospecto;
[ii] podem ocorrer fatores no relacionamento do Trust com a ASSESPA que provoquem
perdas para a SPE, que virão a repercutir na qualidade dos títulos D-2, ou
[iii] - podem ocorrer fatores sistêmicos, no ambiente da UniverCidade, cuja repercussão
sobre as debêntures D-2 seja de perda de qualidade.
[iv] - podem ocorrer riscos no ambiente da emissora dos títulos, a UniverCidade Trust de
Recebíveis S.A., cuja repercussão seja de perda da qualidade do investimento nas D-2.

2.1.

FATORES DE RISCO VINCULADOS À ECONOMIA

a.
As debêntures D-2 têm seu valor de face ajustado pela variação do IGP, sendo que
este ajuste se aplica de forma discreta a cada ciclo de 12 meses, na vida do título, desde a
sua emissão até a última amortização programada. O sistema de amortização foi previsto
para ser feito através de parcelas anuais, objetivando que não repercutam sobre a qualidade
do investimento perdas relacionadas com amortizações de parcelas do valor de face dentro de
ciclos nos quais não incidem ajustes pelo IGP.
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Entretanto, com respeito ao pagamento dos juros, com incidência mensal, cuja parcela é
calculada sobre o valor de face do título, esse efeito não ocorre. Desta forma, dentro de cada
ciclo de 12 meses, a parcela de juros é constante em Reais nominais do início do ciclo,
sofrendo, portanto, uma perda relativamente à evolução do IGP. Essa perda é tanto maior,
quanto mais alto seja o patamar de inflação e não há nenhum mecanismo de compensação
previsto para suprir a perda de rentabilidade daí resultante para o investidor nas D-2.
b.
Genericamente, qualquer fator de distúrbio na economia brasileira, neste horizonte
de 6 anos, que provoque uma perda de renda daqueles que buscam os serviços da
UniverCidade, pode provocar: [i] - aumento da inadimplência, ou [ii] - impossibilidade de que a
UniverCidade ajuste os preços de seus serviços anualmente na mesma proporção de variação
do IGP, mais a taxa de recuperação prevista, que são hipóteses implícitas nos valores da
ANÁLISE DA QUALIDADE DO INVESTIMENTO NAS D-2 (AQI), que consta deste
prospecto. Ocorrendo distúrbio que provoque um destes efeitos, fará com que o fluxo de
recebíveis no ambiente da UniverCidade seja mais frágil do que o constante do cenário
referencial da análise.
Essa fragilidade na UniverCidade não repercute diretamente sobre o Trust, pois a compra dos
future flows é feita por um valor certo e ajustado em IGP. O que ocorrerá, nessa situação, é
que o fluxo transferido para o Trust impacta o fluxo de caixa da UniverCidade de forma mais
acentuada do que o exposto na AQI, baixando os fatores de segurança, conforme estão ali
descritos.
2.2.

FATORES DE RISCO VINCULADOS AO
RELACIONAMENTO DO TRUST COM A UNIVERCIDADE

a.
O controle do Trust não é vinculado ao da ASSESPA. Os administradores do Trust é
que devem fazer cumprir os contratos de cessão dos recebíveis, na medida em que vão sendo
gerados, da ASSESPA para o Trust. Caso haja conflitos de interesse entre o Trust e a
ASSESPA e eles sejam resolvidos com algum grau de parcialidade pelos controladores do
Trust, o fluxo de caixa do Trust poderá ficar comprometido, havendo, nessa situação, risco de
default nas obrigações com os títulos D-2.
b.
O relacionamento entre o Trust e a ASSESPA, no sentido de ser feita a cessão paulatina
dos recebíveis constantes do contrato de compra dos future flows, vai se aperfeiçoando ao
longo do tempo, na medida em que a ASSESPA só gera efetivamente recebíveis a cada ciclo
semestral. Qualquer conflito futuro entre a ASSESPA e o Trust pode bloquear essa
transferência, comprometendo as condições do Trust de cumprir com as obrigações geradas
com a emissão das D-2.
c.
Para melhor interpretar a intensidade dos riscos de relacionamento entre a ASSESPA e
o Trust, o investidor nas D-2 deve analisar as condições de segurança, traçadas em favor do
Trust: [i] – no estatuto da SPE, [ii] – na escritura de emissão destes títulos e [iii] no contrato de
compra dos future flows.
d.
Genericamente, no caso de se instalar no mercado atingido pela UniverCidade um grau
de competitividade mais acentuado que o atual, seja com respeito à qualidade do ensino, seja
quanto aos preços cobrados, poderá ocorrer que as receitas da ASSESPA diminuam, pela
diminuição de alunos, ou pela necessidade de ajustar os seus preços para baixo, no sentido
de se manter competitiva. Ocorrendo essa hipótese, o fluxo de recebíveis da ASSESPA será
mais frágil do que as expectativas utilizadas na AQI. Esse efeito não repercute diretamente
sobre o Trust, porque o fluxo comprado é de valor definido e não proporcional ao fluxo gerado
na UniverCidade, mas a maior fragilidade do fluxo de caixa da ASSESPA daí resultante diminui
os fatores de segurança do investimento, relativamente aos apresentados na análise.
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FATORES SISTÊMICOS NO AMBIENTE DA UNIVERCIDADE, OU
DA ASSESPA, QUE PODEM REPERCUTIR SOBRE O TRUST

a.
Os recebíveis que a ASSESPA passará para o Trust, consideradas as hierarquias
previstas no contrato de compra dos future flows, só vão se performando dentro de cada
semestre. Entende-se que, ainda que os alunos firmem contratos e se obriguem as pagar as
mensalidades, é suposto que a contrapartida da UniverCidade, que é oferecer ensino no
padrão de qualidade esperado, ocorra concomitantemente.
Então, ocorrendo a hipótese de que, dentro de qualquer semestre no horizonte da vida das
debêntures D-2, venha a cair o padrão de qualidade do ensino, poderá haver contestação de
alunos sobre os recebíveis, interrompendo-se o fluxo de pagamentos, o que pode repercutir no
fluxo de caixa do Trust, deixando a SPE sem condições de honrar os compromissos com os
investidores nestes títulos.
b.
Se, por qualquer razão gerencial, ou econômica, as despesas da ASSESPA crescerem
acima dos padrões expostos no cenário referencial, seu fluxo de caixa ficará mais frágil. Esse
fator não repercute no fluxo de caixa do Trust, mas torna mais vulneráveis os fatores de
segurança relacionados com a capacidade de ASSESPA de sustentar o programa de
transferência de recebíveis, mantendo uma configuração de fluxo de caixa estável.
c.
Qualquer ação administrativa ou judicial que venha a bloquear a migração dos
recebíveis a serem gerados no futuro na ASSESPA para a SPE elidiria a sua capacidade de
cumprir com as obrigações com as D-2.
2.4.
FATORES SISTÊMICOS NO AMBIENTE DA UNIVERCIDADE TRUST
PODEM REPERCUTIR SOBRE A QUALIDADE
DO INVESTIMENTO NAS D-2

DE

RECEBÍVEIS,QUE

a.
A condição de risco mais expressiva a que está vinculado o desempenho do Trust é a
condição de acesso aos recursos de cobrança dos recebíveis, junto ao Banco Cobrador. Os
contratos firmados e expostos nesse prospecto, seja o de Promessa de Cessão e Aquisição
de Direitos Creditórios e Outras Avenças, como o de Prestação de Serviços Bancários e
Reserva de Meios de Pagamento, definem critérios e proteções para que a cobrança de todos
os recebíveis seja feita num único ambiente e que os recursos do Trust sejam reservados em
contas separadas, seja para pagamento, como para reserva de segurança. Todavia, não se
construiu contrato sem risco, porque as suas cláusulas não são auto-aplicáveis, mas
dependem da ação, tanto da ASSESPA, como do Banco e da fiscalização do Agente
Fiduciário. Desta forma, fica um risco de não cumprimento a contento de qualquer função do
Banco, ou do Agente Fiduciário, que implique na impossibilidade do Trust de ter acesso aos
recursos de cobrança dos recebíveis para satisfazer suas obrigações com as D-2. Fica um
risco da ASSESPA não entregar para cobrança todos os recebíveis, ou de bloquear em outras
transações parte dos recebíveis, infringindo o contrato e essas ações não poderem ser
percebidas no momento oportuno, fazendo com que seja perdida parte das proteções
estabelecidas para as D-2.
b.
Outra condição de risco é representada pelo impacto de atrasos de pagamento e
inadimplência estabelecida na cobrança dos direitos creditórios. No documento Estrutura e
Qualidade dos Títulos de Emissão do Trust (a AQI), parte deste prospecto, no capítulo 3, estão
inseridas notas importantes sobre atrasos e inadimplências, que esclarecem dados do
quadroC1, e nas quais são mostradas as hierarquias em que esses efeitos (atrasos e
inadimplência) são absorvidos. Caso o grau de atrasos e inadimplências fuja do esperado,
para uma configuração mais agressiva, o seu impacto repercute primeiro na ASSESPA, mas, se
representar um nível acentuado,acima das expectativas e do histórico de comportamento
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tal que não seja possível encaixar recebíveis no seu total, nem mesmo suficientes para cobrir
as obrigações do Trust com as D-2, ai haverá uma quebra de qualidade no investimento nos
títulos, podendo inclusive ocorrer uma condição de default.

3.

OUTROS RISCOS

a.
As debêntures D-2 são de longo prazo de amortização. Caso o investidor pretenda,
antes do prazo final de liquidação, se desfazer do seu investimento, deverá recorrer ao
mercado secundário, submetendo-se aos riscos de não encontrar comprador. A emissora, ou
a ASSESPA, não estabeleceram qualquer pacto de dar liquidez aos títulos no mercado
secundário.
b.
O Instrumento Particular de Escritura da Emissão de Debêntures da UniverCidade
Trust de Recebíveis S.A. (emissão das D-2), relata as situações nas quais o Agente Fiduciário
declara vencidos os títulos por antecipação. Ocorrendo qualquer daquelas circunstâncias,
não é de se esperar que as Contas de Reserva constituídas junto ao Banco Cobrador já
tenham recolhido antecipadamente recursos suficientes para liquidar os títulos. Dessa forma,
há risco de que, ocorrendo uma situação limite, na qual o Agente Fiduciário venha a declarar
vencidos os títulos por antecipação, não existam recursos para liquidar as obrigações com os
títulos, ocorrendo, portanto, default por parte da emissora.
c.
O rating conferido aos títulos pela agência classificadora de riscos, vincula-se à análise
de risco de default. Essa análise é estabelecida por ocasião da emissão e enseja uma nota
de risco. Entretanto, essa nota não acompanha obrigatoriamente o título em todo o seu ciclo
de vida, sendo que, na ocorrência de qualquer fator superveniente, de caráter sistêmico, do
ambiente econômico, do ambiente da UniverCidade ou da ASSESPA, a exclusivo critério da
agência, que a fizer entender que a configuração de risco se alterou, esta nota poderá vir a ser
alterada.
4.
As debêntures privadas da primeira emissão (D-1), como descrito neste prospecto, têm
a função técnica de devolver para a ASSESPA os recursos recebidos na SPE (Trust), que
estejam em excesso relativamente aos seus compromissos de pagar as contas operacionais e
as obrigações com as D-2. Por esta razão, não tem destino de mercado, mas de tesouraria
da ASSESPA. Com respeito aos FATORES DE RISCO DO INVESTIMENTO NOS D-1, como o seu
pagamento (principal e renda) sucede sempre as responsabilidades constituídas com as D-2,
todos aqueles fatores já descritos, que podem afetar o investimento nas D-2, também afetarão
as D-1, somente que com maior intensidade, já que o pagamento da sua renda e das suas
amortizações são subordinados a todas as outras obrigações de pagar da SPE.

II – Apresentados no relatório da Agência de Classificação de Riscos ( Austin Rting )
A EMISSÃO E A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA
O Comitê de Risco da Austin Rating, em reunião no dia 02 de agosto de 2004 confirmou o
Rating A para a Emissão de Debentures da UniverCidade - Trust ancorado no fluxo futuro de
recebíveis securitizados da Associação Educacional São Paulo Apóstolo – ASSESPA.
A ASSESPA é uma empresa privada, constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos, que tem por finalidade administrar estabelecimentos de ensino. O fluxo de
recebíveis que será destinado ao pagamento das
debêntures é constituído pelas
mensalidades dos alunos matriculados nos cursos de graduação da UniverCidade.
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O fluxo das mensalidades que serão pagas no decorrer de cada semestre é cedido
antecipadamente para a UniverCidade Trust de Recebíveis, uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE) criada para receber e segregar os recursos securitizados que serão
utilizados para pagamento das debêntures. A SPE é capaz de pagar os juros e as
amortizações dos títulos com o caixa que vai constituindo através do recebimento das
mensalidades, as quais foram a ela cedidas. A quantidade de recursos que ingressa na
TRUST supera as obrigações com os pagamentos das debêntures, o que proporciona boa
capacidade de pagamento da operação.
O rating concedido reflete obrigações protegidas por boas margens de cobertura, para o
pagamento de juros e principal. A receita para pagamento desta operação é oriunda de fonte
pulverizada e maturada, constituída pela cessão dos direitos creditórios vinculados com os
serviços educacionais que ocorrem no ambiente da UniverCidade. A captação de recursos
programada através da TRUST, de R$ 40 milhões será utilizada primordialmente para
liquidar posições de endividamento de curto prazo e reforçar a capacidade de investimento da
ASSESPA nos programas de expansão com aumento da capacidade de geração de receita.
A partir da subscrição a companhia pagará remuneração de um por cento ao mês, e a
amortização dar-se-á em cinco parcelas anuais, sendo a primeira dois anos após a emissão.
FATORES POSITIVOS
•
•
•
•

Fonte de recursos é pulverizada, proporionando menor oscilação no fluxo de caixa
projetado para essa operação;
Segregação do fluxo de recebíveis na SPE UniverCidade Trust de Recebíveis do passivo
já existente;
Financiamento para reforço de empreendimentos maduros com baixo risco negocial;
Boas margens de cobertura para as obrigações da emissão de debêntures.

FATORES NEGATIVOS
•

•
•

A expansão da UNIVER CIDADE não foi calcada num planejamento institucional de longo
prazo, utilizando funding curto obtido a partir de operações de capital de giro e
arrendamento mercantil, que se mostraram inadequadas para o tipo de negócio,
provocando descompasso entre o retorno do investimento e o nível de endividamento de
curto prazo;
Segmento com histórico alto de inadimplência;
Emissão de debênures com gaantia subordinada aos demais credores da empresa

PARTICIPANTES
Emissora: que é a UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.;
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM Ltda.;
Auditoria: BKR Auditores Independentes;
Estruturador: UNITAS DTVM S.A.;
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CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Valor total da emissão: R$ 40 milhões,
Número de séries : única;
Conversibilidade : As Debêntures não serão conversíveis em ações da Emissora;
Espécie : cCom garantia flutuante
Prazo : 6 anos;
Amortização : Em cinco parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º mês após a
emissão, conforme abaixo :

Emissão:
R$ 40 milhões
2
0
0
5

CARÊNCIA
2
0
0
4

•

•
•
•

20%

2
0
0
6

20%

2
0
0
7

20%

2
0
0
8

20%

2
0
0
9

20%

Remuneração:
Mensal, a partir do próprio mês da da subscrição e integralização sobre
o saldo do valor nominal das debêntures não amortizadas. A taxa de juros é de 1% ao mês,
acumulando 12,685% ao final de um ano. O pagamento de juros terá periodicidade mensal,
sobre o valor de face não amortizado do título.
Atualização: Valor nominal, atualizado monetariamente a cada doze meses a partir da data
de emissão, de acordo com a variação acumulada do IGP-M.
Quantidade de debêntures 40.000;
Valor nominal unitário: R$ 1.000,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Dos R$ 40 milhões captados, aproximadamente R$ 20 milhões será destinado ao pagamento
de empréstimos, bem como o alongamento do passivo oneroso, melhorando o perfil do
endividamento que atualmente onera a estrutura financeira.
A outra parte servirá para implantar novos projetos e ampliar as unidades existentes,
objetivando aumento do número de alunos assistidos pela UniverCidade. A conclusão do
projeto de ampliação das instalaões está previsto para 2009.
A EMISSORA
A UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. é uma Sociedadde de Propósito Específico (SPE),
criada em 22 de outubro de 2003, com o propósito único de adquirir direitos creditórios
decorrentes do pagamento das mensalidades dos alunos de graduação da UniverCidade e
atrvés desses recursos fazer frente às obrigações das debêntures emitidas.
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Esse fluxo foi arbitrado para apresentar um fator de segurança mínimo, medido mensalmente
no ambiente da Trust, de 29%, que define o excesso de caixa presente no Trust relativamente
às suas obrigações a pagar. Na média de todo o ciclo, esse fluxo de recebíveis equivale a
10,9% do total gerado na ASSESPA, considerando a base conservadora de alunos.
A sociedade terá um prazo indeterminado e será administradea por um Conselho de
Administração e uma Diretoria Executiva.

A MANTENEDORA
A Associação Educacional São Paulo Apóstolo – ASSESPA foi criada em 1969 como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de c aráter beneficente, educacional e cultural.
A ASSESPA é a mantenedora dos ambientes educacionais denoinados UniverCidade e
Colégio Cidade, que oferecem cursos de nível universitário e médio, respectivamente.
A UniverCidade é uma institução educacional quer agrega diversos cursos. Em valores
aproximados, a receita de R$ 110 milhões provém do pagamento da mensalidade de 32 mil
alunos matriculados.

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Com base nos dados fornecidos foi feita uma análise de sensibilidade no fluxo de caixa
projetado da UniverCidade Trust de Recebíveis.
A Trust receberá direitos creditórios da ASSESPA para fazer frente às obrigações das
debêntures. Esses recebíveis virão sempre em monante superior às obrigações, como forma
de manter uma margem que, não sendo utilizada, retornará para o fluxo de caixa da
ASSESPA. Os títulos cedidos terão prioridade de pagamento. Conforme Contrato de Cessão
de Direito Creditório os mesmos devem atender às seguintes exigências :
•

resultem de contratos regularmente firmados com alunos que estejam adimplentes com
todas as obrigações perante a cedente;

•

tenham vencimento posterior à data de cessão;

•

estejam livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, e
sobre eles não pesem quaisquer restriçoes nem gravames de qualquer natureza que
impeçam a sua livre negociação ou transferência, ou a sua cobrança;

•

não sejam objeto de contestação elos alunos junto à Cedente, seja administrativa ou
judicialmente;

•

não se encontrem vencidos, total ou parcialmente, por ocasião da cessão.

No fluxo da Trust, os recursos cedidos pela ASSESPA fazem frente aos gastos sempre com
folga.
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FATORES DE RISCO
Consistem fatores de risco desta operação eventos futuros que possam prejudicar o
pagamento das debêntures.
O contrato de compra do fluxo de recebíveis a serem gerados, deixa no ambiente da
ASSESPA as seguintes incertezas sobre as principais variáveis que determinam a capacidade
de pagamento das debêntures, que são:
•

redução do número de alunos;

•

variação de preço das mensalidades, com possibilidade de reajuste abaixo da inflação ou
abaixo do aumento projetado para os custos operacionais;

•

inadimplência: O histórico de recebimentos da ASSESPA registra atrasos em grande
proporção e urn certo comportamento de inadimplência. Os atrasos reduzem a
disponibilidade de caixa da ASSESPA, representando uma perda, já que, para efeito de
segurança, os valores recebidos após O vencimento não sofrerão qualquer tipo de ajuste
ou multa.

Risco Negocial
O risco negocial consistido pelo grau de certeza da projeção de demanda do número de
alunos matriculados na UniverCidade é considerado urn fator de risco no negócio, porém,
entendemos ser urn risco baixo em função da UniverCidade se encontrar num estágio bem
maduro, operando há diversos anos na praça do Rio de Janeiro, onde atualmente constitui a
maior possui boa penetração, sendo inclusive a maior instituição de ensino do Estado. O
Centro Universitário da Cidade é o maior entre os Centros do Brasil e a 2ª maior instituição
prvada do Estado do Rio de Janeiro. A diversidade de cursos oferecidos e de unidades
espalhadas pela cidade reforçam a prospecção de novos alunos. Nos últimos anos foram
abertos novos cursos de graduação.
Os investimentos previstos trarão um aumento na quantidade de alunos matriculados. O custo
marginal por aluno matriculado tende a diminuir fruto da obtenção de escala com rateio das
despesas operacionais por um número maior de matriculas.
Cabe ressaltar que, afora o risco de perda de fluxo oriundo das questões negociais, existe 0
fator concorrência, fator que será abordado no risco setorial.
Risco Financeiro
As debêntures terão o seu valor de face ajustado pela variação do IGP-M, sendo que o
período para reajuste será a cada 12 meses, desde a emissão até a última parcela de
amortização.
O sistema de amortização será através de parcelas anuais, objetivando que não repercutam
sobre a qualidade do investimento, as perdas relacionadas com armortização de parcelas do
valor de face nos períodos que não incidem ajustes pelo IGP-M.
No pagamento dos juros com periodicidade mensal a parcela é constante, fixada em reais
nominais, com data base de reajuste do inicio do cicio, sofrendo, portanto uma perda
proporcional à evoluçao do IGP-M. Essa perda é tão maior, quanto maior seja o patamar de
inflação, não existindo nenhum mecanismo de proteção no caso de ocorrência deste evento. A
inflação utilizada pelo modelo é de 6,5% ao ano.
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Risco Macroeconômico
Eventuais rnovimentos na economia que provoquem diminuição da renda agregada dos
clientes da ASSESPA, acarretarão aumento de inadimplência e diminuição do fluxo de
pagamento, por parte da mantenedora ASSESPA, além de maior dificuldade em reajustar
suas mensalidades em proporção equivalente ao IGP-M.
A ocorrência deste evento trará maior fragilidade ao fluxo de recebiveis no ambiente da
ASSESPA, com diminuição da reserva projetada no fluxo de caixa, no qual baseamos nossa
análise. O que ocorrerá nesta situaçao é que o fluxo transferido da ASSESPA terá maior
representatividade dentro do total de receita por ela gerada, baixando os fatores de segurança.
A atividade de ensino é menos sensível a urn risco estrutural intrínseco às incertezas da
economia brasileira. No passado próximo, o racionamento de energia, a crise da Argentina e
as conseqüências do atentado terrorista aos Estados Unidos acarretaram uma contraçao no
rítmo de crescimento da atividade econômica no Brasil, porém pouco influenciaram nesse
segmento.
Risco Setorial
No caso de aumento de competição no setor em que atua, seja por aumento da qualidade do
ensino, seja quanto aos preços das mensalidades, poderá ocorrer diminuição das atuais
margens com que se trabalha, fruto de uma provável redução de alunos, ou de redução dos
preços das mensalidades, objetivando se manter competitiva.
Risco Jurídico
os riscos de natureza juridica estão relacionados a um eventual impasse entre a Emissora UniverCidade Trust de Recebiveis e a ASSESPA, no que se refere à transferência dos Direitos
Creditórios. Qualquer desavença futura entre elas pode bloquear essa transferência,
comprometendo o pagamento dos compromissos assumidos pelo TRUST. Para melhor
interpretar a intensidade dos riscos de relacionamento entre a ASSESPA e a TRUST,
realizamos uma análise do estatuto da TRUST e do contrato de compra dos fluxos futuros.
FUNDAMENTOS DO RATING
Além da garantia dos recebíveis, salientamos a capacidade de geração de recursos a partir
das atividades operacionais da empresa. Por se tratar de negócios consagrados e apresentar
um histórico de receitas que vêm crescendo, nossa apreciação é a de um alto grau de
certeza, quanto ao sucesso dos atuais investimentos.
As necessidades de caixa, decorrentes do montante a ser emitido de R$ 40 milhôes,
configuram uma posição favorável quando comparadas à capacidade de geração de receita da
ASSESPA.
Em nossa opinião, a ocorrência de eventos que possam interferir na diminuição do volume de
receita proveniente das mensalidades, encontra-se favorecida pelas seguintes caraderisticas:
•

A UniverCidade atua no segmento de ensino superior e médio há vários anos, constituindo
um negócio maturado. Salientamos também como benéfica sua estrutura descentralizada,
composta por unidades no município do Rio de Janeiro que abrigam inumeros cursos, o
que favorece a prospecção de novos alunos;
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•

A Estratégia de expansão com base em preços competitivos, unidades em vários locais da
cidade, oferecendo uma ampla gama de cursos é condizente com os objetivos e perfil do
seu cliente;

•

A ASSESPA gera recebiveis pulverizados, o que diminui o risco de desvio no fluxo de caixa
projetado, a ponto deste ultrapassar o coeficiente de segurança para pagamento dos juros
e principal desta operação.;

•

O processo de securitização consiste na cessão, do ambiente da originadora - a ASSESPA,
para um ambiente de risco limitado denominado UniverCidade Trust de Recebíveis, dos
díreitos creditórios resultantes do fluxo cedído, referente às cobranças dos serviços
prestados aos alunos da UNIVER CIDADE;

•

A Trust compra o fluxo de recebíveis a ser gerado, pagando com duas categorias de títulos
de sua emissão, uma para distribuição pública com registro na CVM e outra para
distribuição privada destinada à ASSESPA;

•

Os títulos destinados à ASSESPA têm como objetivo proteger o rendimento das debêntures
que forem distribuídas publicamente, funcionando como uma reserva de segurança, uma
vez que absorverá todos os riscos de flutuação da cobrança dos recebíveis, suportando
aqueles que inadimplirem.
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AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
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5.1.1 – Situação financeira atual
Desde a data de sua constituição, em 22 de Outubro de 2003, até o presente mês de
Julho/2004 a Companhia Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. encontra-se em
estado PRÉ-OPERACIONAL.
Sua característica é de uma Sociedade de Propósito Específico ( S P E ), constituída com a
finalidade exclusiva de emitir Debêntures para adquirir

direitos creditórios, representados

pelos contratos de pagamentos de mensalidades dos alunos da Associação Educacional São
Paulo Apóstolo ( ASSESPA), que estudam nos cursos de graduação da sua entidade mantida,
denominada Centro Universitário da Cidade ( UNIVER CIDADE ), no Estado do Rio de
Janeiro.
Da data de sua constituição até o dia da Data Base ( 3/12/03) a Companhia tem incorrido em
gastos pré-operacionais de organização e administração num total de R$ 304.998,28

(

trezentos e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos ) e se refere
aos seus gastos no ano de 2003, encontrando-se registrado no balanço de encerramento do
exercício na rubrica do Permanente sob o título gastos Diferidos.
Para arcar com estes gastos iniciais, a Companhia fez um contrato de mútuo com a ADPAR
Empresa Brasileira de Comércio Ltda, em 19 de Dezembro de 2003.

O valor total do

empréstimo foi de R$ 650.000,00 ( seiscentos e cinquenta mil reais ), disponibilizado mediante
comprovação das necessidades de desembolso e devendo ser amortizado no prazo de 12
meses, a contar do início das operações da Companhia Emissora, incidindo encargos
financeiros sobre o saldo devedor, igual ao índice de remuneração das Cadernetas de
Poupança, com data de aniversário do dia 19 de cada mês.
5.1.2 – Informações sobre as condições financeiras operacionais
Por se tratar de uma Sociedade de Propósito Especifico, constituída para adquirir direitos
creditórios de uma Instituição de Ensino Superior ( ASSESPA ), as condições financeiras da
Companhia e seus resultados operacionais decorrerão basicamente das obrigações que se
encontram firmadas no Contrato de Cessão daqueles direitos creditórios, cujas projeções são
as que se seguem :
DESEMPENHO FINANCEIRO PROJETADO
O " CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E
OUTRAS AVENÇAS " ESTABELECE O VOLUME DE DIREITOS CREDITÓRIOS QUE SERÃO
TRANSACIONADOS AO LONGO DOS 72 MESES DA OPERAÇÃO.
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ESTE VOLUME ESTÁ ADEQUADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS QUE
INCIDIRÃO SOBRE AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA E O PAGAMENTO DAS CONTAS GERAIS DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUADRO ABAIXO:

QUADRO DE PROJEÇÕES A
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

RECEITA
EFETIVA

DIREITOS
CREDITÓ-

% ANO A
ANO

RIOS

ENCARGOS
SOBRE OS
DIREITOS

TAXA DE
COBRANCA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

RECURSOS
LIVRES P/ OS
TITULOS

1

110.164

6.520

5.92%

(113)

(12)

(196)

6.199

2

114.354

16.972

14.84%

(293)

(36)

(196)

16.447

3

118.708

15.724

13.25%

(280)

(25)

(196)

15.223

4

123.210

14.464

11.74%

(256)

(25)

(196)

13.987

5

127.545

13.216

10.36%

(232)

(25)

(196)

12.763

6

132.025

11.968

9.06%

(209)

(24)

(196)

11.539

726.006

78.864

(1.383)

(147)

(1.176)

76.158

-1,49%

96,58%

TOTAIS
(%)

100,00%

-1,75%

-0,18%

QUADRO E5 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO

O PONTO CRÍTICO DAS PROJEÇÕES REVELA O COMPROMETIMENTO DA RECEITA EFETIVA
COM OS DIREITOS CREDITÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM
SEU NIVEL MAIS ALTO NO 2º ANO DA OPERAÇÃO, QUANDO CHEGA A 14,84%, O QUE
CORRESPONDE AO MOMENTO EM QUE AS DEBÊNTURES COMEÇAM A SER RESGATADAS, MAS
NOS ANOS SEGUINTES ESSE COMPROMETIMENTO VAI DECRESCENDO GRADATIVAMENTE,
CHEGANDO A MENOS DE 10% NO 6º E ÚLTIMO ANO DA OPERAÇÃO.
NO FINAL DO ANO DE 2004, ANTES DO PONTO CRÍTICO, O VALOR DOS BOLETOS EMITIDOS E
CEDIDOS SOMENTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DEVERÁ ALCANÇAR O TOTAL ANUAL DE R$
110 MILHÕES E UMA PROJEÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM OS DEBENTURISTAS ALCANÇARIA O
VALOR DE R$ 6,5 MILHÕES , O QUE CORRESPONDE A UM PERCENTUAL DE 5,9 % QUE ESTÁ
ABAIXO DO PONTO CRÍTICO DA PREVISÃO FEITA PARA O ANO 2 DO QUADRO ACIMA.

5.1.3 – Capacidade de pagamento das obrigações com os debenturistas
A PARTIR DO CÁLCULO DO VOLUME DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O FIM CITADO, A
DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS SERÁ DADA CONFORME O QUADRO ABAIXO, ONDE SE PODE
OBSERVAR QUE O VOLUME DE RECURSOS LIVRES SUPORTA A EMISSÃO DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS COM UMA RESERVA DE SEGURANÇA QUE VARIA DE 29,3% A 33,9% DOS
COMPROMISSOS DE CAD A ANO.
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5.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO
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5.2.1 Demonstrações financeiras dos três últimos exercícios
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Como a Companhia Emissora foi constituída já no fim do ano de 2003, as Demonstrações
Financeiras referem-se ao encerramento de exercício daquele ano e

encontram-se nas

seções seguintes com os títulos 5.2.1.1 – Informações Anuais ( IAN ) Data Base 31/12/2003,
5.2.1.2 – Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) Data Base 31/12/2003 e com o
título 5.2.1.3 – Demonstrações Financeiras Encerradas em 31/12/2003 com Pareceres dos
Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e as Notas Explicativas.
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5.2.1.1 – Informações Anuais - I A N
Data Base 31/12/2003
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UniverCidade Trust de Recebíveis - IAN data Base 31/12/2003
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA
CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
A) CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO
portador da
Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro,
Carteira de Identidade RG nº 01722091-4
expedida pelo Instituto Félix
Pacheco e inscrito no CPF sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na
Rua Almirante Barroso, 90 - 10º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ;
Atividade principal : Administrador de Empresas
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor,
portador da Carteira de Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no
CPF sob o n.º 007.139.100-20, com endereço comercial na Rua Marechal Floriano
Peixoto, nº 425- conj. nº 103 – Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul;
Atividade principal : Advogado
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com
endereço comercial na Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo; e
Atividade principal : Empresário e Professor Universitário
Luiz Paulo de Mattos Rosa, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ
nº 21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial
na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Atividade principal : Advogado
B) DIRETORIA EXECUTIVA
Ricardo de
Presidente;

Figueiredo

Lima,

acima

qualificado

para

o

cargo

de

Diretor

Roberto Ferreira Cordeiro de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/RJ sob o nº 18620 e inscrito no CPF sob o nº 154.945.867-15, com endereço
comercial na Avenida Almirante Barroso, 90 – 10º andar, parte, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
para o cargo de Diretor de
Relações com Investidores;
Atividade principal : Advogado
Rodrigo Gralha Garcia, brasileiro, casado, advogado, OAB 123.442 (RJ)
portador da Carteira de Identidade RG nº 10644164215 e inscrito no CPF sob o
nº 814.327.630-91, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
Atividade principal : Analista de Operações Financeiras. Já exerceu o cargo
de Gerente Financeiro das Lojas Quebra-Mar na Cidade de Rio Grande (RGS).
Está em fase de conclusão de curso (fazendo monografia) do MBA em Gestão de
Negócios no
IBMEC (RJ)
e em realização o de Analista Internacional no
Centro de Ciências Juridicas e Econômicas da UFRJ (RJ).

UNIVER CIDADE TRUST DE RECEBIVEIS S.A. – IAN Data Base 31/12/2003
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA
CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
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C) CONSELHO FISCAL (MEMBROS EFETIVOS)
Antonio da Costa Dantas Neto , brasileiro, casado, economista CORECON 5159 (RJ), portador da
Carteira de Identidade 3 178 093 (IFP), inscrito no CPF 044.480.227-49.
Atividade Principal : Consultor em Finanças e Professor Universitário da Universidade Federal
Fluminense (RJ), com endereço residencial na Av. Rui Barbosa 286 / 16 – S.Francisco / Niterói (RJ)
Manuel da Costa Madeira , português, casado, advogado OAB 60.739 (RJ) e inscrito no CPF sob o
número 387.783.517-15.
Atividade principal: Administrador de bens e gerente de operações imobiliárias da Colina Paulista (RJ),
com endereço comercial na Av. Graça Aranha 406/5º. Andar ( Rio de Janeiro )
Sérgio Luiz Vieira, brasileiro, casado, economista CORECON 1366 (RJ), inscrito no CPF sob o número
091.728.237-04
Atividade Principal : Pró Reitor Administrativo – Financeiro do Centro Universitário da Cidade, com
endereço comercial na Rua Humaitá 275 / 8o. andar ( Rio de Janeiro).
C) CONSELHO FISCAL (MEMBROS SUPLENTES)
Maria Fernanda Meira Queres, portuguesa, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade
CRC/RJ nº 52.660 e inscrita no CPF sob o nº 459.435.087-91
Atividade principal : serviços de contabilidade
Pedrto Jorge de Aquino de Oliveira , brasileiro, solteiro, professor, portador da Carrteira de Identidade nº
587.717-2 expedida pelo Ministério da Marinha e CPF sob o nº 084.376.577-17
Atividade principal : Magistério
Ives Murilo Levenhagem Alarcon , brasileiro, casado, técnico de contabilidade, portador da Carteira de
Identidade nº 05.788.900-8, expedida pelo Instituto Felix Pacheco (IFP/RJ) e inscrito no VPF sob o nº
689.260.907-44.
Atividade principal : controladoria financeira.
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09.01 - BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Companhia foi constituída em 22 de Outubro de 2003 com a denominação de
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A, sendo regida pelo Estatuto Social, que
foi aprovado na mesma data de sua constituição, e pelas demais disposições
legais aplicáveis, tendo sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Avenida Almirante Barroso número 90 / 10° andar com CEP
20031.002.
A UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. tem por objetivo exclusivo adquirir Direitos
Creditórios decorrentes das atividades eduacionais da Associação Educacional São
Paulo Apóstolo – ASSESPA , mantenedora do Centro Universitário da Cidade ( Univer
Cidade ); e a cessão e a reaquisição dos direitos creditórios.
A Companhia não poderá, em hipótese alguma, participar do capital de qualquer
sociedade, nem integrar grupos de sociedades, bem como conceder fianças ou avais
em favor de terceiros quaisquer, incluindo seus acionistas e administradores.
O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.
O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 10.000,00
(dez mil reais), dividido em 1.000 ( um mil ) ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.
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09.02 - CARACTERÍSTICA DO SETOR DE ATUAÇÃO

Sociedade de Propósito Especifico ( SPE ) criada

para atuar exclusivamente na

aquisição de Direitos Creditórios da Associação Educacional São Paulo Apostolo
(ASSESPA), mantenedora do Centro Universitário da Cidade ( UniverCidade),na
Cidade do Rio de Janeiro.
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09.03 - PERÍODOS DE SAZONALIDADE NOS NEGÓCIOS

O propósito da Companhia é a compra de recebíveis gerados no ambiente do Centro
Universitário da Cidade ( UniverCidade ), os quais têm por origem os boletos de
mensalidades emitidos periodicamente a cada semestre letivo. Assim, não há
sazonalidade observada nessa atividade de comprar recebíveis, uma vez que os
recebíveis constituem uma entrada de caixa mensal, proveniente das mensalidades
pagas pelos alunos dos cursos de graduação do Centro Universitário da Cidade, sem
descontinuidades.
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11.02 - PROCESSO DE COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, MERCADOS E EXPORTAÇÃO

A Companhia ( Sociedade de Propósito Específico ) faz a emissão pública de
Debêntures e

adquire,

com esses valores mobiliários, direitos creditórios (

mensalidades ) da Associação Educacional

São Paulo

Apóstolo, gerados no

ambiente do Centro Universitário da Cidade.
A distribuição primária é exclusiva para essa Associação, que fará distribuição
secundária em mercado, sem publicidade ou propaganda, de acordo com suas
necessidades de caixa e conforme as condições que o mercado estiver apresentando.
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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

1 – Situação financeira atual
Desde a data de sua constituição, em 22 de Outubro de 2003, até o presente mês de
Julho/2004 a Companhia Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. encontra-se em
estado PRÉ-OPERACIONAL.

Sua característica é de uma Sociedade de Propósito Específico ( S P E ), constituída com a
finalidade exclusiva de emitir Debêntures para adquirir

direitos creditórios, representados

pelos contratos de pagamentos de mensalidades dos alunos da Associação Educacional São
Paulo Apóstolo ( ASSESPA), que estudam nos cursos de graduação da sua entidade mantida,
denominada Centro Universitário da Cidade ( UNIVER CIDADE ), no Estado do Rio de
Janeiro.

Da data de sua constituição até o dia da Data Base ( 3/12/03) a Companhia tem incorrido em
gastos pré-operacionais de organização e administração num total de R$ 304.998,28

(

trezentos e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos ) e se refere
aos seus gastos no ano de 2003, encontrando-se registrada no balanço de encerramento do
exercício na rubrica do Permanente sob o título gastos Diferidos.

Para arcar com estes gastos iniciais, a Companhia fez um contrato de mútuo com a ADPAR
Empresa Brasileira de Comércio Ltda, em 19 de Dezembro de 2003.

O valor total do

empréstimo foi de R$ 650.000,00 ( seiscentos e cinquenta mil reais ), disponibilizado mediante
comprovação das necessidades de desembolso e devendo ser amortizado no prazo de 12
meses, a contar do início das operações da Companhia Emissora, incidindo encargos
financeiros sobre o saldo devedor, igual ao índice de remuneração das Cadernetas de
Poupança, com data de aniversário do dia 19 de cada mês.
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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

2 – Informações sobre as condições financeiras operacionais
Por se tratar de uma Sociedade de Propósito Especifico, constituída para adquirir direitos
creditórios de uma Instituição de Ensino Superior ( ASSESPA ), as condições financeiras da
Companhia e seus resultados operacionais decorrerão basicamente das obrigações que se
encontram firmadas no Contrato de Cessão daqueles direitos creditórios, cujas projeções são
as que se seguem :
DESEMPENHO FINANCEIRO PROJETADO

O " CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E
OUTRAS AVENÇAS " ESTABELECE O VOLUME DE DIREITOS CREDITÓRIOS QUE SERÃO
TRANSACIONADOS AO LONGO DOS 72 MESES DA OPERAÇÃO.
ESTE VOLUME ESTÁ ADEQUADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS QUE
INCIDIRÃO SOBRE AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA E O PAGAMENTO DAS CONTAS GERAIS DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUADRO ABAIXO:

QUADRO DE PROJEÇÕES A

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

RECEITA
EFETIVA

DIREITOS
CREDITÓ-

% ANO A
ANO

RIOS

ENCARGOS
SOBRE OS
DIREITOS

TAXA DE
COBRANCA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

RECURSOS
LIVRES P/ OS
TITULOS

1

110.164

6.520

5.92%

(113)

(12)

(196)

6.199

2

114.354

16.972

14.84%

(293)

(36)

(196)

16.447

3

118.708

15.724

13.25%

(280)

(25)

(196)

15.223

4

123.210

14.464

11.74%

(256)

(25)

(196)

13.987

5

127.545

13.216

10.36%

(232)

(25)

(196)

12.763

6

132.025

11.968

9.06%

(209)

(24)

(196)

11.539

726.006

78.864

(1.383)

(147)

(1.176)

76.158

-1,49%

96,58%

TOTAIS
(%)

100,00%

-1,75%

-0,18%

QUADRO E5 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO
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14.01 - PROJEÇÕES EMPRESARIAIS E/OU DE RESULTADOS

O PONTO CRÍTICO DAS PROJEÇÕES REVELA O COMPROMETIMENTO DA RECEITA EFETIVA
COM OS DIREITOS CREDITÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM
SEU NIVEL MAIS ALTO NO 2º ANO DA OPERAÇÃO, QUANDO CHEGA A 14,84%, O QUE
CORRESPONDE AO MOMENTO EM QUE AS DEBÊNTURES COMEÇAM A SER RESGATADAS, MAS
NOS ANOS SEGUINTES ESSE COMPROMETIMENTO VAI DECRESCENDO GRADATIVAMENTE,
CHEGANDO A MENOS DE 10% NO 6º E ÚLTIMO ANO DA OPERAÇÃO.

NO FINAL DO ANO DE 2004, ANTES DO PONTO CRÍTICO, O VALOR DOS BOLETOS EMITIDOS E
CEDIDOS SOMENTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DEVERÁ ALCANÇAR O TOTAL ANUAL DE R$
110 MILHÕES E UMA PROJEÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM OS DEBENTURISTAS ALCANÇARIA O
VALOR DE R$ 6,5 MILHÕES , O QUE CORRESPONDE A UM PERCENTUAL DE 5,9 % QUE ESTÁ
ABAIXO DO PONTO CRÍTICO DA PREVISÃO FEITA PARA O ANO 2 DO QUADRO ACIMA.

3 – Capacidade de pagamento das obrigações com os debenturistas

A PARTIR DO CÁLCULO DO VOLUME DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O FIM CITADO, A
DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS SERÁ DADA CONFORME O QUADRO ABAIXO, ONDE SE PODE
OBSERVAR QUE O VOLUME DE RECURSOS LIVRES SUPORTA A EMISSÃO DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS COM UMA RESERVA DE SEGURANÇA QUE VARIA DE 29,3% A 33,9% DOS
COMPROMISSOS DE CAD A ANO.
APÓS A LIQUIDAÇÃO DOS JUROS MENSAIS E DAS AMORTIZAÇÕES ANUAIS DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS,O SALDO DE CAIXA SERÁ O RESULTADO DA COMPANHIA E SERÁ
DESTINADO À LIQUIDAÇÃO DOS ENCARGOS E DA AMORTIZAÇÃO DAS DEBÊNTURES PRIVADAS.
O QUADRO ABAIXO RESUME ESTA SITUAÇÃO:
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QUADRO DE PROJEÇÕES B
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
OBRIGAÇÕES PARA A LIQUIDAÇÃO DOS TITULOS
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

JUROS

AMORTIZAÇÃO

TOTAL DAS
OBRIGAÇÕES

RECURSOS
LIVRES P/OS
TITULOS

SALDO DE
CAIXA =
RESERVA

FATOR DE
SEGURANÇA

1

(4.629)

0

(4.629)

6.199

1.570

0,339

2

(4.644)

(8.000)

(12.644)

16.447

3.803

0,301

3

(3.729)

(8.000)

(11.729)

15.223

3.494

0,298

4

(2.805)

(8.000)

(10.805)

13.987

3.182

0,294

5

(1.870)

(8.000)

(9.870)

12.763

2.893

0,293

6

(935)

(8.000)

(8.935)

11.539

2.604

0,291

(18.612)

(40.000)

(58.612)

76.158

17.546

TOTAL
(%)

-77,00%

100,00%

QUADRO E6 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO
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14.05 - PROJETOS DE INVESTIMENTO

QUADRO DE USOS E FONTES

VALORES EM 1000R$BASE, DE NOVEMBRO 2003

CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE RECURSOS
TITULOS D-2 COLOCADOS NO MERCADO.
CONTAS DA SECURITIZAÇAO
DESPESAS COM A ESTRUTURAÇÃO (*1)

40.000
(2.660)
1,80%
0,35%
4,50%

DESPESAS GERAIS VINCULADAS COM A ESTRUTURAÇÃO (*2)
DESPESAS COM A COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS (*3)

USO DOS RECURSOS
LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO PELA ASSESPA

37.340

1.
2.
3.
4.

8.000
2.240
14.640
12.460

AMORTIZAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO.
FORNECEDORES E CONTAS APAGAR
OBRIGAÇÕES EM ATRASO
REFORÇO CAPITAL DE GIRO E NOVOS INVESTIMENTOS

(*1) AS DESPESAS COM A ESTRUTURAÇÃO REFEREM-SE AOS HONORÁRIOS E CUSTOS DE
SERVIÇOS PAGOS ÀS ASSESSORIAS QUE FORAM CONTRATADAS PARA PRODUZIR O
PROJETO E SEUS DOCUMENTOS ACESSÓRIOS, INCLUINDO A OBTENÇÃO DO RATING.;

(*2) AS DESPESAS GERAIS VINCULADAS COM A ESTRUTURAÇÃO REFEREM-SE A CUSTOS
COM PUBLICAÇÕES,REGISTROS, VIAGENS, TAXA CVM, PROSPECTO E AS DEMAIS
CONTAS DE CUSTEIO DA ADMINISTRAÇÃO DESSE PROJETO;
(*3) AS DESPESAS COM A COLOCAÇÃO DOS TÍTULOS REFEREM-SE A UMA ESTIMATIVA DE
CUSTOS DE HONORÁRIOS DE COLOCAÇÃO E DESPESAS COM O "ROAD SHOW" DE
APRESENTAÇÃO E OFERTA DO INVESTIMENTO.

DESCRITIVO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PELA ASSESPA
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LOCALIDADES DO
PLANO
DE EXPANSÃO
UNIDADE MADUREIRA
UNIDADE MÉIER
TOTAL DA EXPANSÃO
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M2
13.584
19.915
33.499

CUSTO
OBRAS
CIVÍS
R$MIL
11.506
16.866
28.372

SETEMBRO/2004

CUSTO
MOV/INSTAL
R$MIL
672
965
1.637

CUSTO
EQUIPA
M

R$MIL
92
79
171

INVESTIMENTOS
TOTAIS
R$MIL

12.270
17.910
30.180

DESCRITIVO DA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS (*)

DESCRIÇÃO

ALUNOS P/PRÉDIO
P/TURNO

ÁREA DOS PRÉDIOS
(M² )

2.000

6.834

1.200

3.700

880
580
170
340
5.170

1.200
700
500
650
13.584

912

2.040

1.440

2.500

1.440
3.440
7.232

2.500
1.800
11.075
19.915

12.402

33.499

MADUREIRA
TERRENO ADQUIRIDO DE
TERCEIROS
PRÉDIO NA QUADRA DE
ESPORTES
PRÉDIOS EXISTENTES ACRÉSCIMOS
1 - BLOCO A
2 - BLOCO B
3 - BLOCO C
4 - CANTINA
RESUMO DE MADUREIRA

MÉIER
PRÉDIO DA QUADRA COBERTA
PRÉDIO DA QUADRA DE
ESPORTES
PRÉDIO NO RESTANTE DO
TERRENO
SUB-SOLO GARAGEM
PRÉDIO DA ARQUIAS CORDEIRO
RESUMO DE MEIER
TOTAL GERAL
=MADUREIRA+MÉIER

(*) TENDO EM VISTA QUE O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE TEM MANTIDO CERCA DE 2/3 DOS ALUNOS NO TURNO DA
NOITE, COM O AUMENTO DA CAPACIDADE INSTALADA EM 12.402 SOMENTE PARA O NOTURNO, ALCANÇA-SE UMA
EXPANSÃO TOTAL COM CERCA DE 18.600 ALUNOS.
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17.01 - OPERAÇÕES COM EMPRESAS RELACIONADAS
CONTRATO DE MÚTUO
A Companhia tem um contrato de mútuo , firmado com a mesma empresa locadora e
proprietária do imóvel onde se encontra sediada, na Av. Alte Barroso, 90 /10° andar
(RJ).
O contrato estabelece um limite de crédito no valor de R$ 650 mil reais, dos quais já
houve um adiantamento até Dezembro de 2003

no valor de R$ 305 mil, que se

encontra escriturado como exigível no Balanço Patrimonial de 31/12/2003 e foi
utilizado em gastos pré-operacionais.
Não há garantias estipuladas para esse contrato e os encargos pactuados
correspondem ao mesmo índice de remuneração da Caderneta de Poupança.
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18.01 - ESTATUTO SOCIAL

UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: EM 22 DE OUTUBRO DE 2003, ÀS 10:00 HORAS, NA SEDE DA SOCIEDADE NA
AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 90 – 10º ANDAR - PARTE.

PRESENÇA: A TOTALIDADE DOS SUBSCRITORES DAS AÇÕES DA COMPANHIA A SABER: (A) RICARDO
DE

FIGUEIREDO LIMA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE

RG Nº 01722091-4 EXPEDIDA PELO INSTITUTO FÉLIX PACHECO E INSCRITO NO CPF SOB O Nº
025.569.447-49, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - 10º ANDAR, NA
CIDADE DO

RIO DE JANEIRO, RJ; (B) AYRTON SANCHES GARCIA, BRASILEIRO, SEPARADO

JUDICIALMENTE, PROFESSOR, PORTADOR DA
EXPEDIDA PELA
INSCRITO NO

CARTEIRA DE IDENTIDADE RG N.º 500.828.656-8

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL (SSP/RS) E

CPF SOB O N.º 007.139.100-20, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA MARECHAL

FLORIANO PEIXOTO, Nº 425- CONJ. Nº 103 – CENTRO, NA CIDADE DE RIO GRANDE, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL; (C) JOÃO DA ROCHA LIMA JR., BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR
DA

CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº2.623.097, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

DO

ESTADO DE SÃO PAULO E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 103.914.108-06, COM ENDEREÇO

COMERCIAL NA RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 – 12º ANDAR, NA CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE

SÃO PAULO; E (D) LUIZ PAULO DE MATTOS ROSA, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, PORTADOR DA
OAB/RJ Nº 21.386 E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 265.449.037-87, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA
RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 – 10º ANDAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

MESA: PRESIDENTE: RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA; E SECRETÁRIO: AYRTON SANCHES GARCIA.

ORDEM DO DIA: 1) CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE ANÔNIMA A SER DENOMINADA
UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A., COM SEDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO
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RIO DE JANEIRO, CUJO CAPITAL SOCIAL SERÁ DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DIVIDIDO EM 1.000
(UM MIL) AÇÕES ORDINÁRIAS E NOMINATIVAS, SEM VALOR NOMINAL, TODAS COM PREÇO DE

EMISSÃO DE R$

10,00 ( DEZ REAIS) CADA UMA; 2) APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL D COMPANHIA;

3) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; E 4) INDICAÇÃO DO VEÍCULO EM QUE
SERÃO EFETUADAS AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DA COMPANHIA.

DELIBERAÇÕES: DISCUTIDA A ORDEM DO DIA, OS SUBSCRITORES DELIBERARAM POR UNANIMIDADE:
1) APROVAR A CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.,
SUBSCREVENDO E INTEGRALIZANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL, EM MOEDA CORRENTE DO
CONFORME DEMONSTRADO NO

PAÍS,

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO ANEXO (ANEXO 1) ; 2) APROVAR O

ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, O QUAL PASSA A FAZER PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA
PRESENTE

ATA. EM VIRTUDE DAS DELIBERAÇÕES ACIMA, O PRESIDENTE DECLAROU CONSTITUÍDA A

SOCIEDADE, FICANDO CERTO QUE OS REGISTROS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES, BEM COMO
AS DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIAS PARA REGULARIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
DA

COMPANHIA ORA CONSTITUÍDA, INCLUSIVE O ARQUIVAMENTO DESTA ATA PERANTE REGISTRO DO

COMÉRCIO, CABERÃO AOS ADMINISTRADORES, CUJA ELEIÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO
NOS ARTIGOS

8º E 11 DO ESTATUTO SOCIAL ORA APROVADO, SE PASSA AGORA A PROCEDER,

ENCERRANDO-SE O MANDATO DESTES ADMINISTRADORES NA DATA DE REALIZAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA

GERAL ORDINÁRIA QUE DELIBERAR SOBRE AS CONTAS RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL A SER
ENCERRADO EM

2006; 3) ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: FORAM ELEITOS OS SRS.

RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA, AYRTON SANCHES GARCIA; JOÃO DA ROCHA LIMA, E LUIZ PAULO DE
MATTOS ROSA, TODOS ACIMA DEVIDAMENTE QUALIFICADOS. ESTANDO TODOS OS CONSELHEIROS
ELEITOS PRESENTES À

ASSEMBLÉIA E TENDO OS MESMOS ACEITO OS RESPECTIVOS MANDATOS,

FORAM ELES INVESTIDOS NOS SEUS CARGOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE POSSE NO LIVRO
DE

ATAS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. OS CONSELHEIROS DECLARAM EXPRESSAMENTE NÃO

ESTAREM INCURSOS EM NENHUM DOS CRIMES QUE OS IMPEÇA DE EXERCER AS ATIVIDADES OBJETO
DA SOCIEDADE.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ORA ELEITO REUNIR-SE-Á IMEDIATAMENTE APÓS O

ENCERRAMENTO DESTA
DE SEU

ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO PARA DELIBERAR SOBRE A ELEIÇÃO

PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, BEM COMO PARA ELEGER A DIRETORIA DA SOCIEDADE, DE

CONFORMIDADE COM O ARTIGO
ATRIBUÍDA AO
REAIS);

9º, DO ESTATUTO ORA APROVADO. A REMUNERAÇÃO GLOBAL ANUAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E À DIRETORIA SERÁ DE ATÉ R$ 100.000,00 (CEM MIL

4) FOI APROVADO QUE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS DA COMPANHIA SERÃO EFETUADAS NO

“DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO JANEIRO” E NO “JORNAL DO COMÉRCIO”.
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ENCERRAMENTO: DECLARADA CONSTITUÍDA A COMPANHIA, APROVADO O SEU ESTATUTO SOCIAL E
ELEITOS OS MEMBROS DO
LAVRADA A RESPECTIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, FORAM ENCERRADOS OS TRABALHOS E

ATA EM LIVRO PRÓPRIO, ONDE CONSTAM AS ASSINATURAS DE TODOS OS

ACIONISTAS.

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I– DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E FORO

ART. 1º - A COMPANHIA TEM A DENOMINAÇÃO DE UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A. SENDO
REGIDA PELO PRESENTE ESTATUTO SOCIAL E PELAS DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS APLICÁVEIS, TENDO
SEDE E FORO NA CIDADE DO

RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA ALMIRANTE

BARROSO, 90 – 10º ANDAR.

ART. 2º - A COMPANHIA TEM POR OBJETIVO EXCLUSIVO (I) ADQUIRIR DIREITOS CREDITÓRIOS
DECORRENTES DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO

APÓSTOLO - ASSESPA, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVERCIDADE; E
(II) A CESSÃO E REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS REFERIDOS NA ALÍNEA ANTERIOR.

PARÁGRAFO ÚNICO - A COMPANHIA NÃO PODERÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, PARTICIPAR DO CAPITAL
DE QUALQUER SOCIEDADE, NEM INTEGRAR GRUPO DE SOCIEDADES, BEM COMO CONCEDER FIANÇAS
OU AVAIS EM FAVOR DE TERCEIROS QUAISQUER, INCLUINDO SEUS ACIONISTAS E ADMINISTRADORES.

ART. 3º - O PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE SERÁ INDETERMINADO.

CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ART. 4º - O CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA, TOTALMENTE SUBSCRITO E INTEGRALIZADO, É DE R$
10.000,00 (DEZ MIL REAIS), DIVIDIDO EM 1.000 (UM MIL) AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS, SEM
VALOR NOMINAL.

ART. 5º - CADA AÇÃO ORDINÁRIA DARÁ DIREITO A UM VOTO NAS DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLÉIA
GERAL DA COMPANHIA.
CAPÍTULO III – DA ASSEMBLÉIA GERAL
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ART. 6º - AS ASSEMBLÉIAS GERAIS SERÃO ORDINÁRIAS OU EXTRAORDINÁRIAS. A ASSEMBLÉIA
ORDINÁRIA SERÁ REALIZADA ANUALMENTE, DENTRO DOS

04 (QUATRO) MESES SEGUINTES AO

ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL, PARA DELIBERAR SOBRE AS MATÉRIAS CONSTANTES DO
ARTIGO

132 DA LEI N. 6.404/76, E EXTRAORDINARIAMENTE, SEMPRE QUE OS INTERESSES SOCIAIS O

EXIGIREM.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A ASSEMBLÉIA GERAL SERÁ CONVOCADA PELO PRESIDENTE DO CONSELHO
DE

ADMINISTRAÇÃO, OBSERVADO O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 123 DA LEI N.

6.404/76 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.

PARÁGRAFO SEGUNDO – AS DELIBERAÇÕES DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS SERÃO TOMADAS POR
MAIORIA DE VOTOS, NÃO SE COMPUTANDO OS VOTOS EM BRANCO.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

ART. 7º - A COMPANHIA SERÁ ADMINISTRADA POR UM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E UMA
DIRETORIA.

ART. 8º. - O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SERÁ COMPOSTO DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) E NO MÁXIMO 4
(QUATRO) MEMBROS, ACIONISTAS DA COMPANHIA E RESIDENTES NO PAÍS, ELEITOS E DESTITUÍVEIS
PELA

ASSEMBLÉIA GERAL DE ACIONISTAS PARA UM MANDATO DE 03 (TRÊS) ANOS, ADMITIDA A

REELEIÇÃO.

OS MEMBROS EFETIVOS DESSE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLHERÃO, ENTRE

ELES, O PRESIDENTE DO CONSELHO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAR-SEÁ POR DELIBERAÇÃO DA

ASSEMBLÉIA GERAL, NA FORMA PREVISTA NESTE ESTATUTO, EM CASO DE (I)

RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO DE QUAISQUER DOS MEMBROS; E

(II) ENCERRAMENTO DE SEUS

RESPECTIVOS MANDATOS.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIR-SE-Á ORDINARIAMENTE
TRIMESTRALMENTE E, EXTRAORDINARIAMENTE, SEMPRE QUE CONVOCADO PELO
MAIORIA DE SEUS MEMBROS OU PELA

PRESIDENTE, PELA

DIRETORIA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 02 (DOIS) DIAS

ÚTEIS, DEVENDO CONSTAR DA CONVOCAÇÃO A RESPECTIVA ORDEM DO DIA.

PARÁGRAFO TERCEIRO – NAS AUSÊNCIAS OU IMPEDIMENTOS EVENTUAIS DO PRESIDENTE, SUAS
FUNÇÕES SERÃO EXERCIDAS PELO CONSELHEIRO QUE FOR POR ELE EXPRESSAMENTE DESIGNADO.
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EM CASO DE OMISSÃO DO PRESIDENTE, OS CONSELHEIROS PRESENTES ESCOLHERÃO UM DELES
PARA PRESIDIR A REUNIÃO.

ART. 9O. – COMPETIRÁ AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A ORIENTAÇÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA
COMPANHIA, DEVENDO OBRIGATORIAMENTE PRONUNCIAR-SE SOBRE AS SEGUINTES MATÉRIAS: A)
ELEGER OU DESTITUIR OS MEMBROS DA

DIRETORIA E FIXAR-LHES OS HONORÁRIOS B) APROVAR,

PREVIAMENTE À SUA CELEBRAÇÃO, CONTRATOS ENTRE A

COMPANHIA E QUALQUER DE SEUS

ACIONISTAS OU EMPRESAS A ELES COLIGADAS, QUE SEJAM CONTROLADORAS DESTAS, SEJAM POR
ELAS CONTROLADAS DIRETA OU INDIRETAMENTE OU ESTEJAM SOB CONTROLE COMUM; C) APROVAR A
ALIENAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DE ÔNUS REAIS SOBRE BENS DO ATIVO PERMANENTE; D) APROVAR OS
EMPRÉSTIMOS E/OU FINANCIAMENTOS A SEREM TOMADOS PELA COMPANHIA; E) FISCALIZAR A GESTÃO
DA

DIRETORIA, EXAMINAR, A QUALQUER TEMPO, OS LIVROS, DOCUMENTOS E PAPÉIS DA COMPANHIA,

SOLICITAR INFORMAÇÕES SOBRE ASPECTOS E ATOS ADMINISTRATIVOS QUE JULGAR DE INTERESSE DA

COMPANHIA; F) ESCOLHER OS AUDITORES INDEPENDENTES DA COMPANHIA; G) APROVAR AS
PROPOSIÇÕES DA

DIRETORIA PARA ESTABELECIMENTO DE: 1) PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO; 2)

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E ORÇAMENTO ANUAL; E

3) AÇÕES E PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, SE

FOR O CASO, CONTRA O PODER PÚBLICO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, INCLUSIVE AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES E EMPRESAS ESTATAIS.

ART. 10 – AS DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SERÃO TOMADAS SEMPRE PELA
MAIORIA DE VOTOS DE SEUS MEMBROS, COM EXCEÇÃO DAQUELAS MATÉRIAS PREVISTAS NAS ALÍNEAS

(B), (C), (D) E (F) DO ARTIGO ANTERIOR, PARA AS QUAIS SERÁ SEMPRE NECESSÁRIA A APROVAÇÃO
UNÂNIME DOS MEMBROS.

PARÁGRAFO ÚNICO – NO CASO DE EMPATE, NA VOTAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES, CABERÁ AO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO O VOTO DE QUALIDADE.

ART. 11 – A REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA SERÁ EXERCIDA POR UMA DIRETORIA COMPOSTA DE
ATÉ

3 (TRÊS) MEMBROS, SENDO UM DIRETOR PRESIDENTE, UM DIRETOR ADMINISTRATIVO E

FINANCEIRO E UM DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – OS DIRETORES SERÃO ELEITOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA
MANDATOS DE

03 (TRÊS) ANOS, PERMITIDA A REELEIÇÃO, ESCOLHIDOS ENTRE PESSOAS DE

RECONHECIDA COMPETÊNCIA PROFISSIONAL, CUJAS ATRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS SERÃO DEFINIDAS POR
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – A SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DAR-SE-Á POR DELIBERAÇÃO
DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, NA FORMA PREVISTA NESTE ESTATUTO, EM CASO DE (I)

RENÚNCIA OU DESTITUIÇÃO DE QUAISQUER DOS MEMBROS; E

(II) ENCERRAMENTO DE SEUS

RESPECTIVOS MANDATOS.

ART. 12 – CABERÁ AOS DIRETORES, INDIVIDUALMENTE, A PRÁTICA DOS ATOS NECESSÁRIOS OU
CONVENIENTES À ADMINISTRAÇÃO DA

COMPANHIA, PARA TANTO DISPONDO ELES, DENTRE OUTROS

PODERES, DOS NECESSÁRIOS PARA A REPRESENTAÇÃO DA

COMPANHIA EM JUÍZO OU FORA DELE,

ATIVA E PASSIVAMENTE, PERANTE QUAISQUER REPARTIÇÕES PÚBLICAS, AUTORIDADES FEDERAIS,
ESTADUAIS OU MUNICIPAIS, BEM COMO AUTARQUIAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ENTIDADES
PARAESTATAIS.

PARÁGRAFO ÚNICO - OS CHEQUES, CAMBIAIS, ORDENS DE PAGAMENTO, ORDENS DE DÉBITO,
TRANSFERÊNCIAS

DE

FUNDOS

BANCÁRIOS,

ESCRITURAS

OU

QUAISQUER

OUTROS

TÍTULOS,

CONTRATOS OU DOCUMENTOS QUE IMPORTEM EM RESPONSABILIDADE OU OBRIGAÇÃO DA COMPANHIA
DEVERÃO NECESSARIAMENTE SER ASSINADOS POR:

(I) 02 (DOIS) DIRETORES; OU (II) 01 (UM)

PROCURADOR DA COMPANHIA EM CONJUNTO COM UM DIRETOR.

ART. 13 – AS PROCURAÇÕES OUTORGADAS PELA COMPANHIA SERÃO SEMPRE ASSINADAS POR 02
(DOIS) DIRETORES E DEVERÃO MENCIONAR EXPRESSAMENTE OS PODERES CONFERIDOS, DEVERÃO
CONTER UM PERÍODO DE VALIDADE LIMITADO, COM EXCEÇÃO DAQUELAS PARA FINS JUDICIAIS, QUE
PODERÃO TER PRAZO INDETERMINADO.

CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL
ART. 14 - A COMPANHIA TERÁ UM CONSELHO FISCAL COMPOSTO DE 03 (TRÊS) A 5 (CINCO) MEMBROS
EFETIVOS E DE SUPLENTES EM IGUAL NÚMERO, ACIONISTAS OU NÃO, QUE FUNCIONARÁ SOMENTE NOS
EXERCÍCIOS EM QUE FOR INSTALADO PELA

ASSEMBLÉIA GERAL A PEDIDO DOS ACIONISTAS QUE

REPRESENTEM, NO MÍNIMO 10% DAS AÇÕES COM DIREITO A VOTO.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS
ART. 15 – O EXERCÍCIO SOCIAL INICIA-SE EM 1º. DE JANEIRO E ENCERRA-SE EM 31 DE DEZEMBRO DE
CADA ANO.

ART. 16 – AO FIM DE CADA EXERCÍCIO SOCIAL, A DIRETORIA FARÁ ELABORAR, COM BASE NA
ESCRITURAÇÃO DA

COMPANHIA, O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, O BALANÇO PATRIMONIAL E AS

203

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

DEMAIS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXIGIDAS PELA LEI, SUBMETENDO-OS À DELIBERAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA GERAL, ACOMPANHADOS DO PARECER DO

CONSELHO FISCAL SE ESTE ESTIVER EM

FUNCIONAMENTO.

ART. 17 – DO RESULTADO APURADO EM CADA EXERCÍCIO SERÃO DEDUZIDOS, ANTES DE QUALQUER
OUTRA PARTICIPAÇÃO, E, NESTA ORDEM, OS PREJUÍZOS ACUMULADOS, A PROVISÃO PARA O IMPOSTO
DE RENDA E A REMUNERAÇÃO DE DEBÊNTURES DE PARTICIPAÇÃO.

DO LUCRO LÍQUIDO APURADO

SERÃO APLICADOS, ANTES DE QUALQUER OUTRA DESTINAÇÃO:

(A) 5% (CINCO POR CENTO) NA CONSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL, QUE NÃO EXCEDERÁ A 20%
(VINTE POR CENTO) DO CAPITAL SOCIAL;

(B) 10% (DEZ POR CENTO) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ACIONISTAS, COMO DIVIDENDO MÍNIMO
OBRIGATÓRIO NA FORMA DO ARTIGO

202 DA LEI N. 6.404/76, COM AS ALTERAÇÕES DETERMINADAS

PELA LEI N. 9.457/97 E PELA LEI N. 10.303/2001; E

(C) O SALDO REMANESCENTE DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SERÁ OBJETO DE PROPOSTA DE
DESTINAÇÃO A SER APRESENTADA PELOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO DA
DO PARÁGRAFO

COMPANHIA, NOS TERMOS

3O. DO ARTIGO 176 DA LEI N. 6.404/76, A QUAL SERÁ REGISTRADA NAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, DEVENDO A ASSEMBLÉIA GERAL DELIBERAR SOBRE TAL PROPOSTA.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS PAGAMENTOS DE DIVIDENDOS AOS ACIONISTAS SERÃO REALIZADOS NO
PRAZO DE

60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DA DATA EM QUE TENHA SIDO APROVADA A DISTRIBUIÇÃO

PELA ASSEMBLÉIA GERAL.

CAPÍTULO VII – ACORDOS DE ACIONISTAS

ART. 18 – OS ACORDOS DE ACIONISTAS, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NA SEDE DA COMPANHIA, QUE
ESTABELEÇAM CLÁUSULAS E CONDIÇÕES EM CASO DE ALIENAÇÃO DE AÇÕES DE SUA EMISSÃO,
DISCIPLINE O DIREITO DE PREFERÊNCIA NA RESPECTIVA AQUISIÇÃO OU REGULEM O EXERCÍCIO DO
DIREITO DE VOTO DOS ACIONISTAS, SERÃO RESPEITADOS PELA COMPANHIA E PELA ADMINISTRAÇÃO.

PARÁGRAFO ÚNICO – OS DIREITOS, AS OBRIGAÇÕES E AS RESPONSABILIDADES RESULTANTES DE
TAIS ACORDOS DE ACIONISTAS SERÃO VÁLIDAS E OPONÍVEIS A TERCEIROS TÃO LOGO TENHAM OS
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MESMOS SIDO DEVIDAMENTE AVERBADOS NOS LIVROS DE REGISTRO DE AÇÕES DA

COMPANHIA OU

NOS REGISTROS MANTIDOS PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA DAS AÇÕES E CONSIGNADOS NOS
CERTIFICADOS DE AÇÕES, SE EMITIDOS, OU NAS CONTAS DE DEPÓSITO MANTIDAS EM NOME DOS
ACIONISTAS JUNTO À INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA DAS AÇÕES.
ZELARÃO PELA OBSERVÂNCIA DESSES ACORDOS E O

OS ADMINISTRADORES DA COMPANHIA

PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA GERAL OU O

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME O CASO, NÃO DEVERÁ COMPUTAR O(S)
VOTO(S) PROFERIDO(S) POR ACIONISTA EM CONTRARIEDADE COM OS TERMOS DE TAIS ACORDOS.

CAPÍTULO VIII –DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ART. 19 - A COMPANHIA SE DISSOLVERÁ NOS CASOS PREVISTOS EM LEI, COMPETINDO À ASSEMBLÉIA
GERAL DETERMINAR O MODO DE LIQUIDAÇÃO, NOMEAR O LIQUIDANTE E O CONSELHO FISCAL QUE
DEVAM FUNCIONAR DURANTE O PERÍODO.

CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS

ART. 20 - OS CASOS OMISSOS NO PRESENTE ESTATUTO SERÃO RESOLVIDOS NOS TERMOS DAS
ATRIBUIÇÕES DO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA ASSEMBLÉIA GERAL, ATENDO-SE À LEI DAS

SOCIEDADES ANÔNIMAS E DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

ENCERRAMENTO: CONCLUÍDOS OS TRABALHOS DESTA ASSEMBLÉIA, FOI LAVRADA A PRESENTE
ATA QUE, APÓS SER LIDA E ACHADA CONFORME, FOI ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, A SABER:
RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA, AYRTON SANCHES GARCIA; JOÃO DA ROCHA LIMA, E LUIZ PAULO DE
MATTOS ROSA.

A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA NO LIVRO PRÓPRIO DA SOCIEDADE. RIO DE JANEIRO, 22
DE OUTUBRO DE

2003. (ASS) RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA -

PRESIDENTE E AYRTON SANCHES

GARCIA - SECRETÁRIO. E PUBLICADA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 1 DE
ABRIL DE 2004 E NO JORNAL DO COMERCIO DE 31 DE MARCO DE 2004.
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5.2.1.2 – Demonstrações Financeiras Padronizadas – D F P
Data Base 21/12/2003
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UniverCidade Trust de Recebíveis - DFP data Base 31/12/2003
02.02 - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E FORMAÇÃO ACADÊMICA DE CADA
CONSELHEIRO (ADMINISTRAÇÃO E FISCAL) E DIRETOR
A) CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO
portador da
Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro,
Carteira de Identidade RG nº 01722091-4
expedida pelo Instituto Félix
Pacheco e inscrito no CPF sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na
Rua Almirante Barroso, 90 - 10º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ;
Atividade principal : Administrador de Empresas
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor,
portador da Carteira de Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no
CPF sob o n.º 007.139.100-20, com endereço comercial na Rua Marechal Floriano
Peixoto, nº 425- conj. nº 103 – Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul;
Atividade principal : Advogado
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
Cédula de Identidade RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado de São Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com
endereço comercial na Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo; e
Atividade principal : Empresário e Professor Universitário
Luiz Paulo de Mattos Rosas, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ
nº 21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial
na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Atividade principal : Advogado
B) DIRETORIA EXECUTIVA
Ricardo de
Presidente;

Figueiredo

Lima,

acima

qualificado

para

o

cargo

de

Diretor

Roberto Ferreira Cordeiro de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/RJ sob o nº 18620 e inscrito no CPF sob o nº 154.945.867-15, com endereço
comercial na Avenida Almirante Barroso, 90 – 10º andar, parte, na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
para o cargo de Diretor de
Relações com Investidores;
Atividade principal : Advogado
Rodrigo Gralha Garcia, brasileiro, advogado, OAB 123.442 (RJ) portador da
Carteira de Identidade RG nº 10644164215 e inscrito no CPF sob o nº
814.327.630-91, para o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro
Atividade principal : Analista de Operações Financeiras. Já exerceu o cargo
de Gerente Financeiro das Lojas Quebra-Mar na Cidade de Rio Grande (RGS).
Está em fase de conclusão de curso (fazendo monografia) do MBA em Gestão de
Negócios no
IBMEC (RJ)
e em realização o de Analista Internacional no
Centro de Ciências Juridicas e Econômicas da UFRJ (RJ).
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C) CONSELHO FISCAL (MEMBROS EFETIVOS)
Antonio da Costa Dantas Neto , brasileiro, casado, economista CORECON 5159 (RJ), portador da
Carteira de Identidade 3 178 093 (IFP), inscrito no CPF 044.480.227-49.
Atividade Principal : Consultor em Finanças e Professor Universitário da Universidade Federal
Fluminense (RJ), com endereço residencial na Av. Rui Barbosa 286 / 16 – S.Francisco / Niterói (RJ)
Manuel da Costa Madeira , português, casado, advogado OAB 60.739 (RJ) e inscrito no CPF sob o
número 387.783.517-15.
Atividade principal: Administrador de bens e gerente de operações imobiliárias da Colina Paulista (RJ),
com endereço comercial na Av. Graça Aranha 406/5º. Andar ( Rio de Janeiro )
Sérgio Luiz Vieira, brasileiro, casado, economista CORECON 1366 (RJ), inscrito no CPF sob o número
091.728.237-04
Atividade Principal : Pró-Reitor Administrativo – Financeiro do Centro Universitário da Cidade, com
endereço comercial na Rua Humaitá 275 / 8o. andar ( Rio de Janeiro).
C) CONSELHO FISCAL (MEMBROS SUPLENTES)
Maria Fernanda Meira Queres, portuguesa, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade
CRC/RJ nº 52.660 e inscrita no CPF sob o nº 459.435.087-91
Atividade principal : serviços de contabilidade
Pedrto Jorge de Aquino de Oliveira , brasileiro, solteiro, professor, portador da Carrteira de Identidade nº
587.717-2 expedida pelo Ministério da Marinha e CPF sob o nº 084.376.577-17
Atividade principal : Magistério
Ives Murilo Levenhagem Alarcon , brasileiro, casado, técnico de contabilidade, portador da Carteira de
Identidade nº 05.788.900-8, expedida pelo Instituto Felix Pacheco (IFP/RJ) e inscrito no VPF sob o nº
689.260.907-44.
Atividade principal : controladoria financeira.
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UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.
CNPJ/MF N° 06.027.566/0001-93
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SENHORES ACIONISTAS,

EM CUMPRIMENTO ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, SUBMETEMOS À APRECIAÇÃO DE V.
SAS. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2003,
ELABORADAS NA FORMA DA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA E ACOMPANHADAS DO PARECER DOS
AUDITORES INDEPENDENTES.

ATÍVIDADES E ADMINISTRAÇÃO
A COMPANHIA É UMA SOCIEDADE POR AÇÕES, CONSTITUÍDA EM 22 DE OUTUBRO DE 2003, NA SEDE DA SOCIEDADE
NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 90 - 10º ANDAR - PARTE. COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE (I) ADQUIRIR
DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO
PAULO APÓSTOLO - ASSESPA, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVER CIDADE E (II) A
CESSÃO E A REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS REFERIDOS NA ALÍNEA ANTERIOR.
A COMPANHIA FOI CONSTITUÍDA POR INICIATIVA DE UM GRUPO DE PESSOAS FÍSICAS, A SEGUIR CITADAS:
(A) RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE
RG Nº 01722091-4 EXPEDIDA PELO INSTITUTO FÉLIX PACHECO E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 025.569.447-49, COM
ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - 10º ANDAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, O QUAL
SUBSCREVEU 700 AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, CORRESPONDENTES A 70% DO CAPITAL
SOCIAL;
(B) AYRTON SANCHES GARCIA, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE, PROFESSOR, PORTADOR DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE RG N.º 500.828.656-8 EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO
SUL (SSP/RS) E INSCRITO NO CPF SOB O N.º 007.139.100-20, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA MARECHAL
FLORIANO PEIXOTO, Nº 425- CONJ. Nº 103 - CENTRO, NA CIDADE DE RIO GRANDE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
O QUAL SUBSCREVEU 100 AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, CORRSPONDENTES A 10% DO
CAPITAL SOCIAL;
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(C) JOÃO DA ROCHA LIMA JR., BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDADE
RG Nº 2.623.097, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E INSCRITO NO
CPF SOB O Nº 103.914.108-06, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 - 12º ANDAR, NA
CIDADE DE SÃO PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, O QUAL SUBSCREVEU 100 AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00 (
DEZ REAIS ) CADA, CORRSPONDENTES A 10% DO CAPITAL SOCIAL; E
(D) LUIZ PAULO DE MATTOS ROSA, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/RJ SOB O Nº 21.386 E
INSCRITO NO CPF SOB O Nº 265.449.037-87, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - 10º
ANDAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, O QUAL SUBSCREVEU 100 AÇÕES DE VALOR
IGUAL A R$ 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, CORRESPONDENTES A 10% DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA.

A ADMINISTRAÇÃO

A COMPANHIA É ADMINISTRADA POR (I) SEU CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, QUE DEVE SER COMPOSTO DE ATÉ 4
MEMBROS, TODOS ACIONISTAS ELEITOS PELA ASSEMBLÉIA GERAL E (II) SUA DIRETORIA EXECUTIVA, QUE DEVE
SER COMPOSTA POR 3 MEMBROS, SENDO UM DIRETOR PRESIDENTE, UM DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
E UM DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA REUNIR-SE-Á ORDINARIAMENTE A CADA TRIMESTRE E,
EXTRAORDINARIAMENTE, SEMPRE QUE CONVOCADO PELO PRESIDENTE, PELA MAIORIA DE SEUS MEMBROS OU
PELA DIRETORIA EXECUTIVA, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 2 DIAS ÚTEIS, DEVENDO CONSTAR DA CONVOCAÇÃO
A RESPECTIVA ORDEM DO DIA. OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO SÃO ELEITOS PELA ASSEMBLÉIA
GERAL, PARA MANDATOS DE 2 ANOS E MEIO, PERMITIDA A REELEIÇÃO. AS OBRIGAÇÕES DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO INCLUEM A FIXAÇÃO DA POLÍTICA E A ORIENTAÇÃO GERAL DOS NEGÓCIOS DA COMPANHIA, BEM
COMO A ELEIÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO DOS DIRETORES DA COMPANHIA.
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA É ATUALMENTE COMPOSTO POR NO MÍNIMO 3 E NO MÁXIMO 4
MEMBROS, TENDO SIDO ELEITOS PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA REALIZADA EM 22
DE OUTUBRO DE 2003. DESSA FORMA, O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA TEM, ATUALMENTE, A
SEGUINTE COMPOSIÇÃO:
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(A) RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA - CONSELHEIRO , PRESIDENTE DO CONSELHO
(B) AYRTON SANCHES GARCIA

- CONSELHEIRO , VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO

(C) JOÃO DA ROCHA LIMA JR.

- CONSELHEIRO, MEMBRO DO CONSELHO E

(D) LUIZ PAULO DE MATTOS ROSA - CONSELHEIRO, MEMBRO DO CONSELHO
DIRETORIA EXECUTIVA

OS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA SÃO ELEITOS PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA
MANDATOS DE 2 ANOS E MEIO, SENDO ADMITIDA A REELEIÇÃO. A DIRETORIA DA COMPANHIA É
COMPOSTA POR 3 MEMBROS, SENDO UM DIRETOR - PRESIDENTE, UM DIRETOR - ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO E UM DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES, TENDO SIDO ELEITOS PELA REUNIÃO
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2003.
AOS DIRETORES COMPETE A REPRESENTAÇÃO DA COMPANHIA, BEM COMO A ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DA MESMA, DEVENDO PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSÁRIOS AO SEU REGULAR
FUNCIONAMENTO.
O ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA ESTABELECE AS ATRIBUIÇÕES E PODERES DE CADA UM DOS
CARGOS DA DIRETORIA, QUE PASSAM A SER OCUPADOS PELOS SEGUINTES MEMBROS :
(I)

RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA, ACIMA QUALIFICADO PARA O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE;

(II)

ROBERTO FERREIRA CORDEIRO DE MELLO, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/RJ SOB O Nº
18620 E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 154.945.867-15, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA AVENIDA ALMIRANTE
BARROSO, 90 - 10º ANDAR, PARTE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PARA O
CARGO DE DIRETOR DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES; E

(III)

RODRIGO GRALHA GARCIA, BRSILEIRO, CASADO, ADVOGADO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº
10.644.164.215 E INSCRITO NO CPF SOB O Nº814.327.630-91,PARA O CARGO DE DIRETOR ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO

ESTANDO TODOS OS DIRETORES ELEITOS PRESENTES À REUNIÃO DE ELEIÇÃO E TENDO OS MESMOS ACEITO OS
RESPECTIVOS MANDATOS FORAM ELES INVESTIDOS NOS SEUS CARGOS MEDIANTE A ASSINATURA DO TERMO DE POSSE NO

LIVRO DE ATAS DA DIRETORIA.
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OS DIRETORES DECLARARAM NÃO ESTAREM INCURSOS EM NENHUM DOS CRIMES QUE OS IMPEÇA DE EXERCER QUALQUER
CARGO DE ADMINISTRAÇÃO. O MANDATO DESTES DIRETORES ENCERRAR-SE-Á EM ABRIL DE 2006.

CONSELHO FISCAL (EFETIVOS )
DE ACORDO COM A ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2003 FORAM INDICADOS
PARA COMPOR O CONSELHO FISCAL, QUE TERA CARATER NÃO PERMANENTE, AS SEGUINTES PESSOAS, COM RESPECTIVOS
SUPLENTES :

ANTONIO DA COSTA DANTAS NETO, BRASILEIRO, CASADO, ECONOMISTA CORECON 5159 (RJ) PORTADOR DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE

3 178 093 (IFP), INSCRITO NO CPF COM O Nº 044.480.227-49, COM ATIVIDADES NO MAGISTÉRIO

SUPERIOR

MANUEL DA COSTA MADEIRA, PORTUGUÊS, CASADO, ADVOGADO OAB 60.739 (RJ) E INSCRITO NO CPF COM O Nº
387.783.517-15
COM ATIVIDADE PRINCIPAL NA ADMINISTRAÇAO DE BENS E GERENTE DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS.

SERGIO LUIZ VIEIRA, BRASILEIRO, CASADO, ECONOMISTA CORECON 1366 (RJ), INSCRITO NO CPF SOB O Nº
091.728.237-04 TENDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL PRÓ-REITOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DA CIDADE (UNIVERCIDADE) NO RIO DE JANEIRO, ENTIDADE MANTIDA PELA ASSOCIAÇÃO

I-

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA, FOI FUNDADA NA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM 29 DE JULHO DE 1969, É UMA PESSOA JURÍDICA DE
DIREITO PRIVADO, CONSTITUÍDA SOB A FORMA DE ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS, DE
CARÁTER BENEFICENTE, EDUCACIONAL E CULTURAL, COM INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF SOB O NO
34.150.771/0001-87, TEM SEDE E FORO NA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 140, NO BAIRRO MÉIER E ESTÁ ORGANIZADA DE CONFORMIDADE
COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE NO BRASIL E NO SEU ESTATUTO, TENDO COMO FINALIDADE :
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CRIAR, MANTER, ADMINISTRAR E DIRIGIR ESTABELECIMENTOS DE ENSINO EM QUALQUER GRAU OU
NÍVEL;
DESENVOLVER A FORMAÇÃO HUMANA, CULTURAL, SOCIAL, CIENTÍFICA, DESPORTIVA E PROFISSIONAL
DA POPULAÇÃO CIVIL, MEDIANTE A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E DIREÇÃO DE INSTITUIÇÕES CULTURAIS E
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VOLTADAS PARA A REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DEFINIDOS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO, DA FORMAÇÃO PARA O TRABALHO, DA
CULTURA, DO ENTRETENIMENTO E DO ESPORTE;
OPORTUNIZAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DE EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR, EM PADRÕES

DE ELEVADA

QUALIDADE;

FORMAR PROFISSIONAIS COMPETENTES NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO, CÔNSCIOS DA RESPONSABILIDADE E DO
COMPROMISSO SOCIAL DE CIDADÃOS;

PRESTAR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO;
SER UMA ENTIDADE DE ELABORAÇÃO E IRRADIAÇÃO DA PEDAGOGIA, COMO DEFENSORA DA VIDA, DE PRESERVAÇÃO DO
MEIO AMBIENTE E DE RESPEITO PELA DIGNIDADE HUMANA;

PROMOVER UMA EDUCAÇÃO GERADORA DE AUTONOMIA INTELECTUAL, PARTICIPATIVA E COM RESPONSABILIDADE SOCIAL;
EDITAR, DIVULGAR E DISTRIBUIR LIVROS E PERIÓDICOS;
PRODUZIR, DIVULGAR E TRANSMITIR PROGRAMAS EDUCATIVOS E CULTURAIS PARA TRANSMISSÃO POR TELEVISÃO, RÁDIO,
COMPUTADOR, FITAS OU DISCOS DE VÍDEO E SOM, E DISQUETES, ATUANDO À DISTÂNCIA, COLABORANDO COM AS AÇÕES DO

PODER PÚBLICO VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA;
ADMINISTRAR FILIAIS E/OU OUTRAS INSTITUIÇÕES AGREGADAS COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E FINALIDADE
SEMELHANTE;

CRIAR E OPERAR FÁBRICAS DE EMPREENDEDORES, REPRESENTADA POR INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA, CUJA AÇÃO AUTO-SUSTENTÁVEL, COM VISÃO EMPRESARIAL, TERÁ POR OBJETO APOIAR O SURGIMENTO E O
DESENVOLVIMENTO

DE

EMPREENDEDORES,

TÉCNICOS

E

ESPECIALISTAS,

FAVORECENDO

A

PESQUISA

E

O

APERFEIÇOAMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EM ATENDIMENTO À PRIORIDADE GOVERNAMENTAL DE TREINAMENTO
PROFISSIONAL;
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VALORIZAR A CULTURA BRASILEIRA, IMPLANTANDO A CULTURA DA INCLUSÃO, DA QUALIDADE DE SERVIÇO, DA
SOLIDARIEDADE, DA COMPETÊNCIA, DO LAZER SAUDÁVEL, DO RESPEITO À PESSOA E À NATUREZA;

A ASSESPA PODE AINDA CRIAR, CONGREGAR, DIRIGIR E MANTER FILIAIS OU OUTRAS INSTITUIÇÕES, BEM COMO, FIRMAR
CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES CONGÊNERES OU AFINS PARA O
MELHOR ATENDIMENTO DE SUAS FINALIDADES SOCIAIS, MESMO QUE PERTENÇAM A OUTRAS PESSOAS, FÍSICAS OU
JURÍDICAS, INCLUSIVE AOS PODERES PÚBLICOS.

A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA É GOVERNADA PELOS SEGUINTES ÓRGÃOS:
ASSEMBLÉIA GERAL; CONSELHO CONSULTIVO; DIRETORIA; CONSELHO FISCAL E TEM POR ASSOCIADOS AS
SEGUINTES PESSOAS JURÍDICAS:

(I)

ASSOCIAÇÃO PARA A MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO - APME, COM SEDE NA CIDADE E COMARCA DO

RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA, Nº 63, CASA 08 -PARTE, BAIRRO GÁVEA,
INSCRITA NO

CNPJ/MF SOB O Nº 04.663.697/0001-99, REPRESENTADA POR PRISCILLA VIEIRA LEVINSOHN, BRASILEIRA,

DIVORCIADA, ADVOGADA, PORTADORA DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 84.231 - OAB/RJ, EXPEDIDA EM 03 DE MAIO DE

1995 E, DO CPF/MF Nº 810.831.067-91, RESIDENTE E DOMICILIADA NA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, NA ESTRADA DA GÁVEA, Nº 60, APTO 702, BAIRRO GÁVEA;

(II)

INSTITUTO CULTURAL DE IPANEMA - ICI, COM SEDE NA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO

DO RIO DE JANEIRO, NA RUA OSÓRIO DUQUE ESTRADA, Nº 63, CASA 08 - PARTE, BAIRRO GÁVEA, INSCRITA NO CNPJ/MF
SOB O Nº

04.669.638/0001-70, REPRESENTADA POR CLÁUDIA VIEIRA LEVINSOHN, BRASILEIRA, DIVORCIADA, ADVOGADA,

PORTADORA DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 47.928 - OAB/RJ, E DO CPF/MF Nº 690.247.877-68, RESIDENTE E

DOMICILIADA NA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA RUA GENERAL URQUIZA, Nº 32

- 4O ANDAR, BAIRRO LEBLON;
A DIRETORIA

DA

ASSESPA É COMPOSTA POR PESSOAS FÍSICAS ELEITAS, ASSOCIADOS OU NÃO, INDICADOS PELA

ASSEMBLÉIA GERAL, E É FORMADA POR 1 (UM) PRESIDENTE E 2 (DOIS) VICE-PRESIDENTES, OS QUAIS FORMAM E
CONSTITUEM A DIRETORIA DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA.

A ASSESPA MANTÉM O COLÉGIO CIDADE E O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - "UNIVERCIDADE", CONFORME
AUTORIZAÇÃO UNÂNIME DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, QUE MINISTRA DIVERSOS CURSOS. ESSAS INSTITUIÇÕES
ATUAM UNIDAS EM UNIDADES ESPALHADAS NA

CIDADE DO RIO DE JANEIRO, PODENDO A ASSOCIAÇÃO CRIAR OUTRAS

UNIDADES OU INSTITUIÇÕES DE ENSINO OU DE PESQUISA EM QUALQUER PARTE DO PAÍS.
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O COLÉGIO CIDADE É UM COLÉGIO DE APLICAÇÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE, APONTADO COMO COLÉGIO
EXPERIMENTAL PELO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, E PODERÁ OFERECER À SOCIEDADE ENSINO ESPECIALIZADO E
DE CONHECIMENTOS GERAIS, DESDE O ENSINO PRÉ-ESCOLAR ATÉ O FIM DO ENSINO MÉDIO.

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVERCIDADE - PODERÁ OFERECER AOS ESTUDANTES OS CURSOS E VAGAS
ESPECIFICADOS EM SEU

REGIMENTO INTERNO, CUJAS AULAS PODERÃO SER MINISTRADAS EM QUALQUER UMA DAS SUAS

UNIDADES E NAS INSTITUIÇÕES CONVENIADAS.

A ASSESPA TEM ATUALMENTE AS SEGUINTES UNIDADES COMPLEMENTARES DE APOIO:
BIBLIOTECAS EM TODAS AS UNIDADES;
TEATRO DA CIDADE - UTILIZADO NÃO SOMENTE PARA O CURSO DE EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, COMO TAMBÉM PARA A
ENCENAÇÃO DE PEÇAS TEATRAIS E PARA A EXIBIÇÃO DE FILMES E PALESTRAS, EM GERAL, EM CARÁTER GRATUITO PARA A
COMUNIDADE;

GALERIA DE ARTE DA FACULDADE DA CIDADE;
TEATRO DA FACULDADE DA CIDADE;
VIDEOTECA.
A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA MANTÉM FILIAIS EM VÁRIOS LOGRADOUROS
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NOS QUAIS TEM INSTALADAS AS UNIDADES DE ENSINO, ONDE PRESTA, EM QUASE TODAS
AS SUAS FILIAIS, OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS AOS ALUNOS DA UNIVERCIDADE E DO COLÉGIO CIDADE.

II

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE COMO MANTIDA

O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVER CIDADE NÃO TEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA,
MAS É O AMBIENTE ACADÊMICO EM QUE A ASSESPA PRESTA OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS COMO
CONTRATADA. COMPETE À MANTENEDORA DESIGNAR O REITOR DA UNIVER CIDADE E, A ESTE,
DESIGNAR OS OCUPANTES DOS CARGOS OU FUNÇÕES DE DIREÇÃO, SUPERVISÃO, COORDENAÇÃO,
ASSESSORAMENTO, AUDITORIA OU CONSULTORIA DA INSTITUIÇÃO, ASSIM COMO OS INTEGRANTES DOS
ÓRGÃOS COLEGIADOS, COM MANDATO FIXADO, ALÉM DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS.
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BREVE HISTÓRICO
O CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVER CIDADE É UMA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR
CREDENCIADA PELO DECRETO DE 30 DE SETEMBRO DE 1998, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
EM 1º DE OUTUBRO DO MESMO ANO, COM SEDE NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. É MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO, FUNDADA EM 29 DE JULHO DE 1969, E INTEIRAMENTE DEDICADA À
FILANTROPIA. ESTÁ REGISTRADA NO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SOB A RESOLUÇÃO 62, DE
30/4/97, E FOI CONSIDERADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, PELO DECRETO 24/3/92, E ESTADUAL PELA LEI 2484,
DE 5/11/74.
ATUALMENTE, A UNIVER CIDADE É O MAIOR CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PAÍS ENTRE 72, A SEGUNDA MAIOR
INSTITUIÇÃO PRIVADA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E A 16ª INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DO BRASIL,
SEGUNDO DADOS DO INEP, DE FEVEREIRO DE 2003. PARA DINAMIZAR MAIS SUA ATUAÇÃO, A INSTITUIÇÃO CRIOU
VÁRIOS INSTITUTOS, DENTRE OS QUAIS O INSTITUTO DE ESTUDOS E AÇÕES SOCIAIS, MULTIDISCIPLINAR, O
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISAS JURÍDICAS, O INSTITUTO DE JORNALISMO, O INSTITUTO DE FILOSOFIA, O
INSTITUTO DE RECURSOS NATURAIS E ECOTURISMO, E O INSTITUTO DE ARTES VISUAIS.

FINALIDADES

SEUS ÚNICOS COMPROMISSOS SÃO COM A QUALIDADE, A CONSTANTE INOVAÇÃO E A AGILIDADE DE SUAS AÇÕES,
PARÂMETROS ESSES QUE HÁ MUITO VÊM ORIENTANDO TODAS AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA
INSTITUIÇÃO. PARA DEMONSTRAR ESSE COMPROMISSO, A EQUIPE DIRIGENTE DA UNIVERCIDADE, DENTRO DE UM
CUIDADOSO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, TUDO TEM FEITO PARA MANTÊ-LA SEMPRE SINTONIZADA COM AS
CONSTANTES MUDANÇAS EDUCATIVAS, ECONÔMICAS E TECNOLÓGICAS DO MUNDO MODERNO, CADA VEZ MAIS
GLOBALIZADO, OFERECENDO CURSOS CUJOS CURRÍCULOS REFLITAM DE FORMA EFETIVA OS PRINCIPAIS
ASPECTOS E IMPLICAÇÕES RELACIONADOS COM ESSAS EVOLUÇÕES.

III - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
DA A S S E S P A
PRINCIPAIS CARACTERISTICAS
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(I)

A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE A ASSESPA E OS SEUS ALUNOS DA POSSUI A NATUREZA JURÍDICA DE UM

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO QUAL A INSTITUIÇÃO DE ENSINO OFERECE AO PÚBLICO - MEDIANTE
MÍDIA ESCRITA E TELEVISIONADA- PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA FORMAÇÃO PROFISSIONAL, CUJO PRAZO DE
REALIZAÇÃO DEPENDE DO CURSO ESCOLHIDO PELO CANDIDATO, NA OCASIÃO DE SEU INGRESSO, ATRAVÉS DE
PROCESSO SELETIVO, DENOMINADO TESTE DE ACESSO DIRETO (TAD) - ( CLÁUSULA 1ª );
(II)

O PRAZO DE REALIZAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO VARIA DE 3 A 5 ANOS, DEPENDENDO DO CURSO

SUPERIOR ESCOLHIDO, ACRESCIDO DE ATÉ MAIS 2 ANOS, DE MODO QUE SE ALCANCE O PRAZO MÁXIMO
DETERMINADO PELO MEC COM O DIREITO DO ALUNO TRANCAR SUA MATRÍCULA, SEM RISCOS DE CANCELAMENTO
-( CLÁUSULA 2ª );
(III)

O CONTRATO É FIRMADO PELO ALUNO E/OU SEU REPRESENTANTE LEGAL PARA OS MENORES DE 18

ANOS, APÓS O PROCESSO SELETIVO DE ENTRADA NA UNIVERCIDADE, SENDO RENOVADO AUTMATICAMENTE A
CADA PERÍODO LETIVO, QUANDO SÃO GERADAS AS OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTOS NA FORMA DE MENSALIDADES
EM CADA SEMESTRE, SURGINDO DAÍ O CONSEQÜENTE DIREITO CREDITÓRIO PARA A ASSESPA - ( § 1º DA CLÁUSULA
2ª );
(IV)

A CADA PERÍODO LETIVO O CONHECIMENTO É MINISTRADO ATRAVÉS DE AULAS PRESENCIAIS E DEMAIS

ATIVIDADES ESCOLARES REGULAMENTADAS PELO MEC, ORGANIZADAS SOB A FORMA DE DISCIPLINAS QUE
COMPÕEM O RESPECTIVO PROJETO PEDAGÓGICO OFERECIDO AOS ALUNOS, AGRUPADOS EM TURMAS DE UM
DETERMINADO CURSO, POR UNIDADES DE ENSINO SITUADAS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - ( § 1º DA CLÁUSULA
4ª );
(V)

O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREVÊ VALORES FIXOS PARA AS MENSALIDADES DURANTE

12 MESES CORRIDOS, EXISTINDO, PORÉM, DISPOSITIVOS QUE ASSEGURAM A MANUTENÇÃO DO SEU EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO, PERMITINDO ASSIM QUALQUER CORREÇÃO DE VALORES, NA HIPÓTESE DE OCORRER
ALGUM FATO QUE COMPROMETA A SOLIDEZ PATRIMONIAL DA ASSESPA - ( § 2º DA CLÁUSULA 9ª E CLÁUSULA 12ª );
(VI)

O VALOR DAS MENSALIDADES É CORRIGIDO ANUALMENTE, APLICANDO-SE O IGPM, O IPCA OU UMA

COMBINAÇÃO DOS DOIS, CONFORME A VARIAÇÃO DOS CUSTOS E AS CONDIÇÕES DE CONCORRÊNCIA
OBSERVADAS NO MERCADO EDUCACIONAL, SENDO 83% DOS CONTRATOS ( EM VALOR ) CORRIGIDOS NO INÍCIO DO
ANO E 17% ENTRE JULHO E AGOSTO, QUE CORRESPONDEM AOS MOMENTOS DE ENTRADAS DAS NOVAS TURMAS (§ 3º DA CLÁUSULA 9ª);
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O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOMENTE PODE SER RESCINDIDO POR DESISTÊNCIA

(VII)

FORMAL DO ALUNO, SUA TRANSFERÊNCIA OU POR INICIATIVA DA ASSESPA NOS CASOS DE INFRINGÊNCIA DO
REGIMENTO ESCOLAR OU INADIMPLEMENTO, NOS TERMOS PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR; NÃO
OCORRENDO NENHUM DESSES EVENTOS O CONTRATO SE RENOVA AUTOMATICAMENTE, A CADA PERÍODO
LETIVO, ATÉ A REALIZAÇÃO FINAL DO PROJETO PEDAGÓGICO COM A FORMATURA DO ALUNO -(CLÁUSULA 17ª);
A TAXA MÉDIA MENSAL DE INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES COBRADAS PELA ASSESPA SITUA-SE

(VIII)

EM MAIS OU MENOS 5,7 % DOS VALORES RECEBIDOS JÁ DEDUZIDOS OS DESCONTOS E BOLSAS, E ISSO SE DEVE À
OFERTA DE UM DESCONTO QUE É CONCEDIDO COM REGRESSIVIDADE EM RELAÇÃO À DATA DO PAGAMENTO - (
CLÁUSULA 18ª );
(IX)

A ASSESPA ESTÁ LIVRE PARA CEDER OU CAUCIONAR OS DIREITOS CREDITÓRIOS ORIGINADOS
DESSES CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, TANTO DAS MENSALIDADES VENCIDAS COMO
DAS VINCENDAS, QUE CONSTITUEM O SEU FUTURE FLOWS.

IV - DIREITOS CREDITÓRIOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS

OS DIREITOS CREDITÓRIOS SURGEM NOS ACORDOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, FIRMADOS
ATRAVÉS DO CONTRATO PADRÃO ENTRE A ASSESPA E SEUS ALUNOS, CONTRATOS ESSES QUE DEFINEM SEU
FLUXO DE CAIXA FUTURO, OBJETO DA TRANSAÇÃO ENTRE A ASSESPA E A UNIVER CIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS
S.A.
A OPERAÇÃO

OS RECURSOS NECESSÁRIOS À AQUISIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS SERÃO OBTIDOS PELA COMPANHIA
MEDIANTE A EMISSÃO DE DEBÊNTURES COM AS CARACTERÍSTICAS QUE SE SEGUEM:
·

DEBÊNTURES SIMPLES DE NATUREZA PARTICULAR DA ESPECIE SUBORDINADA, CONFORME
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DE 1ª EMISSÃO DE 16 300 DEBÊNTURES DE VALOR NOMINAL
UNITÁRIO IGUAL A R$ 1.000,00, NO VALOR TOTAL DE R$ 16.300.000,00 (DEZESSEIS MILHÕES E TREZENTOS
MIL REAIS) E REMUNERAÇÃO VARIAVEL, CONFORME O LUCRO;
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·

DEBÊNTURES SIMPLES DE NATUREZA PÚBLICA DA ESPECIE SUBORDINADA,, CONFORME INSTRUMENTO
PARTICULAR DE 2ª EMISSÃO DE 40 000 DEBÊNTURES DE VALOR NOMINAL UNITÁRIO IGUAL A R$ 1.000,00,
NO VALOR TOTAL DE R$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS) E REMUNERAÇÃO DE 1% A.M.
SOBRE O SALDO ATUALIZADO ANUALMENTE PELO IGPM.

A OPERAÇÃO FOI ESTRUTURADO COM BASE EM DOIS CONTRATOS PRINCIPAIS CELEBRADOS, PELA COMPANHIA,
QUAIS SEJAM:
A) O "CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS",
CELEBRADO ENTRE A COMPANHIA E A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO, MANTENEDORA DO
CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVER CIDADE, COM INTERVENIÊNCIA DO AGENTE FIDUCIÁRIO, OLIVEIRA
TRUST - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., POR ESSE CONTRATO A ASSESPA CEDE,
PARA A COMPANHIA, A TOTALIDADE DOS DIREITOS CREDITÓRIOS QUE DETÉM JUNTO AOS ALUNOS DOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO DA UNIVER CIDADE;
B) O "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E RESERVA DE MEIOS DE PAGAMENTO", CELEBRADO
ENTRE A COMPANHIA, A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO, MANTENEDORA DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVER CIDADE, E O BANCO BRADESCO S.A., COM INTERVENIÊNCIA DO AGENTE
FIDUCIÁRIO, OLIVEIRA TRUST - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, ATRAVES DO QUAL O
BANCO BRADESCO EXERCE A ATIVIDADE DE GESTOR DOS RECURSOS DA OPERAÇÃO.
O PREÇO GLOBAL, CERTO E AJUSTADO, DA PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DA CEDENTE
(ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO,PARA A CESSIONÁRIA (UNIVER CIDADE TRUST DE
RECEBÍVEIS S.A.) É DE R$ 78.864.000,00 (SETENTA E OITO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL
REAIS ), E SERÁ PAGO DA SEGUINTE FORMA:
A) UMA PRIMEIRA PARCELA NO VALOR DE R$16.300.000,00 (DEZESSEIS MILHÕES, E TREZENTOS MIL REAIS),
MEDIANTE A SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE 16.300 (DEZESSEIS MIL E TREZENTAS ) DEBÊNTURES DE
EMISSÃO PRIVADA;
B) UMA SEGUNDA PARCELA NO VALOR DE R$40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE REAIS), MEDIANTE A
SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL MIL) DEBÊNTURES DE EMISSÃO PÚBLICA; E
O TOTAL DE DEBÊNTURES DE EMISSÃO PÚBLICA RECEBIDO PELA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO
APÓSTOLO - ASSESPA, COMO PAGAMENTO PELOS DIREITOS CREDITÓRIOS, SERÁ COLOCADO EM MERCADO
MEDIANTE COLOCAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA COM A SEGUINTE DESTINAÇÃO PARA OS RECURSOS
(I) 60% (SESSENTA POR CENTO) DEVERÃO SER MANTIDOS EM DEPÓSITO JUNTO AO BANCO BRADESCO S.A. OU EM
OUTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APROVADA PELO AGENTE FIDUCIÁRIO E SERÃO UTILIZADOS,
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EXCLUSIVAMENTE, PARA PAGAMENTO OU AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA ASSESPA PERANTE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FORNECEDORES; E
(II) O RESTANTE DOS RECURSOS DEVERÁ SER UTILIZADO EM INVESTIMENTOS, DESENVOLVIMENTO E PESQUISAS
RELACIONADAS COM O OBJETO SOCIAL DA ASSESPA/UNIVER CIDADE, CONFORME DETALHAMENTO CONSTANTE
DO PRESENTE PROSPECTO.
OS DIREITOS CREDITÓRIOS DEVERÃO ESTAR RESPALDADOS EM CONTRATOS REGULARMENTE FIRMADOS COM
ALUNOS QUE ESTEJAM ADIMPLENTES COM TODAS AS OBRIGAÇÕES PERANTE A CEDENTE (ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE UNIVER CIDADE).
O CONTRATO DE CESSÃO ESTABELECE QUE A PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS DA CEDENTE
(ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA) PARA A CESSIONÁRIA (UNIVER CIDADE TRUST DE
RECEBÍVEIS S.A.) É FEITA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, OBRIGANDO-SE AS PARTES E SEUS
EVENTUAIS SUCESSORES, A QUALQUER TÍTULO, AO SEU FIEL E PONTUAL CUMPRIMENTO.
A ADMINISTRAÇÃO E A COBRANÇA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS SERÃO FEITOS, DE FORMA OBRIGATÓRIA, POR
COBRANÇA BANCÁRIA, MEDIANTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APROVADA PELO
AGENTE FIDUCIÁRIO, TENDO SIDO JÁ ASSINADO, PARA ESTE FIM, O "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE. SERVIÇOS
BANCÁRIOS" COM O BANCO BRADESCO S.A.

PROJEÇÕES EMPRESARIAIS
1 – Situação financeira atual
Desde a data de sua constituição, em 22 de Outubro de 2003, até o presente mês de
Julho/2004 a Companhia Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. encontra-se em
estado PRÉ-OPERACIONAL.
Sua característica é de uma Sociedade de Propósito Específico ( S P E ), constituída com a
finalidade exclusiva de emitir Debêntures para adquirir

direitos creditórios, representados

pelos contratos de pagamentos de mensalidades dos alunos da Associação Educacional São
Paulo Apóstolo ( ASSESPA), que estudam nos cursos de graduação da sua entidade mantida,
denominada Centro Universitário da Cidade ( UNIVER CIDADE ), no Estado do Rio de
Janeiro.
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Da data de sua constituição até o dia da Data Base ( 3/12/03) a Companhia tem incorrido em
gastos pré-operacionais de organização e administração num total de R$ 304.998,28

(

trezentos e quatro mil, novecentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos ) e se refere
aos seus gastos no ano de 2003, encontrando-se registrada no balanço de encerramento do
exercício na rubrica do Permanente sob o título gastos Diferidos.
Para arcar com estes gastos iniciais, a Companhia fez um contrato de mútuo com a ADPAR
Empresa Brasileira de Comércio Ltda, em 19 de Dezembro de 2003.

O valor total do

empréstimo foi de R$ 650.000,00 ( seiscentos e cinquenta mil reais ), disponibilizado mediante
comprovação das necessidades de desembolso e devendo ser amortizado no prazo de 12
meses, a contar do início das operações da Companhia Emissora, incidindo encargos
financeiros sobre o saldo devedor, igual ao índice de remuneração das Cadernetas de
Poupança, com data de aniversário do dia 19 de cada mês.

2 – Informações sobre as condições financeiras operacionais

Por se tratar de uma Sociedade de Propósito Especifico, constituída para adquirir direitos
creditórios de uma Instituição de Ensino Superior ( ASSESPA ), as condições financeiras da
Companhia e seus resultados operacionais decorrerão basicamente das obrigações que se
encontram firmadas no Contrato de Cessão daqueles direitos creditórios, cujas projeções são
as que se seguem :

DESEMPENHO FINANCEIRO PROJETADO

O " CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E
OUTRAS AVENÇAS " ESTABELECE O VOLUME DE DIREITOS CREDITÓRIOS QUE SERÃO
TRANSACIONADOS AO LONGO DOS 72 MESES DA OPERAÇÃO.
ESTE VOLUME ESTÁ ADEQUADO PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS QUE
INCIDIRÃO SOBRE AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA E O PAGAMENTO DAS CONTAS GERAIS DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUADRO ABAIXO:
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QUADRO DE PROJEÇÕES A

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

RECEITA
EFETIVA

DIREITOS
CREDITÓ-

% ANO A
ANO

RIOS

ENCARGOS
SOBRE OS
DIREITOS

TAXA DE
COBRANCA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

RECURSOS
LIVRES P/ OS
TITULOS

1

110.164

6.520

5.92%

(113)

(12)

(196)

6.199

2

114.354

16.972

14.84%

(293)

(36)

(196)

16.447

3

118.708

15.724

13.25%

(280)

(25)

(196)

15.223

4

123.210

14.464

11.74%

(256)

(25)

(196)

13.987

5

127.545

13.216

10.36%

(232)

(25)

(196)

12.763

6

132.025

11.968

9.06%

(209)

(24)

(196)

11.539

726.006

78.864

(1.383)

(147)

(1.176)

76.158

-1,49%

96,58%

TOTAIS
(%)

100,00%

-1,75%

-0,18%

QUADRO E5 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO

O PONTO CRÍTICO DAS PROJEÇÕES REVELA O COMPROMETIMENTO DA RECEITA EFETIVA
COM OS DIREITOS CREDITÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM
SEU NIVEL MAIS ALTO NO 2º ANO DA OPERAÇÃO, QUANDO CHEGA A 14,84%, O QUE
CORRESPONDE AO MOMENTO EM QUE AS DEBÊNTURES COMEÇAM A SER RESGATADAS, MAS
NOS ANOS SEGUINTES ESSE COMPROMETIMENTO VAI DECRESCENDO GRADATIVAMENTE,
CHEGANDO A MENOS DE 10% NO 6º E ÚLTIMO ANO DA OPERAÇÃO.

NO FINAL DO ANO DE 2004, ANTES DO PONTO CRÍTICO, O VALOR DOS BOLETOS EMITIDOS E
CEDIDOS SOMENTE DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DEVERÁ ALCANÇAR O TOTAL ANUAL DE R$
110 MILHÕES E UMA PROJEÇÃO DAS OBRIGAÇÕES COM OS DEBENTURISTAS ALCANÇARIA O
VALOR DE R$ 6,5 MILHÕES , O QUE CORRESPONDE A UM PERCENTUAL DE 5,9 % QUE ESTÁ
ABAIXO DO PONTO CRÍTICO DA PREVISÃO FEITA PARA O ANO 2 DO QUADRO ACIMA.

3 – Capacidade de pagamento das obrigações com os debenturistas
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10.01 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

A PARTIR DO CÁLCULO DO VOLUME DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O FIM CITADO, A
DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS SERÁ DADA CONFORME O QUADRO ABAIXO, ONDE SE PODE
OBSERVAR QUE O VOLUME DE RECURSOS LIVRES SUPORTA A EMISSÃO DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS COM UMA RESERVA DE SEGURANÇA QUE VARIA DE 29,3% A 33,9% DOS
COMPROMISSOS DE CAD A ANO.

APÓS A LIQUIDAÇÃO DOS JUROS MENSAIS E DAS AMORTIZAÇÕES ANUAIS DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS,O SALDO DE CAIXA SERÁ O RESULTADO DA COMPANHIA E SERÁ
DESTINADO À LIQUIDAÇÃO DOS ENCARGOS E DA AMORTIZAÇÃO DAS DEBÊNTURES PRIVADAS.
O QUADRO ABAIXO RESUME ESTA SITUAÇÃO:

QUADRO DE PROJEÇÕES B

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
OBRIGAÇÕES PARA A LIQUIDAÇÃO DOS TITULOS
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

JUROS

AMORTIZAÇÃO

TOTAL DAS
OBRIGAÇÕES

RECURSOS
LIVRES P/OS
TITULOS

SALDO DE
CAIXA =
RESERVA

FATOR DE
SEGURANÇA

1

(4.629)

0

(4.629)

6.199

1.570

0,339

2

(4.644)

(8.000)

(12.644)

16.447

3.803

0,301

3

(3.729)

(8.000)

(11.729)

15.223

3.494

0,298

4

(2.805)

(8.000)

(10.805)

13.987

3.182

0,294

5

(1.870)

(8.000)

(9.870)

12.763

2.893

0,293

6

(935)

(8.000)

(8.935)

11.539

2.604

0,291

(18.612)

(40.000)

(58.612)

76.158

17.546

TOTAL
(%)

-77,00%

100,00%

QUADRO E6 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

UNIVER CIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S/A
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Período de 22 de Outubro (Data da Constituição) à 31 de Dezembro de 2003
(Em reais)

1-

Operações

A UniverCidade Trust de Recebíveis S/A foi constituída em 22 de outubro de 2003 com
objetivo de adquirir direitos creditórios decorrentes das atividades educacionais da Associação
Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa, mantenedora do Centro Universitário da Cidade UniverCidade, como também a cessão e reaquisição dos direitos creditórios.
A Sociedade não poderá participar do capital de outra sociedade, nem fazer parte de grupo de
sociedades, bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros, incluindo seus
acionistas. A Sociedade se encontra em fase pré-operacional.
2-

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76 que dispõe sobre a
sociedade por ações, associados às normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM.
Conforme mencionado na nota 1, a Sociedade encontra-se em fase pré-operacional, razão
pela qual não está sendo apresentada a Demonstração do Resultado do período.
3 - Diferido
O ativo diferido está representado por gastos pré-operacionais necessários para a
organização, estruturação e adaptação administrativa da Companhia nesta fase inicial de
operacionalização de suas atividades, o qual será amortizado no prazo de 12 meses, a partir
do início das operações da Sociedade.
4 - Empréstimos
Representado por empréstimo de mútuo firmado com a Companhia ADPAR Empresa
Brasileira de Comércio Ltda., em 19 de dezembro de 2003, com a finalidade de suprir as
necessidades de caixa relacionadas as despesas pré-operacionais. O valor total do
empréstimo é de R$650.000, disponibilizados mediante comprovação de necessidade de
desembolso que até o encerramento do balanço foram utilizados o montante de R$304.998,
sobre os quais incidem encargos financeiros correspondentes a atualização do principal
cedido, utilizando a variação do índice de remuneração das Cadernetas de Poupança, com
vencimento final em 19 de dezembro de 2004.
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11.01 - NOTAS EXPLICATIVAS

A garantia dada, em caso de inadimplência do empréstimo será o próprio contrato de abertura
de crédito, o qual valerá como Título Executivo Extra Judicial.
5 - Capital Social
Em 31 de dezembro de 2003, o capital social foi totalmente subscrito e integralizado por
acionistas domiciliados no País, no valor de R$10.000, representado por 1.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Aos acionistas está assegurado um dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas
pela Assembléia Geral.
6 – Eventos Subseqüentes - Emissão de Debêntures
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2004, a Companhia
deliberou sobre a emissão de debêntures com as seguintes caracterísitcas:
Emissão privada de 16.300 debêntures, em uma única série, em 01 de dezembro de
2003, com vencimento em 08 de dezembro de 2009, com valor nominal de R$1.000 (hum mil
reais), totalizando a emissão de debêntures privadas no montante de R$16.300.000
(dezesseis milhões e trezentos mil reais).
As debêntures serão do tipo simples, nominativas e não conversíveis em ações, assim
como também não serão atualizadas monetariamente, nem farão jus ao recebimento de juros
remuneratórios.
Em Assembléia Geral Extraordinária, em 27 de janeiro de 2004, a Companhia deliberou sobre
a emissão de debêntures com as seguintes características, com base nos Arts. 44 e 45 da
Instrução n.º CVM 400/2003.
Emissão pública de 40.000 debêntures, em 01 de dezembro de 2003, com valor
unitário de R$1.000 (hum mil reais),, em série única, totalizando o montante de R$40.000.000
(quarenta milhões de reais), com vencimento em 08 de dezembro de 2009.
As debêntures serão escriturais e não conversíveis em ações, sendo na data de
emissão, subscritas por 100% do seu valor nominal e integralizadas em créditos no ato da
subscrição, os quais são decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais
gerados contra alunos dos demais cursos oferecidos pela UniverCidade. Os recursos
provenientes desta emissão destinam-se à sustentação do programa de aquisição de direitos
creditórios originados da Assespa, mantenedora da UniverCidade.
Há uma remuneração a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e
integralização equivalente a 1% sobre o saldo do valor unitário das debêntures em circulação,
não amortizado. A amortização integral das debêntures será em 05 parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira no 6º dia útil de dezembro de 2005 e a última no 6º dia útil de
dezembro de 2009.
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A emissão dessas debêntures tem por finalidade assegurar o pagamento, pelo mesmo
valor de emissão das debêntures, dos direitos creditórios cedidos pela mantenedora
Associação Educacional São Paulo Apóstolo - ASSESPA à Sociedade.
Até o mês de março de 2004, não houve movimentação financeira de recursos
provenientes da emissão de debêntures.
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5.2.1.3 – Demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2003,
com o Parecer dos Auditores Independentes, Demonstração
da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração
da Origem e Aplicação de Recursos e
Parecer do Conselho Fiscal
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
UNIVER CIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S/A
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Período de 22 de Outubro (Data da Constituição) à 31 de Dezembro de 2003
(Em reais)

1-

Operações

A UniverCidade Trust de Recebíveis S/A foi constituída em 22 de outubro de 2003 com
objetivo de adquirir direitos creditórios decorrentes das atividades educacionais da Associação
Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa, mantenedora do Centro Universitário da Cidade UniverCidade, como também a cessão e reaquisição dos direitos creditórios.
A Sociedade não poderá participar do capital de outra sociedade, nem fazer parte de grupo de
sociedades, bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros, incluindo seus
acionistas. A Sociedade se encontra em fase pré-operacional.
2-

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76 que dispõe sobre a
sociedade por ações, associados às normas e instruções da Comissão de Valores Mobiliários
- CVM.
Conforme mencionado na nota 1, a Sociedade encontra-se em fase pré-operacional, razão
pela qual não está sendo apresentada a Demonstração do Resultado do período.
3 - Diferido
O ativo diferido está representado por gastos pré-operacionais necessários para a
organização, estruturação e adaptação administrativa da Companhia nesta fase inicial de
operacionalização de suas atividades, o qual será amortizado no prazo de 12 meses, a partir
do início das operações da Sociedade.
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4 - Empréstimos
Representado por empréstimo de mútuo firmado com a Companhia ADPAR Empresa
Brasileira de Comércio Ltda., em 19 de dezembro de 2003, com a finalidade de suprir as
necessidades de caixa relacionadas as despesas pré-operacionais. O valor total do
empréstimo é de R$650.000, disponibilizados mediante comprovação de necessidade de
desembolso que até o encerramento do balanço foram utilizados no montante de R$ 304.998
sobre os quais incidem encargos

financeiros correspondentes a atualização do principal

cedido, utilizando a variação do índice de remuneração das Cadernetas de Poupança, com
vencimento final em 19 de dezembro de 2004.
A garantia dada, em caso de inadimplência do empréstimo será o próprio contrato de abertura
de crédito, o qual valerá como Título Executivo Extra Judicial.
5 - Capital Social
Em 31 de dezembro de 2003, o capital social foi totalmente subscrito e integralizado por
acionistas domiciliados no País, no valor de R$10.000, representado por 1.000 ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Aos acionistas está assegurado um dividendo obrigatório correspondente a 25% do lucro
líquido ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações determinadas
pela Assembléia Geral.
6 – Eventos Subseqüentes – Emissão de Debêntures
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2004, a Companhia
deliberou sobre a emissão de debêntures com as seguintes caracterísitcas:
-

Emissão privada de 16.300 debêntures, em uma única série, em 01 de dezembro de

2003, com vencimento em 08 de dezembro de 2009, com valor nominal de R$1.000 (hum mil
reais), totalizando a emissão de debêntures privadas no montante de R$16.300.000
(dezesseis milhões e trezentos mil reais).
-

As debêntures serão do tipo simples, nominativas e não conversíveis em ações, assim

como também não serão atualizadas monetariamente, nem farão jus ao recebimento de juros
remuneratórios.

244

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

UNIVER CIDADE TRUST DE RECEBIVEIS S.A.

SETEMBRO/2004

– ITR Data Base 31/12/2003

04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
Em Assembléia Geral Extraordinária, em 27 de janeiro de 2004, a Companhia deliberou sobre
a emissão de debêntures com as seguintes características, com base nos Arts. 44 e 45 da
Instrução n.º CVM 400/2003.
-

Emissão pública de 40.000 debêntures, em 01 de dezembro de 2003, com valor

unitário de R$1.000 (hum mil reais),, em série única, totalizando o montante de R$40.000.000
(quarenta milhões de reais), com vencimento em 08 de dezembro de 2009.
-

As debêntures serão escriturais e não conversíveis em ações, sendo na data de

emissão, subscritas por 100% do seu valor nominal e integralizadas em créditos no ato da
subscrição, os quais são decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais
gerados contra alunos dos demais cursos oferecidos pela UniverCidade. Os recursos
provenientes desta emissão destinam-se à sustentação do programa de aquisição de direitos
creditórios originados da Assespa, mantenedora da UniverCidade.
-

Há uma remuneração a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e

integralização equivalente a 1% sobre o saldo do valor unitário das debêntures em circulação,
não amortizado. A amortização integral das debêntures será em 05 parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira no 6º dia útil de dezembro de 2005 e a última no 6º dia útil de
dezembro de 2009.
-

A emissão dessas debêntures tem por finalidade assegurar o pagamento, pelo mesmo

valor de emissão das debêntures, dos direitos creditórios cedidos pela mantenedora
Associação Educacional São Paulo Apóstolo - ASSESPA à Sociedade.
-

Até o mês de março de 2004, não houve movimentação financeira de recursos

provenientes da emissão de debêntures.
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5.2.2 Últimas informações trimestrais
A última informação trimestral ( I T R ) referente ao ano de 2004 é a corrspondente ao
mês de Junho – Data Base 30/06/2004 e se encontra na seção que se segue :
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5.2.1.4 - Informações Trinestrais – I T R
Data Base de 30/06/2004
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
UNIVER CIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S/A
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
Período de 22 de Outubro (Data da Constituição) à 31 de Dezembro de 2003
(Em reais)

1-

Operações

A UniverCidade Trust de Recebíveis S/A foi constituída em 22 de outubro de 2003 com
objetivo de adquirir direitos creditórios decorrentes das atividades educacionais da
Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa, mantenedora do Centro
Universitário da Cidade - UniverCidade, como também a cessão e reaquisição dos
direitos creditórios.
A Sociedade não poderá participar do capital de outra sociedade, nem fazer parte de
grupo de sociedades, bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros,
incluindo seus acionistas. A Sociedade se encontra em fase pré-operacional.
2-

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais incluem os critérios estabelecidos pela Lei 6.404/76 que
dispõe sobre a sociedade por ações, associados às normas e instruções da Comissão
de Valores Mobiliários - CVM.
Conforme mencionado na nota 1, a Sociedade encontra-se em fase pré-operacional,
razão pela qual não está sendo apresentada a Demonstração do Resultado do
período.
3 – Diferido
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O ativo diferido está representado por gastos pré-operacionais necessários para a
organização, estruturação e adaptação administrativa da Companhia nesta fase inicial
de operacionalização de suas atividades, o qual será amortizado no prazo de 12
meses, a partir do início das operações da Sociedade.
2004
Gastos pré-operacionais
Taxas e emolumentos
Despesas Financeiras

412.465
85.299
21.349
519.113

2003

.

.

.

299.658
550
4.790

.

304.998

4 - Empréstimos

Representado por empréstimo de mútuo firmado com a Companhia ADPAR Empresa
Brasileira de Comércio Ltda., em 19 de dezembro de 2003, com a finalidade de suprir
as necessidades de caixa relacionadas as despesas pré-operacionais. O valor total do
empréstimo é de R$650.000, disponibilizados mediante comprovação de necessidade
de desembolso que até o encerramento do balanço foram utilizados no montante de
R$ 304.998 sobre os quais incidem encargos

financeiros correspondentes a

atualização do principal cedido, utilizando a variação do índice de remuneração das
Cadernetas de Poupança, com vencimento final em 19 de dezembro de 2004.
A garantia dada, em caso de inadimplência do empréstimo será o próprio contrato de
abertura de crédito, o qual valerá como Título Executivo Extra Judicial.
5 - Capital Social

Em 31 de dezembro de 2003, o capital social foi totalmente subscrito e integralizado
por acionistas domiciliados no País, no valor de R$10.000, representado por 1.000
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
Aos acionistas está assegurado um dividendo obrigatório correspondente a 25% do
lucro líquido ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das destinações
determinadas pela Assembléia Geral.
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6 – Emissão de Debêntures
Em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 26 de janeiro de 2004, a Companhia
deliberou sobre a emissão de debêntures com as seguintes caracterísitcas:
-

Emissão privada de 16.300 debêntures, em uma única série, em 01 de dezembro de

2003, com vencimento em 08 de dezembro de 2009, com valor nominal de R$1.000 (hum mil
reais), totalizando a emissão de debêntures privadas no montante de R$16.300.000
(dezesseis milhões e trezentos mil reais).
-

As debêntures serão do tipo simples, nominativas e não conversíveis em ações, assim

como também não serão atualizadas monetariamente, nem farão jus ao recebimento de juros
remuneratórios.
Em Assembléia Geral Extraordinária, em 27 de janeiro de 2004, a Companhia deliberou sobre
a emissão de debêntures com as seguintes características, com base nos Arts. 44 e 45 da
Instrução n.º CVM 400/2003.
-

Emissão pública de 40.000 debêntures, em 01 de dezembro de 2003, com valor

unitário de R$1.000 (hum mil reais),, em série única, totalizando o montante de R$40.000.000
(quarenta milhões de reais), com vencimento em 08 de dezembro de 2009.
-

As debêntures serão escriturais e não conversíveis em ações, sendo na data de

emissão, subscritas por 100% do seu valor nominal e integralizadas em créditos no ato da
subscrição, os quais são decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais
gerados contra alunos dos demais cursos oferecidos pela UniverCidade. Os recursos
provenientes desta emissão destinam-se à sustentação do programa de aquisição de direitos
creditórios originados da Assespa, mantenedora da UniverCidade.
-

Há uma remuneração a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e

integralização equivalente a 1% sobre o saldo do valor unitário das debêntures em circulação,
não amortizado. A amortização integral das debêntures será em 05 parcelas anuais e
sucessivas, sendo a primeira no 6º dia útil de dezembro de 2005 e a última no 6º dia útil de
dezembro de 2009.
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04.01 - NOTAS EXPLICATIVAS
-

A emissão dessas debêntures tem por finalidade assegurar o pagamento, pelo mesmo

valor de emissão das debêntures, dos direitos creditórios cedidos pela mantenedora
Associação Educacional São Paulo Apóstolo - ASSESPA à Sociedade.
-

Até o mês de março de 2004, não houve movimentação financeira de recursos

provenientes da emissão de debêntures.
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05.01 - COMENTÁRIO DO DESEMPENHO DA COMPANHIA NO TRIMESTRE

A Companhia está no estado pré-operacional, em processo de criação e aprovação junto à
CVM, conseqüentemente não há resultado do exercício no trimestre findo em 31 de dezembro
de 2003, nem tampouco comentários e análises sobre o seu desempenho.
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PROJEÇÕES EMPRESARIAIS

1 – Situação financeira atual

Desde a data de sua constituição, em 22 de Outubro de 2003, até o presente mês de
Junho/2003 a Companhia Emissora UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. encontrase em estado PRÉ-OPERACIONAL.
Sua característica é de uma Sociedade de Propósito Específico ( S P E ), constituída
com a finalidade exclusiva de emitir Debêntures para adquirir

direitos creditórios,

representados pelos boletos de pagamentos de mensalidades dos alunos da
Associação Educacional São Paulo Apóstolo ( ASSESPA), que estudam nos cursos de
graduação da sua entidade mantida, denominada Centro Universitário da Cidade (
UNIVER CIDADE ), no Estado do Rio de Janeiro.
Da data de sua constituição até o mês de Junho de 2004 a Companhia tem incorrido
em gastos pré-operacionais de organização e administração num total de R$
519.113,44 ( quinhentos e dezenove mil, cento e treze reais e quarenta e quatro
cenavos), dos quais a quantia de R$ 304.998,28 ( trezentos e quatro mil, novecentos
e noventa e oito reais e vinte e oito centavos )se refere ao ano de 2003 e encontra-se
registrada no balanço de encerramento do exercício na rubrica do Permanente sob o
título gastos Diferidos. O restante, correspondente a R$ 214.115,16 ( duzentos e
quatorze mil, cento e quinze reais e dezesseis centavos ), se refere aos gastos
incorridos pela Companhia já no exercício de 2004, até o mês de Junho e encontramse registrados na mesma rubrica, pois se referem a gastos de organização e
administração
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Para arcar com estes gastos iniciais, a Companhia fez um contrato de mútuo com a
ADPAR Empresa Brasileira de Comércio Ltda, em 19 de Dezembro de 2003. O valor
total do empréstimo foi de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais),
disponibilizado mediante comprovação das necessidades de desembolso e devendo
ser amortizado no prazo de 12 meses, a contar do início das operações da Companhia
Emissora, incidindo encargos financeiros sobre o saldo devedor, igual ao índice de
remuneração das Cadernetas de Poupança, com data de aniversário do dia 19 de
cada mês.

2 – Informações sobre as condições financeiras operacionais

Por se tratar de uma Sociedade de Propósito Especifico, constituída para adquirir
direitos creditórios de uma Instituição de Ensino Superior ( ASSESPA ), as condições
financeiras da Companhia e seus resultados operacionais decorrerão basicamente
das obrigações que se encontram firmadas no Contrato de Cessão daqueles direitos
creditórios, cujas projeções são as que se seguem :

DESEMPENHO FINANCEIRO PROJETADO

O " CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS " ESTABELECE O VOLUME DE DIREITOS
CREDITÓRIOS QUE SERÃO TRANSACIONADOS AO LONGO DOS 72 MESES DA
OPERAÇÃO.
ESTE VOLUME ESTÁ ADEQUADO, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS
QUE INCIDIRÃO SOBRE AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA E O PAGAMENTO DAS
CONTAS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUADRO ABAIXO:
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QUADRO DE PROJEÇÕES A

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

RECEITA
EFETIVA

DIREITOS
CREDITÓ-

% ANO A
ANO

RIOS

ENCARGOS
SOBRE OS
DIREITOS

TAXA DE
COBRANCA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

RECURSOS
LIVRES P/ OS
TITULOS

1

110.164

6.520

5.92%

(113)

(12)

(196)

6.199

2

114.354

16.972

14.84%

(293)

(36)

(196)

16.447

3

118.708

15.724

13.25%

(280)

(25)

(196)

15.223

4

123.210

14.464

11.74%

(256)

(25)

(196)

13.987

5

127.545

13.216

10.36%

(232)

(25)

(196)

12.763

6

132.025

11.968

9.06%

(209)

(24)

(196)

11.539

726.006

78.864

(1.383)

(147)

(1.176)

76.158

-1,49%

96,58%

TOTAIS
(%)

100,00%

-1,75%

-0,18%

QUADRO E5 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO

O COMPROMETIMENTO DA RECEITA EFETIVA COM OS DIREITOS CREDITÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA A OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO MOSTRA-SE MAIS ACENTUADO NO
2º ANO DA OPERAÇÃO, QUANDO CHEGA A 14,84%, O QUE CORRESPONDE AO MOMENTO EM
QUE AS DEBÊNTURES COMEÇAM A SER RESGATADAS, MAS NOS ANOS SEGUINTES ESSE
COMPROMETIMENTO VAI DECRESCENDO GRADATIVAMENTE, CHEGANDO A MENOS DE 10% NO
6º E ÚLTIMO ANO DA OPERAÇÃO.

NO MÊS DE ABRIL DE 2004 O VALOR DOS BOLETOS EMITIDOS SOMENTE PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO ALCANÇOU A QUANTIA DE R$ 7,8 MILHÕES E UMA PROJEÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
COM OS DEBENTURISTAS ALCANÇARIA O VALOR DE R$ 1,1 MILHÃO, O QUE CORRESPONDE A
UM PERCENTUAL ABAIXO DO PONTO CRÍTICO DA PREVISÃO FEITA PARA O ANO 2 DO QUADRO
ACIMA E NO MÉS DE JUL/04 CAIRIA PARA 12,9% PARA 12,9% DA RECEITA EFETIVA.
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3 – Capacidade de pagamento das obrigações com os debenturistas
A PARTIR DO CÁLCULO DO VOLUME DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O FIM CITADO, A
DESTINAÇÃO DESSES RECURSOS SERÁ DADA CONFORME O QUADRO ABAIXO, ONDE SE PODE
OBSERVAR QUE O VOLUME DE RECURSOS LIVRES SUPORTA A EMISSÃO DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS COM UMA RESERVA DE SEGURANÇA QUE VARIA DE 29,3% A 33,9% DOS
COMPROMISSOS DE CADA ANO.

APÓS A LIQUIDAÇÃO DOS JUROS MENSAIS E DAS AMORTIZAÇÕES ANUAIS DAS DEBÊNTURES
PÚBLICAS,O SALDO DE CAIXA SERÁ O RESULTADO DA COMPANHIA E SERÁ
DESTINADO À LIQUIDAÇÃO DOS ENCARGOS E DA AMORTIZAÇÃO DAS DEBÊNTURES PRIVADAS.
O QUADRO ABAIXO RESUME ESTA SITUAÇÃO:

QUADRO DE PROJEÇÕES B
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
OBRIGAÇÕES PARA A LIQUIDAÇÃO DOS TITULOS
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

JUROS

AMORTIZAÇÃO

TOTAL DAS
OBRIGAÇÕES

RECURSOS
LIVRES P/OS
TITULOS

SALDO DE
CAIXA =
RESERVA

FATOR DE
SEGURANÇA

1

(4.629)

0

(4.629)

6.199

1.570

0,339

2

(4.644)

(8.000)

(12.644)

16.447

3.803

0,301

3

(3.729)

(8.000)

(11.729)

15.223

3.494

0,298

4

(2.805)

(8.000)

(10.805)

13.987

3.182

0,294

5

(1.870)

(8.000)

(9.870)

12.763

2.893

0,293

6

(935)

(8.000)

(8.935)

11.539

2.604

0,291

(18.612)

(40.000)

(58.612)

76.158

17.546

TOTAL
(%)

-77,00%

100,00%

QUADRO E6 EXTRAIDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONOMICA,
ELABORADO PELA UNITAS DTVM S.A. COORDENADORA DA EMISSÃO
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5.2.3 Eventos subsequentes relevantes
Como a Companhia ainda encontra-se em estado pré-opercional no primeiro semestre de
2004 não há eventos relevantes
verificação parcial

que mereçam destaque

nesse período, salvo uma

das projeções anuais que constam do Estudo de Viabilidade que se

encontra no item 3.7 deste Prospecto. Essa verificação parcial pode ser vista no título
“Informações suplementares do 1º semestre de 2004” na seção 7.1.3, deste Prospecto DEMAIS INFORMAÇÕES

DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS NÃO DESTACADAS

ANTERIORMENTE.
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6.1.1 Denominação social da companhia.
A COMPANHIA É UMA SOCIEDADE POR AÇÕES, CONSTITUÍDA EM 22 DE OUTUBRO DE 2003, NA
SEDE DA SOCIEDADE NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 90 - 10º ANDAR - PARTE. COM A
FINALIDADE ESPECÍFICA DE (I) ADQUIRIR DIREITOS CREDITÓRIOS DECORRENTES DAS
ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO ASSESPA, MANTENEDORA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE - UNIVER CIDADE E (II) A
CESSÃO E A REAQUISIÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS REFERIDOS NA ALÍNEA ANTERIOR.
A COMPANHIA FOI CONSTITUÍDA POR INICIATIVA DE UM GRUPO DE PESSOAS FÍSICAS, A
SEGUIR CITADAS:
(A) RICARDO DE FIGUEIREDO LIMA, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO,

PORTADOR DA

CARTEIRA DE IDENTIDADE RG Nº 01722091-4 EXPEDIDA PELO INSTITUTO FÉLIX PACHECO E
INSCRITO NO CPF SOB O Nº 025.569.447-49, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA ALMIRANTE
BARROSO, 90 - 10º ANDAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, O QUAL SUBSCREVEU 700
AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, CORRSPONDENTES A 70% DO CAPITAL
SOCIAL;
(B) AYRTON SANCHES GARCIA, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE, PROFESSOR,
PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG N.º 500.828.656-8 EXPEDIDA PELA SECRETARIA
DE SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO GRANDE DO SUL (SSP/RS) E INSCRITO NO CPF SOB O N.º
007.139.100-20, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 425CONJ. Nº 103 - CENTRO, NA CIDADE DE RIO GRANDE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, O QUAL
SUBSCREVEU 100 AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA, CORRSPONDENTES
A 10% DO CAPITAL SOCIAL;
(C) JOÃO DA ROCHA LIMA JR., BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, PORTADOR DA
CÉDULA DE IDENTIDADE RG Nº2.623.097, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE SEGURANÇA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 103.914.108-06, COM
ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA PADRE JOÃO MANOEL, 923 - 12º ANDAR, NA CIDADE DE SÃO
PAULO, ESTADO DE SÃO PAULO, O QUAL SUBSCREVEU 100 AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00
( DEZ REAIS ) CADA, CORRSPONDENTES A 10% DO CAPITAL SOCIAL; E
(D) LUIZ PAULO DE MATTOS ROSAS, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, INSCRITO NA OAB/RJ
SOB O Nº 21.386 E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 265.449.037-87, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA
RUA ALMIRANTE BARROSO, 90 - 10º ANDAR, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, O QUAL SUBSCREVEU 100 AÇÕES DE VALOR IGUAL A R$ 10,00 ( DEZ REAIS ) CADA,
CORRESPONDENTES A 10% DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA.
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6.1.2 Eventos relevantes nas atividades da companhia.
A COMPANHIA É UMA SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE) E SUA CONSTITUIÇÃO
TEM POR OBJETIVO ÚNICO FAZER UMA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES PARA ADQUIRIR
DIREITOS CREDITÓRIOS, ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

EDUCACIONAIS, FIRMADOS ENTRE OS ALUNOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DO CENTRO
UNIVERSITÁRIO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (UNIVER CIDADE ), E SUA MANTENEDORA A
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO .

6.1.3 Principais investimentos e desinvestimentos em participações
DADA A CARACTERÍSTICA DA COMPANHIA, COMO UMA SOCIEDADE DE PROPÓSITO
ESPECÍFICO, COM O OBJETIVO IDENTIFICADO NO ITEM 6.1.2 ACIMA, FOGE AO ESCOPO DA
SOCIEDADE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE QUE NÃO A ALÍ DESCRITA.

6.1.4 Principais investimentos e desinvestimentos em capital
COMENTÁRIO IDÊNTICO AO DO ITEM ANTERIOR.

6.1.5 Indicação de ofertas públicas de aquisição de ações
COMENTÁRIO IDÊNTICO AO DO ITEM ANTERIOR.

6.1.6 Eventos de transformação ou reestruturação societária
INEXISTIU QUALQUER EVENTO DESSA NATUREZA DESDE A CONSTITUIÇÃO DA
COMPANHIA EMISSORA.
6.1.7 Investimentos relevantes em outras sociedades
INEXISTE

QUALQUER

INVESTIMENTO

EM

OUTRA

SOCIEDADE

DESDE

A

CONSTITUIÇÃO DA COMPANHIA EMISSORA.
6.1.8 Contratos relevantes não diretamente relacionados com as atividades
INEXISTE QUALQUER CONTRATO RELEVANTE

DESDE A CONSTITUIÇÃO DA

COMPANHIA EMISSORA.
6.1.9 Ofertas públicas da companhia ou de terceiros para aquisição de valores
mobiliários.
INEXISTE QUALQUER EMISSÃO AUTORIZADA QUE NÃO SEJA PARA O PROPÓSITO
ESPECÍFICO DEFINIDO NO ITEM 6.1.2 ACIMA.
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6.2.1 Atividades e operações em desenvolvimento ou a serem desenvolvidas
Quando a Companhia iniciar suas operações, o que se espera ocorra ainda no 2º semestre do
ano de 2004, e dada a sua característica de propósito específico com um unico objetivo
definido no item 6.1.2, suas atividades estarão identificadas nos termos de dois contratos:
(i)

0 Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avenças ("Contrato de Cessão"), celebrado entre a Companhia e a Associação
Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA, mantenedora do Centro Universitário da
Cidade UNIVER CIDADE, com interveniência do Agente Fiduciário Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e

(ii)

0 Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento
("Contrato de Serviços Bancários"), celebrado entre o Banco Bradesco S.A., a
Companhia, a Associação Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA, mantenedora
do Centro Universitário da Cidade UNIVER CIDADE, e o Agente Fiduciário, Oliveira e
Trust - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
I - O Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios
e Outras Avenças

O Contrato de Cessão foi celebrado entre a Companhia UniverCidade Trust de Recebíveis
S.A. , como Cessionária e a Associação Educacional São Paulo Apóstolo ASSESPA,
mantenedora do Centro Universitário da Cidade UNIVER CIDADE, como Cedente, tendo a
interveniência do Agente Fiduciário, Oliveira

Trust Distribuidora de Títulos e Valores

Mobiliários Ltda., tendo por objeto a promessa de cessão para a Cessionária, de todos os
Direitos Creditórios de titularidade da Cedente. O prazo do contrato é de 6 (seis) anos a
contar da data de sua assinatura, que ocorreu em 19 de abril de 2004
O objeto do referido contrato abrange:
(i)

a cessão de todos os Direitos Creditórios, conforme relação detalhada que se constitui
no Anexo 1.1 do Contrato de Cessão e que, resumidamente, consiste em 100% dos
Direitos Creditórios gerados pela Cedente como resultado de contratos regularmente
firmados com seus alunos. A relação de Direitos Creditórios será atualizada a cada
semestre letivo, podendo a Cessionária, a seu exclusivo critério e com anuência do
interveniente, utilizar a relação citada para aditar o Anexo 1.1.
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A cessão dos Direitos Creditórios se aperfeiçoará e tornar-se-á definitiva com a tradição dos
títulos representativos dos Direitos Creditórios, após a Cedente entregar fisicamente para a
Cessionária ou para quem esta indicar, sem solução de continuidade, os Direitos Creditórios
objeto da promessa de cessão, nos prazos e valores estabelecidos no Anexo 6.1. do Contrato
de Cessão.
A tradição considerar-se-á aperfeiçoada no momento em que ocorrer um dos seguintes
eventos:
(i)

a Cedente entregar para a Cessionária, com os devidos endossos, se aplicáveis, os
títulos e demais documentos representativos da titularidade dos Direitos Creditórios;

(ii)

instituição financeira aprovada pelo Agente Fiduciário, (o " Banco Cobrador") registrar
os Direitos Creditórios em conta de cobrança de titularidade da Cessionária; ou

(iii)

o Banco Bradesco S.A. Agência 3369 - Central Rio ( o "Banco Cobrador" ), conforme
acordo firmado entre a ASSESPA, a UniverCidade TRUST e o Banco Bradesco S.A.,
em 19 de abril de 2004, ou outra instituição financeira indicada pelo Agente Fiduciário,
creditar o produto de cobrança dos Direitos Creditórios em conta de depósito, conta
corrente da cessionária.

A tradição dos Direitos Creditórios obedecerá aos critérios de elegibilidade definidos na
cláusula 5.1 do Contrato de Cessão, quais sejam:
I

serão considerados os Direitos Creditórios dos Alunos matriculados nas Unidades
Ipanema e Lagoa ;
(i)

Faculdade/Curso: serão considerados os Direitos Creditórios dos Alunos
regularmente matriculados nas Faculdades e cursos relacionados no Anexo
5.1;

(ii)

ano de matrícula: serão considerados os Direitos Creditórios, em ordem
decrescente, partindo do ultimo ano curricular do curso em que o Aluno esteja
matriculado, e

(iii)

data de vencimento dos Direitos Creditórios: serão considerados os Direitos
Creditórios com datas de vencimentos, em ordem crescente, de dia, mês e ano.

II

Caso os Direitos Creditórios elegíveis das unidades mencionadas no item I acima não
sejam suficientes para atender os valores constantes no Anexo 6.1, deverão ser
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considerados os Direitos Creditórios das unidades: a) Madureira; b) Taquara; c) Av.
Democráticos; d) Dias da Cruz; e) Ilha do Governador; f) Av. Brasil; g) Arquias
Cordeiro II; h) Nota Dez; i) Santa Cruz; j) Cachambi; k) Quality Shopping ; l) Centro;
m) D. Isabel; n) Campo Grande; o) Irajá; p) Bangu; q) Praça Seca ; r) Metro; s)
qualquer outra unidade que venha a ser constituída ou esteja ligada à UniverCidade,
na ordem estabelecida neste item e observando os critérios mencionados nas alíneas
(i), (ii) e (iii) do item I acima.
Os Direitos Creditórios deverão preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos
essenciais:
(i)

resultem de contratos regularmente firmados com alunos que estejam adimplentes
com todas as obrigações perante a Cedente;

(ii)

tenham vencimento não anterior à data da tradição;

(iii)

estejam livres e desembaraçados de todo e qualquer ônus, judicial ou extrajudicial, e
sobre eles não pesarem quaisquer restrições nem gravames de qualquer natureza que
impeçam a sua livre negociação, transferência ou cobrança, e

(iv)

não sejam objeto de contestação pelos alunos junto à Cedente.

O Contrato de Cessão estabelece que a promessa de cessão de Direitos Creditórios da
Cedente para a Cessionária é feita em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as
partes e seus eventuais sucessores, a qualquer titulo, ao seu fiel e pontual cumprimento.
O preço global, certo e ajustado, da promessa de cessão objeto do contrato é de R$
78.864.000,00 (setenta e oito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil reais) e será pago
pela Cessionária à Cedente da seguinte forma: (i) uma primeira parcela no valor de R$
16.300.000,00

( dezesseis milhões

e trezentos mil reais), mediante a subscrição e

integralização de 16.300 (dezessete mil e trezentas ) debêntures de emissão privada
realizada pela Cessionária, e (ii) uma segunda parcela no valor de R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais), mediante a subscrição e integralização de 40.000 (quarenta mil)
debêntures de emissão pública realizada pela Cessionária.
O total de debêntures de emissão pública recebido pela Cedente como pagamento pelos
Direitos Creditórios, terá a seguinte destinação:

QUADRO DE USOS E FONTES
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valores em 1000R$base, de Dezembro 2003
CAPTAÇÃO LÍQUIDA DE RECURSOS
TITULOS D2 COLOCADOS NO MERCADO.
CONTAS DA SECURITIZAÇAO
despesas com a estruturação (*1)
despesas gerais vinculadas com a estruturação (*2)
despesas com a colocação dos títulos (*3)
USO DOS RECURSOS
LÍQUIDO PARA UTILIZAÇÃO PELA ASSESPA
1. AMORTIZAÇÃO DE ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO.
2. FORNECEDORES E CONTAS APAGAR
3. OBRIGAÇÕES EM ATRASO
4. REFORÇO CAPITAL DE GIRO E NOVOS INVESTIMENTOS

(*1)
(*2)
(*3)

40.000
(2.660)
1,80%
0,35%
4,50%

37.340
8.000
2.240
14.640
12.460

As despesas com a estruturação referem-se aos honorários e custos de serviços
pagos às assessorias que foram contratadas para produzir o projeto e seus documentos acessórios, incluindo a obtenção do rating.;
As despesas gerais vinculadas com a estruturação referem-se a custos com publicações,registros, viagens, taxa CVM, prospecto e as demais contas de custeio
da administração desse projeto;
As despesas com a colocação dos títulos referem-se a uma estimativa de custos
de honorários de co1ocação e despesas Com o "road Show" de apresentação e
oferta do investimento.

A administração e cobrança dos Direitos Creditórios será feita, de forma obrigatória, por
cobrança bancária, por instituição financeira aprovada pelo Agente Fiduciário, tendo sido
assinado, para este fim, um Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios
de Pagamento com o Banco Bradesco S.A. para os Direitos Creditórios gerados em todas as
unidades de ensino da UniverCidade. Tal como estabelece o contrato, poderão ser incluídos
novos campi neste contrato ou em novos contratos estabelecidos com outras instituições
financeiras, sempre que aprovadas pelo Agente Fiduciário.
O Agente Fiduciário poderá, unilateralmente, determinar a substituição de qualquer Banco
Cobrador, indicando nova instituição financeira para a cobrança dos Direitos Creditórios, que
assumirá as mesmas obrigações do(s) Banco(s) Cobrador(es). Nesta hipótese, a Cedente e a
Cessionária não poderão se recusar a contratar a instituição financeira indicada pelo Agente
Fiduciário a menos que possuam fortes razões para não fazê-lo.
Da mesma forma, qualquer preceito estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços
firmado ou a ser firmado com o(s) Banco(s) Cobrador(es) aprovado(s) pelo Agente Fiduciário,
somente poderá ser alterado com consentimento das partes e do Agente Fiduciário, que
comparece como interveniente.
II - O Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento
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O Contrato de Prestação de Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamento ("
Contrato de Serviços Bancários") foi firrnado pelo Banco Bradesco S.A, pela Associação
Educacional São Paulo Apóstolo- ASSESPA, pela Companhia UniverCidade Trust de
Recebíveis e o Agente Fiduciário Oliveira Trust S.A.- DTVM Ltda.
O contrato é irrevogável e irretratável a partir da data de sua assinatura, que ocorreu em 19
de Abril de 2004, e perrnanecerá válido e vinculante até o completo e irrestrito cumprimento
pela ASSESPA e pela Companhia, de suas obrigações assumidas no Contrato de Cessão, na
Escritura de Debêntures de Emissão Privada, na Escritura de Debêntures de Emissão Pública
e no Contrato de Prestação de Serviços.
O objeto desse contrato é:
(i)

a cobrança de todos os Direitos Creditórios gerados pela prestação de serviços entre a
ASSESPA e seus Alunos em todas as unidades da UNIVER CIDADE no RJ.

(ii)

segregação dos recursos oriundos desta cobrança em contas de reserva e contas
correntes definidas e com fins específicos, e

(iii)

constituição de Fundos específicos para fazer frente às obrigações da Companhia com
a 2a. emissão de debêntures.

o contrato prevê alguns procedimentos, que em resumo, são:
(i)

a Companhia informará ao Banco e ao Agente Fiduciário, no primeiro dia útil de cada
mês, os valores e datas para a transferência à Conta Reserva de Juros, à Conta
Reserva de Amortização e à Conta Principal da Companhia em cada mês, de acordo
com o Anexo 6.1. do Contrato de Cessão , atualizados nos mesmos termos daquele
Contrato.

(ii)

a ASSESPA colocará a totalidade dos Direitos Creditórios gerados pela prestação de
serviço a seus alunos em cobrança no BRADESCO S.A., gerando o respectivo
depósito dos valores correspondentes a cada cobrança numa Conta Cobrança, de
titularidade da Companhia. A Conta Cobrança é a conta mantida sob o nº 700-5 da
agência 3369 -Agência Empresa-do Banco, na cidade do Rio de Janeiro-Centro-RJ;

(iii)

a partir do 1º ( primeiro ) dia útil de cada mês, contado da data de subscrição das
Debêntures Públicas, todos os valores decorrentes do recebimento dos Direitos
Creditórios, serão obrigatoriamente transferidos da Conta Cobrança para a Conta

287

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

Reserva de Juros, até que os valores depositados nesta conta sejam equivalentes ao
valor do pagamento de juros devidos aos debenturistas. A Conta Reserva de Juros é a
conta mantida sob o nº 701-3 da agência 3369 -Agência Empresa-do Banco, na cidade
do Rio de Janeiro-Centro-RJ;
(iv)

mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contados da data de emissão das
Debêntures Públicas, imediatamente após ser completada a formação do adequado
saldo da Conta de Reserva de Juros, nos termos acima mencionados, iniciar-se-á a
constituição da Conta Reserva de Amortização, a qual será constituída mediante a
transferência obrigatória de todos os demais valores decorrentes do recebimento dos
Direitos Creditórios, até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja
equivalente a 1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima
parcela de amortização das Debêntures Publicas. A Conta Reserva de Amortização é
a conta mantida sob o nº 704-8 da agência 3369 -Agência Empresa-do Banco, na
cidade do Rio de Janeiro-Centro-RJ;

(v)

tão logo a Conta Reserva de Juros e a Conta Reserva de Amortização possuam
saldos suficientes para o pagarnentos de juros e amortização das Debêntures
Ptiblicas, respectivamente, o saldo remanescente na Conta Cobrança deverá ser
transferido para a Conta Principal da Companhia até o limite informado mensalmente
pela Companhia no 1º ( primeiro ) dia útil . A Conta Principal da Companhia é a conta
mantida sob o nº 705-6 da agência 3369 -Agência Empresa-do Banco, na cidade do
Rio de Janeiro-Centro-RJ;, e

(vi)

a partir de então, o saldo remanescente na Conta Cobrança deverá ser transferido
para a Conta Principal da ASSESPA. A Conta Principal da ASSESPA é a conta
mantida sob o nº 82.273-6 da agência 3369 -Agência Empresa-do Banco, na cidade
do Rio de Janeiro-Centro-RJ;.

Uma vez efetuados os depósitos nas diferentes contas acima citadas, a movimentação dos
recursos dessas contas obedece determinadas regras definidas no Contrato de Serviços
Bancários, quais sejam:
(i)

no 6º (sexto) dia util de cada mês subsequente ao de referência, a contar do mês em
que ocorrer a 1a. subscrição das Debêntures Publicas, a Companhia fará o pagamento
dos juros devidos aos debenturistas, de acordo corn a Escritura de Debêntures
Públicas, utilizando-se dos recursos depositados na Conta Reserva de Juros, e caso
não o faça, o Agente Fiduciário instruirá o Banco sobre o destino a ser dado ao saldo
existente na Conta Reserva de Juros.Caso o saldo da Conta Reserva
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de Juros não seja suficiente para cobrir os valores devidos, o Banco está autorizado a
transferir até a totalidade dos saldos existentes na Conta Principal da Companhia para
a referida Conta Reserva de Juros;
(ii)

no 6º (sexto) dia util do mês de abril dos anos de 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, a
Companhia fará o pagamento das respectivas parcelas de amortização das
Debêntures Publicas, de acordo com a Escritura de Debêntures Publicas, utilizando-se
dos recursos depositados na Conta Reserva de Amortização. Caso a Companhia não
realize o pagamento de qualquer das parcelas de amortização, o Agente Fiduciário
instruirá o Banco sobre o destino a ser dado ao saldo existente na Conta Reserva de
Arnortização. Caso o saldo da Conta Reserva de Amortização não seja suficiente para
cobrir os valores devidos, o Banco está autorizado a transferir até a totalidade dos
saldos existentes na Conta Principal da Companhia para a referida Conta Reserva de
Amortizaçao;

(iii)

0 saldo depositado na Conta Principal da Companhia será de livre movimentação e
será utilizado para o pagamento de suas contas de custeio, de taxas bancárias, de
encargos tributários e, finalmente, para o pagamento das parcelas de amortização e
remuneração

das

Debêntures

Privadas,

sem

nenhuma

supervisão

e/ou

responsabilidade do Banco, e
(iv)

0 saldo depositado na Conta Principal da ASSESPA será de sua livre movimentação,
podendo ser utlizado pela ASSESPA a seu exclusivo critério, sem nenhuma
supervisão e/ou responsabilidade do Banco.

O contrato estabelece ainda, que, na hipótese de o Banco receber comunicação do Agente
Fiduciário informando sobre o não cumprimento de alguma das obrigações assumidas pela
Companhia relacionada com a emissão das debêntures, deverá bloquear imediatamente os
saldos da Conta Reserva de Juros, da Conta de Reserva de Amortização, da Conta
Principal da companhia e da Conta Principal da ASSESPA, impedindo, assim o acolhimento
de qualquer débito, inclusive, sern limitação, os cheques emitidos pela Companhia, até que a
inadimplência que deu causa ao bloqueio seja sanada e comunicada por escrito pelo Agente
Fiduciário ao Banco.
Pelo Contrato de serviço bancário, o Banco obriga-se:
(i)

a informar ao Agente Fiduciário, no prazo de 72 ( setenta e duas ) a ocorrência de
qualquer descumprimento por parte da Companhia de qualquer obrigação pactuada
nos terrnos do Contrato de Serviço Bancário;
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não acatar qualquer ordem da ASSESPA e/ou da Companhia em desacordo com as
cláusulas e condições do contrato, sem anuência por escrito de todas as partes;

(iii)

observar a correta movimentação das Contas estabelecidas no Contrato de Serviço
Bancário;

(iv)

apresentar ao Agente Fiduciário, à ASSESPA e à Companhia, no prazo máximo de 05
(cinco) dias a partir da solicitação, os extratos de cada uma das contas acima
mencionadas e que fazem parte do contrato de serviço bancário.

6.2.2 Influência de matéria prima e insumos nas atividades
Nenhuma influência de um ou outro caso nas atividades descritas na seção 6.2.1.
6.2.3 Influência de direito de propriedade intelectual nas atividades
Nenhuma influência desse caso nas atividades descritas na seção 6.2.1.
6.2.4 Influência de contratos de financiamento nas atividades
Nenhuma influência desse caso nas atividades descritas na seção 6.2.1
6.2.5 Contratos relevantes para o desenvolvimento das atividades
Existem 2 ( dois ) contratos relevantes : o de cessão de direitos creditórios e o de prestação
de serviços bancários, resumidos na própria seção 6.2.1 acima. Cópias autenticadas desses
contratos encontram-se anexadas na seção 9.0-OUTROS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES.
6.2.6 Canais de comercialização utilizados pela companhia
Além da UNITAS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na qualidade de
Coordenadora da Emissão e Distribuição das Debêntures emitidas pela Companhia, inexistem
quaisquer outros canais de comercialização, dadas as características da Companhia Emissora
e de suas atividades.
6.2.7 Principais estabelecimentos ligados às atividades
Além da própria Sede da Companhia, na Av. Almirante Barroso, 90 / 10º andar – Rio de
Janeiro (RJ), são ligados às atividades da Emissora a Administração Central da Associação
Educacional São Paulo Apóstolo, localizada na Rua Humaitá 275 / 8º andar - Rio de Janeiro
(RJ) e a Agência 3369 – Agência Empresa do Banco Bradesco S.A. no Rio de Janeiro.
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6.3 – ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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6.3.1 – Participação relevante
A Companhia Emissora foi recém criada como Sociedde de Propósito Específico (SPE), ainda
encontra-se em estado pré-opercional e como companhiai independente não faz parte de
qualquer grupo.
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6.4 – PROPRIEDADES, PLANTAS E EQUIPAMENTOS
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6.4.1 – Planos de investimentos
A Companhia Emissora foi recém criada como Sociedde de Propósito Específico (SPE), ainda
encontra-se em estado pré-operacional, não realizou e nem tem planos de realizar qualquer
investimento relevante em plantas ou equipamentos, pois não é esse o seu objetivo constante
do Estatuto Social.

294

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

6.5 – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
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6.5.1 – Acionistas

A UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. foi constituída em 22 de Outubro de 2003
sob a forma de Sociedade Anônima, tendo sido emitidas as Ações no total de 1 000 (
um mil ) com valor nominal de R$ 10,00 ( dez reais ) cada uma, representativas do
capital social, correspondente a R$ 10.000,00 (Dez mil reais), representado por 1.000
(hum mil) Ações Ordinárias de valor igual a R$ 100,00 ( cem reais ), todas sob a
forma nominativa e sem emissão de certificados ou cautelas, com a seguinte
composição :
COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
ESPÉCIES

SUBSCRITAS

INTEGRALIZADAS

QUANTIDADE

VALOR R$

QUANTIDADE

VALOR R$

ORDINÁRIAS

1.000

10.000,00

1.000

10.000,00

PREFERENCIAIS

---

---

---

---

TOTAL

1.000

10.000,00

1.000

10.000,00

SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO

Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade RG nº 01722091-4 expedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito no CPF
sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º
andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ ; acionista controlador, detentor de 700 (
setecentas ) Ações, correspondentes a 70% ( setenta por cento ) do capital social.
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor, portador da
Carteira de Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no CPF sob o n.º 007.139.100-20,
com endereço comercial na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 425- conj. nº 103 –
Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul; detentor de 100 ( cem
) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do capital social.
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de
Identidade RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de São Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com endereço comercial na
Rua Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; detentor de 100 ( cem ) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do
capital social.
Luiz Paulo de Mattos Rosas, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº
21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial na Av.
Graça Aranha 406 / 5º andar - CEP 20030.001, Estado do Rio de Janeiro; detentor de
100 ( cem ) Ações, correspondentes a 10% ( dez por cento ) do capital social.
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6.5.2 – Ações em Tesouraria
Não há Ações em Tesouraria
6.5.3 – Valores Mobiliários emitidos pela companhia ( conversíveis ou não )
Por deliberação de Assembléia Geral Extraordinária de 26/01/2004 e de

27/01/2004, a

Companhia foi autorizada a fazer duas emissões, sendo uma privada com 16.300 (dezesseis
mil e trezentas ) Debêntures de valor unitário igual a R$ 1.000,00 (hum mil reais) e uma outra
pública, que estva em processo de registro na CVM, com 40.000 ( quarenta mil ) Debêntures,
também de valor unitário igual a R$ 1.000,00 ( hum mil reais ).
As duas emissões foram autorizadas em Assembléia Geral Extraordinária da Companhia, com
a finalidade específica de pagar a aquisição de direitos creditórios, representados por
contratos de prestação de serviços educacionais da Associação Educacional São Paulo
Apóstolo, que será a única e exclusiva subscritora da distribuição primária.
A emissão privada se refere a Debêntures com participação nos lucros da Companhia
Emissora e a emissão pública se refere a debêntures com remuneração de 1% a.m. ( hum por
cento ao mês), com saldos atualizados anualmente pelo IGPM e resgates em 5 quotas anuais
de 20% do valor atualizado da debênture, a partir do 2º ano a contar da emissão.
6.5.4 – Acordo de Acionistas
Não há registro de qualquer acordo de acionistas
6.5.5 – Transações com partes relacionadas
Não há registro de qualquer transação ou operação relevante com partes relacionadas
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6.6 ADMINISTRAÇÃO
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6.6.1 Composição da administração
Conselho de Administração
Os membros do Conselho de Administração da Companhia Emissora são os que se seguem
e foram todos eleitos na Assembléia Geral de Constituição da Sociedade, e Aprovação do
Estatuto Social, no dia 22 de Outubro de 2003, por um prazo de 3 ( três ) anos, podendo ser
reeleitos:
Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade RG nº 01722091-4 expedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito no CPF sob o
nº 025.569.447-49, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso, 90 - 10º andar, na
cidade do Rio de Janeiro, RJ;
Atividade principal : Administrador de Empresas
Ayrton Sanches Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor, portador da Carteira de
Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio
Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no CPF sob o n.º 007.139.100-20, com endereço comercial
na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 425- conj. nº 103 – Centro, na cidade de Rio Grande,
Estado do Rio Grande do Sul;
Atividade principal : Advogado
João da Rocha Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo e
inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com endereço comercial na Rua Padre João Manoel,
923 – 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo;
Atividade principal : Empresário e Professor Universitário
Luiz Paulo de Mattos Rosas, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/RJ nº 21.386 e
inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço comercial na Rua Almirante Barroso,
90 – 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
Atividade principal : Advogado
Conselho Fiscal (Efetivos )
Os membros efetivos do Conselho Fiscal da Companhia Emissora são os que se seguem e
foram indicados, pelo prazo de um exercício, em Assembléia Geral Extraordinária, realizada
no dia 27 de Nov de 2003 para apreciação do Balanço de Encerramento do Exercício de 2003.
Antonio da Costa Dantas Neto , brasileiro, casado, economista CORECON 5159 (RJ), portador
da Carteira de Identidade 3 178 093 (IFP), inscrito no CPF 044.480.227-49.
Atividade Principal : Consultor em Finanças e Magistério Superior na Universidade Federal
Fluminense (RJ), com endereço residencial na Av. Rui Barbosa 286 / 16 – S.Francisco / Niterói
(RJ)
Manuel da Costa Madeira , português, casado, advogado OAB 60.739 (RJ) e inscrito no CPF
sob o número 387.783.517-15.
Atividade principal: Administrador de bens e gerente de operações imobiliárias da Colina
Paulista (RJ), com endereço comercial na Av. Graça Aranha 406/5º. Andar ( Rio de Janeiro )
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Sérgio Luiz Vieira, brasileiro, casado, economista CORECON 1366 (RJ), inscrito no CPF sob
o número 091.728.237-04
Atividade Principal : Pró Reitor Administrativo – Financeiro do Centro Universitário da Cidade,
com endereço comercial na Rua Humaitá 275 / 8º. andar ( Rio de Janeiro).
Diretoria Executiva
Os membros da Diretoria Executiva da Companhia Emissora são os que se seguem e foram
todos indicados, em Reunião do Conselho de Administração da Sociedade, realizada em 23
de Outubro de 2003, por um prazo de dois anos e meio, até o mês de abril de 2006.
Ricardo de Figueiredo Lima, acima qualificado para o cargo de Diretor Presidente;
Roberto Ferreira Cordeiro de Mello, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº
18620 e inscrito no CPF sob o nº 154.945.867-15, com endereço comercial na Avenida
Almirante Barroso, 90 – 10º andar, parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores;
Atividade principal : Advogado
Rodrigo Gralha Garcia, brasileiro, advogado, OAB 123.442 (RJ) portador da Carteira de
Identidade RG nº 10644164215 e inscrito no CPF sob o nº 814.327.630-91, para o cargo de
Diretor Administrativo e Financeiro
Atividade principal : Analista de Operações Financeiras. Já exerceu o cargo de Gerente
Financeiro das Lojas Quebra-Mar na Cidade de Rio Grande (RGS). Está em fase de conclusão
de curso (fazendo monografia) do MBA em Gestão de Negócios do IBMEC (RJ) e em
realização o MBA de Analista Internacional, no Centro de Ciências Juridicas e Econômicas da
UFRJ (RJ).

6.6.1.1 Relações familiares, ações, contratos e outras obrigações
Existe relação familiar entre o acionista Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr.
Ayrton Sanches Garcia

e seu filho

Sr. Rodrigo Gralha Garcia, Diretor Administrativo

Financeiro da Companhia Emissora; quanto aos demais não há qualquer registro de
parentesco, ações, contratos ou outras obrigações relevantes

entre os membros da

Administração.

6.6.2 Diretor de relações com investidores
O Diretor de Relações com Investidores é o Advogado , Dr. Roberto Ferreira Cordeiro
de Melo , inscrito na OAB/RJ sob o nº 18.620 e inscrito no CPF sob o nº 154.945.867-15, que
responde pelos assuntos inerentes na sede da Companhia, na Av. Almirante Barroso, 90/10º
andar, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ) CEP 20031.002, com TEL/FAX número (xxx) (21)
2524 0457 e E-mail : < diretoria@trust.univercidade.edu >.

302

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

6.6.3 Remuneração
A Companhia Emissora ainda se encontra no estado pré-operacional, não tendo havido
nenhum demonstrativo de resultados, nem atribuição de remuneração a qualquer dos
membros da administração. Mas no ato de constituição da Companhia foi estipulada uma
remuneração anual até o limite de R$ 100.000,00 ( Cem mil reais ) para os membros do
Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.
6.6.4 Planos de opção de compra de ações.
Inexiste nos registros da Companhia quaisquer planos de compras de ações.
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6.7 – PESSOAL
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6.7.1 Descrição do grupo de empregados da companhia
A Companhia encontra-se em estado pré-operacional, com todos os serviços de instalação e
organização sendo feitos através de prestação de serviços especializados. Quando estiver em
operação a Companhia Emissora deverá manter essa característica, pois suas atividades se
resumirão ao acompanhamento on-line, pelo Diretor Administrativo Financeifro, dos
lançamentos em contas bancárias, que serão feitos pelo Banco Gestor, por conta do Contrato
de Prestação de Serviços Bancários, cuja cópia encontra-se na seção 9.2 deste Prospecto.

6.7.2 Relações entre a companhia e sindicatos de empregados
Inexiste qualquer relação, em razão do exposto no sub-item 6.7.1 anterior.

6.7.3 Planos de opção de compra de acões para empregados
Inexiste qualquer plano nesse sentido.
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6.8 – CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS

Não existe contingência de qualquer natureza que mereça comentário.
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6.9 – OUTRAS INFORMAÇÕES E CONTINGÊNCIAS RELEVANTES

Não existem outras informações e contingências que mereçam comentários.
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7. OUTRAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
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7.1 – INFORMAÇÕES E PROJEÇÕES FINANCEIRAS DO ANO EM CURSO
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7.1.1 – Demonstrações Financeiras de 31/05/2004
com Notas Explicativas e Pareceres
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7.1.2 – Demonstrações Financeiras de 30/06/2004
com Notas Explicativas e Pareceres
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7.1.3 – Informações Suplementares do 1º Semestre de 2004
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O CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E
OUTRAS AVENÇAS " ESTABELECE O VOLUME DE DIREITOS CREDITÓRIOS QUE SERÃO
TRANSACIONADOS AO LONGO DOS 72 MESES DA OPERAÇÃO.
ESTE VOLUME ESTÁ ADEQUADO, PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ENCARGOS QUE
INCIDIRÃO SOBRE AS OPERAÇÕES DA COMPANHIA E O PAGAMENTO DAS CONTAS GERAIS DA
ADMINISTRAÇÃO, CONFORME QUADRO ABAIXO:
QUADRO I
DAS PROJEÇÕES INICIAIS

FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRUST
(VALORES EM R$ 1000, DE NOVEMBRO DE 2003
ANO
REFER.

RECEITA
EFETIVA

DIREITOS
CREDITÓ-

% ANO A
ANO

RIOS

ENCARGOS
SOBRE OS
DIREITOS

TAXA DE
COBRANCA

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

RECURSOS
LIVRES P/ OS
TITULOS

1

110.164

6.520

5.92%

(113)

(12)

(196)

6.199

2

114.354

16.972

14.84%

(293)

(36)

(196)

16.447

3

118.708

15.724

13.25%

(280)

(25)

(196)

15.223

4

123.210

14.464

11.74%

(256)

(25)

(196)

13.987

5

127.545

13.216

10.36%

(232)

(25)

(196)

12.763

6

132.025

11.968

9.06%

(209)

(24)

(196)

11.539

726.006

78.864

(1.383)

(147)

(1.176)

76.158

-1,49%

96,58%

TOTAIS
(%)

100,00%

-1,75%

-0,18%

EXTRAIDO DO QUADRO E5 DO ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA
ELABORADO PELA UNITAS – DTVM – COORDENADORA DA EMISSÃO

O COMPROMETIMENTO DA RECEITA EFETIVA COM OS DIREITOS CREDITÓRIOS NECESSÁRIOS
PARA A OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO MOSTRA-SE MAIS ACENTUADO NO 2º ANO DA
OPERAÇÃO, QUANDO CHEGA A 14,84%, O QUE CORRESPONDE AO MOMENTO EM QUE AS
DEBÊNTURES COMEÇAM A SER RESGATADAS, MAS NOS ANOS SEGUINTES ESSE
COMPROMETIMENTO VAI DECRESCENDO GRADATIVAMENTE, CHEGANDO A MENOS DE 10% NO
6º E ÚLTIMO ANO DA OPERAÇÃO.
DESEMPENHO FINANCEIRO PREVISTO / VERIFICADO
A COMPANHIA DEVERÁ ENTRAR EM OPERAÇÃO NO 2º SEMESTRE DE 2004, QUANDO AS
VARIÁVEIS DE PROJEÇÃO PODERÃO SER VERIFICADAS EFETIVAMENTE.

TODAVIA,

DECORRIDO UM SEMESTRE DESDE QUE AQUELAS PROJEÇÕES SOBRE O DESEMPENHO DA
ASSESPA FORAM REALIZADAS, É POSSÍVEL FAZER UMA ANÁLISE
COMPORTAMENTO

DAS

PRINCIPAIS

VARIÁVEIS

DAQUELE

MODELO

“EX-POST” DO
DE

PROJEÇÃO,

CONJUGANDO-A COM A VERIFICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE (IGPM), QUE AFETA
DIRETAMENTE OS VALORES DAS OBRIGAÇÕES FUTURAS DA COMPANHIA EMISSORA.
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QUADRO II
DAS REALIZAÇÕES DA ASSESPA NO 1º SEM/2004
E AS VARIAÇÕES NO IGPM
2004/ 1º SEM

ALUNOS

MENSALIDADES

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
MÉDIA

34674
27888
31442
30808
30335
30091
30029
30.752

R$ 9.349.200,33
R$ 7.272.897,07
R$ 8.340.317,83
R$ 8.589.396,80
R$ 8.418.317,65
R$ 8.328.779,39
R$ 8.537.138,31
R$8.405.150

VARIAÇÃO IGPM
(%)
0,61
0,88
0,69
1,13
1,21
1,31
--Acum = 5,97 %

Fonte : ASSESPA

NO MÊS DE FEV DE 2004 O VALOR DOS BOLETOS EMITIDOS SOMENTE PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA ASSESPA (UNIVERCIDADE) ALCANÇOU A QUANTIA DE R$ 7,3 MILHÕES EM SEU
MAIS BAIXO NÍVEL NO SEMESTRE RECÉM ENCERRADO, CONTRASTANDO COM O 1º MÊS DO
PERÍODO LETIVO, QUE CORRESPONDE AO MAIS ALTO NÍVEL DE RECEITAS. ESSES PICOS E
VALES TÊM OCORRÊNCIA REPETITIVA EM CADA PERÍODO LETIVO E DECORREM DE UM
COMPORTAMENTO TÍPICO OBSERVÁVEL EM CADA INÍCIO DE AULAS E QUE TENDE A
ESTABILIZAÇÃO NOS MESES SEGUINTES.
DE DEZEMBRO DE 2003 ( DATA FIXADA PARA A EMISSÃO ) A JUNHO DE 2004 O IGPM TEVE
UMA VARIACÃO ACUMULADA DE 5,97 % , O QUE CORRESPONDE A ELEVAR O VALOR DA
EMISSÃO PÚBLICA DE R$ 40 PARA R$ 42,4 MILHÕES E AS OBRIGAÇÕES NO PONTO DE
MÁXIMO PARA AMORTIZAÇÃO E JUROS FICARIAM NO ENTORNO DE R$ 1,130 MILHÃO, (R$ 706
MIL DE UMA QUOTA MENSAL DE AMORTIZAÇÃO E R$ 424 MIL DE JUROS), RESULTANDO NUM
COMPROMETIMENTO DAS RECEITAS DE JULHO CORRESPONDENTE A 13,2% .
COTEJANDO OS RESULTADOS OBSERVADOS NO QUADRO II COM AS MENSALIDADES DO MÉS
DE JULHO APENAS

VERIFICA-SE QUE O COMPROMETIMENTO DAS OBRIGAÇÕES (

AMORTIZAÇÃO E JUROS ) ESTARIAM ABAIXO DO COMPROMETIMENTO ( 14,84%% )
PROJETADO PARA O PONTO CRÍTICO ( ANO REF 2 ) NO QUADRO I DE PROJEÇÕES.
PARA TODO O PRIMEIRO SEMESTRE

DE 2004. AS VARIÁVEIS ALUNOS E MENSALIDADES

APRESENTADAS NO QUADRO II ACIMA, MOSTRAM UM CORRELACIONAMENTO MUITO FORTE
(r = 0,914), AMBAS REVELANDO UM COMPORTAMENTO ASSINTÓTICO BASTANTE ESTÁVEL,
APÓS OS MOVIMENTOS DE INÍCIO DE PERÍODO LETIVO. A JULGAR PELO QUE OCORRE A
CADA INÍCIO DE PERÍODO LETIVO, O MÊS DE AGOSTO PRÓXIMO DEVERÁ MOSTRAR UMA
INFLEXÃO PARA CIMA, PELA OORRÊNCIA DE NOVAS MATRÍCULAS, ELEVANDO TAMBÉM A
MÉDIA DAS MENSALIDADES, AINDA QUE MANTENDO A MENSALIDADE MÉDIA POR ALUNO.
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8.OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA
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8.1 Locais onde poderão ser obtidas informações adicionais sobre o prospecto e a
companhia emissora
Quaisquer outras informações sobre a Companhia Emissora, o presente Prospecto e
particularmente sobre a emissão pública de Debêntures poderão ser obtidas diretamente na
sede da UniverCidade Trust de Recebíveis S. A. na Avenida Almirante Barroso, 90 / 10º
andar, na Cidade do Rio de Janeiro (RJ) CEP 20031.002 - Tel / Fax. (21) 2524 0457, e-mail
<diretoria@trust.univercidade.edu>, ou no site www.univercidadetrust.com.br

em que ficará

disponibilizado ao público o presente propecto em documento pdf. ).
Para obter informações sobre o lançamento de Debêntures pela Companhia Emissora os
interessados poderão contactar o Diretor de Relações com Investidores, Dr. Roberto Ferreira
Cordeiro de Melo, nos meios de comunicação e endereços acima mencionados assim como
com a Coordenadora da Emissão: UNITAS – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A. , na Rua Padre João Manoel nº 923 / 12º andar – Bairro Cerqueira Cesar – São Paulo
(SP) CEP 01411.001 ou no e-mail <crl@unitas.com.br>.
Outras informações sobre o prospecto e a companhia emissora, também poderão ser obtidas
na Comissão de Valores Mobiliários ( CVM )
“A presente oferta pública foi estruturada de acordo com as disposições da Lei 6385 de 7 de Dezembro
de 1976 e Lei 6404 de 15 de Dezembro de 1976 e o presente prospecto foi elaborado de conformidade
com as Instruções nº 400, de 29 de Dezembro de 2003, da Comissão de Valores Mobiliários ( C V M ),
não cabendo, contudo, a essa instituição qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela
qualidade do emissor/ofertante, das instituições participantes e dos títulos e valores mobiliários objeto
da oferta.”
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9. OUTROS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES
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9.1 – CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE
DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS
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CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E
OUTRAS AVENÇAS

Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa

e

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A

e, como interveniente,

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
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CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE
DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como Cedente a
Associação

Educacional

São

Paulo

Apóstolo

-

Assespa

(“ASSESPA”), é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída sob

a forma de associação de fins não econômicos, de caráter beneficente,
educacional e cultural, considerada de utilidade pública federal pelo
Decreto de 24/03/92, e Estadual, pela lei nº 2484, de 05.11.74, dedicada
à filantropia social, sob a Resolução nº 62, de 30.04.97 com sede na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua José
Bonifácio, nº 140, inscrita no CNPJ/MF sob o no 34.150.771/0001-87,
neste ato representada de acordo com o seu Estatuto Social,
e, de outro lado como Cessionária,
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A (“UniverCidade
Trust”) , sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro,

Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 90, 10º
andar – parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº06.027.566/0001-93,
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por
seus diretores,
e, ainda, como Interveniente,
Oliveira

Trust

Distribuidora

de

Títulos

e

Valores

Mobiliários Ltda. , sociedade com sede na Cidade do Rio de

Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 500
Bloco 13-Grupo 205 - Condomínio DownTown - Barra da
Tijuca - Rio de Janeiro (RJ) CEP 22640.100 inscrita no CNPJ
sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada de
acordo com o seu Estatuto Social por seus diretores.
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CONSIDERANDO QUE:

(i) a ASSESPA é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
constituída sob a forma de associação de caráter beneficente,
educacional e cultural, mantenedora do Centro Universitário da Cidade
– UniverCidade, instituição de educação superior credenciada pelo
Decreto de 30 de setembro de 1998;
(ii) a UniverCidade Trust é uma sociedade constituída com o propósito
específico de (i) adquirir direitos creditórios decorrentes das atividades
educacionais da Associação Educacional São Paulo Apóstolo Assespa, mantenedora do Centro
UniverCidade (“UniverCidade”); e

Universitário da Cidade –

(ii) ceder e readquirir os direitos

creditórios referidos na alínea anterior;
(iii) a Cedente, em decorrência de contratos de prestação de serviços
educacionais (“Contratos Educacionais”), é ou será titular de direitos
creditórios (“Direitos Creditórios”) gerados contra alunos (“Alunos”) dos
diversos cursos oferecidos pela UniverCidade;
(iv) os Direitos Creditórios são ou serão representados por títulos líquidos,
certos e exigíveis, sobre os quais não recai ou recairá qualquer ônus,
gravame, condição ou restrição;
(v) a Cedente tem intenção de ceder os Direitos Creditórios gerados contra
os Alunos e a Cessionária tem interesse em adquirir tais Direitos
Creditórios;
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(vi) os recursos necessários para o pagamento do preço de cessão dos
Direitos Creditórios serão obtidos pela Cessionária por meio de
emissões privada e pública de debêntures (“Debêntures”), cujas minutas
das escrituras de emissão fazem parte do presente Contrato, na forma
dos Anexos “a” e “b”;
(vii) a Cedente receberá como pagamento pela cessão dos Direitos
Creditórios as Debêntures, privadas e públicas, de emissão da
Cessionária.
Resolvem as partes celebrar o presente contrato de Promessa de Cessão e
Aquisição de Direitos Creditórios (“Contrato”) nos seguintes termos e
condições:
Cláusula Primeira - Do Objeto
1.1. O objeto do presente Contrato é a promessa de cessão, para a
Cessionária, de todos os Direitos Creditórios de titularidade da Cedente
conforme relação detalhada que se constitui no Anexo 1.1 deste
Contrato, observado o estabelecido na cláusula 5.1. O Anexo 1.1, a
critério das Partes e ainda com anuência do ora Interveniente, poderá
ser aditado de tempos em tempos.
1.1.1.

A Cedente se compromete a fornecer à Cessionária, até os

dias 31 de março e 31 de agosto de cada ano, relação, por meio
magnético, de todos os Alunos matriculados nos diversos cursos
oferecidos pela UniverCidade, sendo que dessa relação constará o
nome do Aluno, a unidade em que está matriculado, a faculdade ou
curso em que está inscrito e, o valor dos Direitos Creditórios.
1.1.2.

A Cessionária poderá, a seu exclusivo critério e com

anuência do Interveniente, utilizar a relação mencionada no item 1.1.1
acima para aditar o Anexo 1.1.
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1.1.3. A Cedente se compromete, também, a fornecer à Cessionária,
com cópia para a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), até o dia 31 de
março e 31 de agosto de cada ano, uma previsão do número de alunos
e o volume de Direitos Creditórios que serão gerados para o semestre
letivo seguinte.
1.2.

A cessão dos Direitos Creditórios se aperfeiçoará e tornar-se-á definitiva
com a tradição dos títulos representativos dos Direitos Creditórios, em
conformidade com o disposto na cláusula sexta deste Contrato.
1.2.1.

A tradição dos Direitos Creditórios obedecerá aos critérios

de elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”) definidos na cláusula 5.1.

Cláusula Segunda – Requisitos Essenciais dos Direitos Creditórios
2.1. A Cedente declara que os Direitos Creditórios objeto da promessa
de cessão ora contratada preenchem ou preencherão cumulativamente
os seguintes requisitos:
(i)

resultam de contratos regularmente firmados com Alunos que estejam
adimplentes com todas as obrigações perante a Cedente;

(ii)

tenham vencimento não anterior à data da tradição;

(iii)

estejam livres e desembaraçados de todo e qualquer ônus, judicial ou
extrajudicial, e sobre eles não pesem quaisquer restrições nem gravames
de qualquer natureza que impeçam a sua livre negociação, transferência
ou cobrança; e

(iv)

não sejam objeto de contestação judicial pelos Alunos junto à Cedente.
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2.2. A promessa de cessão de Direitos Creditórios ora estabelecida
inclui todos os direitos e prerrogativas assegurados nos Contratos
Educacionais respectivos, celebrados entre a Cedente e os Alunos.
2.3. A presente promessa de cessão de Direitos Creditórios é feita em
caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se as partes e seus
eventuais sucessores, a qualquer título, ao seu fiel e pontual
cumprimento.
2.3.1. É vedada a cessão dos direitos e obrigações decorrentes deste
Contrato a terceiros, salvo com o prévio consentimento por escrito das
partes.

Cláusula Terceira – Preço e Forma de Pagamento
3.1. O preço global, certo e ajustado, da promessa de cessão objeto
deste Contrato, no valor de R$ 78.864.000,00 (setenta e oito milhões,
oitocentos e sessenta e quatro mil reais) será pago pela Cessionária à
Cedente, da seguinte forma: (i) 1ª Parcela, no valor de R$
16.300.000,00 (dezesseis milhões e trezentos mil reais), mediante a
subscrição e integralização de 16.300 (dezesseis mil e trezentas)
Debêntures de emissão privada realizada pela Cessionária; e (ii) 2ª
Parcela, no valor de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais),
mediante a subscrição e integralização de 40.000 (quarenta mil)
Debêntures de emissão pública realizada pela Cessionária. Este
pagamento feito pela Cessionária à Cedente, será feito através do
Banco Itaú (o “Banco Mandatário – Depositário”), conforme consta no
Contrato de Prestação de Serviços, firmado entre o Banco Itaú S.A. e a
UniverCidade Trust, em 16 de março de 2004.
3.2. Todos os valores em reais referidos neste Contrato e nos seus
Anexos serão atualizados na menor periodicidade admitida em lei,
desde a data de assinatura deste Contrato, pela variação acumulada do
IGP-M – Índice Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação
Getúlio Vargas, ou na falta de divulgação deste índice, pela variação
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acumulada do IPC – Índice de preços ao Consumidor, calculado pela
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São
Paulo (FIPE).
Cláusula Quarta – Destinação dos Recursos
4.1. Os recursos oriundos das Debêntures de emissão pública recebidos
pela Cedente, por intermédio do Banco Itaú, como pagamento pelos
Direitos Creditórios, serão utilizados, observada a seguinte ordem
hierárquica, para:
(i)

pagamento de passivos de curto prazo com fornecedores e instituições
financeiras e encargos e impostos em atraso, cujo o montante não tenha
sido objeto de negociação ou financiamento por parte do governo; e

(ii)

investimentos alocados para a expansão da UniverCidade e reforço de
capital de giro.

Cláusula Quinta - Dos Critérios de Elegibilidade para Tradição dos
Direitos Creditórios
5.1. A tradição dos títulos representativos dos Direitos Creditórios
prometidos

à

Cessionária

observará

os

seguintes

critérios

de

elegibilidade (os “Critérios de Elegibilidade”):
I – Unidades Ipanema e Lagoa: - Deverão ser considerados os Direitos
Creditórios dos Alunos matriculados nas Unidades Ipanema, e Lagoa
observada a seguinte ordem:

(i)

faculdade/curso - Serão considerados os Direitos Creditórios dos Alunos
regularmente matriculados nas Faculdades e cursos relacionados no
Anexo 5.1.

363

PROSPECTO

(ii)

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

ano de matrícula - Serão considerados os Direitos Creditórios, em ordem
decrescente, partindo do último ano curricular do curso em que o Aluno
esteja matriculado; e

(iii)

data de vencimento dos Direitos Creditórios - Serão considerados os
Direitos Creditórios com datas de vencimentos, em ordem crescente, de
dia, mês e ano.
II - Caso os Direitos Creditórios elegíveis das unidades mencionadas no
item I acima não sejam suficientes para atender os valores constantes
no Anexo 6.1, deverão ser considerados os Direitos Creditórios das
unidades: a) Madureira; b) Taquara; c) Av. Democráticos; d) Dias da
Cruz; e) Ilha do Governador; f) Av. Brasil; g) Arquias Cordeiro II; h) Nota
Dez; i) Santa Cruz; j) Cachambi; k) Quality Shopping ; l) Centro; m) D.
Isabel; n) Campo Grande; o) Irajá; p) Bangu; q) Praça Seca ; r) Metrô; s)
qualquer outra unidade que venha a ser constituída ou esteja ligada à
UniverCidade, na ordem estabelecida neste item e observando os
critérios mencionados nas alíneas (i), (ii) e (iii) do item I acima.
Cláusula Sexta – A Tradição Periódica dos Direitos Creditórios
6.1. A Cedente estará obrigada a transferir e entregar fisicamente para a
Cessionária ou para quem esta indicar (a “Tradição”), sem solução de
continuidade e observado os Critérios de Elegibilidade, os Direitos
Creditórios objeto desta promessa de cessão nos prazos e valores
estabelecidos no Anexo 6.1..
6.2. Para efeitos do disposto na cláusula 6.1, a Tradição considerar-se-á
aperfeiçoada no momento em que ocorrer um dos seguintes eventos: (i)
a Cedente entregar para a Cessionária, com os devidos endossos, se
aplicáveis, os títulos e demais documentos representativos da
titularidade dos Direitos Creditórios; (ii) instituição financeira aprovada
pelo Agente Fiduciário (o “Banco Cobrador”) registrar os Direitos
Creditórios em conta de cobrança de titularidade da Cessionária; ou (iii)
o Banco Bradesco S.A., Agência 3369 – Central Rio (o “Banco
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Cobrador”, conforme acordo firmado entre a ASSESPA, a UniverCidade
e o Banco Bradesco S.A. em 19 de abril de 2004), ou outra instituição
financeira indicada pelo Agente Fiduciário creditar o produto da
cobrança dos Direitos Creditórios em conta de depósito (conta corrente)
da Cessionária.
Cláusula Sétima – Administração e Cobrança dos Direitos Creditórios
7.1. A Cedente, obriga-se neste ato a apresentar todos os Direitos
Creditórios para cobrança bancária no Banco Bradesco S.A. (“Banco
Bradesco”), bem como a adotar todos os procedimentos estabelecidos
em contrato específico de prestação de serviços firmado com o Banco
Bradesco que terá como interveniente o Agente Fiduciário.
7.2. As instruções, procedimentos ou quaisquer cláusulas constantes do
contrato de prestação de serviços firmado com o Banco Bradesco
somente poderão ser alterados com consentimento das partes e do
Agente Fiduciário.
7.3. A Cedente e a Cessionária se obrigam a enviar, até o terceiro dia
útil de cada mês, ao Agente Fiduciário e à Austin Rating (“Agência
Classificadora de Risco”) ou outra agência que mantenha classificação
de risco vigente para as debêntures públicas, relatório contendo, no
mínimo, as seguintes informações: (a) total dos valores informados ao
Banco Bradesco no mês anterior, para serem segregados para a Conta
de Reserva de Juros, Conta de Reserva de Amortização; (b) total dos
valores segregados pelo Banco Bradesco no mês anterior, nas
respectivas contas; (c) total dos valores dos juros e amortização devidos
e pagos no mês anterior; (d) total dos valores dos juros e amortização a
pagar no mês corrente; (e) total dos saldos disponíveis, no último dia do
mês anterior, nas contas de reserva da Cessionária; (f) rentabilidade
média da aplicação dos recursos depositados no Fundo de Reserva de
Amortização, entre a última amortização e o último dia do mês anterior
ao do relatório; (g) total dos Direitos Creditórios em cobrança no Banco
Bradesco S.A.; e (h) previsão do montante de Direitos Creditórios que
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serão enviados para cobrança no Banco Bradesco, para o próximo
semestre letivo.
7.4. O Agente Fiduciário disponibilizará à comunhão de debenturistas,
mensalmente, até o dia 15 (quinze) de cada mês, com base nos dados
do último dia do mês anterior, relatório que contenha, no mínimo, as
seguintes informações: (a) total dos direitos creditórios em cobrança, no
Banco Bradesco; (b) valores retidos para a Conta de Reserva de Juros
no mês anterior; (c) total de juros pagos no mês anterior; (d) saldo na
Conta de Reserva de Juros; (e) valores retidos para a Conta de Reserva
de Amortização no mês anterior; (f) valores pagos a título de
amortização no mês anterior; (g) saldo disponível na Conta de Reserva
de Amortização; (h) índice de sobrecolateralização, calculado como o
quociente entre a soma dos saldos disponíveis na Conta de Reserva de
Juros, Conta de Reserva de Amortização e a soma dos compromissos a
pagar no mês seguinte; (i) rentabilidade média da aplicação dos
recursos depositados no Fundo de Reserva de Amortização, entre a
última amortização e o último dia do mês anterior ao do relatório, e (j)
previsão do montante de Direitos Creditórios que serão colocados em
cobrança pela Cedente, no Banco Bradesco, no próximo semestre
letivo.
Cláusula Oitava – Eventos de Liquidação
8.1. Na ocorrência de qualquer dos eventos abaixo discriminados
(“Evento de Liquidação”), a Cessionária exigirá a Tradição imediata de
todos os Direitos Creditórios objeto desta promessa de cessão ainda
pendentes, sem prejuízo da faculdade prevista na Cláusula Quatorze
deste Contrato.
8.2. São Eventos de Liquidação:
(i)

decretação de intervenção, falência ou insolvência da Cedente;

(ii)

pedido de concordata ou moratória geral pela Cedente;
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adoção de procedimentos para dissolução, liquidação ou extinção da
Cedente, seja judicial ou extrajudicial; e

(iv)

descumprimento pela Cedente de qualquer de suas obrigações
estabelecidas neste Contrato, ou no contrato de prestação de serviços
firmado com o Banco Bradesco, desde que tal descumprimento não seja
devidamente sanado ou justificado no prazo máximo de 30 (trinta) dias
contado do recebimento, pela Cedente, de notificação escrita informando
a ocorrência do respectivo evento.
Cláusula Nona – Eventos de Avaliação
9.1. A ocorrência de qualquer dos eventos abaixo discriminados
(“Evento de Avaliação”) e do exame das eventuais repercussões de tais
eventos sobre o presente Contrato e/ou sobre as escrituras de 1ª e 2ª
emissões de debêntures a ser firmadas, poderá o Agente Fiduciário,
determinar à Cessionária que adote a providência prevista na cláusula
8.1 acima.
9.2. São Eventos de Avaliação:

(i)

o protesto legítimo de títulos contra a Cedente ou qualquer de suas
controladas, coligadas ou interligadas, em valor isolado ou agregado
igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), desde que o
pagamento de tais títulos não seja efetuado nos 3 (três) dias
subseqüentes à distribuição para protesto ou garantidos nesse mesmo
período ou ainda tenham sido objeto de pedido de sustação de protesto
apresentado tempestivamente e com amparo legal;

(ii)

a verificação, ao final de cada semestre civil, de uma inadimplência
superior a 20% (vinte por cento) da totalidade dos Direitos Creditórios;

(iii)

descumprimento, pela Cedente, de qualquer disposição relevante de seu
estatuto;
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declaração de vencimento antecipado ou o não pagamento de
qualquer dívida de responsabilidade da Cedente e/ou de qualquer de
suas controladas, coligadas ou interligadas que coloque em risco a
estabilidade financeira da Cedente;

(v)

qualquer evento envolvendo a Cedente que, pela sua magnitude, possa
prejudicar o cumprimento de qualquer das obrigações estabelecidas
neste Contrato, incluindo-se entre tais eventos imposição de condenação
judicial ou administrativa, corte de crédito, cobrança, execução,
seqüestro, arresto e penhora de bens, perda substancial de ativos;

(vi)

decréscimo superior 5% (cinco por cento) no número total de alunos
matriculados de um ano letivo para o seguinte;

(vii) a imposição de sanção relevante por parte do Ministério da Educação, ou
de qualquer outro órgão competente, que ocasione o encerramento de
alguma faculdade ou curso mantido pela Cedente e desde que implique
perda de matrículas superior a 3% (três por cento) do número total de
alunos;
(viii) a perda da condição de Centro Universitário pela UniverCidade, mantida
pela Cedente;
(ix)

a obtenção de rentabilidade nas aplicações do Fundo de Reserva para
Amortização inferior a IGPM mais 7% (sete por cento) ao ano, pelo prazo
de seis meses consecutivos;

(x)

crescimento no percentual de concessão de bolsas de estudo para
patamar igual ou superior a 40% (quarenta por cento) da receita bruta
anual da Cedente;e

(xi)

alterações, em mais de 20% (vinte por cento), nos montantes das
destinações dos recursos obtidos com as Debêntures, conforme
estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato.
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9.3. A Cedente se obriga a informar imediatamente à Cessionária e ao Agente
Fiduciário, a ocorrência de evento do qual possa resultar a aplicação de
qualquer dos dispositivos desta cláusula.
Cláusula Dez - Das Obrigações da Cedente perante os Alunos
10.1. A celebração do presente contrato, não implica, em nenhuma hipótese,
em transferência, para a Cessionária, de qualquer das obrigações
estabelecidas para a Cedente por força dos Contratos Educacionais
firmados com os Alunos, permanecendo a Cedente, por meio da
UniverCidade, como única e exclusiva responsável pelo cumprimento das
referidas obrigações.
10.2. Qualquer alteração nas condições dos Contratos Educacionais padrão,
cuja minuta faz parte integrante do presente Contrato (anexo10.2), que
modifique a natureza ou integridade dos direitos creditórios, somente
poderá ocorrer com aprovação prévia e por escrito da Cessionária.
Cláusula Onze – Das Declarações da Cedente
11.1. A Cedente declara neste ato, sem qualquer reserva ou restrição que:
(i)

é pessoa jurídica de direito privado devidamente organizada, constituída
e existente de acordo com as leis brasileiras;

(ii)

de acordo com o previsto no seu Estatuto Social em vigor nesta data, a
formalização e a efetivação da cessão de Direitos Creditórios nos termos
e condições previstos neste contrato não requerem qualquer aprovação
ou autorização especial;

(iii)

as pessoas que a representam na assinatura deste Contrato e de seus
anexos tem poderes para fazê-lo;
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não ocorreu qualquer alteração adversa nas suas condições econômicofinanceiras e operacionais e/ou nas suas filiais, coligadas, interligadas,
desde a data do levantamento de seus últimos demonstrativos
financeiros, em 31 de Dezembro de 2003;

(v)

não há nenhum protesto legítimo apresentado ou tirado contra a Cedente
ou qualquer de suas controladas, coligadas ou interligadas, em valor
isolado ou agregado igual ou superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), cujo pagamento de tais títulos não tenha sido efetuado nos 3
(três) dias subseqüentes à distribuição para protesto ou garantidos nesse
mesmo período ou ainda tenham sido objeto de pedido de sustação de
protesto apresentado tempestivamente e com amparo legal;

(vi)

é titular dos Contratos Educacionais relacionados no Anexo 1.1, não
havendo quaisquer ônus, restrições ou gravames, de qualquer natureza,
que possam dificultar a transferência, cobrança ou o exercício pela
Cessionária de todos os direitos inerentes aos Direitos Creditórios,
quando e se cedidos para a Cessionária; e

(vii) os termos e condições deste contrato não contrariam (a) qualquer
contrato ou instrumento do qual a Cedente ou suas controladas,
coligadas ou interligadas sejam parte ou quaisquer de seus bens e
propriedades que estejam a eles vinculados; (b) qualquer lei, decreto ou
regulamento que a Cedente ou suas controladas, coligadas ou
interligadas ou quaisquer de seus bens e propriedades estejam sujeitos;
e (c) qualquer ordem, decisão ou sentença administrativa ou judicial que
afete a Cedente ou qualquer uma de suas controladas, coligadas ou
interligadas ou quaisquer de seus bens ou propriedades.
Cláusula Doze – Das Declarações da Cessionária
12.1. A Cessionária neste ato declara, sem qualquer reserva ou
restrição que:
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é uma sociedade anônima devidamente constituída e com existência
válida, de acordo com as leis vigentes no país; e

(ii)

todas as autorizações necessárias para celebrar o presente Contrato e
seus anexos foram devidamente obtidas e permanecem válidas e em
pleno vigor;

(iii)

os signatários deste Contrato e de seus anexos tem poderes e estão
devidamente autorizados a representá-la.

Cláusula Treze – Das Penalidades
13.1. O não pagamento de quaisquer valores devidos nos termos deste
Contrato, caracterizará a mora do devedor, sujeitando a parte em atraso
ao pagamento de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir
de suas respectivas datas de vencimento, e de multa convencional não
compensatória de 10% (dez por cento), incidente sobre os valores
devidos, independentemente de qualquer aviso ou notificação judicial ou
extrajudicial.
13.1.1. Toda e qualquer quantia devida por qualquer das partes por
força deste Contrato poderá ser cobrada via processo de execução,
visto que as partes desde já reconhecem tratar-se de dívida líquida e
certa, atribuindo ao presente contrato a qualidade de título executivo
extrajudicial nos termos do Artigo 585, II do Código de Processo Civil.
13.2. O descumprimento de qualquer das obrigações do presente
Contrato para a qual não esteja prevista sanção específica, autoriza a
parte prejudicada a promover a rescisão do contrato e a reclamar, além
da obrigação descumprida, as perdas e danos decorrentes do
inadimplemento.
Cláusula Quatorze – Da Resilição
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14.1. Este Contrato poderá ser resilido de pleno direito pela Cessionária,
sem que sejam devidos à Cedente quaisquer valores a título de multa
ou indenização, na ocorrência de qualquer um dos Eventos de
Liquidação ou de Avaliação.
14.2. Desde que a Cedente encontre-se adimplente no cumprimento de todas as
suas obrigações nos termos deste Contrato, do Contrato de Prestação de
Serviços Bancários e outros documentos desta operação, esta poderá, a qualquer
tempo, resilir este Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade, por meio de
comunicação enviada à Cessionária e ao Agente Fiduciário, com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias úteis.
Cláusula Quinze – Do Prazo
15.1. O presente Contrato vigorará até o pagamento efetivo do último
encargo (amortização ou juros) das Debêntures.
Cláusula Dezesseis – Das Comunicações
16.1. As comunicações entre as partes deverão ser encaminhadas para
os seguintes endereços:
Cedente: Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa
Rua Humaitá, 275 – 8º andar – Rio de Janeiro
At: Sr. Sergio Vieira da Silva
Fax: (021) 2536.50.10
e-mail:svieira@univercidade.edu
Cessionária: UniverCidade Trust Recebíveis S.A.
Av. Almirante Barroso, 90 – 10º andar – parte – Rio de Janeiro
At: Sr. Roberto Ferreira Cordeiro de Melo
Fax: (021) 2524.9325
e-mail:cordmelo@uol.com.br
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de

Títulos

e

Valores Mobiliários Ltda.

Av.: das Américas 500 Bloco 13 – Grupo 205 – Condomínio DownTown
– Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ) CEP 22640-100
At: Sr. Juarez
Fax: (21) 2493 4746
e-mail: <agente@oliveiratrust.com.br>
16.2.

As

comunicações

serão

consideradas

entregues

quando

encaminhadas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido
pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para os endereços
mencionados no item 16.1, ou quando da emissão de confirmação de
transmissão via fac-símile. Os documentos enviados por fac-símile
deverão ser encaminhados para os endereços mencionados em 16.1
até 2 (dois) dias úteis após o envio da mensagem.
Cláusula Dezessete – Das Disposições Gerais
17.1. Os tributos serão devidos, em cada hipótese, pela parte que a lei
correspondente definir como contribuinte.
17.2. Fica desde já acertado que a Cedente ou a Cessionária não
poderão, sem a prévia e expressa autorização da outra parte, ceder,
total ou parcialmente, a posição que ocupam no presente contrato.
17.3. Todas as disposições deste contrato são irrevogáveis e
irretratáveis e obrigam as partes por si e seus sucessores a qualquer
título.
17.4. Constituem parte integrante e complementar deste contrato, os
seguintes anexos devidamente rubricados pelas partes: (i) Anexo “a” Minuta da Escritura de Emissão Privada de Debêntures; (ii) Anexo “b”Minuta da Escritura de Emissão Pública de Debêntures; (iii) Anexo 1.1 Relação de Direitos Creditórios de titularidade da Cedente cedidos para
a Cessionária; (iv) Anexo 5.1 – Relação de Faculdades e Cursos , das
373

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

unidades Ipanema e Lagoa, (v) Anexo 6.1 - Lista Mensal de Recebíveis
a ser cedidos; (vi) Anexo 10.2 - Minuta do Contrato Educacional.
17.5. Qualquer tolerância ou concessão entre as partes não configurará
renúncia ou perda de qualquer direito ou faculdade, nem implicará em
novação ou alteração dos direitos e obrigações decorrentes deste
Contrato.
17.6. O presente Contrato constitui o único e integral acordo entre as
Partes, substituindo quaisquer outros documentos, bem como os
entendimentos orais mantidos anteriormente.
17.7. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente
Contrato somente será válido se feito por instrumento escrito, assinado
por todas as Partes e pelo Interveniente identificado no preâmbulo.
17.8. As obrigações de fazer da Assespa decorrentes do presente
Contrato deverão ser satisfeitas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
contado da data do recebimento da notificação escrita que será enviada
pela Cessionária, sob pena de execução judicial, na forma dos artigos
461, 632 e seguintes do Código de Processo Civil.
17.8.1. Na eventual ação de execução de obrigação de fazer proposta
pela Cessionária, poderá ser concedida liminarmente a tutela específica
cabível, na forma do art. 461, §3º, do Código de Processo Civil, sem
prejuízo da aplicação de multa diária pelo atraso, na forma da lei.
17.9. O presente Contrato deverá ser registrado em Cartório de Títulos
e Documentos.
Cláusula Dezoito - Do Foro
18.1. Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente
instrumento, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que
seja ou se torne.
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E, por estarem justos e contratadas, as partes assinam o presente
instrumento em 3 (três) vias de igual teor, na presença de 2 (duas)
testemunhas abaixo assinadas.
Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2003.
____________________________________________
Ronald Guimarães Levinsohn - CPF 003 172 417 - 53
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APOSTOLO - ASSESPA CEDENTE
______________________________________________________
ROBERTO FERREIRA CORDEIRO DE MELO
CPF nº 154.945.867-15

RODRIGO GRALHA GARCIA
CPF nº 814.327.630-91

UniverCidade TRUST DE RECEBIVEIS S.A. - Cessionária
____________________________________________
na forma do seu Estatuto
OLIVEIRA TRUST DTVM Ltda.- Interveniente
Testemunhas:
____________________________________________
Nome CPF
____________________________________________
Nome CPF

ANEXO “a”
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DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

Minuta da Escritura de Emissão Privada de Debêntures
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA
DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA UNIVERCIDADE TRUST DE
RECEBÍVEIS S.A.
Pelo presente instrumento, UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., sociedade por ações,
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Almirante
Barroso, 90 – 10º andar - parte, inscrita no CNPJ sob nº 06.027.566/0001-93, com seus atos
constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº
33.3.0027276-3, em sessão de 08/Dez/2003, neste ato representada, nos termos de seu
estatuto social, por seus diretores, Srs. Roberto Ferreira Cordeiro de Mello e Rodrigo Gralha
Garcia (doravante simplesmente denominada “EMISSORA”), vem por esta e na melhor forma
de direito celebrar a presente Escritura de Emissão de Debêntures, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - DA AUTORIZAÇÃO
A presente Escritura é celebrada com base na autorização deliberada na Assembléia Geral
Extraordinária da EMISSORA realizada em 26 de janeiro de 2004, arquivada na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJ”), sob o nº 1395533, em 17/02/04 e
publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 01.04.04 e no Jornal do Comércio
em 31.03.04.
Cláusula Segunda - DOS REQUISITOS
A emissão de debêntures de participação nos lucros (“DPLs”) será feita com observância dos
seguintes requisitos:
2.1. Registro na Comissão de Valores Mobiliários
Não haverá registro na Comissão de Valores Mobiliários.
2.2. Registro da Escritura de Emissão
A presente Escritura, por instrumento particular, será inscrita na JUCERJ, de acordo com o
artigo 62, inciso II, da Lei nº 6.404/76, modificada pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001.
Cláusula Terceira - DA EMISSÃO
3.1. Colocação
O lançamento das DPLs será privado, sem a interveniência de instituições financeiras
integrantes do sistema de distribuição, sendo expressamente vedada sua negociação em
bolsa de valores ou em mercado de balcão.
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3.2. Negociação
As DPLs não serão registradas para negociação em sistema organizado.
Cláusula Quarta - DAS CARACTERÍSTICAS DAS DPLs
4.1. Data da Emissão e de Vencimento
Para todos os efeitos legais, a data de emissão das DPLs será 1º de dezembro de 2003 (“Data
de Emissão”) e o seu vencimento em 8 de dezembro de 2009 (“Data de Vencimento”).
4.2. Quantidade de Títulos
Serão emitidas 16.300 (dezesseis mil e trezentas) DPLs, em uma única série.
4.3. Valor Nominal Unitário
As DPLs terão valor nominal unitário na data da emissão de R$ 1.000,00 (um mil reais).
4.4. Valor Total da Emissão
O valor total da presente emissão, na data de emissão, é de R$ 16.300.000,00 (dezesseis
milhões, trezentos mil reais).
4.5. Tipo e Forma
As DPLs são do tipo simples, nominativas e não conversíveis em ações.

4.6. Espécie
As DPLs são subordinadas a todas as demais obrigações da Emissora e somente preferirão
aos créditos dos acionistas. Mesmo na eventualidade de decretação do vencimento
antecipado das DPLs, a Emissora somente promoverá o pagamento do valor nominal não
amortizado das DPLs e de eventual remuneração devida e não paga, após o pagamento
integral de todas as demais obrigações da Emissora.

4.7. Preço de Subscrição
As DPLs serão subscritas por 100% do respectivo valor nominal e a integralização será à
vista, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos subscritores contra a Emissora.
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4.8. Ausência de Atualização Monetária e de Juros Remuneratórios
As DPLs não serão atualizadas monetariamente, nem farão jus, em qualquer hipótese, ao
recebimento de juros remuneratórios incidentes sobre o seu valor nominal não amortizado.
4.9. Dos Ônus e Gravames
Os titulares das DPLs não poderão, em qualquer hipótese ou circunstância, constituir
quaisquer ônus, encargos ou gravames sobre as DPLs ou sobre quaisquer direitos e/ou
prerrogativas, direta ou indiretamente, relacionados as DPLs.
4.10. Saldo de Caixa Disponível (SCD)
O Saldo de Caixa Disponível (SCD), a ser apurado anualmente pela Emissora e que servirá de
base para determinação dos valores de amortização e de remuneração das DPLs será
composto pelo saldo dos ativos de liquidez imediata registrados pela Emissora em 30 de
novembro de cada ano, descontados (i) as obrigações e as despesas incorridas até 30 de
novembro de cada ano e ainda não liquidadas; (ii) o valor dos juros e da amortização das
debêntures públicas da Emissora da competência do mês de dezembro; (iii) a provisão das
despesas operacionais gerais da competência do mês de dezembro, incluindo as contas de
administração, taxas da Bovespa e CETIP, remuneração de auditoria, remuneração de Agente
Fiduciário, taxas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, remuneração de serviços de
custódia, remuneração de banco mandatário e as despesas bancárias; e (iv) provisão das
despesas financeiras da competência do mês de dezembro.
4.10.1. Para efeito da apuração do SCD, a Emissora se obriga a manter a sua contabilidade
em regime de competência mensal para a apropriação de despesas.
4.11. Remuneração

As DPLs que estejam em circulação perceberão, a partir do ano base de 2004,
remuneração anual variável equivalente a uma participação no SCD da EMISSORA,
após apurado e deduzido o valor da amortização anual, observado o disposto no item
4.12.1 abaixo, sendo o fator de participação (fp) de cada DPL no SCD determinado
segundo a expressão:

fp j =

1
Nj

onde,
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j = ano de apuração do fator de participação
Nj = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.

4.11.1. O valor da remuneração de cada DPL em circulação será apurado e pago no
primeiro dia útil do mês de dezembro de cada ano imediatamente posterior ao ano
base de apuração, sendo definida pela seguinte expressão:
REMUNERAÇÃO = 100% .(fpj . SCD)
4.12. Amortização

A amortização das DPLs ocorrerá em sucessivas parcelas anuais, determinadas com
base no Saldo de Caixa Disponível (SCD) da EMISORA apurado de acordo com o
estabelecido no item 4.10 acima, sendo o fator de participação (fp) de cada DPL no
SCD determinado segundo a expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.

4.12.1. O valor acumulado das amortizações anuais não poderá ultrapassar
R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) por DPL, sendo que o valor
nominal remanescente de R$ 1,00 ou maior somente será resgatado quando
do vencimento das DPLs, em 8 de dezembro de 2009.
4.12.2. O valor da amortização anual será calculado antes da apuração da
remuneração de que trata o item 4.11 acima.
4.12.3. O valor da amortização de cada DPL em circulação será apurado e
pago no sexto dia útil do mês de janeiro de cada ano imediatamente posterior
ao ano base de apuração, sendo definida pela seguinte expressão:
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AMORTIZAÇÃO = 100 % . (fpj . SCD)
4.13. Resgate Antecipado

A EMISSORA poderá promover o resgate antecipado, total ou parcial, das DPLs que trata a
presente escritura.
4.14. Aquisição Facultativa
A EMISSORA não poderá adquirir as DPLs das quais trata a presente escritura.
4.15. Local de Pagamento
Os pagamentos referentes aos rendimentos a que fazem jus as DPLs desta emissão serão
efetuados pela EMISSORA em sua sede social.
4.16. Prorrogação dos Prazos
Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até
o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente
comercial ou bancário, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
4.17. Publicidade
Todos os atos e decisões relevantes decorrentes desta emissão que, de qualquer forma,
vierem a envolver direta ou indiretamente, os interesses dos debenturistas, deverão ser
publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas” no Jornal do Comércio.
4.18. Vencimento Antecipado
Os debenturistas poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes
desta Escritura e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das DPLs em
circulação, acrescido dos rendimentos apurados até o término do último mês do calendário,
independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência
das seguintes hipóteses:
a) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a EMISSORA, que possam afetar
substancialmente sua condição financeira;
b) pedido de concordata preventiva formulado pela EMISSORA;
c) decretação de falência da EMISSORA; e
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d) falta de cumprimento pela EMISSORA de toda e qualquer obrigação relevante prevista
nesta Escritura, não sanada em 30 (trinta) dias, contados de aviso escrito que lhe for enviado
pelos debenturistas.
Cláusula Quinta - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
5.1. A EMISSORA obriga-se a:
a) não realizar operações fora de seu objeto social;
b) proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos da Lei nº
6.404/76, promovendo a publicação de suas demonstrações financeiras anuais;
c) complementar a publicação dos documentos referidos no item anterior, com notas
explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações financeiras legalmente exigíveis; e
d) manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de acordo com os
princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.
Cláusula Sexta - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA
A EMISSORA está adicionalmente obrigada a:
6.1. Fornecer aos Debenturistas:
a) dentro de no máximo 120 (cento e vinte) dias após o término de cada exercício social, cópia
de seus demonstrativos financeiros completos, relativos a esse exercício social; e
b) com a maior brevidade possível, qualquer informação que, razoavelmente, lhe venha a ser
solicitada.
6.2. Não pagar dividendos, exceto os obrigatórios por lei, nem quaisquer outras participações
nos lucros da EMISSORA, se estiver por mais de 30 (trinta) dias em mora, relativamente ao
pagamento de rendimentos das DPLs objeto desta Escritura.
6.3. Manter em adequado funcionamento um órgão para atender, de forma eficiente, aos
debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço.
Cláusula Sétima - DA ASSEMBLÉIA DOS DEBENTURISTAS
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7.1. Os titulares das DPLs poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembléia a fim de
deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas.

7.2. A Assembléia dos Debenturistas desta emissão poderá ser convocada pela EMISSORA
ou por debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das DPLs em
circulação.
7.3. Aplicar-se-á à Assembléia dos Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei nº
6.404/76 para Assembléia Geral de Acionistas.
7.4. A Assembléia dos Debenturistas instalar-se-á em primeira convocação com a presença de
debenturistas que representem metade, no mínimo, das DPLs em circulação e, em segunda
convocação, com qualquer número.
7.5. A Assembléia dos Debenturistas poderá, pelo voto de titulares da metade, no mínimo, das
DPLs em circulação, aprovar modificações nas condições das DPLs.
7.6. Será facultada a presença dos representantes legais da EMISSORA nas Assembléias dos
debenturistas.
Cláusula Oitava - DA VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES APROVADAS
8.1. Caso qualquer das disposições ora aprovada venha a ser julgada ilegal, inválida ou
ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por tal julgamento,
comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a disposição afetada por outra que, na
medida do possível, produza o mesmo efeito.
Cláusula Nona - DO FORO
9. Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias
porventura oriundas desta Escritura.
E por estar assim contratado, firma esta Escritura de Emissão a EMISSORA em 03 (três) vias,
de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 02 (duas) testemunhas.
Rio de Janeiro, 05 de Fevereiro de 2004.
_____________________________________________________________________________

UniverCidade TRUST DE RECEBIVEIS S.A.
ROBERTO FERREIRA CORDEIRO DE MELO

383

RODRIGO GRALHA GARCIA

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

Testemunhas:
1.- ____________________

2.- ____________________
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DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

Minuta da Escritura de Emissão Pública de Debêntures
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Escritura de Emissão pública de debêntures
DA

I

-

EMISSORA :

UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A
UniverCidade

Trust

de

Recebíveis

S.A ,

sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 90, 10º andar – parte,
inscrita

no

CNPJ/MF

sob

nº.

06.027.566/0001-93,

neste

ato

representada na forma de seu Estatuto Social pelos seus Diretores
ROBERTO FERREIRA CORDEIRO DE MELO, Diretor de Relações
com Investidores, registrado no CPF sob o nº 154.945.867-15 e
RODRIGO GRALHA GARCIA

Diretor Administrativo Financeiro,

registrado no CPF sob o nº 814.327.630-91, ambos com endereço
comercial

na

sede

acima

citada,

doravante

designada

simplesmente EMISSORA.
II – AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sociedade com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas 500 Bloco 13 - Grupo 205 - Condomínio DownTown Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640.100, inscrita no
CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na
forma do seu Estatuto Social, pelo seu Procurador GUSTAVO
DEZOUZART

TEIXEIRA

PINTO,

inscrito

no

CPF

sob

o

nº

021.132.867-77 com endereço comercial na sede acima citada,
nomeada nesta escritura como Agente Fiduciário e nela intervindo,
representando a comunhão de debenturistas, adquirentes das
debêntures objeto da presente emissão.
As partes acima qualificadas e que ao final desta assinam, pelo
presente instrumento particular, celebram a presente Escritura de
Emissão Pública de Debêntures, não conversíveis em ações, na
forma do adiante consignado:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EMISSORA

1.1.

A EMISSORA tem como objetivo social exclusivo (i) adquirir

direitos creditórios decorrentes das atividades educacionais da Associação
Educacional São Paulo Apóstolo – Assespa (“ASSESPA”), mantenedora da
UniverCidade; e (ii) a cessão e a reaquisição dos direitos creditórios referidos
na alínea anterior.
Cláusula Segunda – Da Autorização

2.1. A presente emissão de debêntures foi aprovada em Assembléias Gerais
Extraordinárias realizadas em 27.01.04 e 28.07.04, cujas atas foram
arquivadas na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob os números 1395530 e
1449528, em sessão de 17.02.04 e 10.08.04 , e publicadas no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro em 01.04.04 e 17.08.04 e no Jornal do Comércio em
31.03.04 e 17.08.04, respectivamente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REQUISITOS

A Emissão das debêntures (“Debêntures”) será feita com observância dos
seguintes requisitos:
3.1. Registro na Comissão de Valores Mobiliários
A emissão das Debêntures será registrada na Comissão de Valores Mobiliários
– CVM (“CVM”), na forma das Leis nº 6385, de 7 de dezembro de 1976 e
6404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e
regulamentares pertinentes.
3.2. Inscrição da Escritura de Emissão
A presente Escritura, por instrumento particular, nos termos do artigo 62, inciso
II, da Lei nº 6404/76 será inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro.
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3.3 Registro em Sistema de Liquidação e Custódia

As debêntures da presente Emissão deverão ser registradas para negociação
no mercado secundário no Sistema BOVESPAFix, da Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as
Debêntures custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia –
CBLC.

Cláusula Quarta – Da Emissão

4.1. O lançamento das Debêntures será público, com a intermediação de
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição para colocação
junto à Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa (“ASSESPA”),
não podendo ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o
recebimento de reservas para subscrição ou aquisição de debêntures,
conforme disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução CVM nº 400, de
29.12.2003.

4.2. Negociação
As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário no
Sistema BOVESPAFix, da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo –
BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC. Não haverá
publicidade para a realização de vendas no mercado secundário.
4.3. Destinação dos recursos
Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a sustentar o
programa de aquisição de direitos creditórios oriundos da ASSESPA,
mantenedora da UniverCidade, atividade que constitui o objeto social exclusivo
da EMISSORA.
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De acordo com o item 4.1 do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios e Outras Avenças firmado em 19/04/2004, os recursos
oriundos da alienação das debêntures serão utilizados pela ASSESPA,
observada a seguinte ordem hierárquica, para: (i) pagamento de passivos de
curto prazo com fornecedores e instituições financeiras e encargos e impostos
em atraso, cujo montante não tenha sido objeto de negociação ou
financiamento por parte do governo; e (ii) investimentos alocados para a
expansão da UniverCidade e reforço de capital de giro.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
5.1. Data da Emissão e de Vencimento

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures das quais trata
a presente Escritura será 1º de dezembro de 2003 (a “Data de Emissão”) e o
vencimento será em 08 de dezembro de 2009.
5.2. Quantidade de Títulos

Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures.
5.3. Valor Nominal Unitário

As Debêntures terão valor nominal unitário na Data da Emissão de R$
1.000,00 (hum mil reais).
5.3.1 Fator de Atualização

As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12
(doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca
inferior à mensal, a partir da Data da Emissão, de acordo com a variação
acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
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Na hipótese de extinção do IGP-M, ou, se pela superveniência de norma legal
ou regulamentar, este não puder ser utilizado como índice de atualização
monetária nas emissões de debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de
sua aplicabilidade nas aludidas emissões, passará a ser utilizado, em
substituição, o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado pela FIPE Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo,
ou, na falta deste, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.
Caso, pela superveniência de norma legal ou regulamentar, nenhum dos
índices acima mencionados possa ser utilizado pela EMISSORA como índice
de reajuste em emissões de debêntures, será convocada Assembléia Geral de
Debenturistas que, pelo voto de titulares de 51% (cinqüenta e um por cento) no
mínimo das Debêntures em circulação, deliberará sobre o novo índice a ser
utilizado;

5.4. Valor Total da Emissão

O valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$ 40.000.000,00
(quarenta milhões de reais).
5.5. Séries

A emissão das Debêntures será realizada em série única.
5.6. Forma e Conversibilidade

As Debêntures serão da forma escritural e não conversíveis em ações, sendo
a titularidade das Debêntures comprovada mediante o registro ou extrato de
conta emitido pela Instituição depositária em nome do debenturista.
5.7. Espécie

As Debêntures serão da espécie subordinada.
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5.8. Subscrição e Integralização

Todas as Debêntures desta Emissão serão subscritas pelo seu valor nominal
atualizado monetariamente desde a Data de Emissão das debêntures,
acrescida da remuneração devida às debêntures, conforme o item 5.9 desta
Escritura, e integralizadas em créditos no ato da subscrição, nos termos do
Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras
Avenças, observado o disposto nos itens 5.8.1 e 5.8.2 desta Escritura, créditos
esses decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais
(“Contratos Educacionais”), gerados contra alunos dos diversos cursos
oferecidos pela UniverCidade (“Direitos Creditórios”).
5.8.1. - Exclusivamente para efeitos de subscrição e integralização no primeiro

dia útil de cada mês, cada uma das Debêntures desta Emissão terá o seu valor
nominal corrigido pela variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços
do Mercado – Número Índice), verificada entre a Data da Emissão e o 1º dia
do mês em que ocorrer a subscrição e integralização efetiva da debênture.
5.8.2 - Para as Debêntures subscritas e integralizadas a partir do segundo dia

útil de cada mês, sem prejuízo do disposto no item 5.8.1 acima, o valor da
integralização será atualizado mediante a aplicação da variação do Índice
Geral de Preços do Mercado – Número Índice (IGP-M) relativo ao mês
anterior, calculado de forma “pro-rata-temporis” por dias úteis, desde o
primeiro dia útil do mês até a data da subscrição e integralização efetiva,
acrescendo-se ainda, ao valor de integralização atualizado, a remuneração
definida no item 5.9, calculada exponencialmente “pro rata” por dias úteis,
desde o primeiro dia útil do mês até o dia da integralização efetiva.
5.9. Remuneração
5.9.1 - As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração eqüivalente

a 1,0 % (hum por cento) ao mês desde a Data de Emissão até a data do seu
efetivo pagamento, incidente sobre o saldo do valor nominal unitário das
Debêntures, atualizado monetariamente de acordo com o item 5.3.1 desta
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Escritura, a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e
integralização (“Remuneração”).
5.9.2 – O valor total da Remuneração será pago sempre no 6º (sexto) dia útil

do mês subseqüente ao mês de apuração. Farão jus à Remuneração, os
titulares das debêntures ao final do dia útil anterior ao pagamento, sempre
usando a praça de São Paulo como referência para a contagem dos dias úteis.
5.9.3 – A Remuneração será devida até a data de vencimento da última

parcela de amortização, que coincide com a Data de Vencimento das
Debêntures.
5.10. Amortização

A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente
Emissão, em 5 (cinco) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º
(vigésimo quarto) mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos
pagamentos ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de
liquidação das amortizações com as datas dos pagamentos da remuneração
de que trata o item 5.9 desta Escritura:
Data

Parcela

Percentual de Amortização
em relação ao total da Emissão

6º dia útil de dezembro de 2005

1ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2006

2ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2007

3ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2008

4ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2009

5ª

20,00%

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação
do respectivo percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por
cento) do valor nominal atualizado de cada Debênture, de acordo com o item
5.3.1 desta Escritura.

5.11. Instituição Depositária das Debêntures Escriturais
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A instituição depositária e escrituradora das Debêntures será o Banco Itaú S.A.
inscrito no CNPJ sob o no 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa – São Paulo – SP.

5.12. Local de Pagamento

Os pagamentos referentes à remuneração a que fazem jus as Debêntures
serão efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou (ii) na hipótese do
debenturista não estar vinculado ao referido sistema, os pagamentos serão
feitos pelo Banco Itaú S.A., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa, inscrito no CNPJ
sob o nº 60.701.190/0001-04, conforme estabelecido no Contrato de Prestação
de Serviços de Escrituração de Debêntures firmado em 16.03.2004 entre o
Banco Itaú e a Emissora. O pagamento será feito (a) mediante crédito na conta
corrente indicada pelo debenturista e mantida no Itaubanco; e (b) mediante
remessa de DOC – documento de crédito, para crédito em conta corrente
indicada pelo debenturista e mantida junto a outra instituição financeira, não se
responsabilizando o Itaubanco pela demora no crédito do valor, causada pela
Instituição Financeira à qual o DOC será enviado; e (c) pessoalmente ao titular
do direito mediante comparecimento do debenturista a qualquer dos locais
indicados no anexo I do contrato referido no item (ii) deste item, quando ele
não possuir conta bancária. O Itaubanco não efetuará a remessa de qualquer
quantia para o exterior.
5.13. Constituição de Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização

Enquanto existirem Debêntures em circulação, a EMISSORA obriga-se a
manter junto ao Banco Bradesco S.A. (“Banco Bradesco”), ou em outra
instituição financeira indicada pelo Agente Fiduciário, conta de reserva de juros
(“Conta Reserva de Juros”) e conta de reserva de amortização (“Conta
Reserva de Amortização”), as quais serão utilizadas para a segregação e
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acumulação de recursos para saldar as obrigações de pagamento de juros e
amortização, respectivamente, das Debêntures desta emissão.
5.13.1 Reserva para pagamento de juros

A partir do 1º (primeiro) dia de cada mês, inclusive, todos os valores
decorrentes do recebimento de Direitos Creditórios serão obrigatoriamente
transferidos para a Conta Reservas de Juros até que os valores ali
depositados sejam equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no
corrente mês.

5.13.2 Reserva para pagamento de Amortização

Mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contado da Data de Emissão das
Debêntures, imediatamente após ser completada a formação do adequado
saldo da Conta Reserva de Juros, nos termos do item 5.13.1 acima, iniciar-seá a constituição da Conta Reserva de Amortização, a qual será formada pela
transferência obrigatória de todos os demais valores decorrentes dos Direitos
Creditórios recebidos pela EMISSORA a título da subscrição das Debêntures,
até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja equivalente
a 1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima parcela
de amortização das Debêntures desta emissão.
Após ser completada a formação do adequado saldo das Contas Reserva de
Juros e Conta Reserva de Amortização, os valores decorrentes dos Direitos
Creditórios recebidos pela EMISSORA a título da subscrição das Debêntures
serão transferidos para conta corrente de livre movimentação e de titularidade
da Assespa mantida no Banco Bradesco.

5.13.3 Supervisão das Contas de Reserva

A constituição e a manutenção adequada da Conta Reserva de Juros e da
Conta Reserva de Amortização serão supervisionadas pelo Agente Fiduciário,
por meio de recebimento de extratos bancários comprobatórios da formação e
manutenção das Contas de Reserva, podendo ainda, a qualquer momento,
solicitar extratos, saldos, posições e informações sobre aludidas reservas junto
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ao Banco Bradesco , ou junto à outra instituição financeira indicada pelo
Agente Fiduciário sendo que nenhum saque poderá ser feito nessas contas
sem expressa concordância do Agente Fiduciário, salvo para os pagamentos
de juros e parcelas de amortização das Debêntures desta emissão, bem como
para o pagamento de tributos que eventualmente recaiam sobre os saldos ou
movimentações das mesmas contas. Os saldos existentes nas referidas
contas de reserva deverão ser investidos em títulos públicos ou em outras
modalidades de aplicações financeiras de renda fixa desde que esses
investimentos assegurem no mínimo a manutenção do capital inicialmente
investido.
5.14. Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação, até o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com
dia em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo
– SP, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
5.15. Publicidade

Todos os atos e decisões relevantes decorrentes desta emissão, que de
qualquer forma vierem a envolver direta ou indiretamente os interesses dos
debenturistas, deverão ser publicados sob a forma de “Aviso aos
Debenturistas” no Jornal do Comércio editado na cidade do Rio de Janeiro.
5.16.

Vencimento Antecipado

O AGENTE FIDUCIÁRIO, depois de decorridos 30 (trinta) dias da notificação
da inadimplência enviada à EMISSORA, poderá declarar antecipadamente
vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato
pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação,
acrescido da atualização monetária e Remuneração apurada até a data do
efetivo pagamento, independentemente de aviso, interpelação ou notificação
judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:
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inadimplência da EMISSORA, com referência às obrigações assumidas
nesta Escritura;

(ii)

inadimplência da EMISSORA ou da ASSESPA, mantenedora da
UniverCidade, com referência às obrigações assumidas nos Contratos
de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avenças;

(iii)

inadimplência da EMISSORA ou da ASSESPA, mantenedora da
UniverCidade com referência às obrigações assumidas no Contrato de
Prestação de Serviços Bancários e Reservas de Meios de Pagamento;

(iv) dissolução ou liquidação da EMISSORA;
(v)

alteração do objeto social da EMISSORA; e

(vi) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela
EMISSORA.
5.17. Preferência

As Debêntures da presente emissão serão subordinadas aos credores
quirografários e terão prioridade no recebimento apenas em relação às
debêntures da 1.ª Emissão, cujas características constam do Instrumento
Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples da
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., celebrado em 05.02.2004, registrado
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o número 00001395533,
de 17.02.2004, que se encontrarem em circulação e aos acionistas, nos
termos do disposto no parágrafo 4o do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada
pela Lei n. 9.457/97.
5.18. Encargos Moratórios

A falta de pagamento ou de cumprimento de qualquer das obrigações desta
Escritura constituirá à EMISSORA em mora, de pleno direito, sem a
necessidade de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
incorrendo esta no pagamento ao debenturista dos valores em atraso,
atualizados monetariamente com base no IGP-M, acrescido da remuneração
estabelecida no item 5.9 desta Cláusula, e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês "pro-rata" dia incidentes sobre o valor em atraso e contados desde a
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data do vencimento da obrigação, bem como de multa pecuniária irredutível de
2% (dois por cento) sobre o débito total em atraso.
5.19.

Decadência dos Direitos aos Acréscimos

O não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a
quaisquer das obrigações pecuniárias da EMISSORA,nas datas previstas
nesta Escritura, ou em comunicado por ela publicado, não lhe dará direito ao
recebimento de remuneração pelo período relativo ao atraso, sendo-lhe,
todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo
vencimento.
5.20. Notificações

As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta
Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
I. Para a EMISSORA:
UniverCidade Trust Recebíveis S.A.
Av. Almirante Barroso, 90 – 10º andar
A/C Sr. Roberto Ferreira Cordeiro de Mello-Diretor de Relações com
Investidores
Telefone: (021)2524.5725
Fac-símile: (021) 2524.9325
diretoria@trust.univercidade.edu
II.

Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Av. das Américas, 500-Bl.13 /Gr. 205-Cond. DownTown-Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - CEP 22640-100
A/C: Sr. Juarez Dias Costa - Departamento Técnico
Telefone: (21) 2493 7003
Fac-símile: (21) 2493 4746
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e-mail: agente@oliveiratrust.com.br
5.20.1 - As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas

sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos ou por telegrama nos endereços acima. Os
originais dos documentos enviados por fac-símile ou por e.mail deverão ser
encaminhados para os endereços acima em até 2 (dois) dias úteis após o
envio da mensagem.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
6.1. A EMISSORA obriga-se a:

(i)

não realizar operações fora de seu objeto social;

(ii)

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos
termos da Lei nº 6.404/76, promovendo a publicação de suas
demonstrações financeiras anuais;

(iii)

complementar a publicação dos documentos referidos no item anterior,
com notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações
financeiras legalmente exigíveis;

(iv) não promover alterações ou aditamentos, nos Contratos de Cessão de
Direitos Creditórios ou no Contrato de Prestação de Serviços Bancários,
sem a expressa anuência do Agente Fiduciário;
(v)

manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de
acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;

(vi) manter junto ao Banco Bradesco, ou junto àquele que o Agente Fiduciário
venha indicar, nos termos desta Escritura e do Contrato de Prestação de
Serviços Bancários, Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização; e
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(vii) disponibilizar para o Agente Fiduciário todas as informações, dados,
relatórios e cópias de documentos que venham a ser por ele solicitadas,
em conexão com o Contratos de Cessão de Direitos Creditórios, Contrato
de Prestação de Serviços Bancários e as contas de reserva referidas no
tem 5.13 desta Escritura.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

A EMISSORA está adicionalmente obrigada a:
7.1. Fornecer ao AGENTE FIDUCIÁRIO:

(i)

dentro de no máximo 90 (noventa) dias após o término de cada exercício
social, cópia de seus demonstrativos financeiros completos, relativos a
esse exercício social, bem como Declaração do Diretor de Relações com
Investidores atestando o cumprimento das obrigações constantes desta
Escritura e do Contrato de Prestação de Serviços Bancários e no
Contratos de Cessão de Direitos Creditórios;

(ii)

com

a

maior

brevidade

possível,

qualquer

informação

que,

razoavelmente, lhe venha a ser solicitada; e
(iii)

as informações pertinentes à Instrução CVM nº 202/93, com a mesma
periodicidade prevista para o envio dessas informações à CVM.

(iv) Mensalmente, até o 6º (sexto) dia útil de cada mês, extrato bancário
comprobatório do acúmulo dos recursos na Conta Reserva de Juros para
pagamento dos juros devidos às Debêntures;
(v)

Mensalmente, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contado da Data de
Emissão das Debêntures, extrato bancário comprobatório do acúmulo
dos recursos na Conta Reserva de Amortização equivalente a 1/12 (um
doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima parcela de
amortização das Debêntures.
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7.2. Não pagar dividendos, exceto os obrigatórios por lei, nem quaisquer

outras participações nos lucros da EMISSORA, se estiver por mais de 30
(trinta) dias em mora, relativamente ao pagamento da remuneração das
debêntures objeto desta Escritura.
7.3. Submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa

de auditoria independente, registrada na CVM.
7.4. Manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM e

fornecer aos seus acionistas e debenturistas as demonstrações financeiras
elaboradas e aprovadas, previstas no artigo 176 da Lei nº 6.404/76, quando
solicitado.
7.5. Manter em adequado funcionamento um órgão para atender, de forma

eficiente, aos debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas
para a prestação desse serviço.
7.6. Não manter qualquer ligação com o AGENTE FIDUCIÁRIO que o impeça

de exercer plenamente suas funções.

CLÁUSULA OITAVA - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

8.1. A EMISSORA nomeia e constitui AGENTE FIDUCIÁRIO da presente

Emissão,

Oliveira

Trust

Distribuidora

de

Títulos

e

Valores

Mobiliários Ltda., qualificado no preâmbulo desta Escritura, o qual neste ato
aceita a nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura, representar
perante a EMISSORA, a comunhão dos titulares das Debêntures.
8.2. O AGENTE FIDUCIÁRIO dos debenturistas, nomeado na presente

Escritura, declara que:
(i)

aceita a presente nomeação para, nos termos da Lei e da presente
escritura,

representar

a

comunhão

EMISSORA;
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não tem qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, parágrafo 3º da
Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 10 da Instrução CVM nº 28 de
23 de novembro de 1983, para exercer a função que lhe é conferida;

(iii)

aceita integralmente todos os termos da presente Escritura e da
legislação específica aplicável à espécie, obrigando-se a cumpri-las;

(iv) não ter qualquer ligação com a EMISSORA que o impeça de exercer
suas funções; e
(v)

estar ciente da Circular nº 1.832, de 31 de outubro de 1990, do Banco
Central do Brasil.

8.3. O AGENTE FIDUCIÁRIO exercerá suas funções a partir da data da

assinatura da presente Escritura ou de eventual aditamento relativo à sua
alteração, devendo permanecer no exercício de suas funções até a sua efetiva
substituição e/ou vencimento das Debêntures.
8.4. Será devido pela EMISSORA ao AGENTE FIDUCIÁRIO, a título de

honorários pelos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da Lei e
desta Escritura, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para implantação dos serviços
contratados. Posteriormente, serão devidas parcelas mensais de R$ 2.000,00
(dois mil reais), sendo devida a primeira na data da assinatura desta Escritura,
e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.
(i)

os honorários acima serão atualizados anualmente, a partir de
01.10.2003, com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado
– Número Índice (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia
- IBRE da Fundação Getúlio Vargas, ou na sua falta, pelo mesmo índice
que vier a substituí-lo nesta Escritura.

(ii)

a remuneração prevista neste item 8.4 será devida mesmo após o
vencimento das Debêntures, caso o AGENTE FIDUCIÁRIO ainda esteja
atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela EMISSORA;
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a remuneração não inclui as despesas com publicações, viagens e
estadias necessárias ao exercício da função de AGENTE FIDUCIÁRIO,
durante ou após a implantação do serviço, a serem cobertas pela
EMISSORA,

mediante

pagamento

das

respectivas

faturas,

acompanhadas dos respectivos comprovantes, emitidas diretamente em
seu nome, ou reembolso, após prévia aprovação. Não estão incluídos,
igualmente, despesas com especialistas, caso sejam necessários, tais
como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal à
EMISSORA;
(iv) os serviços do AGENTE FIDUCIÁRIO são restritos aos previstos na
legislação pertinente e nesta Escritura, sendo que na hipótese de
aditamento com inclusão de novas obrigações ao AGENTE FIDUCIÁRIO
a remuneração ora pactuada será revista de comum acordo com a
EMISSORA e com os debenturistas;
(v)

no caso de inadimplemento da EMISSORA, todas as despesas com
procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o AGENTE
FIDUCIÁRIO, ou seus prepostos, venham a incorrer para resguardar os
interesses dos debenturistas deverão ser previamente aprovadas e
adiantadas pelos debenturistas, e posteriormente, conforme previsto em
Lei, ressarcidas pela EMISSORA. Tais despesas a serem adiantadas
pelos debenturistas incluem também os gastos com honorários
advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações
propostas pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, ou decorrentes de ações contra
ele intentadas, no exercício de sua função ou intentadas contra seus
prepostos atuando na defesa dos debenturistas, ou ainda que lhe
causem prejuízos ou riscos financeiros, enquanto representante da
comunhão dos debenturistas. As eventuais despesas, depósitos e custas
judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão
igualmente suportadas pelos debenturistas, bem como a remuneração e
as despesas reembolsáveis do AGENTE FIDUCIÁRIO na hipótese de a
EMISSORA permanecer em inadimplência com relação ao pagamento
destas por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o AGENTE
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garantia

prévia

dos

debenturistas para cobertura do risco de sucumbência;
(vi) em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em
decorrência da remuneração ora estabelecida, os débitos em atraso
ficarão sujeitos a multa de 2,00% (dois por cento) e juros de mora de
1,00% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da atualização monetária;
(vii) A remuneração será acrescida dos seguintes tributos: ISS (Imposto sobre
serviços de qualquer natureza), PIS (Contribuição ao Programa de
Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e
quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a referida
remuneração.
8.5. Além de outros previstos em lei ou em ato normativo da CVM e nesta

Escritura, constituem deveres e atribuições do AGENTE FIDUCIÁRIO:
(i)

proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no
exercício da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e
probo costuma empregar na administração dos seus próprios bens;

(ii)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de
interesses ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;

(iii)

conservar, em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e
demais papéis relacionados com o exercício de suas funções;

(iv) supervisionar a Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização que a Emissora deverá manter junto ao Banco Bradesco ou
em outra instituição financeira indicada pelo Agente Fiduciário, por meio
de recebimento de extratos bancários, saldos, posições e outros
documentos ou informações comprobatórios da formação, manutenção e
adequação das referidas reservas, bem como expressamente aprovar os
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saques nas referidas contas quando os mesmos ocorrerem com
propósito distinto daquele previsto no item 5.13.3 desta Escritura;
(v)

verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
contidas nesta Escritura, diligenciando no sentido de que sejam sanadas
as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;

(vi) promover nos competentes órgãos, caso a EMISSORA não o faça, o
arquivamento desta Escritura e respectivos aditamentos, sanando as
lacunas e irregularidades porventura neles existentes,caso em que o
oficial do registro

notificará a administração da EMISSORA para que esta lhe forneça as
indicações e documentos necessários;
(vii) acompanhar

a

observância

da

periodicidade

na

prestação

das

informações obrigatórias, alertando os debenturistas acerca de eventuais
omissões ou inverdades constantes de tais informações;
(viii) emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das
propostas de modificações das Debêntures;
(ix) solicitar, quando julgar necessário, para o fiel desempenho de suas
funções, certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas da
Fazenda Pública, Cartórios de Protesto, Juntas de Conciliação e
Julgamento, das Varas da Justiça Federal e da Procuradoria da Fazenda
Pública do Foro da sede da EMISSORA;
(x)

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na
EMISSORA;

(xi) examinar as alterações do Estatuto Social da EMISSORA que vise mudar
o seu objeto social, ou que, de qualquer forma, possa vir a ter algum
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reflexo na presente Emissão, cumprindo-lhe, se for o caso, convocar
Assembléia Especial dos Debenturistas para deliberar sobre a matéria;
(xii) convocar, quando necessário, a Assembléia de Debenturistas, mediante
anúncio publicado, pelo menos três vezes, nos órgãos de imprensa nos
quais a EMISSORA deva efetuar suas publicações, conforme disposto no
item 5.15 da cláusula quinta;
(xiii) comparecer à Assembléia dos Debenturistas a fim de prestar as
informações que lhe forem solicitadas;
(xiv) elaborar o relatório destinado aos debenturistas, nos termos do artigo 68,
parágrafo primeiro, letra “b”, da Lei nº 6.404/76, o qual deverá conter,
pelo menos, as seguintes informações:
a) eventual omissão ou incorreção de que tenha conhecimento, contida nas
informações divulgadas pela EMISSORA ou ainda, o inadimplemento ou
atraso na obrigatória prestação de informações pela EMISSORA;
b) alterações estatutárias ocorridas no período;
c) comentários sobre as demonstrações financeiras da EMISSORA, enfocando
os indicadores econômicos, financeiros e da estrutura de seu capital;
d) posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;
e) resgate, amortização, repactuação e pagamento da remuneração das
Debêntures, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela
EMISSORA;
f) acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão
de Debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores
da EMISSORA;
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g) cumprimento de outras obrigações assumidas pela EMISSORA neste
instrumento, bem como nos Contratos de Cessão de Direitos Creditórios e
no Contrato de Prestação de Serviços Bancários; e
h) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de
AGENTE FIDUCIÁRIO.
(xiv) colocar o relatório de que trata o item anterior à disposição dos
debenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do
encerramento do exercício social da EMISSORA, ao menos nos
seguintes locais:

a) na sede da EMISSORA;
b) no seu escritório ou, quando instituição financeira, no local por ela
indicado;
c) na CVM;
d) na Bolsa de Valores, se for o caso; e
e) na sede da instituição financeira que liderou a colocação das
Debêntures.
(xv) publicar, conforme disposto no item 5.15 da cláusula quinta, anúncio
comunicando aos debenturistas que o relatório se encontra à disposição
nos locais indicados na alínea “xiv” acima;

(xvi) manter atualizada a relação dos debenturistas e seus endereços,
mediante inclusive, gestões junto à EMISSORA e à instituição prestadora
de serviços de debêntures;

(xvii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste instrumento,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;
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(xviii)notificar aos debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data da ocorrência do evento, qualquer
inadimplemento pela EMISSORA de obrigações assumidas nessa
Escritura, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores
informações. Comunicação de igual teor deverá ser enviada à CVM;

(xix) verificar e supervisionar o devido cumprimento, pelas partes contratantes,
de todas as obrigações por elas assumidas nos Contratos de Cessão de
Direitos Créditos e no Contrato de Prestação de Serviços Bancários,
notificando de imediato a EMISSORA e as demais partes contratantes na
hipótese de ocorrência de qualquer descumprimento contratual;

(xx) verificar e supervisionar, mediante o recebimento de extratos de contas
emitidos pelo Banco Bradesco ou por outra instituição indicada pelo
Agente Fiduciário, a correição e adequação das movimentações
financeiras e saldos, seja de numerário ou cobrança de direitos
creditórios, de conformidade com o estabelecido nos Contratos de
Cessão de Direitos Creditórios e no Contrato de Prestação de Serviços
Bancários, notificando de imediato a EMISSORA e as demais partes
contratantes na hipótese de ocorrência de qualquer divergência,
imprecisão ou insuficiência.
8.6. O AGENTE FIDUCIÁRIO usará de quaisquer procedimentos judiciais ou

extrajudiciais contra a EMISSORA ou terceiros coobrigados para a proteção e
defesa dos interesses da comunhão dos debenturistas na realização de seus
créditos, devendo, em caso de inadimplemento da EMISSORA:
(i)

declarar, conforme o previsto no item 5.16 retro, antecipadamente
vencidas as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios nas
condições

(ii)

da presente Escritura;

tomar qualquer providência para a realização dos créditos dos
debenturistas;
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processo

de

falência,

concordata,intervenção ou liquidação extrajudicial da EMISSORA; e
(iv) requerer a falência da EMISSORA se não mais existirem bens para
garantir as obrigações da EMISSORA.
8.6.1. O AGENTE FIDUCIÁRIO poderá exercer a atribuição prevista na alínea

"i" do presente item na ocorrência do inadimplemento de qualquer obrigação
proveniente da presente Escritura, especialmente no que se refere à
ocorrência de uma ou mais hipóteses previstas no item 5.16 da cláusula
quinta, retro.
8.6.2. O AGENTE FIDUCIÁRIO somente se eximirá da responsabilidade pela

não adoção das medidas contempladas nas alíneas "i", "ii" e "iv" do item 8.6.
desta cláusula, se a Assembléia de Debenturistas assim autorizar, por
deliberação unânime dos titulares de todas as Debêntures em circulação,
bastando, porém, a deliberação da maioria simples dos titulares das
Debêntures em circulação, quando tal hipótese se referir ao disposto na alínea
"iii" do referido item.
8.6.3. Se qualquer quantia devida aos debenturistas em virtude desta Escritura

for paga por meio de ação judicial ou sua cobrança for feita por meio de
advogados,a EMISSORA deverá pagar, em complemento a todos os valores
devidos previstos nesta Escritura, honorários advocatícios e outras despesas e
custas incorridas devido a tal cobrança.
8.7. Nas hipóteses de ausência ou impedimentos temporários, renúncia, morte

ou qualquer outro caso de vacância na função de AGENTE FIDUCIÁRIO, será
realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que
a determinar, Assembléia dos Debenturistas para a escolha do novo AGENTE
FIDUCIÁRIO,

a

qual

poderá

ser

convocada

pelo

próprio

AGENTE

FIDUCIÁRIO a ser substituído, pela EMISSORA, por debenturistas que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) dos títulos em circulação, ou
pela CVM. Na hipótese da convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes
do término do prazo acima citado, caberá à EMISSORA efetuá-la, sendo certo
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que a CVM poderá nomear substituto provisório, enquanto não se consumar o
processo de escolha do novo AGENTE FIDUCIÁRIO. Na hipótese de
substituição do AGENTE FIDUCIÁRIO, a remuneração do novo AGENTE
FIDUCIÁRIO não poderá ser superior à vigente à época para o substituído.
8.7.1. Na hipótese de não poder o AGENTE FIDUCIÁRIO continuar a exercer

as funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá
comunicar imediatamente o fato aos debenturistas, pedindo sua substituição.
8.7.2. É facultado aos debenturistas, após o encerramento do prazo para

distribuição das Debêntures no mercado, proceder à substituição do AGENTE
FIDUCIÁRIO e à indicação de seu substituto, em Assembléia dos
Debenturistas especialmente convocada para este fim.
8.7.3. Em qualquer hipótese, a substituição do AGENTE FIDUCIÁRIO ficará

sujeita à comunicação prévia à CVM e a sua manifestação acerca do
atendimento dos requisitos previstos no artigo 8º da Instrução CVM nº 28, de
23 de novembro de 1983, e normas posteriores.
8.7.4. A substituição, em caráter permanente, do AGENTE FIDUCIÁRIO

deverá ser objeto de aditamento à Escritura de Emissão, devendo este ser
arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
8.7.5. Aplicam-se às hipóteses de substituição do AGENTE FIDUCIÁRIO as

normas e preceitos a este respeito promulgados por atos da CVM.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS DO AGENTE FIDUCIÁRIO

9.1. A EMISSORA ressarcirá o AGENTE FIDUCIÁRIO de todas as despesas

nas quais o mesmo tiver incorrido para proteger os direitos e interesses dos
debenturistas, ou para realizar seus créditos, desde que documentalmente
comprovadas.

410

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

9.1.1. O ressarcimento do qual a presente cláusula trata será efetuado

imediatamente após a entrega à EMISSORA dos documentos comprobatórios
das despesas incorridas pelo AGENTE FIDUCIÁRIO.
9.1.2. As despesas às quais se refere esta cláusula compreendem:

(i)

despesas com publicação de relatórios, avisos e notificações conforme
previsto

nesta

Escritura

ou

que

vierem

a

ser

exigidas

pela

legislação/regulamentação;
(ii)

despesas com extração de certidões;

(iii) despesas com locomoção entre Estados da Federação e respectivas
hospedagens, quando necessárias ao desempenho das funções; e
(iv) despesas com eventuais levantamentos adicionais ou periciais que
vierem a ser imprescindíveis se ocorrer omissões e/ou obscuridades nas
informações pertinentes aos estritos interesses dos debenturistas.
9.1.3. O crédito do AGENTE FIDUCIÁRIO por despesas nas quais tenha

incorrido para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos
debenturistas, que não tenham sido saldados, será acrescido à dívida da
EMISSORA e gozará das mesmas garantias das Debêntures, preferindo a

estas na ordem de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENÚNCIA
10.1.

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da

presente Emissão. Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissão no
exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba aos
debenturistas, em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da
EMISSORA, prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios ou será
interpretado como constituindo uma renúncia aos mesmos ou concordância
com tal inadimplemento, nem constituirá novação ou precedente no tocante a
qualquer outro inadimplemento ou atraso.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ASSEMBLÉIA DOS
DEBENTURISTAS
11.1. Os titulares das Debêntures desta Emissão poderão, a qualquer tempo,

reunir-se em Assembléia a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da
comunhão dos debenturistas.
11.2. A Assembléia dos Debenturistas desta Emissão poderá ser convocada

pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, pela EMISSORA, por debenturistas que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em circulação
ou pela CVM.
11.2.1. Para efeitos deste item, considera-se debêntures em circulação

aquelas que não se encontram na Tesouraria da Emissora ou de sociedades a
ela ligadas, nem pertencem aos seus administradores ou pessoas a eles
vinculadas.
11.3. Aplicar-se-á à Assembléia dos Debenturistas, no que couber, o disposto

na Lei nº 6.404/76 para Assembléia Geral de Acionistas.
11.4. A Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de

debenturistas que representem metade, no mínimo, das Debêntures em
circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
11.5

A Assembléia poderá, pelo voto de titulares de cinqüenta e um por

cento (51%), no mínimo, das Debêntures em circulação, aprovar modificações
nas condições das Debêntures.
11.6

Na hipótese de mudança na remuneração ou no vencimento das

Debêntures, será necessário voto de titulares de pelo menos 80% (oitenta por
cento) das Debêntures em circulação.
11.7. O AGENTE FIDUCIÁRIO deverá comparecer à Assembléia dos

Debenturistas e prestar aos debenturistas as informações que lhe forem
solicitadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OUTRAS DISPOSIÇÕES
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12.1. Caso qualquer das disposições ora aprovada venha a ser julgada ilegal,

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas
por tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a
disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo
efeito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÕES
13.1

(i)

O AGENTE FIDUCIÁRIO declara à Emissora que:
está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para tanto;

(ii)

a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo
AGENTE FIDUCIÁRIO; e

(iii)

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e eficaz do AGENTE
FIDUCIÁRIO, exeqüível de acordo com os seus termos e condições.

13.2

(i)

A Emissora neste ato declara que:
todas as autorizações societárias necessárias à celebração desta
Escritura e ao cumprimento de todas as obrigações assumidas nesta
Escritura foram obtidas e encontram-se válidas, eficazes e em pleno
vigor; e

(ii)

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e eficaz da
EMISSORA, exeqüível de acordo com seus termos e condições.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer

dúvidas e controvérsias porventura oriundas desta Escritura, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estar assim justas e contratadas, firmam esta Escritura de Emissão a
EMISSORA e, na qualidade de interveniente, o AGENTE FIDUCIÁRIO, em 04
(quatro) vias, de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 02
(duas) testemunhas que assinam abaixo.

Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2004.
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ANEXO 1.1

DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

Relação de Direitos Creditórios a Serem Cedidos

A relação de Direitos Creditórios a serem cedidos constará de meio magnético que ficará sob a
guarda do Agente Fiduciário.
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A N E X O 5.1
DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
RESUMO DOS RECEBÍVEIS DAS UNIDADES DE ENSINO
IPANEMA E LAGOA

( valores em $ Reais relativos ao mês de abril / 2004 )
UNIDADES

CURSOS DE GRADUAÇÃO

ALUNOS

BOLETOS
c/Desconto

01 - UniverCidade - Ipanema

Comunicação Social - Jornalismo

898

321121,21

01 - UniverCidade - Ipanema

Turismo

359

133363,71

01 - UniverCidade - Ipanema

Desenho Industrial - Projeto do Produto

950

437961,69

01 - UniverCidade - Ipanema

Dança

186

47405,79

01 - UniverCidade - Ipanema

Marketing

278

131618,25

01 - UniverCidade - Ipanema

Ciência da Computação

246

98890,4

01 - UniverCidade - Ipanema

Pedagogia-Adm.Escolar/Planej.Educacional

16

2844,31

01 - UniverCidade - Ipanema

Pedagogia Adm.Escolar/Superv.Escolar

22

4940,43

01 - UniverCidade - Ipanema

Comunicação Social-Publici e Propaganda

478

227204,03

01 - UniverCidade - Ipanema

Artes Dramáticas

112

30746,52

03 - UniverCidade - Lagoa

Turismo

145

33359,95

03 - UniverCidade - Lagoa

Marketing

170

56145,59

03 - UniverCidade - Lagoa

Administração/Hab em Sist de Inf Gerenciais

282

101025,19

03 - UniverCidade - Lagoa

Direito

758

244727,8

03 - UniverCidade - Lagoa

Tecnologia em Informática

247

80594,47

03 - UniverCidade - Lagoa

Relações Internacionais

233

68367,77

TOTAIS
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A N E X O 6.1
DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
RESUMO DOS RECEBIVEIS DE TODAS AS UNIDADES DE ENSINO
( valores em $ Reais relativos ao mês de abril / 2004 )
UNIDADES

CURSOS DE GRADUAÇÃO

ALUNOS

BOLETOS
c/Descontos

01 - UniverCidade - Ipanema

Comunicação Social - Jornalismo

898

321121,21

01 - UniverCidade - Ipanema

Turismo

359

133363,71

01 - UniverCidade - Ipanema

Desenho Industrial - Projeto do
Produto

950

437961,69

01 - UniverCidade - Ipanema

Dança

186

47405,79

01 - UniverCidade - Ipanema

Marketing

278

131618,25

01 - UniverCidade - Ipanema

Ciência da Computação

246

98890,4

38

7784,74

478

227204,03

01 - UniverCidade - Ipanema
01 - UniverCidade - Ipanema

Pedagogia
Adm.Escolar/Superv.Escolar
Comunicação Social-Publicidade e
Propaganda

02 - UniverCidade - Méier

Administração

1260

336651,25

02 - UniverCidade - Méier

Ciências Contábeis

443

124416,34

02 - UniverCidade - Méier

Direito

2357

630722,97

02 - UniverCidade - Méier

Tecnologia em Informática

1026

272415,72

03 - UniverCidade - Lagoa

Turismo

145

33359,95

03 - UniverCidade - Lagoa

Marketing

170

56145,59

03 - UniverCidade - Lagoa

Administração/Hab em Sist de Inf
Gerenciais

282

101025,19

03 - UniverCidade - Lagoa

Direito

758

244727,8

03 - UniverCidade - Lagoa

Tecnologia em Informática

247

80594,47

03 - UniverCidade - Lagoa

Relações Internacionais

233

68367,77

04 - UniverCidade - Madureira Letras - Português / Literatura

137

21983,69

04 - UniverCidade - Madureira Administração

798

234435,61

04 - UniverCidade - Madureira Ciências Contábeis

177

50004

04 - UniverCidade - Madureira Direito

1586

450263,54

Engenharia Elétrica 04 - UniverCidade - Madureira
Telecomunicações

316

120037,28

04 - UniverCidade - Madureira Engenharia Elétrica - Eletrônica

5586

1596,97

124

25076,75

04 - UniverCidade - Madureira Tecnologia em Informática

742

202739,65

Pedagogia04 - UniverCidade - Madureira
Adm.Escolar/Planej.Educacional

280

53962,51

xxxxxx

1 de 3

04 - UniverCidade - Madureira

xxxxxx

Licenciatura em Ciências - Habilitação
Biologia

continua na segunda folha
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343

63388,93

100

16161,67

04 - UniverCidade - Madureira Letras - Português / Espanhol

52

7659,32

Bacharel. em Ciênc. Biológ c/Ênf. em
04 - UniverCidade - Madureira
Biol Ambi

370

81423,61

06 - UniverCidade - Cachambi Administração

384

113549,01

Pedagogia
06 - UniverCidade - Cachambi
Adm.Escolar/Superv.Escolar

206

39910,76

1

243,03

07 - Unid Bonsuc - Av. Democ Direito

559

162091,65

07 - Unid Bonsuc - Av. Democ Tecnologia em Informática

193

56903,84

Administração

246

74964,13

Marketing

515

146686,62

Direito

349

102416,53

09 - UniverCidade - Taquara

Administração

366

118939,63

09 - UniverCidade - Taquara

Marketing

208

63598,23

09 - UniverCidade - Taquara

Direito

687

220752,97

09 - UniverCidade - Taquara

Tecnologia em Informática

268

78838,76

09 - UniverCidade - Taquara

Pedagogia
Adm.Escolar/Superv.Escolar

42

9039,31

10 - UniverCidade - Nota Dez

Turismo

256

67138,9

10 - UniverCidade - Nota Dez

Relações Internacionais

1

225

11 - UniverCidade - Arq Cord II Letras - Português + outra língua

648

113564,65

12 - UniverCidade - Santa Cruz Administração

66

16210,9

12 - UniverCidade - Santa Cruz Direito

604

149596,79

12 - UniverCidade - Santa Cruz Tecnologia em Informática

90

22572,31

13 - UniverCidade - Ilha do Gov Administração

93

30265,69

13 - UniverCidade - Ilha do Gov Ciências Contábeis

47

13854,25

13 - UniverCidade - Ilha do Gov Marketing

59

19624,9

13 - UniverCidade - Ilha do Gov Direito

507

156193,33

13 - UniverCidade - Ilha do Gov Tecnologia em Informática

132

41843,58

Pedagogia
13 - UniverCidade - Ilha do Gov
Adm.Escolar/Superv.Escolar

217

43661,94

14 - Unidade Bons - Av. Brasil Turismo

353

68208,84

1

374,54

14 - Unidade Bons - Av. Brasil Direito

925

245271,59

14 - Unidade Bons - Av. Brasil Tecnologia em Informática

41

9902,72

17 - UniverCidade QShopping Administração

182

55667,2

17 - UniverCidade -QShopping Direito

330

97714,2

3

852,48

xxxxxx

2 de 3

Pedagogia
Adm.Escolar/Superv.Escolar
Normal Sup. Form. Prof dos Inic. do
04 - UniverCidade - Madureira
Ens. Fund.
04 - UniverCidade - Madureira

07 - Unid Bonsuc - Av. Democ Administração

08 - UniverCidade - Dias da
Cruz
08 - UniverCidade - Dias da
Cruz
08 - UniverCidade - Dias da
Cruz

14 - Unidade Bons - Av. Brasil Administração

17 - UniverCidade -QShopping Tecnologia em Informática
xxxxxx

continua na terceira folha
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350

70404,43

368

0

21 - UniverCidade - Mangueira

Pedagogia
Adm.Escolar/Superv.Escolar (Bolsas)

118

0

25 - UniverCidade - Centro

Direito

986

270062,92

26 - Unidade Bons - D. Isabel

Administração

628

169580,46

26 - Unidade Bons - D. Isabel

Marketing

228

56470,14

26 - Unidade Bons - D. Isabel

Pedagogia
Adm.Escolar/Superv.Escolar

248

38363,93

27 - UniverCidade - C Grande Administração

219

63699,02

27 - UniverCidade - C Grande Direito

559

139512,2

27 - UniverCidade - C Grande Tecnologia em Informática

146

39162,18

27 - UniverCidade - C Grande

Pedagogia
Adm.Escolar/Superv.Escolar

568

94256,79

28 - UniverCidade - Irajá

Letras - Português / Inglês

96

20801,24

28 - UniverCidade - Irajá

Letras - Português / Literatura

79

15799,67

28 - UniverCidade - Irajá

Marketing

102

31551,14

28 - UniverCidade - Irajá

Letras - Português / Espanhol

97

18456,29

29 - UniverCidade - Bangu

Administração

131

38273,27

29 - UniverCidade - Bangu

Direito

244

54228,71

29 - UniverCidade - Bangu

Tecnologia em Informática

152

39762,21

34 - UniverCidade - Pr Seca

Educação Física

907

251064,27

38 - UniverCidade - Metro

Marketing

253

69952,46

38 - UniverCidade - Metro

Direito

175

44714,42

38 - UniverCidade - Metro

Tecnologia em Informática

195

58819,82

38 - UniverCidade - Metro

Fisioterapia

601

165170,38

ALUNOS MENSALIDADES
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ANEXO 10.2

DO CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO E AQUISIÇÃO DE DIREITOS
CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS

Minuta do Contrato Educacional

424

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
UNIVER CIDADE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DA CIDADE
Pelo presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, de um lado a
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APÓSTOLO - ASSESPA, devidamente inscrita no
CNPJ sob o número 34150771/0001-87, sociedade civil, mantenedora do Centro Universitário da
Cidade - UniverCidade, com sede à Rua José Bonifácio nº 140, doravante denominada
CONTRATADA, neste ato por seu representante legal; e, de outro lado, o Aluno ou seu
Responsável, neste instrumento qualificado, doravante denominado CONTRATANTE, têm justo
e contratado o seguinte:
Cláusula 1ª - O presente contrato é celebrado sob a égide da Constituição Federal, bem como
do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que os valores, descontos e
critérios nele avençados são os resultantes do edital fixado em local próprio, nas instalações da
CONTRATADA. e de conhecimento prévio do CONTRATANTE, nos termos da Lei nº 8.078, de
11 de setembro de 1990 e do Regimento Interno, com os quais concorda expressamente, se
obrigando a cumprir todas as cláusulas e determinações, tudo fazendo parte integrante do
presente, como se aqui estivesse transcrito.
Cláusula 2ª - se obriga a ministrar ensino superior por meio da oferta de atividades curriculares
e complementares, estabelecidas no calendário do Centro Universitário da Cidade –
UniverCidade, em conformidade Com o disposto na legislação em vigor e com seu Regimento
Interno
Parágrafo 1º - Neste intuito, a CONTRATADA se obriga a fornecer, semestralmente, ao
CONTRATANTE, um Programa de Estudos individual, norteado por uma orientação
essencialmente pedagógica, onde constarão as disciplinas do período a serem cursadas, a
turma onde estará inserido o aluno, o horário de suas aulas e o local onde serão ministradas
cada uma delas. Este Programa de Estudos estará disponível, via Internet, no período
estabelecido no Calendário Escolar, não havendo nenhum óbice a renovação da matricula do
aluno/ CONTRATANTE.
Parágrafo 2º - O CONTRATANTE, por sua vez, se obriga a estudar para adquirir os
conhecimentos que lhe serão transmitidos, com o objetivo de ampliar os horizontes de sua
carreira profissional, obedecendo horários e datas fixados pela CONTRATADA,
Cláusula 3ª - É de inteira responsabilidade da CONTRATADA o planejamento e a prestação dos
serviços de ensino, no que se refere à marcação de datas para provas de aproveitamento,
fixação de carga horária, designação de professores, administradores e o estabelecimento de
programas de orientação didático-pedagógica e educacional, além de outras providências que as
atividades docentes exigirem, a seu exclusivo critério, sem ingerência do CONTRATANTE.
Parágrafo único - As aulas serão ministradas nas salas de aula ou locais em que a
CONTRATADA indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que se
fizerem necessárias.
Cláusula 4ª - A configuração normal do ato de matricula se procede pelo recebimento, pela
CONTRATADA: dos documentos próprios exigidos para, tanto no edital do Processo Seletivo;
deste contrato, devidamente preenchido e assinado pelo CONTRATANTE e/ou Responsável; e
pelo pagamento da primeira mensalidade do semestre, caso não exista nenhum óbice legal.
Parágrafo 1º - O CONTRATANTE tem direito de cursar na Localidade-Região de sua
conveniência, desde que haja formação de turma no curso escolhido. Não havendo formação de
turma, a CONTRATADA apresentará alternativas ao aluno CONTRATANTE. Como a
transferência de período ou o direcionamento para a Localidade-Região mais próxima, ou outra
de sua própria escolha, respeitados, no entanto, os valores de mensalidade estipulados para
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esta nova Localidade-Região de destino, o número mínimo de alunos para formação de turmas é
aquele estipulado pela CONTRATANTE no Edital do Processo Seletivo.
Parágrafo 2º - Não concordando o aluno/CONTRATANTE com qualquer das propostas
oferecidas, sua matricula será cancelada, comprometendo-se a CONTRATADA a devolver
integralmente os valores pagos até então pelo mesmo.
Parágrafo 3º - A devolução dos valores pagos de que trata o Parágrafo anterior, deverá ser
requerida pelo próprio aluno/CONTRATANTE, na Localidade-Região antes escolhida, dentro do
semestre em curso, por meio de requerimento próprio, informando nome completo e CPF: do
favorecido, número da conta bancária e número e nome da agência bancária onde o depósito
deverá ser feito.
Cláusula 5ª - A renovação de matricula somente será deferida peIo(a) Diretor(a) da LocalidadeRegião, após certificação pelo Departamento Financeiro do Centro Universitário da Cidade UniverCidade de que o CONTRATANTE está adimplente com suas obrigações financeiras
decorrentes de prestações de serviços educacionais anteriores e as previstas para o ato da
matricula.
Cláusula 6ª - Ao firmar o presente o CONTRATANTE submete-se ao Regimento Interno e ao
Código de honra da Instituição e às demais obrigações constantes da legislação aplicável a área
de ensino e, ainda, as emanadas de outras fontes legais, desde que regulem, ainda que
supletivamente, a matéria.
Cláusula 7ª - A CONTRATADA tem direito, a seu exclusivo critério, por motivo de ordem
administrativa, pedagógica, de cadastro ou por inadimplência, de cancelar bolsas de estudo e
descontos em parcelas das anuidades e de indeferir o pedido de matricula ou de sua renovação,
aplicando-se, no que couber, as regras expressas no Código Civil e as recomendações oficiais
e legais da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e da
Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça e o Regimento Interno da Instituição.
Cláusula 8ª - Como contrapartida aos serviços prestados e a serem prestados pela
CONTRATADA, referentes ao período letivo, o CONTRATANTE obriga-se a pagar a anuidade e
declara expressamente concordar com a política de preços estabelecida.
Cláusula 9ª - o presente contrato terá o prazo de seis meses, renováveis automaticamente,
independentemente de qualquer ato expresso, por igual período, até o limite de 12 (doze) vezes,
mantidas as mesmas Cláusulas, salvo rescisão de acordo com o previsto na Cláusula 17ª e
inadimplência.
Parágrafo 1º - Por ocasião de cada matricula, serão expressamente ratificadas pelo
CONTRATANTE todas as Cláusulas do presente contrato, sendo que a ratificação terá efeito de
convalidar o contrato por igual período. A ratificação importará em vigência do contrato pelo
prazo máximo previsto na Cláusula 9ª caput.
Parágrafo 2º - O valor da anuidade devida à CONTRATADA pelo CONTRATANTE foi lixado por
um período de 12 meses, a contar da data de sua entrada na Instituição, e deverá. ser pago
mensalmente, sempre no primeiro/quinto dia útil do mês, dependendo da Localidade-Região
onde estuda, de modo a que faça jus ao desconto concedido pela CONTRATADA
considerando-se, no entanto, que o regime adotado pelo Centro Universitário da Cidade UniverCidade é o semestral, o CONTRATANTE deverá estar com 6/12 de sua anuidade pagos
para renovação de matricula para o período/semestre seguinte.
Parágrafo 3º - Por força de legislação vigente, e enquanto durar seus efeitos, o valor da
anuidade ora aqui estipulado será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, ressalvado,
contudo, o direito da CONTRATADA em adotar periodicidade menor de reajuste possível, se a
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legislação assim o permitir, sempre com base nas normas estabelecidas pelas autoridades
governamentais.
Parágrafo 4º Prorrogado o contrato, terá início a exigência da próxima semestralidade referida
no parágrafo segundo, nos mesmos prazos estipulados.
Cláusula 10ª - Os valores das parcelas da anuidade incluem, exclusivamente, a prestação de
serviços decorrentes da carga horária constante do Programa de Estudos. Os valores das taxas
de serviços da Secretaria Geral serão estabelecidos livremente pela CONTRATADA e
informados em edital a ser afixado nas dependências do Centro Universitário da Cidade –
UniverCidade.
Parágrafo único - Os valores referentes a prestação de serviços de caráter complementar serão
também fixados livremente pela CONTRATADA e expostos nas dependências das Localidades
de ensino da Instituição.
Cláusula 11ª - o local de pagamento das parcelas da anuidade será o banco indicado pela
CONTRATADA. o não recebimento ou extravio da boleta/carnê de cobrança não exime o
CONTRATANTE da obrigação de quitar a parcela de anuidade até o dia de seu vencimento,
bastando, para tanto, a solicitação da segunda via em qualquer das Localidades de ensino da
EONTRATADA, ou via Internet, quando disponibilizado o serviço.
Cláusula 12ª - Será preservado o equilíbrio contratual caso qualquer mudança legislativa ou
normativa altere a equação econômico-financeira estabelecida no presente contrato.
Cláusula 13ª - o não comparecimento do aluno/CONTRATANTE aos atos escolares ora
contratados não o exime do pagamento das parcelas da anuidade, tendo em vista que os
serviços foram devidamente colocados à sua disposição.
Cláusula 14ª - A suspensão ou interrupção do pagamento das parcelas da anuidade só ocorrerá
por expressa e escrita comunicação do CONTRATANTE à CONTRATADA, observando-se,
sempre, o que estabelece a Cláusula 17" do presente, ou seja, o trancamento ou cancelamento
da matricula deverá ser devidamente solicitado no local pré-determinado, suas obrigações
pecuniárias deverão estar quitadas até o momento do requerimento bem como deverão ser
observadas as condições e prazos do Calendário Escolar,.
Parágrafo único - Também para as transferências internas ou externas na Instituição, os alunos
deverão observar as condições e prazos do Calendário Escolar e quitar todos os seus eventuais
débitos até a data do respectivo requerimento.
Cláusula 15ª - Em caso de inadimplência, a CONTRATADA poderá optar:
I Pela rescisão contratual, independentemente da exigibilidade do débito vencido e do devido no
mês de sua efetivação, obedecido o critério de fixação das parcelas das anuidades previsto
neste contrato.
II Pela emissão de uma ou mais letras de câmbio, desde já autorizadas expressamente pelo
CONTRATANTE, no valor ou valores das parcelas da anuidade vencidas, acrescida ou
acrescidas da multa ou multas no valor ou valores permitidos na legislação, e em uso no
mercado financeiro para cobrança de valores em atraso e do critério de fixação de parcelas das
anuidades previsto no Parágrafo, 2º e 3º, da Cláusula 9ª.
Cláusula 16ª - Opcionalmente para o CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá instituir a
qualquer tempo na vigência do presente contrato, um seguro educacional que protegerá os
interesses de ambas as partes, adicionando o valor do prêmio ao da, parcela, da anuidade.
Cláusula 17ª - 0 presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
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b) Pela CONTRATADA
elou sua mantida
1 - Por desligamento
2 - Inadimplência

Parágrafo 1º - O Trancamento de matrícula deverá ser requerido, pelo CONTRATANTE, até
45
(quarenta e cinco) dias após o início das aulas. Caso contrário, estará o mesmo obrigado ao
pagamento integral da semestralidade.
Parágrafo 2º - O Cancelamento de matricula é cabível apenas para alunos novos que não
chegaram a iniciar o período letivo e deverá ser requerido expressamente pelo CONTRATANTE,
até o dia anterior ao determinado para início das aulas do semestre. Requerido o cancelamento
além da data estabelecida acima, o aluno/CONTRATANTE terá direito à devolução de 76% do
valor pago a titulo de matrícula primeira/mensalidade do semestre e á integralidade de qualquer
outra mensalidade eventualmente paga.
Parágrafo 3º - Nos demais casos de rescisão não alcançados pelos parágrafos 1º e 2º acima,
fica 0 CONTRATANTE obrigado a pagar o valor da parcela da anuidade do mês em que ocorrer
o evento, além de outro, débitos eventualmente existentes, corrigidos na forma prevista na
Cláusula 19ª, abaixo, e no próprio carnê/boleta mensal de pagamento.
Cláusula 18º - A CONTRATADA, uma sociedade civil sem fins lucrativos, não distribuindo lucros
aos seus associados e aplicando todos os seus recursos em seus estabelecimentos de
educação, devidamente registrada como entidade filantrópica no Conselho Nacional de Serviço
Social, mantém suas atividades no setor educacional, exclusivamente com as anuidades que
cobra pelo, serviços que presta aos seus alunos e, tendo em vista os resultado, positivos do
programa de estabilidade econômica do governo, resolveu oferecer aos estudantes do Centro
Universitário da Cidade - UniverCidade, desconto, especiais em todos os seus cursos. Para
usufruir destes descontos especiais integralmente, basta o CONTRATANTE efetuar o
pagamento das parcelas da anuidade até o dia do seu primeiro vencimento, conforme demonstra
a boleta/carnê de pagamento.
Parágrafo 1º - Em caso de matrícula a destempo, serão efetivados os pagamentos das
parcelas da anuidade já vencidas no ato da matricula, com os acréscimos devidos conforme o
caso.
Parágrafo 2º - As bolsa, e demais descontos a exemplo de Convênios/Parcerias, antecipação de
semestre, portadores de diploma, transferência externa, etc.. serão concedidos pela
CONTRATDA a seu exclusivo critério, reservando-se ela, inclusive, o direito de não permitir
cumulação de benefícios, casos em que, será lançado o de maior percentual.
Parágrafo 3º - Será cancelado 0 desconto especial concedido por motivo de Trancamento de
Matricula, Transferência para outra Localidade-Região, outro Turno ou outro Curso, bem como
nos caso, de abandono.
Parágrafo 4º - Nos casos de Transferência de Localidade-Região elou turno e/ou curso e/ou
Reabertura, o valor da nova mensalidade será a que estiver em vigor para o ingresso de aluno,
novos na Localidade-Regíão e/ou turno e/ou curso de destino.
Cláusula 19ª - Em caso de atraso no pagamento das mensalidade, a CONTRATADA se
reserva o direito de cancelar os descontos especiais oferecidos. Estando ciente disto, o
CONTRATANTE se obriga expressamente, pelo presente, ao pagamento integral das parcelas
da anuidade, com o desconto especial, aqui livremente avençadas, na forma dos dispositivos
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constitucionais e legais além da multa e demais cominações até o valor permitido na legislação e
em uso no mercado financeiro para cobrança de valores em atraso.
Cláusula 20ª - O não exercício imediato de qualquer direito de que a CONTRATADA seja titular,
cm decorrência deste contrato ou de leis, não será considerado como novação ou alteração
contratual, mas sim mero ato de tolerância dela CONTRATADA, e apenas nos casos concretos
em que tais hipóteses se verificarem.
Cláusula 21ª- As partes atribuem ao presente contrato plena eficácia e força executiva
extrajudicial.
Cláusula 22ª Para dirimir as questões oriundas deste contrato fica eleito o forro da Cidade do
Rio de Janeiro.
E, por estarem justo, e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e
forma, extensivo a seus herdeiros e sucessores, na presença das testemunhas abaixo, para que
se produzam todos os efeitos legais.
Rio de Janeiro,

de

de 20

CONTRATANTE

.

CONTRATADA
Associação Educacional São Paulo Apóstolo

TOTAL
DA SEMESTRALIDADE
PRIMEIRO SEMESTRE

VALOR TOTAL
DO
DESCONTO

TOTAL DA

VALOR DA MENSALIDADE COM

SEMESTRALIDADE
COM DESCONTO

DESCONTO ATÉ O DIA DO VENCIMENTO
EM 6 PARCELAS

EM 5 PARCELAS

NOME DO ALUNO____ __________________________Matrícula ____________________
Curso _____________________ ________ Periodo- Turno __________________________
Documento de Identidade________Órgão Expedidor________ Inscrição no C.P.F. ________
Endereço____________________Telefone ___________________ CEP_________________
NOME DO RESPONSÁVEL (se for o caso) ________________________________________
Documenlo de Identidade __________Órgão Expedidor _______Inscrição no C.P.F. _______
Endereço_____________________ Telefone ________________ C.P.F._________________
TESTEMUNHAS
Nome _________________________________ Documento de Identidade _______________
Inscrição no C.P.F______________ Assinatura ____________________________________
Nome __________________________________ Documento de Identidade ______________
Inscrição no C.P.F._______________ Assinatura ___________________________________
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9.2 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
E RESERVA DE MEIOS DE PAGAMENTO
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E RESERVA
DE
MEIOS DE PAGAMENTO

Partes
BANCO BRADESCO S.A., pessoa jurídica de direito privado, com sede na
Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, no Bairro Cidade de Deus, sino,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 60746948/0001-12, doravante denominado
"Banco";
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO PAULO APOSTOLO - ASSESPA,
com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua
Humaitá, n° 275, 2° andar no Bairro Humaitá, inscrita no CNPJ/MF sob a no
34150771/0001-87, doravante denominada "ASSESPA";
UniverCidade TRUST DE RECEBÍVEIS S.A., com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, n° 90, 10°
andar - parte, inscrita no CNPJ/MF sob O nº 06.027.566/0001-93, doravante
denominada "TRUST", e
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de
janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 500
Bl.13-Gr.205 - Cond. DownTown - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro (RJ) CEP 22640.100, inscrita no CNPJ/MF sob o número
36.113.876/0001-91 doravante denominado "Agente Fiduciário"
e
representado abaixo na forma do seu Estatuto,
CONSIDERANDO QUE

(i) a ASSESPA e o TRUST firmaram, em 19 de Abril de 2004 Contrato de
Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avenças
("Contrato de Cessão"), no qual a ASSESPA promete ceder ao TRUST
direitos creditórios decorrentes de contratos de prestação de serviços
educacionais, detidos contra alunos dos diversos cursos oferecidos pela
ASSESPA (as 'Direitos Creditórios");
(ii) o TRUST realizou uma emissão privada de debêntures no valor de R$
16.300.000,00 (dezesseis milhões, e trezentos mil reais), conforme
Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures
Simples, a ser registrado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro;
(iii) o TRUST realizou uma emissão pública de debêntures no valor de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), conforme Instrumento Particular
de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures, registrado na Junta Comercial
do Estado do Rio de Janeiro, sendo a Oliveira Trust DTVM Ltda. o Agente
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Fiduciário da emissão, e, portanto, a representante dos interesses dos
debenturistas
(iv) a ASSESPA receberá, como pagamento pela cessão dos Direitos
Creditórios as supra mencionadas debêntures publicas e privadas, de
emissão do TRUST;
(v) a ASSESPA e o TRUST acordaram contratar o Banco para efetuar a
cobrança de todos esses Direitos Creditórios, bem como para adotar todos
os procedimentos estabelecidos neste Contrato de prestação de Serviços
Bancários e Reservas de Meios de pagamentos; e
(vi) 0 Banco concorda em prestar os serviços previstos neste Contrato.
As partes acima identificadas e qualificadas, por seus representantes legais,
têm justo e contratado firmar o presente Contrato de Prestação de
Serviços Bancários e Reserva de Meios de Pagamentos (0 "Contrato"),
que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - Das Definições

1.1. "Escritura de Debêntures Privadas" significa o Instrumento Particular
de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures aprovada pela Assembléia Geral
Extraordinária do TRUST,de 26.01.2004;
1.2. "Escritura de Debêntures Públicas" significa o Instrumento Particular
de Escritura da 2ª. Emissão de Debêntures aprovado pela Assembléia Geral
Extraordinária do Trust, de 27.01.2004;
1.3. "Conta Cobrança" significa a conta corrente de titularidade do TRUST,
mantida sob o nº 700-5, junto à Agência 3369, Agência Empresa - Centro Rio de Janeiro, do Banco, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, de
movimentação restrita e finalidade específica, nos termos deste instrumento,
que receberá, por conta e ordem do TRUST, O produto da cobrança de
todos os Direitos Creditórios;
1.4. "Conta Reserva Juros" significa a conta corrente de titularidade do
TRUST, mantida sob o nº 701-3, junto à Agência 3369, Agência Empresa Centro - Rio de Janeiro, do Banco, de movimentação restrita e finalidade
específica, conforme estabelecido no presente instrumento, que receberá,
por meio de transferência de parte dos valores depositados na Conta
Cobrança, quantias destinadas aos pagamentos de juros assumidos pelo
TRUST na Escritura de Debêntures Públicas;
1.5. "Conta Reserva Amortização" significa conta corrente de titularidade
do Trust, mantida sob o nº 704-8, junto à Agência 3369, Agência Empresa
- Centro - Rio de Janeiro, do Banco, de movimentação restrita e finalidade
específica, conforme estabelece este instrumento, que receberá, por meio
de transferência de parte dos valores depositados na Conta Cobrança,
quantias destinadas ao pagamento das parcelas de amortização assumido
pelo Trust na Escritura de Debêntures Públicas;
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1.6. "Conta Principal do Trust" significa a conta corrente de titularidade do
TRUST, mantida sob o n° 705-6, junto à Agência 3369, Agência Empresa Centro - Rio de Janeiro, do Banco, de movimentação restrita e finalidade
específica, conforme estabelece este instrumento, que receberá por meio
de transferência de parte dos valores depositados na Conta Cobrança,
quantias destinadas ao pagamento de despesas de custeio do TRUST;
1.7. "Conta Principal da ASSESPA" significa a conta corrente de titularidade
da ASSESPA, mantida sob o nº 82.273-6, junto à Agência 3369, Agência
Empresa - Centro - Rio de Janeiro, do Banco, nos termos deste instrumento,
que receberá o que remanescer na Conta Cobrança, depois de efetivadas
as transferências para a Conta Reserva de Juros, a Conta Reserva de
Amortização e a Conta Principal do TRUST.
Cláusula Segunda - Da Reserva dos Meios de Pagamento

2.1 Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo
TRUST na Escritura de Debêntures Privada e na Escritura de Debêntures
Públicas, o TRUST concordou em empenhar em favor dos investidores, em
caráter irrevogável e irretratável, a partir desta data até final liquidação de
todas as obrigações por ele assumidas, parte dos valores recebidos
provenientes da cobrança dos Direitos Creditórios, conforme definido na
Cláusula Terceira, abaixo.
2.2 Para viabilizar o cumprimento da obrigação de que trata o item 2.1
acima, o TRUST (i) neste ato e por este instrumento contrata o Banco para
prestar os serviços ora descritos, e (ii) contratou o Banco, nesta data e
através do instrumento cuja cópia segue anexa, para efetuar a cobrança de
todos esses Direitos Creditórios, elegendo como domicílio bancário a Conta
Cobrança, conforme acordado com o TRUST.
2.3 O Banco, por sua vez, obriga-se a fazer diariamente as transferências
dos valores depositados na Conta Cobrança para a Conta Reserva de
Juros, Conta Reserva de Amortização, Conta Principal do TRUST e Conta
Principal da ASSESPA, estritamente de acordo com os termos e condições
estabelecidas neste Contrato.
2.4 O Banco não terá qualquer responsabilidade pela fiscalização da
quantidade ou qualidade dos créditos apresentados para cobrança pela
ASSESPA e/ou pelo TRUST, nem dos montantes de recursos gerados por
essas cobranças.
2.5 Constituição das Contas de Reserva

2.5.1 A partir do 1º (primeiro) dia útil de cada mês, contado da data de
subscrição das Debêntures Públicas, todos os valores decorrentes do
recebimento dos Direitos Creditórios serão obrigatoriamente transferidos da
Conta Cobrança para a Conta Reserva de Juros, até que os valores
depositados nesta conta sejam equivalentes ao valor do pagamento de
juros devidos no corrente mês.
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2.5.2 Mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contados da data de
emissão das Debêntures Públicas, imediatamente após ser completada a
formação do adequado saldo da Conta de Reserva de Juros nos termos do
item 2.5.1 acima, iniciar-se-á a constituição da Conta de Reserva de
Amortização, a qual será constituída mediante a transferência obrigatória de
todos os demais valores decorrentes do recebimento dos Direitos
Creditórios, até que o somatório destas transferências realizadas no mês
seja equivalente a 1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento
da próxima parcela de amortização das Debêntures Públicas.
2.5.3 O TRUST informará ao BANCO e ao Agente Fiduciário, no primeiro
dia útil de cada mês, os valores e datas para transferência à Conta Reserva
de Juros, à Conta Reserva de Amortização e à Conta Principal do TRUST
em cada mês, estando o Banco isento de qualquer responsabilidade caso
não receba esta informação.
2.5.3.1 As informações prestadas pelo Trust ao Banco serão entendidas
como verdadeiras e definitivas por este, que não terá qualquer
responsabilidade em caso de eventual incorreção destes valores, não
tendo, ainda, qualquer responsabilidade em relação à verificação ou
existência destes valores.
2.5.4 Tão logo a Conta Reserva de Juros e a Conta Reserva de
Amortização possuam saldos suficientes para o pagamento de juros e
amortização das Debêntures Públicas, respectivamente, o saldo
remanescente na Conta Cobrança deverá ser transferido para a Conta
Principal do TRUST e/ou para a Conta Principal da ASSESPA, conforme o
caso, observadas as instruções fornecidas pelo Trust, nos termos do item
2.5.3 acima.
2.6 Pagamento dos Juros das Debêntures Públicas

2.6.1 No 6º (sexto) dia útil de cada mês subseqüente ao de referência, a
contar do mês em que ocorreu a 1ª subscrição das Debêntures Públicas, ao
TRUST fará o pagamento dos juros devidos aos debenturistas, de acordo
com a Escritura de Debêntures Públicas, utilizando-se dos recursos
depositados na conta Reserva de Juros, e caso não o faça, o Agente
Fiduciário instruirá o Banco sobre o destino a ser dados ao saldo existente
na Conta Reserva de Juros, ficando o Banco completamente isento de
responsabilidade uma vez executada a instrução recebida.
2.6.2 Caso o saldo da Conta Reserva de Juros não seja suficiente para
cobrir os valores devidos, o Banco fica autorizado desde já, a transferir a
totalidade dos saldos existentes na Conta Principal do TRUST para a
referida Conta Reserva de Juros, até o montante dos valores em atraso,
informado pelo Agente Fiduciário, ou até a totalidade do saldo existente na
Conta Principal do TRUST.
2.7 - Pagamento de Amortização

2.7.1 No 6º (sexto) dia útil do mês de dezembro dos anos de
2005,2006,2007,2008 e 2009, o TRUST fará o pagamento das respectivas
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parcelas de amortização das Debêntures Públicas, de acordo com a
Escritura de Debêntures Públicas, utilizando-se dos recursos depositados
na Conta Reserva de Amortização. Caso o TRUST não realize o pagamento
de qualquer das parcelas de amortização, o Agente Fiduciário instruirá o
Banco sobre o destino a ser dado ao saldo existente na Conta Reserva
Amortização, ficando o Banco completamente isento de responsabilidade
uma vez executada a instrução recebida.
2.7.2 Caso o saldo da Conta Reserva de Amortização não seja suficiente
para cobrir os valores devidos, o Banco fica autorizado, desde já, a
transferir a totalidade dos saldos existentes na Conta Principal do Trust para
a Conta Reserva de Amortização, até que os valores em atraso sejam
liquidados, respeitada a prioridade de transferência para a Conta de
Reserva de Juros, conforme estabelecido no item 2.6.2 acima.
2.8 Recursos depositados na Conta Principal do TRUST

2.8.1 O saldo depositado na Conta Principal do TRUST será de livre
movimentação e será utilizado para o pagamento de suas contas de
custeio, de taxas bancárias, de encargos tributários e, finalmente, para o
pagamento das parcelas de amortização e remuneração das Debêntures
Privadas, sem nenhuma supervisão e/ou responsabilidade do Banco.
2.9 Recursos depositados na Conta Principal da ASSESPA

2.9.1 O saldo depositado na Conta Principal da ASSESPA será de livre
movimentação, podendo ser utilizado pela ASSESPA a seu exclusivo
critério, sem nenhuma supervisão e/ou responsabilidade do Banco.
2.10. Não obstante o disposto nos itens 2.8 e 2.9 acima, a ASSESPA e o
TRUST autorizam o Banco, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar
de suas respectivas contas, conforme o caso, os valores que lhe sejam
devidos em razão da cobrança dos Direitos Creditórios.
Cláusula Terceira - Do Bloqueio do Saldo da Conta Principal do TRUST

3.1 Na hipótese de o Banco receber comunicação por escrito do Agente
Fiduciário informando sobre o não cumprimento de alguma das obrigações
assumidas pelo TRUST mencionadas na Cláusula Segunda deste Contrato,
deverá bloquear imediatamente os saldos da Conta Reserva de Juros, da
Conta Reserva de Amortização, da Conta Principal do Trust e da Conta
Principal da ASSESPA, impedindo, assim, o acolhimento de qualquer
débito, inclusive, sem limitação, os cheques emitidos pelo TRUST, até que a
inadimplência que deu causa ao bloqueio seja sanada e comunicada por
escrito pelo Agente Fiduciário ao Banco. O TRUST desde já concorda e
autoriza com o referido bloqueio, isentando o Banco de qualquer
responsabilidade nesse sentido.
Cláusula Quarta - Das Obrigações do Banco
4.1 O Banco obriga-se a:
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a) informar ao Agente Fiduciário no prazo de 72 (setenta e duas) horas a
ocorrência de qualquer descumprimento por parte do TRUST de qualquer
obrigação pactuada nos termos deste Contrato;
b) não acatar qualquer ordem da ASSESPA e/ou do TRUST em desacordo
com as cláusulas e condições aqui pactuadas, sem anuência por escrito de
todas as partes;
c) observar a correta movimentação da Conta Cobrança, da Conta Reserva
de Juros, da Conta de Amortização, da Conta Principal do Trust e da Conta
Principal da ASSESPA, nos termos deste Contrato;
d) apresentar ao Agente Fiduciário, à ASSESPA e ao TRUST, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias a partir da solicitação por escrito das partes,
extratos da Conta Cobrança, da Conta Reserva de Juros, da Conta Reserva
de Amortização, da Conta Principal do Trust e da Conta Principal da
ASSESPA, com o que desde já o TRUST e a ASSESPA concordam;
4.2 Da responsabilidade do Banco
4.2.1 A responsabilidade do Banco está limitada às obrigações previstas
neste Contrato, sendo que o Banco fica, desde já, totalmente isento de
quaisquer responsabilidades pelo cumprimento de qualquer das obrigações
da ASSESPA e do TRUST.
4.2.2 O Banco não será responsável pela veracidade e regularidade de
toda e qualquer comunicação de responsabilidade da ASSESPA, do
TRUST e/ou do Agente Fiduciário.
Cláusula Quinta - Das Representações e Garantias

5.1 A ASSESPA declara e garante ao Banco que:
a) é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, devidamente organizada e
constituída;
b) está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas;
c) a celebração deste Contrato e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pela
ASSESPA;
d) não vinculou nem irá vincular, ou de outra forma qualquer, outorgar ou
criar qualquer ônus sobre as suas receitas durante o prazo de vigência
deste Contrato para beneficiar qualquer outra parte que não o TRUST a
menos que expressamente autorizado por todas as partes;
e) este contrato constitui uma obrigação legal, válida e vinculante, exeqüível
de acordo com os seus termos e condições; e
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f) foram satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
a celebração deste Contrato e cumprimento pela ASSESPA das obrigações
aqui previstas.
5.2 O TRUST declara e garante ao Banco que:
a) é uma sociedade anônima, devidamente organizada e constituída;
b) está devidamente autorizada a celebrar este Contrato e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas;
c) a celebração deste Contrato e o cumprimento das obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida;
d) não vinculou nem irá vincular, ou de outra forma qualquer outorgar ou
criar qualquer ônus sobre os seus créditos ou receitas durante o prazo
deste Contrato para beneficiar qualquer outra parte que não os investidores
relacionados neste Contrato, a menos que expressamente autorizado por
todas as partes;
e) este contrato constitui uma obrigação legal, válida e vinculante, exeqüível
de acordo com os seus termos e condições; e
f) foram satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários para
a celebração deste Contrato e cumprimento pelo TRUST das obrigações
aqui previstas.
5.3 O Banco declara e garante à ASSESPA e ao TRUST que:
a) é uma sociedade anônima, devidamente organizada e constituída;
b) está devidamente autorizado a celebrar este Contrato e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas;
c) a celebração deste Contrato e 0 cumprimento de suas obrigações não
infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo Banco;
d) este Contrato constitui uma obrigação legal, válida e vinculante,
exeqüível de acordo com seus termos e condições; e
e) foram satisfeitos todos os requisitos legais e estatutários necessários
para a celebração deste Contrato e cumprimento pelo Banco das
obrigações aqui previstas.
Cláusula Sexta - Dos Procedimentos Operacionais
6.1 Os recursos depositados junto ao Banco, seja na Conta Cobrança, na
Conta Reserva de Juros, na Conta Reserva de Amortização, na Conta
Principal do Trust e na Conta Principal da UNIVERCIDADE, não serão
aplicados de qualquer forma, permanecendo depositados em cada uma
destas contas, conforme o caso, como depósito à vista, não remunerado, a
não ser que a titular da conta expressamente solicite sua aplicação.
6.2 A ASSESPA autoriza, desde já, os senhores ROBERTO FERREIRA
CORDEIRO DE MELO, CPF 154.945.867-15 e RODRIGO GRALHA
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GARCIA, CPF nº 814 327 630 - 91 ou procuradores por eles designados,
através de instrumento público, agindo sempre em conjunto, para assinar
todo e qualquer documento necessário para que seja cumprido o disposto
neste Contrato. Toda e qualquer alteração relativa às pessoas autorizadas a
representar a ASSESPA perante o Banco para efeitos deste Contrato
deverá ser previamente comunicada por escrito ao Banco.
6.3 O TRUST autoriza, desde já, os senhores SÉRGIO LUIZ VIEIRA, CPF
091 728 237-04 e TANIA REGINA BARBUR CÔRTES, CPF nº 375 364 60759 ou procuradores por eles designados, através de instrumento público,
agindo sempre em conjunto, para assinar todo e qualquer documento
necessário para que seja cumprido o disposto neste Contrato. Toda e
qualquer alteração relativa às pessoas autorizadas a representar o TRUST
perante o Banco para efeitos deste Contrato deverá ser previamente
comunicada por escrito ao Banco e ao Agente Fiduciário.
Cláusula Sétima - Da Validade

Este Contrato será válido a partir da data de sua assinatura e permanecerá
válido e vinculante até o completo e irrestrito cumprimento pela ASSESPA e
pelo Trust de suas obrigações assumidas no Contrato de Cessão, na
Escritura de Debêntures Pública, na Escritura de Debêntures Privadas e
neste Contrato.
7.1 Após a ASSESPA e o TRUST cumprirem com todas as obrigações
assumidas neste Contrato, ambas providenciarão documento de quitação
de suas obrigações, a ser firmado pelo Agente Fiduciário, eximindo desta
forma qualquer responsabilidade adicional, tanto da ASSESPA e/ou do
TRUST, como do Banco.
7.2 O Banco poderá, a qualquer momento, isento do pagamento de multa
ou indenização, solicitar a sua substituição neste Contrato, devendo porém,
permanecer no exercício de suas funções até que uma nova instituição
financeira o substitua integralmente. A indicação e assunção das
responsabilidades pela nova Instituição Financeira deverá ocorrer no prazo
máximo de 60 (sessenta) dias a contar a data do recebimento, pela
ASSESPA e pelo TRUST, com cópia para o Agente Fiduciário, da
solicitação de substituição formulada pelo Banco, eximindo-se o Banco de
toda e qualquer responsabilidade sob os fatos gerados após o término
desse prazo, independentemente de haver a nova instituição assumido sua
função.
7.2.1 Não obstante o disposto nos itens 2.2 e 7.2 acima, estará o presente
contrato automaticamente resolvido de pleno direito na hipótese de rescisão
do(s) Contrato(s) de Cobrança firmado(s) entre o Banco , a ASSESPA e o
Trust, conforme o caso.
7.3 A ASSESPA e/ou o TRUST poderão, a qualquer tempo, desde que
autorizado pelo Agente Fiduciário, e desde que pague todo e qualquer valor
devido ao Banco, solicitar a substituição do Banco neste Contrato o qual
deverá permanecer no exercício de suas funções por até 30 (trinta) dias
contados do comunicado por escrito da substituição pretendida, eximindo-se
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o Banco de toda e qualquer responsabilidade sob os fatos gerados após o
término desse prazo.
Cláusula Oitava - CONSTITUIÇÃO DE MANDATO E OUTORGA DE
PODERES

8.1 - O TRUST autoriza o Banco, em caráter irrevogável e irretratável, a
reter os recursos da Conta Cobrança, transferindo-os para a Conta Reserva
Juros, para a Conta Reserva Amortização, para a Conta Principal do
TRUST e para a Conta Principal da ASSESPA, conforme instruções
recebidas ou que serão recebidas nos termos deste Instrumento, bem como
a praticar todos os atos que se fizerem necessários para o cumprimento de
suas obrigações ora pactuadas, especialmente o bloqueio de recursos e a
custódia dos mesmos, bem como o fornecimento, ao TRUST, de extratos da
Conta Cobrança.
8.2 - O TRUST autoriza o Banco, em caráter irrevogável e irretratável, a
bloquear e reter os recursos da Conta Reserva Juros, da Conta Reserva
Amortização e da Conta Principal do TRUST, transferindo-os para uma
Conta Corrente informada pelo Agente Fiduciário, sempre que o Agente
Fiduciário solicitar por escrito ao Banco o bloqueio e transferência de
valores destas Contas por não cumprimento, por parte do TRUST, de suas
obrigações assumidas.
8.2.1 As informações prestadas pelo Agente Fiduciário ao Banco serão
entendidas como verdadeiras e definitivas por este, que não terá qualquer
responsabilidade em caso de sua eventual incorreção.
8.3 O TRUST autoriza o Agente Fiduciário, em caráter irrevogável e
irretratável, a (i) prestar ao Banco as informações cujo fornecimento, nos
termos do presente instrumento, sejam de sua responsabilidade, e (ii)
solicitar ao Banco que, nas hipóteses de não pagamento pelo TRUST dos
juros e da amortização devidos aos debenturistas de acordo com a Escritura
de Debêntures Públicas, utilize o saldo existente na Conta Reserva de
Juros, na Conta Reserva de Amortização e na Conta Principal do TRUST
para pagamento dos juros e amortização devidos
Cláusula Nona - DO PAGAMENTO

9.1 O TRUST pagará ao Banco a importância mensal de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), pela prestação de serviços ora avençada,
com
vencimento todo dia 01 de cada mês.
9.2 Os valores devidos ao Banco serão pagos pelo TRUST mediante débito
na Conta Principal do TRUST, valendo os comprovantes dos débitos como
recibos dos pagamentos efetuados, ficando desde já o Banco, autorizado a
realizar os débitos acima referidos, como forma de pagamento da obrigação
ora constituída.
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9.3 Caso a Conta Principal do TRUST não possua saldo suficiente para
garantir o pagamento da obrigação referida no item 8.1, considerar-se-á
como não realizado o pagamento, tornando-se inadimplente o TRUST e
incidindo, a partir da data do vencimento, até a data do efetivo pagamento,
correção monetária de acordo com a variação do IGPM, juro de mora de 1
% a.m. ou fração, calculada sobre o valor corrigido mais multa de 10%
sobre o montante apurado.
Cláusula Décima - Disposições Gerais

10.1 NOTIFICAÇOES - Toda e qualquer comunicação ou correspondência a
ser trocada entre as partes relativamente a este Instrumento deverá ser
transmitida por meio de fax ou encaminhada para os seguintes endereços:
Para a ASSOCIAÇÃO
EDUCACIONAL SÃO PAULO APOSTOLO ASSESPA Endereço: Rua Humaitá, 275/8º andar, Bairro Humaitá Rio de
Janeiro - RJ Atenção Sr.: SÉRGIO LUIZ VIEIRA
Para a UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A. Endereço: Av.
Almirante Barroso, no 90, 10º andar - parte, Rio de Janeiro - RJ Atenção
Sr.: RODRIGO GRALHA GARCIA
Para o: BANCO BRADESCO S.A. Agência 3369 - Agência Empresa Centro
Rio de Janeiro - Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro Avenida Rio
Branco, 116 a 1º e 2º andar CEP 20040-001 Aos cuidados do Gerente Geral
da Agência
Para a: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS Ltda., sociedade com sede na Cidade do Rio de
janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 500
Bl.13-Gr.205 - Cond. DownTown - Barra da Tijuca - Rio de
Janeiro (RJ) CEP 22640.100 Atenção Sr.: JUAREZ DIAS COSTA
10.2 Todos e quaisquer tributos que incidam ou venham a incidir em
decorrência direta ou indireta deste Contrato constituem ônus da ASSESPA
e/ou do Trust, conforme a responsabilidade tributária de uma ou outra. Na
hipótese de qualquer duvida em relação ao sujeito passivo do tributo,
caberá à ASSESPA seu pagamento.
10.3 Este Contrato obriga as partes e seus sucessores a qualquer título.
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9.3 – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COLOCAÇÃO DE
DEBÊNTURES ESCRITURAIS DA 2a. EMISSÃO, SÉRIE ÚNICA, DA
UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A., EM REGIME DE MELHORES
ESFORÇOS
PARTES CONTRATANTES:
a) Como EMISSORA e assim doravante designada UNIVERCIDADE TRUST DE
RECEBÍVEIS S.A., sociedade por ações com sede social na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso, 90 – 10º andar, parte, CEP: 20031002, inscrita no CNPJ sob nº 06.027.566/0001-93, neste ato representada na forma de
seu Estatuto. Social por seu Diretor Administrativo Financeiro Rodrigo Gralha Garcia –
CPF 814.327.630-91 e seu Diretor de Relações com Investidores Roberto Ferreira
Cordeiro de Melo CPF 154.945.867-15;
b) Como COORDENADOR LÍDER DA DISTRIBUIÇÃO, doravante designada
simplesmente COORDENADOR, UNITAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.., com sede à Rua Padre João Manoel, 923-12o andar, São Paulo,
Capital, CEP: 01411-001, inscrita no C.N.P.J. sob o no 44.077.014/0001-89, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social por seu Diretor Executivo João da Rocha
Lima Júnior –CPF 103.914-108-06 e seu Diretor Carlos Alberto da Rocha Lima - CPF
769.121.838-91;
Pelo presente e na melhor forma de direito as partes retro qualificadas firmam de forma
irrevogável e irretratável este Instrumento Particular de Contrato de Colocação de
Debêntures Escriturais da 2a Emissão - Série Única, da UNIVERCIDADE TRUST DE
RECEBÍVEIS S.A., em regime de melhores esforços que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condições:
I - EMISSÃO
1. Em Assembléias Gerais Extraordinárias de 27 de janeiro de 2004 e de 28 de julho
de 2004 arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob os nos 1395530
e 1449528, foi deliberada a emissão de 40.000 (quarenta mil) debêntures escriturais,
simples (não conversíveis), subordinadas aos credores quirografários, relativas à série
única da 2a emissão, com as características constantes da escritura de emissão de
debêntures, sendo essas debêntures:
1.1 Valor e Quantidade da Emissão
O valor da Série Única - 2a Emissão na data de 01 de dezembro de 2.003, é de R$
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), representados por 40.000 (quarenta mil)
debêntures com valor nominal e unitário de R$ 1.000,00 (hum mil reais).
1.2 Data da Emissão
Para todos os efeitos legais, especialmente para a remuneração, considerar-se-á data
de emissão das debêntures o dia 01 de dezembro de 2.003.
1.3 Forma, Classe e Espécie
As debêntures serão escriturais, não conversíveis em ações e serão registradas para
negociação no mercado secundário no sistema BOVESPA FIX da Bolsa de Valores do
Estado de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as debêntures
custodiadas na CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia..
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1.4 Condições e Prazos de Subscrição e Integralização
As debêntures serão subscritas por 100% de seu valor nominal e integralizadas na data
da subscrição.
A colocação das debêntures somente terá início após a data da expedição do Registro
de Emissão pela CVM e da publicação do anúncio de início de distribuição.
Não será constituído fundo de sustentação para as debêntures.
II - REQUISITOS
2.1. As deliberações sobre a emissão das debêntures supracitadas, foram realizadas
através das Assembléias Gerais Extraordinárias realizadas em 27 de janeiro de 2004 e
em28 de julho de 2004.
2.2. A emissão a que se refere este contrato será registrada na Comissão de Valores
Mobiliários (CVM), de acordo com o que dispõe a Lei no 6.404/76 e disposições que lhes
forem aplicáveis, em especial a Lei no 6.385/76.
2.3. A Escritura de Emissão das debêntures foi celebrada por instrumento particular e
será arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
III - COLOCAÇÃO
3.1Observadas as condições previstas neste Contrato, o COORDENADOR envidará os
melhores esforços no sentido de colocar, até 40.000 (quarenta mil) debêntures cujas
características estão descritas no item I deste Instrumento e cuja aprovação ocorreu nas
Assembléias Gerais Extraordinárias da Emissora, realizadas em 27.01.04 e 28.07.04,
cujas atas foram arquivadas na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob os números
1395530 e 1449528, e publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em
01.04.04 e 17.08.04 e no Jornal do Comércio em 31.03.04 e 17.08.04, respectivamente.
3.1.1.
A distribuição das Debêntures será pública, com a intermediação de
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para
colocação junto à Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa (“ASSESPA”),,
não podendo ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o recebimento
de reservas para subscrição ou aquisição de debêntures, conforme disposto nos artigos
44 e 45 da Instrução CVM 400/03. A distribuição será realizada em regime de melhores
esforços, não havendo responsabilidade da Líder pela subscrição do saldo não
colocado, o qual será cancelado após o encerramento do prazo legal de distribuição. É
vedado à Emissora efetuar nova emissão de debêntures antes de serem colocadas
todas as Debêntures desta emissão ou cancelado o saldo não colocado, assim como
negociar nova série da mesma emissão antes de ser colocada a anterior ou cancelado o
saldo não colocado.
3.2. Considerando que a consecução dos objetivos da emissão pública das debêntures
tratadas na Cláusula I deste Instrumento é o propósito das obrigações que assumiu o
COORDENADOR, sem prejuízo do disposto na Cláusula X, a colocação será efetivada
sem poder ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o recebimento de
reservas para subscrição ou aquisição de debêntures, conforme disposto nos artigos 44
e 45 da Instrução CVM 400/03
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3.2.1.
A colocação das debêntures caberá exclusivamente ao COORDENADOR
acima indicado, não havendo a participação de outras instituições, inclusive sob a forma
de consórcio.
IV - CRONOGRAMA DA COLOCAÇÃO
4.1. Os melhores esforços para colocação das debêntures, previstos na Cláusula III
deste Contrato, serão desenvolvidos na forma e nas condições a seguir mencionadas,
observadas as disposições contidas no Art. 54 da Instrução CVM no 400/03:
a) a colocação das debêntures somente terá início após a data da expedição do
Registro de Emissão pela CVM e da publicação do anúncio de início de distribuição; e
b) o COORDENADOR terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data
da expedição do Registro de Emissão pela CVM, para promover a colocação das
debêntures.
4.2. Não será constituído fundo de sustentação para as debêntures objeto deste
Contrato.
V - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
5.1. A EMISSORA obriga-se a:
a) preencher com a colaboração do COORDENADOR os formulários anexos a
Instrução CVM no 202/93, com todas as informações nelas exigidas, fornecendo todo e
qualquer documento e informação que lhes forem solicitadas pela CVM para análise da
emissão de debêntures objeto deste instrumento, ficando responsável pela veracidade
das informações encaminhadas à CVM através do COORDENADOR da distribuição, por
ocasião do registro;
b) assumir o compromisso de revelar prontamente ao público as decisões tomadas
pela Administração e Assembléias Gerais, dos seus resultados operacionais, atividades
comerciais e outras informações relevantes, nos termos exigidos pela CVM;
c) comunicar imediatamente ao COORDENADOR qualquer fato relevante que possa
afetar a decisão dos investidores na compra das debêntures relativas a presente
emissão, eximindo-o de qualquer responsabilidade decorrente do parágrafo 1 do artigo
56, da instrução no 400/03 da CVM, pelo não cumprimento do disposto neste item;
d) proceder a adequada publicidade dos dados econômicos e financeiros, decorrentes
de atos de sua gestão, promovendo, pelo menos uma vez por ano, a publicação dos
documentos abaixo, de acordo com o que dispõem os artigos 176 e 289 da Lei no
6.404/76 e Instrução CVM no 2/78, sendo esses documentos complementados na forma
da Lei por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis
que se fizerem necessárias ao bom entendimento e esclarecimento da situação
patrimonial e dos resultados do exercício:
Balanço Patrimonial;
Demonstração das Mutações das Contas do Patrimônio Líquido;
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Demonstração do Resultado do Exercício;
Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos;
Parecer da Auditoria Externa;
e) manter atualizados os registros exigidos por Lei, junto a CVM, bem como arcar com
o custo de registro desta emissão junto a CVM;
f) arcar com os custos de registro da Escritura de Emissão de Debêntures e bem
assim contratar e remunerar o Agente Fiduciário;
g) arcar com os custos de confecção dos prospectos preliminares e de lançamento,
boletins de subscrição ou qualquer material que se faça necessário ao bom desempenho
da operação, desde que previamente aprovados.
VI - OBRIGAÇÕES DO COORDENADOR
6.1. O COORDENADOR obriga-se a:
a) avaliar, em conjunto com a EMISSORA, a viabilidade de distribuição, suas
condições e o tipo de contrato a ser celebrado;
b) elaborar a documentação pertinente exigida pela CVM e assessorar a EMISSORA no
preenchimento dos formulários anexos a Instrução CVM no 202/93;
c)

elaborar os prospectos preliminares e de lançamento da EMISSORA;

d) prestar assistência a EMISSORA nas providências relativas a alínea "a" deste item,
bem como na obtenção do Registro de Emissão junto a CVM, preparando e
acompanhando o respectivo processo, desenvolvendo esforços no sentido de verificar a
suficiência e qualidade das informações, fornecidas ao mercado durante todo o prazo de
distribuição, de acordo com o disposto na Instrução CVM no 400/03;
e) comunicar imediatamente a CVM eventual rescisão ou alteração deste Contrato,
ficando ressalvado, no entanto, que não poderá haver nenhuma alteração quanto às
taxas de remuneração aqui avençadas;
f) remeter à CVM no prazo de 15 (quinze dias) contado , da subscrição pela Assespa
da totalidade das Debêntures, , mapas-relatórios, indicando a colocação das debêntures,
na forma dos modelos constantes do anexo VII da Instrução CVM nº 400/03.
g) envidar os maiores e melhores esforços no sentido de verificar a suficiência e
qualidade das informações
fornecidas ao mercado durante todo o período de
distribuição, necessárias a uma tomada de decisão por parte do investidores, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da EMISSORA e
as constantes do parecer sobre a viabilidade econômica-financeira do empreendimento,
que venham a integrar o prospecto da emissão;
h) promover as publicações dos anúncios de início (uma vez) e do término (uma vez)
da distribuição pública das debêntures.

VII – LIQUIDAÇÃO
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7.1. A liquidação da operação e respectiva prestação de contas por parte do
COORDENADOR junto à EMISSORA, será efetuada no 2o dia útil subsequente a
realização da subscrição.
VIII - REMUNERAÇÃO
8.1. A remuneração devida pela EMISSORA ao COORDENADOR, pelos serviços
descritos neste contrato, observará as seguintes condições:
c) Comissão de Colocação: A EMISSORA pagará ao COORDENADOR, em moeda
corrente, pelos serviços de colocação dos títulos uma taxa eqüivalente a 1,5% (um
inteiro e cinco décimos de porcento) incidente sobre o total das colocações efetuadas.
d) Comissão de Estruturação: A Emissora pagará ao COORDENADOR, em moeda
corrente, pelos serviços de estruturação da emissão uma remuneração de R$
225.000,00 acrescida do valor equivalente a 0,75% incidente sobre o valor da emissão.
8.2. A remuneração supra estabelecida no item “a”, será devida quando da prestação de
contas do COORDENADOR para com a EMISSORA, conforme estabelecido no item 11.
8.3.

Não se admite a contratação de nenhuma outra remuneração, direta ou indireta,
ao COORDENADOR pela EMISSORA, em decorrência deste Contrato.
IX – RESCISÃO

9.1. Admite-se a rescisão do presente Contrato:
a) por decisão voluntária, única e exclusivamente após ouvida a CVM e desde que os
demais intervenientes sejam comunicados por carta circular com exposição de motivos,
cientes e de acordo com as condições estabelecidas;
b) por decisão involuntária, sem quaisquer obrigações das partes contratantes quanto
às estipulações ora convencionadas, nas seguintes hipóteses:
i. se a CVM negar o competente registro da emissão ou impuser exigências que
dificultem ou tornem impossível o citado registro;
ii. se ocorrerem eventos graves de natureza política, conjuntural, econômica ou
financeira, e que não possam razoavelmente ser previstos ou evitados, e que tornem
impossível a qualquer das partes o cumprimento das obrigações aqui avençadas, ouvida
previamente a CVM;
iii. modificações de normas legais ou regulamentares relativas ao mercado de
debêntures que possam de qualquer forma alterar substancialmente as condições de
mercado, tornando desaconselhável a realização da operação, quer sob o aspecto
administrativo, quer sob o aspecto jurídico;
iv. o aumento substancial de alíquotas ou valores dos tributos incidentes na data deste
instrumento;
v. na ocorrência de motivos de força maior, independentemente da vontade dos ora
contratantes, que tornem inviável o presente contrato.
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X - DISPOSICÕES GERAIS
10.1.

Qualquer alteração deste contrato deverá ser submetida previamente a CVM.

10.2.
O presente contrato vencerá decorrido o prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, contados
da data da expedição do Registro de Emissão pela CVM.
10.3.
A parte que infringir qualquer das Cláusulas deste contrato, ficará sujeita ao
pagamento de
multa não compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total
das comissões objeto deste
contrato, sem prejuízo dos honorários advocatícios que
forem contratados pela parte inocente, incorrendo, ainda a parte inadimplente ao
pagamento das custas judiciais e extrajudiciais que
der causa.
10.4.
O COORDENADOR declara que verificou a suficiência e qualidade das
informações
fornecidas ao mercado.
10.5.
Elegem as partes o Foro de São Paulo, Capital, como o competente para
dirimir as dúvidas decorrentes deste contrato, com renúncia de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 3 (três) vias de igual
teor, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas, sendo que o presente
instrumento foi datilografado no anverso de 07 laudas de papel, sendo as 06 primeiras
rubricadas e a última assinada pelas partes ora contratantes.
São Paulo, 20 de Agosto de 2004
UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.
_______________________________
Rodrigo Gralha Garcia
Diretor Administrativo Financeiro

______________________________
Roberto Ferreira Cordeiro de Melo
Diretor de Relações com Investidores

UNITAS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

________________________________
João da Rocha Lma Jr.
Diretor

_______________________________
Carlos Alberto da Rocha Lima
Diretor
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9.5 – POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
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UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.
Política de divulgação de ato ou fato relevante

Em atendimento ao disposto na Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro de 2002, o Conselho
de Administração da Companhia adotou as seguintes Políticas de Negociação de Valores
Mobiliários e de Divulgação de Ato ou Fato Relevante aos participantes do mercado de títulos
e valores mobiliários.
DEFINIÇÕES
Define-se, para efeito desta política, como:
“Atos ou Fatos Relevantes” – todos os atos e fatos ocorridos, ou de ocorrência futura
previsível, nos negócios da Companhia e/ou suas controladas (qualquer decisão de acionista
controlador, deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da Companhia,
ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, negocial ou
econômico-financeiro), ou a ela relacionados, que possam influir de modo ponderável: (i) na
cotação de seus valores mobiliários ou a eles referenciados; ou (ii) na decisão dos investidores
de comprar, vender ou manter os valores mobiliários; ou (iii) de os investidores exercer
quaisquer direitos inerentes à condição de titular de valores mobiliários emitidos pela
Companhia ou a eles referenciados. A Instrução CVM nº 358/02, no parágrafo único do artigo
2º, relaciona exemplos de Atos ou Fatos Relevantes.
“Bolsa de Valores” – as bolsas de valores em que os valores mobiliários de emissão da
Companhia, ou a eles referenciados, sejam admitidos à negociação, no País ou no exterior; e

“Companhia” – UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.
Objetivos Básicos da Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A presente política adotada pela Companhia para a divulgação de Ato ou Fato Relevante visa
assegurar o atendimento aos objetivos de amplitude, qualidade, transparência, eficiência e
igualdade de tratamento aos acionistas e investidores na divulgação de informações que
constituam Atos ou Fatos Relevantes relativos aos valores mobiliários de emissão da
Companhia.
Além disso, a presente política de divulgação de informações busca a manutenção da
confiança dos investidores, empregados e dos participantes do mercado de capitais em geral,
quanto à veracidade e atualidade das informações pertinentes à realidade das atividades e da
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situação sócio-econômica da Companhia em qualquer momento. Esta política rege também a
divulgação de informações relevantes a analistas de investimento, imprensa especializada e
aos empregados da Companhia.
Responsáveis pela Divulgação de Ato ou Fato Relevante
Caberá ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e às Bolsas de Valores, quando for o caso, qualquer Ato ou Fato
Relevante, nos termos do art. 2º da referida Instrução CVM nº 358/02, ocorrido ou
relacionados aos negócios da Companhia, bem como zelar pela ampla e imediata
disseminação de tais informações em todos os mercados em que os valores mobiliários de
sua emissão sejam admitidos à negociação.
Os acionistas controladores, Diretores, membros do Conselho de Administração, membros do
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas da Companhia,
criados ou que venham a ser criados por disposição do estatuto social, deverão comunicar,
imediatamente, qualquer Ato ou Fato Relevante de que tenham conhecimento ao Diretor de
Relações com Investidores, que decidirá sobre a necessidade de divulgar a matéria ao
mercado e sobre o nível de detalhamento da divulgação.
Constatada a omissão do Diretor de Relações com Investidores na ampla divulgação ao
mercado de Ato ou Fato Relevante, as pessoas referidas no parágrafo anterior que tenham
ciência de informação que entendam dever ser divulgada deverão comunicá-la imediatamente
à CVM.
Caso a CVM ou as Bolsas de Valores solicitem esclarecimentos adicionais ao Ato ou Fato
Relevante divulgado, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada nos valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados, o
Diretor de Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a tais Atos ou
Fatos Relevantes com o objetivo de averiguar se elas têm conhecimento de informações
adicionais que devam ser divulgadas ao mercado.
Dever de Guardar Sigilo
Cabe aos acionistas controladores, Diretores, membros do Conselho de Administração, do
Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que
venham a ser criados por disposição estatutária, e empregados da companhia, guardar sigilo
sobre as informações relativas a Atos ou Fatos Relevantes às quais tenham acesso
privilegiado em função do cargo que ocupam na Companhia, até sua divulgação ao mercado,
bem como zelar para que seus subordinados e terceiros de sua confiança também o façam.
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Meios de Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A divulgação de Ato ou Fato Relevante deverá ser feita de modo claro e preciso, em
linguagem acessível ao público investidor médio.
A divulgação será também sempre feita por meio de publicação nos jornais de grande
circulação utilizados habitualmente pela Companhia, podendo ser feita de forma resumida com
indicação dos endereços na rede mundial de computadores – internet, onde a informação
completa estará disponível a todos os investidores, em teor no mínimo idêntico àquele
remetido à CVM e às Bolsas de Valores.
A divulgação de Ato ou Fato Relevante ocorrerá, sempre que possível, antes do início ou após
o encerramento dos negócios nas Bolsas de Valores.
A divulgação de informações não será feita a um grupo restrito de pessoas, mas sim ao
mercado investidor de modo geral. Caso uma informação caracterizada como Ato ou Fato
Relevante seja inadvertidamente revelada a uma pessoa ou grupo específico de pessoas, a
Companhia, por intermédio do Diretor de Relações com Investidores, fará imediatamente
ampla divulgação da matéria, em idêntico teor.
Princípios e Diretrizes
A Companhia não adota como uma de suas políticas a divulgação de comentários às
projeções de resultados.
Qualquer informação que seja divulgada e que se refira a projeções, de qualquer natureza,
serão acompanhadas de linguagem (i) indicando que tal informação deverá ser avaliada pelos
participantes do mercado com especial cautela por se tratar de informação ainda não
confirmada e sim baseada em meras expectativas da administração da Companhia, e (ii)
identificando os fatores considerados importantes e que poderão implicar em resultados
diferentes do esperado pela administração da Companhia.
A Companhia deverá corrigir ou atualizar as previsões que tenham sido divulgadas, sempre
que se verificar alteração nas premissas anteriormente consideradas que possam afetar
significativamente as conclusões expressadas naquelas previsões.
Caso as previsões não se confirmem, a Companhia informará as razões que determinaram a
diferença no resultado. Caso a administração da Companhia constate que o Ato ou Fato
Relevante,

incluindo

qualquer

projeção,

anteriormente

divulgado

era

ou

tornou-se

significativamente incorreto, o Diretor de Relações com Investidores fará imediata divulgação
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da informação correta tão logo identifique aquele erro, procedendo-se à correção nas
informações periódicas encaminhadas à CVM.
A Companhia não se manifestará sobre seus resultados, na forma de previsão, desde o
momento em que forem conhecidos esses dados finais até a sua ampla divulgação ao
mercado.
Informações desfavoráveis, negativas, à Companhia, serão divulgadas do mesmo modo e com
a mesma agilidade que as informações favoráveis.
Exceção à Imediata Divulgação de Ato ou Fato Relevante
A Companhia poderá, excepcionalmente, deixar de divulgar Atos ou Fatos Relevantes se os
acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco
interesse legítimo da Companhia, adotando-se, para esse fim, o procedimento indicado no
artigo 7º da Instrução CVM nº 358/02.
No entanto, os acionistas controladores e os administradores ficam obrigados a, diretamente
ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar ao mercado imediatamente o Ato
ou Fato Relevante, na hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação
atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da
Companhia ou a eles referenciados.
Divulgação de Resultados Trimestrais e Anuais
A divulgação será sempre feita após o horário de fechamento do pregão de todas as Bolsas de
Valores em que forem admitidos à negociação valores mobiliários de emissão da Companhia.
Atendimento a Investidores
O atendimento a investidores e analistas de mercado será sempre feito pelo Diretor de
Relações com Investidores e/ou por representante da área de relações com investidores,
podendo tais pessoas estar acompanhadas por outros Diretores da Companhia, a critério do
Diretor de Relações com Investidores.
As informações que já tenham sido divulgadas ao mercado e que sejam novamente solicitadas
em reuniões ou apresentações para investidores e analistas de investimento, mas que não
estejam disponíveis naquele momento, serão encaminhadas posteriormente a tais pessoas.
Respostas a Rumores
É política da Companhia não comentar rumores ou especulações originadas no mercado,
exceto em situações extremas que impliquem ou possam implicar significativa volatilidade dos
valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.
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Relacionamento com Parceiros Estratégicos
Quando necessária, a troca de informações relevantes não públicas com parceiros
estratégicos será sempre acompanhada de formalização de um acordo de confidencialidade.
Caso qualquer de tais informações seja inadvertidamente divulgada a qualquer terceiro, por
qualquer das partes do acordo de confidencialidade, o Diretor de Relações com Investidores
promoverá imediatamente ampla divulgação da informação ao mercado, no mesmo teor.
Compartilhamento de Informações entre a Área de Relações com Investidores e as
demais Áreas da Administração da Companhia
Os demais administradores da Companhia manterão o Diretor de Relações com Investidores
sempre atualizado com amplas informações de caráter estratégico, operacional, técnico ou
financeiro e o Diretor de Relações com Investidores decidirá sobre a necessidade de divulgar
a matéria ao público e sobre o nível de detalhamento da divulgação.
DIVULGAÇÃO
COMPANHIA

SOBRE NEGOCIAÇÃO

COM VALORES MOBILIÁRIOS

DE

EMISSÃO

DA

Vedações à Negociação em Geral
É vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão ou a eles referenciados, pela
própria Companhia, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, Diretores, membros
do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de quaisquer órgãos com funções
técnicas ou consultivas, criados ou que venham a ser criados por disposição estatutária, ou
por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na Companhia, sua
controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao
Ato ou Fato Relevante:
(i)

antes da divulgação ao mercado de Ato ou Fato Relevante ocorrido nos negócios da
Companhia;

(ii)

sempre que existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária;

(iii)

no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações trimestrais (ITR) e
anuais (DFP e IAN) da Companhia.

As vedações supra mencionadas aplicam-se às negociações realizadas, direta ou
indiretamente, pelas pessoas ali indicadas, ainda que tais negociações se dêem por
intermédio de sociedades por elas controladas ou por terceiros com quem seja mantido
contrato de fidúcia ou administração de carteira de valores mobiliários. Não são consideradas
negociações indiretas aquelas realizadas por fundos de investimento de que sejam cotistas as
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pessoas mencionadas no item acima, desde que os fundos de investimento não sejam
exclusivos e as decisões de negociação do administrador do fundo de investimento não
possam ser influenciadas pelos cotistas.
Estarão ainda abrangidos pela mesma vedação à negociação quem quer que tenha
conhecimento de informação referente a Ato ou Fato Relevante, sabendo que se trata de
informação ainda não divulgada ao mercado, em especial àqueles que tenham relação
comercial, profissional ou de confiança com a Companhia, tais como auditores independentes,
analistas de valores mobiliários, consultores e instituições integrantes do sistema de
distribuição, aos quais compete verificar a respeito da divulgação da informação antes de
negociar com valores mobiliários de emissão da Companhia ou a eles referenciados.
A mesma vedação à negociação aplica-se, ainda, aos administradores que se afastem da
administração da Companhia antes da divulgação pública de negócio ou fato iniciado durante
seu período de gestão, e se estenderá pelo prazo de seis meses após tal afastamento.
Exceto quanto à vedação à negociação no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação
das informações trimestrais e anuais da Companhia, as demais vedações acima (i) deixarão
de vigorar tão logo a Companhia divulgue o Ato ou Fato Relevante ao mercado, salvo se a
negociação com os valores mobiliários puder interferir nas condições dos referidos negócios,
em prejuízo dos acionistas da Companhia ou dela própria; e (ii) não se aplicam às
negociações realizadas pela própria Companhia, pelos acionistas controladores, diretos ou
indiretos, Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a ser criados
por disposição estatutária, de acordo com política de negociação que venha a ser aprovada
pela Companhia para tais beneficiários que adiram a tais políticas na forma do Anexo I a este
instrumento.
Além disso, acionistas controladores, diretos ou indiretos, Diretores e membros do Conselho
de Administração, não poderão negociar com valores mobiliários de emissão da Companhia
sempre que estiver em curso a aquisição ou a alienação de valores mobiliários de emissão da
Companhia pela própria Companhia, suas controladas, coligadas ou outra sociedade sob
controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim.
Caso tenha sido celebrado qualquer acordo ou contrato visando à transferência do controle
acionário da Companhia, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim,
bem como se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão,
transformação ou reorganização societária, e enquanto a operação não for tornada pública
através da publicação de fato relevante, o Conselho de Administração da Companhia não
poderá deliberar a aquisição ou a alienação de valores mobiliários de própria emissão.
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Divulgação de Informação sobre Negociações por Administradores e Pessoas Ligadas
Os Diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e integrantes de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a ser criados
por disposição estatutária, ficam obrigados a comunicar à Companhia, à CVM (por intermédio
do Diretor de Relações com Investidores, nos termos em que requerido pela CVM) e às Bolsas
de Valores a quantidade, as características (ordinária e/ou preferencial, em se tratando de
ações) e a forma de aquisição de tais valores mobiliários e de sociedades controladas ou
controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles referenciados, de que sejam titulares,
bem como as alterações em suas posições. Tal comunicação deverá ser feita na forma do
Anexo II ou em outra forma que venha a ser requerida pela CVM ou pelas Bolsas de Valores.
Na hipótese de qualquer dos Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal e integrantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas tenha tomado
posse de seu cargo em data anterior à data de entrada em vigor deste instrumento, tal pessoa
deverá informar prontamente à CVM (por intermédio do Diretor de Relações com Investidores,
nos termos em que requerido pela CVM) e às Bolsas de Valores, na forma do Anexo III (ou em
outra forma que venha a ser requerida pela CVM ou pelas Bolsas de Valores) a quantidade
atual, as características (ordinária e/ou preferencial, em se tratando de ações) e a forma de
aquisição de tais valores mobiliários de emissão da Companhia e de sociedades controladas
ou controladoras, que sejam companhias abertas, ou a eles referenciados, de que sejam
titulares.
Os Diretores, membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e integrantes de
quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados ou que venham a ser criados
por disposição estatutária, deverão efetuar a comunicação a que se refere o Anexo II acima
referido, imediatamente após a investidura no cargo e, ainda, no prazo máximo de 10 (dez)
dias após o término do mês em que se verificar alteração das posições por eles detidas,
indicando o saldo da posição no período.
As pessoas naturais que devem realizar as comunicações acima referidas indicarão, ainda, os
valores mobiliários (e qualquer alteração na propriedade de tais valores mobiliários) que sejam
de propriedade do cônjuge do qual não esteja separado judicialmente, de companheiro(a), de
qualquer dependente incluído em sua declaração anual de imposto sobre a renda, e de
sociedades controladas direta ou indiretamente, pelo próprio declarante ou por qualquer das
pessoas mencionadas neste item.
A Companhia deverá enviar, ainda, à CVM e às Bolsas de Valores (por intermédio do Diretor
de Relações com Investidores, conforme requerido pela CVM), comunicado contendo a
consolidação das informações individuais dos Diretores, membros do Conselho Fiscal e do
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Conselho de Administração, e integrantes de quaisquer órgãos com funções técnicas ou
consultivas criados ou que venham a ser criados por disposição estatutária , bem como das
pessoas mencionadas no item acima.

Tal comunicado deverá ser prestado na forma do

Anexo IV, ou em outra forma que venha a ser requerida pela CVM ou pelas Bolsas de Valores.
Divulgação de Informação sobre Aquisição e Alienação de Participação Acionária
Relevante e sobre Negociações por Controladores e Acionistas com Participação
Relevante
Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou
jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse,
que atingir participação, direta ou indireta, que corresponda a 5% (cinco por cento) ou mais de
espécie ou classe de ações representativas do capital da Companhia, deve enviar à
Companhia, à CVM e às Bolsas de Valores em que os valores mobiliários da Companhia
sejam admitidos à negociação, comunicado a ser feito na forma do Anexo V, ou conforme
venha a ser requerido por aquelas destinatárias de tais comunicações.
Está igualmente obrigada à divulgação das mesmas informações a pessoa ou grupo de
pessoas representando um mesmo interesse, titular de participação acionária igual ou superior
ao percentual acima, a cada vez que a referida participação se eleve em 5% (cinco por cento)
da espécie ou classe de ações representativas do capital social da Companhia.
As mesmas obrigações se estendem também à aquisição de quaisquer direitos sobre as
ações e demais valores mobiliários de emissão da Companhia.
A comunicação à Companhia, à CVM e às Bolsas de Valores será feita imediatamente após
ser alcançada a participação em questão.
Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do
Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou
jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse
também deverão informar a alienação ou a extinção de ações ou outros valores mobiliários, ou
de direitos sobre eles, a cada vez que tal alienação ou extinção atingir aquele percentual de
5% (cinco por cento).
ADESÃO À POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE
A Companhia tomará as providências para que seja obtida a adesão formal das pessoas que
devem se submeter a esta Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, na forma do
disposto no Anexo VI.
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INFORMAÇÕES À COMPANHIA
Todas as informações referidas neste instrumento, que devam ser remetidas à Companhia,
bem como quaisquer esclarecimentos sobre o assunto solicitados à Companhia, deverão ser
enviados ao Diretor de Relação com Investidores, Sr. Roberto Ferreira Cordeiro de Mello, na
Avenida Almirante Barroso, 90 – 10º andar, parte, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro; e-mail: robertomelo@trust.univercidade.edu; Tel: (021)2524.93.25; Fax (021)
2524.04.57
VIGÊNCIA
As normas consubstanciadas neste instrumento entram em vigor na data de sua aprovação
pelo Conselho de Administração, vigorando por prazo indeterminado, enquanto não alterada
por deliberação do Conselho de Administração. Qualquer alteração no presente instrumento
deverá ser comunicada imediatamente à CVM e às Bolsas de Valores, devendo tal
comunicação ser acompanhada de cópia da deliberação do Conselho de Administração que
deliberar a alteração.

Em nenhuma hipótese, a presente política poderá ser alterada na

pendência de divulgação de Ato ou Fato Relevante; a mesma vedação se aplica à eventual
política de negociação que venha a ser adotada.
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DELIBERAÇÕES: Discutida a ordem do dia, os subscritores deliberaram por

unanimidade: 1) aprovar a constituição da sociedade UniverCidade Trust de
Recebíveis S.A., subscrevendo e integralizando a totalidade do capital, em moeda

corrente do País, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição anexo (Anexo 1) ;
2) Aprovar o Estatuto Social da Companhia, o qual passa a fazer parte integrante e
inseparável da presente Ata. Em virtude das deliberações acima, o Presidente
declarou constituída a sociedade, ficando certo que os registros nos órgãos públicos
competentes, bem como as demais providências que se fizerem necessárias para
regularização

e

funcionamento

da

Companhia

ora

constituída,

inclusive

o

arquivamento desta Ata perante Registro do Comércio, caberão aos administradores,
cuja eleição, em conformidade com o disposto nos artigos 8º e 11 do Estatuto Social
ora aprovado, se passa agora a proceder, encerrando-se o mandato destes
administradores na data de realização da Assembléia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas relativas ao exercício social a ser encerrado em 2006; 3) Eleição do
Conselho de Administração: Foram eleitos os Srs. Ricardo de Figueiredo Lima, Ayrton
Sanches Garcia; João da Rocha Lima, e Luiz Paulo de Mattos Rosa, todos acima
devidamente qualificados. Estando todos os conselheiros eleitos presentes à
Assembléia e tendo os mesmos aceito os respectivos mandatos, foram eles investidos
nos seus cargos mediante a assinatura do termo de posse no Livro de Atas do
Conselho de Administração. Os conselheiros declaram expressamente não estarem
incursos em nenhum dos crimes que os impeça de exercer as atividades objeto da
sociedade. O Conselho de Administração ora eleito reunir-se-á imediatamente após o
encerramento desta Assembléia Geral de Constituição para deliberar sobre a eleição
de seu Presidente e Vice-presidente, bem como para eleger a diretoria da sociedade,
de conformidade com o artigo 9º, do Estatuto ora aprovado. A remuneração global
anual atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria será de até R$ 100.000,00
(cem mil reais); 4) Foi aprovado que as publicações legais da Companhia serão
efetuadas no “Diário Oficial do Estado do Rio Janeiro” e no “Jornal do Comércio”.
ENCERRAMENTO: Declarada constituída a Companhia, aprovado o seu estatuto

social e eleitos os membros do Conselho de Administração, foram encerrados os
trabalhos e lavrada a respectiva Ata em livro próprio, onde constam as assinaturas de
todos os acionistas.
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ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I– DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E FORO

ART. 1º - A Companhia tem a denominação de UniverCidade Trust de
Recebíveis S.A. sendo regida pelo presente estatuto social e pelas demais
disposições legais aplicáveis, tendo sede e foro na cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º andar.
ART. 2º - A Companhia tem por objetivo exclusivo (i) adquirir direitos
creditórios decorrentes das atividades educacionais da Associação Educacional
São Paulo Apóstolo - Assespa, mantenedora do Centro Universitário da
Cidade - UniverCidade; e (ii) a cessão e reaquisição dos direitos creditórios
referidos na alínea anterior.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Companhia não poderá, em hipótese alguma,
participar do capital de qualquer sociedade, nem integrar grupo de sociedades,
bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros quaisquer,
incluindo seus acionistas e administradores.
ART. 3º - O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.
CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ART. 4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 1.000 (um mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.
ART. 5º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações em
Assembléia Geral da Companhia.

CAPÍTULO III – DA ASSEMBLÉIA GERAL

ART. 6º - As Assembléias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias. A
assembléia ordinária será realizada anualmente, dentro dos 04 (quatro) meses
seguintes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as
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matérias constantes do artigo 132 da Lei n. 6.404/76, e extraordinariamente,
sempre que os interesses sociais o exigirem.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente
do Conselho de Administração, observado o disposto no parágrafo único do
artigo 123 da Lei n. 6.404/76 e suas posteriores alterações.
PARÁGRAFO SEGUNDO – As deliberações das Assembléias Gerais serão
tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em branco.

CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO

ART. 7º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração
e uma Diretoria.
ART. 8º. - O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três)
e no máximo 4 (quatro) membros, acionistas da Companhia e residentes no
País, eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral de Acionistas para um
mandato de 03 (três) anos, admitida a reeleição. Os membros efetivos desse
Conselho de Administração escolherão, entre eles, o Presidente do Conselho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição dos membros do Conselho de
Administração dar-se-á por deliberação da Assembléia Geral, na forma
prevista neste Estatuto, em caso de (i) renúncia ou destituição de quaisquer dos
membros; e (ii) encerramento de seus respectivos mandatos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Conselho de Administração reunir-se-á
ordinariamente trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que convocado
pelo Presidente, pela maioria de seus membros ou pela Diretoria, com
antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, devendo constar da convocação a
respectiva ordem do dia.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nas ausências ou impedimentos eventuais do
Presidente, suas funções serão exercidas pelo conselheiro que for por ele
expressamente designado. Em caso de omissão do Presidente, os conselheiros
presentes escolherão um deles para presidir a reunião.
ART. 9O. – Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos
negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as
seguintes matérias: a) eleger ou destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes
os honorários b) aprovar, previamente à sua celebração, contratos entre
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a Companhia e qualquer de seus acionistas ou empresas a eles coligadas, que
sejam controladoras destas, sejam por elas controladas direta ou indiretamente
ou estejam sob controle comum; c) aprovar a alienação e a constituição de
ônus reais sobre bens do ativo permanente; d) aprovar os empréstimos e/ou
financiamentos a serem tomados pela Companhia; e) fiscalizar a gestão da
Diretoria, examinar, a qualquer tempo, os livros, documentos e papéis da
Companhia, solicitar informações sobre aspectos e atos administrativos que
julgar de interesse da Companhia; f) escolher os auditores independentes da
Companhia; g) aprovar as proposições da Diretoria para estabelecimento de: 1)
planejamento tributário; 2) planejamento orçamentário e orçamento anual; e 3)
ações e procedimentos judiciais, se for o caso, contra o poder público federal,
estadual e municipal, inclusive autarquias, fundações e empresas estatais.
ART. 10 – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas
sempre pela maioria de votos de seus membros, com exceção daquelas
matérias previstas nas alíneas (b), (c), (d) e (f) do artigo anterior, para as quais
será sempre necessária a aprovação unânime dos membros.
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de empate, na votação das deliberações, caberá
ao Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.
ART. 11 – A representação da Companhia será exercida por uma Diretoria
composta de até 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
Administrativo e Financeiro e um Diretor de Relações com Investidores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os diretores serão eleitos pelo Conselho de
Administração para mandatos de 03 (três) anos, permitida a reeleição,
escolhidos entre pessoas de reconhecida competência profissional, cujas
atribuições individuais serão definidas por deliberação do Conselho de
Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A substituição dos membros da Diretoria dar-se-á por
deliberação do Conselho de Administração, na forma prevista neste Estatuto,
em caso de (i) renúncia ou destituição de quaisquer dos membros; e (ii)
encerramento de seus respectivos mandatos.
ART. 12 – Caberá aos Diretores, individualmente, a prática dos atos
necessários ou convenientes à administração da Companhia, para tanto
dispondo eles, dentre outros poderes, dos necessários para a representação da
Companhia em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer
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repartições públicas, autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como
autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais.
Parágrafo Único - Os cheques, cambiais, ordens de pagamento, ordens de débito,
transferências de fundos bancários, escrituras ou quaisquer outros títulos,
contratos ou documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da
Companhia deverão necessariamente ser assinados por: (i) 02 (dois) Diretores;
ou (ii) 01 (um) procurador da Companhia em conjunto com um Diretor.
ART. 13 – As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas
por 02 (dois) Diretores e deverão mencionar expressamente os poderes
conferidos, deverão conter um período de validade limitado, com exceção
daquelas para fins judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.
CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL

ART. 14 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) a 5
(cinco) membros efetivos e de suplentes em igual número, acionistas ou não,
que funcionará somente nos exercícios em que for instalado pela Assembléia
geral a pedido dos acionistas que representem, no mínimo 10% das ações com
direito a voto.

CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS

ART. 15 – O exercício social inicia-se em 1º. de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano.
ART. 16 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base
na escrituração da Companhia, o relatório da administração, o balanço
patrimonial e as demais demonstrações financeiras exigidas pela lei,
submetendo-os à deliberação da assembléia geral, acompanhados do parecer
do Conselho Fiscal se este estiver em funcionamento.
ART. 17 – Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de
qualquer outra participação, e, nesta ordem, os prejuízos acumulados, a
provisão para o imposto de renda e a remuneração de debêntures de
participação. Do lucro líquido apurado serão aplicados, antes de qualquer outra
destinação:
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(a) 5% (cinco por cento) na constituição de Reserva Legal, que não excederá a
20% (vinte por cento) do capital social;
(b) 10% (dez por cento) para distribuição aos acionistas, como dividendo
mínimo obrigatório na forma do artigo 202 da Lei n. 6.404/76, com as
alterações determinadas pela Lei n. 9.457/97 e pela Lei n. 10.303/2001; e
(c) o saldo remanescente do lucro líquido do exercício será objeto de proposta
de destinação a ser apresentada pelos órgãos de administração da Companhia,
nos termos do parágrafo 3o. do artigo 176 da Lei n. 6.404/76, a qual será
registrada nas demonstrações financeiras, devendo a Assembléia Geral
deliberar sobre tal proposta.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão
realizados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que tenha sido
aprovada a distribuição pela Assembléia Geral.
CAPÍTULO VII – ACORDOS DE ACIONISTAS

ART. 18 – Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da
Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de
ações de sua emissão, discipline o direito de preferência na respectiva
aquisição ou regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão
respeitados pela Companhia e pela administração.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os direitos, as obrigações e as responsabilidades
resultantes de tais acordos de acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros
tão logo tenham os mesmos sido devidamente averbados nos livros de registro
de ações da Companhia ou nos registros mantidos pela instituição depositária
das ações e consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas
de depósito mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária
das ações. Os administradores da Companhia zelarão pela observância desses
acordos e o Presidente da Assembléia Geral ou o Presidente do Conselho de
Administração, conforme o caso, não deverá computar o(s) voto(s)
proferido(s) por acionista em contrariedade com os termos de tais acordos.

CAPÍTULO VIII –DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA
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todas as demais obrigações da Emissora; (xi) as DPLs serão subscritas por 100%
do respectivo valor nominal e a integralização será à vista, em moeda corrente ou
em créditos possuídos pelos subscritores contra a Emissora; (xii) as DPLs não serão
atualizadas monetariamente, nem farão jus, em qualquer hipótese, ao recebimento
de juros remuneratórios incidentes sobre o seu valor nominal não amortizado; (xiii)
os titulares das DPLs não poderão, em qualquer hipótese ou circunstância, constituir
quaisquer ônus, encargos ou gravames sobre as DPLs ou sobre quaisquer direitos
e/ou prerrogativas, direta ou indiretamente, relacionados as DPLs; (xiv) o Saldo de
Caixa Disponível (SCD), a ser apurado anualmente pela Emissora e que servirá de
base para determinação dos valores de amortização e de remuneração das DPLs
será composto pelo saldo dos ativos de liquidez imediata registrados pela Emissora
em 30 de novembro de cada ano, descontados (i) as obrigações e as despesas
incorridas até 30 de novembro de cada ano e ainda não liquidadas; (ii) o valor dos
juros e da amortização das debêntures públicas da Emissora da competência do
mês de dezembro; (iii) a provisão das despesas operacionais gerais da competência
do mês de dezembro, incluindo as contas de administração, taxas da Bovespa e
CETIP, remuneração de auditoria, remuneração de Agente Fiduciário, taxas da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, remuneração de serviços de custódia,
remuneração de banco mandatário e as despesas bancárias; e (iv) provisão das
despesas financeiras da competência do mês de dezembro; (xv) Para efeito da
apuração do SCD, a Emissora se obriga a manter a sua contabilidade em regime de
competência mensal para a apropriação de despesas; (xvi) As DPLs que
estejam em circulação perceberão, a partir do ano base de 2004,
remuneração anual variável equivalente a uma participação no SCD da
EMISSORA, após apurado e deduzido o valor da amortização anual,
observado o disposto no item 4.12.1 abaixo,
participação (fp) de cada DPL no

sendo o fator de

SCD determinado segundo a

expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.

(xvii) O valor da remuneração de cada DPL em circulação será
apurado e pago no primeiro dia útil do mês de dezembro de cada ano
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imediatamente posterior ao ano base de apuração, sendo definida
pela seguinte expressão:

REMUNERAÇÃO = 100 % .(fp j .

SCD)

(xviii) a amortização das DPLs ocorrerá em sucessivas parcelas anuais,
determinadas com base no Saldo de Caixa Disponível (SCD) da EMISORA
apurado de acordo com o estabelecido no item 4.10 acima, sendo o fator de
participação (fp) de cada DPL no SCD determinado segundo a
expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.
(xix) o valor acumulado das amortizações anuais não poderá ultrapassar R$ 999,00
(novecentos e noventa e nove reais) por DPL, sendo que o valor nominal
remanescente de R$ 1,00 ou maior somente será resgatado quando do vencimento
das DPLs, em 8 de dezembro de 2009; (xx) o valor da amortização anual será
calculado antes da apuração da remuneração; (xxi) o valor da amortização de
cada DPL em circulação será apurado e pago no sexto dia útil do mês
de janeiro de cada ano imediatamente posterior ao ano base de
apuração, sendo definida pela seguinte expressão:

AMORTIZAÇÃO = 100 % . (fpj . SCD)

(xxii) a EMISSORA poderá promover o resgate antecipado, total ou parcial, das
DPLs que trata a presente escritura; (xxiii) a EMISSORA não poderá adquirir as
DPLs das quais trata a presente escritura; (xxiv) os pagamentos referentes aos
rendimentos a que fazem jus as DPLs desta emissão serão efetuados pela
EMISSORA em sua sede social; (xxv) considerar-se-ão prorrogados os prazos
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referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o primeiro dia útil subseqüente,
se o vencimento coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou
bancário, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; (xxvi) todos os atos e
decisões relevantes decorrentes da emissão que, de qualquer forma, vierem a
envolver direta ou indiretamente, os interesses dos debenturistas, deverão ser
publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas” no Jornal do Comércio; (xxvii)
os debenturistas poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações
constantes desta Escritura e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor
total das DPLs em circulação, acrescido dos rendimentos apurados até o término do
último mês do calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação
judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses: a) protestos legítimos
e reiterados de títulos contra a EMISSORA, que possam afetar substancialmente
sua condição financeira;
b) pedido de concordata preventiva formulado pela EMISSORA; c) decretação de
falência da EMISSORA;e d) falta de cumprimento pela EMISSORA de toda e
qualquer obrigação relevante prevista nesta Escritura, não sanada em 30 (trinta)
dias, contados de aviso escrito que lhe for enviado pelos debenturistas; (xxviii) a
EMISSORA obriga-se a: a) não realizar operações fora de seu objeto social; b)
proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos da
Lei nº 6.404/76, promovendo a publicação de suas demonstrações financeiras
anuais; c) complementar a publicação dos documentos referidos no item anterior,
com notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações financeiras
legalmente exigíveis; e d) manter sua contabilidade atualizada e efetuar os
respectivos registros de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no
Brasil; (xxix) a EMISSORA está adicionalmente obrigada a: (i) Fornecer aos
Debenturistas: a) dentro de no máximo 120 (cento e vinte) dias após o término de
cada exercício social, cópia de seus demonstrativos financeiros completos, relativos
a esse exercício social;e b) com a maior brevidade possível, qualquer informação
que, razoavelmente, lhe venha a ser solicitada; (ii) não pagar dividendos, exceto os
obrigatórios por lei, nem quaisquer outras participações nos lucros da EMISSORA,
se estiver por mais de 30 (trinta) dias em mora, relativamente ao pagamento de
rendimentos das DPLs objeto desta Escritura; (iii) manter em adequado
funcionamento um órgão para atender, de forma eficiente, aos debenturistas,ou
contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço; (xxx)

os titulares das DPLs poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembléia a
fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos
debenturistas; (xxxi) a Assembléia dos Debenturistas desta emissão poderá
ser convocada pela EMISSORA ou por debenturistas que representem, no
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direitos creditórios oriundos da Assespa, mantenedora de UniverCidade, atividade que
constitui o objeto social exclusivo da EMISSORA.De acordo com o item 4.1 do
Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avencas, os recursos oriundos da alienação das debêntures serão utilizados pela
ASSESPA, observada a seguinte ordem hierárquica, para: (i) pagamento de passivos
de curto prazo com fornecedores e instituições financeiras e encargos e impostos em
atraso, cujo o montante não tenha sido objeto de negociação ou financiamento por
parte do governo; e (ii) investimentos alocados para a expansão da UniverCidade e
reforço de capital de giro; (iii) a data de emissão das Debêntures será 1º de dezembro
de 2003 (a “Data de Emissão”) e o vencimento será em 08 de dezembro de 2009; (iv)
serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures; (v) as Debêntures terão valor
nominal unitário na Data da Emissão de R$ 1.000,00 (hum mil reais); (vi) as
Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12 (doze)
meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca inferior à mensal,
a partir da Data da Emissão, de acordo com a variação acumulada do Índice Geral de
Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”), divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Economia - IBRE/FGV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Na hipótese
de extinção do IGP-M, ou, se pela superveniência de norma legal ou regulamentar,
este não puder ser utilizado como índice de atualização monetária nas emissões de
debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de sua aplicabilidade nas aludidas
emissões, passará a ser utilizado, em substituição, o Índice de Preços ao Consumidor
- IPC, calculado pela FIPE - Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da
Universidade de São Paulo, ou, na falta deste, o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. Caso, pela
superveniência de norma legal ou regulamentar, nenhum dos índices acima
mencionados possa ser utilizado pela EMISSORA como índice de reajuste em
emissões de debêntures, a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, de comum acordo
e por escrito, definirão qual será o novo índice aplicável à atualização monetária,
desde que observada a legislação vigente. Na hipótese de a EMISSORA e o AGENTE
FIDUCIÁRIO não chegarem a um acordo sobre qual o novo índice de reajuste
aplicável à atualização monetária das debêntures, o Agente Fiduciário poderá declarar
vencidas todas as obrigações constantes da Escritura; (vii) A emissão das Debêntures
será realizada em série única; (viii) o valor total da emissão, na Data de Emissão, é de
R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais); (ix) a emissão das Debêntures será
realizada em série única; (x) as Debêntures serão da forma escritural e não
conversíveis em ações, sendo a titularidade das Debêntures comprovada mediante o
registro ou extrato de conta emitido pela Instituição depositária em nome do
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debenturista; (x) as Debêntures serão da espécie subordinada; (xii) Todas as
Debêntures desta Emissão serão subscritas por 100% (cem por cento) do seu valor
nominal e integralizadas em créditos no ato da subscrição, créditos esses decorrentes
de contratos de prestação de serviços educacionais gerados contra alunos dos
diversos cursos oferecidos pela UniverCidade. Para efeitos de subscrição e
integralização, cada uma das Debêntures desta Emissão terá o seu valor nominal
corrigido pela variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado –
Número Índice), verificada entre a Data da Emissão e o 1º dia do mês em que ocorrer
a subscrição e integralização efetiva da debênture. Para as Debêntures subscritas e
integralizadas a partir do segundo dia de cada mês, o valor da integralização será
atualizado mediante a aplicação da variação do Índice Geral de Preços do Mercado –
Número Índice (IGP-M) relativo ao mês anterior, calculado de forma “pro-ratatemporis”, desde o primeiro dia do mês até a data da subscrição e integralização
efetiva, acrescendo-se ainda, ao valor de integralização atualizado, a remuneração
definida abaixo, calculada exponencialmente “pro rata” por dias, desde o primeiro dia
do mês até o dia da integralização efetiva; (xiii) As Debêntures farão jus a uma
remuneração, a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e
integralização, equivalente a 1,00% (um por cento) sobre o saldo do valor nominal
unitário das Debêntures em circulação, não amortizado. O valor total da remuneração
será pago sempre no 6º (sexto) dia útil do mês subseqüente ao mês de apuração.
Farão jus à remuneração dos juros, os titulares das debêntures ao final do dia útil
anterior ao pagamento, sempre usando a praça de São Paulo como referência para a
contagem dos dias úteis.A remuneração será devida até a data de vencimento da
última parcela de amortização (6º dia útil do mês de dezembro de 2009); (xiv) A
EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente Emissão,
em 5 (cinco) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 25º (vigésimo quinto)
mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos pagamentos ocorrerão nas datas
abaixo, fazendo-se coincidir as datas de liquidação das amortizações com as datas
dos pagamentos da remuneração:
Percentual

de

Amortização
Data da Emissão

Parcela

em relação ao

total
6º dia útil de dezembro de 2005

1ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2006

2ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2007

3ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2008

4ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2009

5ª

20,00%
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(xv) o valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do
respectivo percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por cento) do valor
nominal atualizado de cada Debênture; (xvi) A instituição depositária e escrituradora
das Debêntures será o Banco Itaú S.A. inscrito no CNPJ sob o no 60.701.190/000104, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa – São
Paulo – SP; (xvii) os pagamentos referentes à remuneração a que fazem jus as
Debêntures serão efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CBLC Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou (ii) na hipótese do debenturista
não estar vinculado ao referido sistema, os pagamentos serão feitos pelo Banco Itaú
S.A., com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100 – Torre Itausa, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04. O
pagamento será feito (a) mediante crédito na conta corrente indicada pelo debenturista
e mantida no Itaubanco; e (b) mediante remessa de DOC – documento de crédito,
para crédito em conta corrente indicada pelo debenturista e mantida junto a outra
instituição financeira, não se responsabilizando o Itaubanco pela demora no crédito do
valor, causada pela Instituição Financeira à qual o DOC será enviado; e (c)
pessoalmente ao titular do direito mediante comparecimento do debenturista a
qualquer dos locais indicados no anexo I do contrato firmado com o Banco Itaú,
quando ele não possuir conta bancária. O Itaubanco não efetuará a remessa de
qualquer quantia para o exterior; (xviii) Enquanto existirem Debêntures em circulação,
a EMISSORA obriga-se a manter em instituição financeira indicada pelo Agente
Fiduciário conta de reserva de juros (“Conta Reserva de Juros”) e conta de reserva de
amortização (“Conta Reserva de Amortização”), as quais serão utilizadas para a
segregação e acumulação de recursos para saldar as obrigações de pagamento de
juros e amortização, respectivamente, das Debêntures desta emissão; (xix) A partir do
1º (primeiro) dia de cada mês, todos os valores decorrentes do recebimento de
Direitos

Creditórios

adquiridos

pela

EMISSORA

junto

a

ASSESPA

serão

obrigatoriamente transferidos para a Conta Reservas de Juros até que os valores ali
depositados sejam equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no corrente
mês; (xx) Mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contado da Data de Emissão
das Debêntures, imediatamente após ser completada a formação do adequado saldo
da Conta, Reserva de Juros, iniciar-se-á a constituição da Conta Reserva de
Amortização, a qual será formada pela transferência obrigatória de todos os demais
valores decorrentes do recebimento dos Direitos Creditórios adquiridos pela
EMISSORA, até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja
equivalente a 1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima
parcela de amortização das Debêntures desta emissão. Após ser completada a
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formação do adequado saldo das Contas Reserva de Juros e Conta Reserva de
Amortização, os valores decorrentes do recebimento de Direitos Creditórios adquiridos
pela EMISSORA junto a ASSESPA serão transferidos para conta corrente de livre
movimentação e de titularidade da Assespa; (xxi) A constituição e a manutenção
adequada da Conta Reserva de Juros e da Conta Reserva de Amortização serão
supervisionadas pelo Agente Fiduciário, que poderá a qualquer momento solicitar
extratos, saldos, posições e informações sobre aludidas reservas junto à instituição
financeira sendo que nenhum saque poderá ser feito nessas contas sem expressa
concordância do Agente Fiduciário, salvo para os pagamentos de juros e parcelas de
amortização das Debêntures desta emissão, bem como para o pagamento de tributos
que eventualmente recaiam sobre os saldos ou movimentações das mesmas contas.
Os saldos existentes nas referidas contas de reserva deverão ser investidos em títulos
públicos ou em outras modalidades de aplicações financeiras de renda fixa; (xxii)
considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação, até o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia em
que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo – SP, sem
nenhum acréscimo aos valores a serem pagos; (xxiii) todos os atos e decisões
relevantes decorrentes desta emissão, que de qualquer forma vierem a envolver direta
ou indiretamente os interesses dos debenturistas, deverão ser publicados sob a forma
de “Aviso aos Debenturistas” nos mesmos jornais onde regularmente a EMISSORA
veicula as informações aos seus acionistas, mais precisamente no Jornal do
Comércio; (xxiv) o AGENTE FIDUCIÁRIO, depois de decorridos 30 (trinta) dias da
notificação da inadimplência enviada à EMISSORA, poderá declarar antecipadamente
vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato
pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação, acrescido
da atualização monetária e remuneração apurada até o término do último mês do
calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou
extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses: (i) inadimplência da EMISSORA,
com referência às obrigações assumidas nesta

Escritura; (ii) inadimplência da

EMISSORA ou da ASSESPA, mantenedora da UniverCidade,

com referência às

obrigações assumidas nos Contratos de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios e Outras Avenças; (iii) inadimplência da EMISSORA ou da ASSESPA,
mantenedora da UniverCidade com referência às obrigações assumidas no Contrato
de Prestação de Serviços Bancários e Reservas de Meios de Pagamento; (iv)
dissolução ou liquidação da EMISSORA; (v) alteração do objeto social da EMISSORA;
(vi) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA;e
(vii) se a EMISSORA e o AGENTE FIDUCIÁRIO, de comum acordo, não conseguirem
definir qual o novo índice de reajuste de atualização monetária aplicável em emissões
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de debêntures; (xxv) As Debêntures da presente emissão serão subordinadas aos
credores quirografários e preferirão apenas às debêntures da 1.ª Emissão que se
encontrarem em circulação e aos acionistas, nos termos do disposto no parágrafo 4o
do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada pela Lei n. 9.457/97; (xxvi) A falta de
pagamento ou de cumprimento de qualquer das obrigações desta Escritura constituirá
à EMISSORA em mora, de pleno direito, sem a necessidade de aviso, notificação ou
interpelação judicial ou extrajudicial, incorrendo esta no pagamento ao debenturista
dos valores em atraso, atualizados monetariamente com base no IGP-M, juros de
mora de 1% (um por cento) ao mês "pro-rata" dia incidentes sobre o valor em atraso e
contados desde a data do vencimento da obrigação, bem como de multa pecuniária
irredutível de 2% (dois por cento) sobre o débito total em atraso; (xxvii) o não
comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das
obrigações pecuniárias da EMISSORA, nas datas previstas nesta Escritura, ou em
comunicado por ela publicado, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração
pelo período relativo ao atraso, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos
até a data do respectivo vencimento; (xxviii) A EMISSORA obriga-se a: (i) não realizar
operações fora de seu objeto social; (ii) proceder à adequada publicidade dos dados
econômico-financeiros, nos termos da Lei nº 6.404/76, promovendo a publicação de
suas demonstrações financeiras anuais; (iii) complementar a publicação dos
documentos referidos no item anterior, com notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações financeiras legalmente exigíveis; (iv) não promover
alterações ou aditamentos, nos Contratos de Cessão de Direitos Creditórios ou no
Contrato de Prestação de Serviços Bancários, sem a expressa anuência do Agente
Fiduciário; (v) manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros
de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil; (vi) manter Conta
de Reserva de Juros e Conta de Reserva de Amortização; e (vii) disponibilizar para o
Agente Fiduciário todas as informações, dados, relatórios e cópias de documentos que
venham a ser por ele solicitadas; (xxix) A EMISSORA está adicionalmente obrigada a
(i) fornecer ao AGENTE FIDUCIÁRIO: (a) dentro de no máximo 90 (noventa) dias após
o término de cada exercício social, cópia de seus demonstrativos financeiros
completos, relativos a esse exercício social; (b) com a maior brevidade possível,
qualquer informação que, razoavelmente, lhe venha a ser solicitada; e (c) as
informações pertinentes à Instrução CVM nº 202/93, com a mesma periodicidade
prevista para o envio dessas informações à CVM; (ii) Não pagar dividendos, exceto os
obrigatórios por lei, nem quaisquer outras participações nos lucros da EMISSORA, se
estiver por mais de 30 (trinta) dias em mora, relativamente ao pagamento da
remuneração das debêntures; (iii) submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a
exame por empresa de auditoria independente, registrada na CVM; (iv) Manter sempre
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atualizado o registro de companhia aberta na CVM e fornecer aos seus acionistas e
debenturistas as demonstrações financeiras elaboradas e aprovadas, previstas no
artigo 176 da Lei nº 6.404/76, quando solicitado; (v)

Manter em adequado

funcionamento um órgão para atender, de forma eficiente, aos debenturistas, ou
contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço; (vi) Não
manter qualquer ligação com o AGENTE FIDUCIÁRIO que o impeça de exercer
plenamente suas funções; (xxx) Os titulares das Debêntures poderão, a qualquer
tempo, reunir-se em Assembléia a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da
comunhão dos debenturistas; (xxxi) A Assembléia dos Debenturistas poderá ser
convocada pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, pela EMISSORA, por debenturistas que
representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em circulação ou pela
CVM; (xxxii) Considera-se debêntures em circulação aquelas que não se encontram
na Tesouraria da Emissora ou de sociedades a ela ligadas, nem pertencem aos seus
administradores ou pessoas a eles vinculadas; (xxxiii) Aplicar-se-á à Assembléia dos
Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei nº 6.404/76 para Assembléia Geral de
Acionistas; (xxxiv) a Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a presença
de debenturistas que representem metade, no mínimo, das Debêntures em circulação
e, em segunda convocação, com qualquer número; (xxxv) a Assembléia poderá, pelo
voto de titulares de cinqüenta e um por cento (51%), no mínimo, das Debêntures em circulação,
aprovar modificações nas condições das Debêntures, excetuando-se o critério de reajuste e o
critério de remuneração; (xxxvi) será facultada a presença dos representantes legais da

EMISSORA nas Assembléias dos Debenturistas; (xxxvii) o AGENTE FIDUCIÁRIO
deverá comparecer à Assembléia dos Debenturistas e prestar aos debenturistas as
informações que lhe
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11. ESTATUTO SOCIAL ATUALIZADO DA EMISSORA
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UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2003

DATA, HORA e LOCAL: Em 22 de outubro de 2003, às 10:00 horas, na sede da
sociedade na Avenida Almirante Barroso, 90 – 10º andar - parte.
PRESENÇA: A totalidade dos subscritores das ações da Companhia a saber: (a)
Ricardo de Figueiredo Lima, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira
de Identidade RG nº 01722091-4 expedida pelo Instituto Félix Pacheco e inscrito
no CPF sob o nº 025.569.447-49, com endereço comercial na Rua Almirante
Barroso, 90 - 10º andar, na cidade do Rio de Janeiro, RJ; (b) Ayrton Sanches
Garcia, brasileiro, separado judicialmente, professor, portador da Carteira de
Identidade RG n.º 500.828.656-8 expedida pela Secretaria de Segurança Pública
do Rio Grande do Sul (SSP/RS) e inscrito no CPF sob o n.º 007.139.100-20, com
endereço comercial na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 425- conj. nº 103 –
Centro, na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul; (c) João da Rocha
Lima Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade
RG nº2.623.097, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo e inscrito no CPF sob o nº 103.914.108-06, com endereço comercial na Rua
Padre João Manoel, 923 – 12º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo; e (d) Luiz Paulo de Mattos Rosa, brasileiro, casado, advogado, portador da
OAB/RJ nº 21.386 e inscrito no CPF sob o nº 265.449.037-87, com endereço
comercial na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º andar, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.
MESA: Presidente: Ricardo de Figueiredo Lima; e Secretário: Ayrton Sanches
Garcia.
ORDEM DO DIA: 1) Constituição de uma sociedade anônima a ser denominada
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, cujo capital social será de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
dividido em 1.000 (um mil) ações ordinárias e nominativas, sem valor nominal,
todas com preço de emissão de R$ 10,00 (dez reais) cada uma; 2) Aprovação do
Estatuto Social da Companhia; 3) Eleição dos membros do Conselho de
Administração; e 4) indicação do veículo em que serão efetuadas as publicações
legais da Companhia.
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DELIBERAÇÕES: Discutida a ordem do dia, os subscritores deliberaram por
unanimidade: 1) aprovar a constituição da sociedade UniverCidade Trust de
Recebíveis S.A., subscrevendo e integralizando a totalidade do capital, em moeda
corrente do País, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição anexo (Anexo
1) ; 2) Aprovar o Estatuto Social da Companhia, o qual passa a fazer parte
integrante e inseparável da presente Ata. Em virtude das deliberações acima, o
Presidente declarou constituída a sociedade, ficando certo que os registros nos
órgãos públicos competentes, bem como as demais providências que se fizerem
necessárias para regularização e funcionamento da Companhia ora constituída,
inclusive o arquivamento desta Ata perante Registro do Comércio, caberão aos
administradores, cuja eleição, em conformidade com o disposto nos artigos 8º e 11
do Estatuto Social ora aprovado, se passa agora a proceder, encerrando-se o
mandato destes administradores na data de realização da Assembléia Geral
Ordinária que deliberar sobre as contas relativas ao exercício social a ser
encerrado em 2006; 3) Eleição do Conselho de Administração: Foram eleitos os
Srs. Ricardo de Figueiredo Lima, Ayrton Sanches Garcia; João da Rocha Lima, e
Luiz Paulo de Mattos Rosa, todos acima devidamente qualificados. Estando todos
os conselheiros eleitos presentes à Assembléia e tendo os mesmos aceito os
respectivos mandatos, foram eles investidos nos seus cargos mediante a assinatura
do termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração. Os
conselheiros declaram expressamente não estarem incursos em nenhum dos
crimes que os impeça de exercer as atividades objeto da sociedade. O Conselho de
Administração ora eleito reunir-se-á imediatamente após o encerramento desta
Assembléia Geral de Constituição para deliberar sobre a eleição de seu Presidente
e Vice-presidente, bem como para eleger a diretoria da sociedade, de
conformidade com o artigo 9º, do Estatuto ora aprovado. A remuneração global
anual atribuída ao Conselho de Administração e à Diretoria será de até R$
100.000,00 (cem mil reais); 4) Foi aprovado que as publicações legais da
Companhia serão efetuadas no “Diário Oficial do Estado do Rio Janeiro” e no
“Jornal do Comércio”.
ENCERRAMENTO: Declarada constituída a Companhia, aprovado o seu
estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração, foram
encerrados os trabalhos e lavrada a respectiva Ata em livro próprio, onde constam
as assinaturas de todos os acionistas.

ESTATUTO SOCIAL
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CAPÍTULO I– DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E FORO

ART. 1º - A Companhia tem a denominação de UniverCidade Trust de Recebíveis
S.A. sendo regida pelo presente estatuto social e pelas demais disposições legais
aplicáveis, tendo sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Almirante Barroso, 90 – 10º andar.
ART. 2º - A Companhia tem por objetivo exclusivo (i) adquirir direitos creditórios
decorrentes das atividades educacionais da Associação Educacional São Paulo
Apóstolo - Assespa, mantenedora do Centro Universitário da Cidade UniverCidade; e (ii) a cessão e reaquisição dos direitos creditórios referidos na
alínea anterior.
PARÁGRAFO ÚNICO - A Companhia não poderá, em hipótese alguma,
participar do capital de qualquer sociedade, nem integrar grupo de sociedades,
bem como conceder fianças ou avais em favor de terceiros quaisquer, incluindo
seus acionistas e administradores.
ART. 3º - O prazo de duração da Sociedade será indeterminado.
CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ART. 4º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 1.000 (um mil) ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.
ART. 5º - Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações em
Assembléia Geral da Companhia.
Capítulo III – Da Assembléia Geral
ART. 6º - As Assembléias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias. A assembléia
ordinária será realizada anualmente, dentro dos 04 (quatro) meses seguintes ao
encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do
artigo 132 da Lei n. 6.404/76, e extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais o exigirem.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Assembléia Geral será convocada pelo Presidente do
Conselho de Administração, observado o disposto no parágrafo único do artigo
123 da Lei n. 6.404/76 e suas posteriores alterações.
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PARÁGRAFO SEGUNDO – As deliberações das Assembléias Gerais serão tomadas
por maioria de votos, não se computando os votos em branco.
Capítulo IV – Da Administração
ART. 7º - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e
uma Diretoria.
ART. 8º. - O Conselho de Administração será composto de no mínimo 3 (três) e no
máximo 4 (quatro) membros, acionistas da Companhia e residentes no País,
eleitos e destituíveis pela Assembléia Geral de Acionistas para um mandato de 03
(três) anos, admitida a reeleição. Os membros efetivos desse Conselho de
Administração escolherão, entre eles, o Presidente do Conselho.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A substituição dos membros do Conselho de
Administração dar-se-á por deliberação da Assembléia Geral, na forma prevista
neste Estatuto, em caso de (i) renúncia ou destituição de quaisquer dos membros; e
(ii) encerramento de seus respectivos mandatos.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente
trimestralmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente,
pela maioria de seus membros ou pela Diretoria, com antecedência mínima de 02
(dois) dias úteis, devendo constar da convocação a respectiva ordem do dia.
PARÁGRAFO TERCEIRO – Nas ausências ou impedimentos eventuais do Presidente,
suas funções serão exercidas pelo conselheiro que for por ele expressamente
designado. Em caso de omissão do Presidente, os conselheiros presentes
escolherão um deles para presidir a reunião.
ART. 9O. – Competirá ao Conselho de Administração a orientação geral dos
negócios da Companhia, devendo obrigatoriamente pronunciar-se sobre as
seguintes matérias: a) eleger ou destituir os membros da Diretoria e fixar-lhes os
honorários b) aprovar, previamente à sua celebração, contratos entre a Companhia
e qualquer de seus acionistas ou empresas a eles coligadas, que sejam
controladoras destas, sejam por elas controladas direta ou indiretamente ou
estejam sob controle comum; c) aprovar a alienação e a constituição de ônus reais
sobre bens do ativo permanente; d) aprovar os empréstimos e/ou financiamentos a
serem tomados pela Companhia; e) fiscalizar a gestão da Diretoria, examinar, a
qualquer tempo, os livros, documentos e papéis da Companhia, solicitar
informações sobre aspectos e atos administrativos que julgar de interesse da
Companhia; f) escolher os auditores independentes da Companhia; g) aprovar as
proposições da Diretoria para estabelecimento de: 1) planejamento tributário; 2)
planejamento orçamentário e orçamento anual; e 3) ações e procedimentos
judiciais, se for o caso, contra o poder público federal, estadual e municipal,
inclusive autarquias, fundações e empresas estatais.
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ART. 10 – As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas sempre
pela maioria de votos de seus membros, com exceção daquelas matérias previstas
nas alíneas (b), (c), (d) e (f) do artigo anterior, para as quais será sempre
necessária a aprovação unânime dos membros.
PARÁGRAFO ÚNICO – No caso de empate, na votação das deliberações, caberá ao
Presidente do Conselho de Administração o voto de qualidade.
ART. 11 – A representação da Companhia será exercida por uma Diretoria
composta de até 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor
Administrativo e Financeiro e um Diretor de Relações com Investidores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os diretores serão eleitos pelo Conselho de
Administração para mandatos de 03 (três) anos, permitida a reeleição, escolhidos
entre pessoas de reconhecida competência profissional, cujas atribuições
individuais serão definidas por deliberação do Conselho de Administração.
PARÁGRAFO SEGUNDO – A substituição dos membros da Diretoria dar-se-á por
deliberação do Conselho de Administração, na forma prevista neste Estatuto, em
caso de (i) renúncia ou destituição de quaisquer dos membros; e (ii) encerramento
de seus respectivos mandatos.
ART. 12 – Caberá aos Diretores, individualmente, a prática dos atos necessários ou
convenientes à administração da Companhia, para tanto dispondo eles, dentre
outros poderes, dos necessários para a representação da Companhia em juízo ou
fora dele, ativa e passivamente, perante quaisquer repartições públicas,
autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de
economia mista e entidades paraestatais.
Parágrafo Único - Os cheques, cambiais, ordens de pagamento, ordens de débito,
transferências de fundos bancários, escrituras ou quaisquer outros títulos,
contratos ou documentos que importem em responsabilidade ou obrigação da
Companhia deverão necessariamente ser assinados por: (i) 02 (dois) Diretores; ou
(ii) 01 (um) procurador da Companhia em conjunto com um Diretor.
ART. 13 – As procurações outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas por
02 (dois) Diretores e deverão mencionar expressamente os poderes conferidos,
deverão conter um período de validade limitado, com exceção daquelas para fins
judiciais, que poderão ter prazo indeterminado.

Capítulo V – Do Conselho Fiscal
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ART. 14 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto de 03 (três) a 5 (cinco)
membros efetivos e de suplentes em igual número, acionistas ou não, que
funcionará somente nos exercícios em que for instalado pela Assembléia geral a
pedido dos acionistas que representem, no mínimo 10% das ações com direito a
voto.
Capítulo VI – Do Exercício Social, Balanço e Resultados
ART. 15 – O exercício social inicia-se em 1º. de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano.
ART. 16 – Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na
escrituração da Companhia, o relatório da administração, o balanço patrimonial e
as demais demonstrações financeiras exigidas pela lei, submetendo-os à
deliberação da assembléia geral, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal se
este estiver em funcionamento.
ART. 17 – Do resultado apurado em cada exercício serão deduzidos, antes de
qualquer outra participação, e, nesta ordem, os prejuízos acumulados, a provisão
para o imposto de renda e a remuneração de debêntures de participação. Do lucro
líquido apurado serão aplicados, antes de qualquer outra destinação:
(a) 5% (cinco por cento) na constituição de Reserva Legal, que não excederá a
20% (vinte por cento) do capital social;
(b) 10% (dez por cento) para distribuição aos acionistas, como dividendo mínimo
obrigatório na forma do artigo 202 da Lei n. 6.404/76, com as alterações
determinadas pela Lei n. 9.457/97 e pela Lei n. 10.303/2001; e
(c) o saldo remanescente do lucro líquido do exercício será objeto de proposta de
destinação a ser apresentada pelos órgãos de administração da Companhia, nos
termos do parágrafo 3o. do artigo 176 da Lei n. 6.404/76, a qual será registrada nas
demonstrações financeiras, devendo a Assembléia Geral deliberar sobre tal
proposta.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados
no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data em que tenha sido aprovada a
distribuição pela Assembléia Geral.
Capítulo VII – Acordos de Acionistas
ART. 18 – Os acordos de acionistas, devidamente registrados na sede da
Companhia, que estabeleçam cláusulas e condições em caso de alienação de ações
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de sua emissão, discipline o direito de preferência na respectiva aquisição ou
regulem o exercício do direito de voto dos acionistas, serão respeitados pela
Companhia e pela administração.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os direitos, as obrigações e as responsabilidades resultantes
de tais acordos de acionistas serão válidas e oponíveis a terceiros tão logo tenham
os mesmos sido devidamente averbados nos livros de registro de ações da
Companhia ou nos registros mantidos pela instituição depositária das ações e
consignados nos certificados de ações, se emitidos, ou nas contas de depósito
mantidas em nome dos acionistas junto à instituição depositária das ações. Os
administradores da Companhia zelarão pela observância desses acordos e o
Presidente da Assembléia Geral ou o Presidente do Conselho de Administração,
conforme o caso, não deverá computar o(s) voto(s) proferido(s) por acionista em
contrariedade com os termos de tais acordos.
Capítulo VIII –Dissolução e Liquidação da Companhia
ART. 19 - A Companhia se dissolverá nos casos previstos em lei, competindo à
Assembléia Geral determinar o modo de liquidação, nomear o liquidante e o
Conselho Fiscal que devam funcionar durante o período.
Capítulo IX – Disposições Gerais
ART. 20 - Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos nos termos das
atribuições do Conselho de Administração e da Assembléia Geral, atendo-se à Lei
das Sociedades anônimas e demais legislações pertinentes.
ENCERRAMENTO: Concluídos os trabalhos desta Assembléia, foi lavrada a
presente Ata que, após ser lida e achada conforme, foi assinada por todos os
presentes, a saber: Ricardo de Figueiredo Lima, Ayrton Sanches Garcia; João da Rocha
Lima, e Luiz Paulo de Mattos Rosa.

A presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio da sociedade.
Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2003.
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12. ESCRITURAS DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES
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12.1 – ESCRITURA DE EMISSÃO PRIVADA DE DEBÊNTURES
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA
DA PRIMEIRA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA UNIVERCIDADE
TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.

Pelo presente instrumento, UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., sociedade
por ações, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Avenida Almirante Barroso, 90 – 10º andar - parte, inscrita no CNPJ sob nº
06.027.566/0001-93, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob nº 33.3.0027276-3, em sessão
de 08/Dez/2003, neste ato representada, nos termos de seu estatuto social, por
seus diretores, Srs. Roberto Ferreira Cordeiro de Mello e Rodrigo Gralha Garcia
(doravante simplesmente denominada “EMISSORA”), vem por esta e na melhor
forma de direito celebrar a presente Escritura de Emissão de Debêntures,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
Cláusula Primeira - DA AUTORIZAÇÃO

A presente Escritura é celebrada com base na autorização deliberada na
Assembléia Geral Extraordinária da EMISSORA realizada em 26 de janeiro de
2004, arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJ”),
sob o nº 1395533, em 17/02/04 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro em 01.04.04 e no Jornal do Comércio em 31.03.04.
Cláusula Segunda - DOS REQUISITOS

A emissão de debêntures de participação nos lucros (“DPLs”) será feita com
observância dos seguintes requisitos:
2.1. Registro na Comissão de Valores Mobiliários

Não haverá registro na Comissão de Valores Mobiliários.
2.2. Registro da Escritura de Emissão
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A presente Escritura, por instrumento particular, será inscrita na JUCERJ, de
acordo com o artigo 62, inciso II, da Lei nº 6.404/76, modificada pela Lei nº
10.303, de 31.10.2001.
Cláusula Terceira - DA EMISSÃO
3.1. Colocação

O lançamento das DPLs será privado, sem a interveniência de instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição, sendo expressamente vedada
sua negociação em bolsa de valores ou em mercado de balcão.
3.2. Negociação

As DPLs não serão registradas para negociação em sistema organizado.
Cláusula Quarta - DAS CARACTERÍSTICAS DAS DPLs
4.1. Data da Emissão e de Vencimento

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das DPLs será 1º de dezembro
de 2003 (“Data de Emissão”) e o seu vencimento em 8 de dezembro de 2009
(“Data de Vencimento”).
4.2. Quantidade de Títulos

Serão emitidas 16.300 (dezesseis mil e trezentas) DPLs, em uma única série.
4.3. Valor Nominal Unitário

As DPLs terão valor nominal unitário na data da emissão de R$ 1.000,00 (um mil
reais).
4.4. Valor Total da Emissão

O valor total da presente emissão, na data de emissão, é de R$ 16.300.000,00
(dezesseis milhões, trezentos mil reais).
4.5. Tipo e Forma
As DPLs são do tipo simples, nominativas e não conversíveis em ações.
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4.6. Espécie

As DPLs são subordinadas a todas as demais obrigações da Emissora e
somente preferirão aos créditos dos acionistas. Mesmo na eventualidade de
decretação do vencimento antecipado das DPLs, a Emissora somente
promoverá o pagamento do valor nominal não amortizado das DPLs e de
eventual remuneração devida e não paga, após o pagamento integral de todas
as demais obrigações da Emissora.
4.7. Preço de Subscrição

As DPLs serão subscritas por 100% do respectivo valor nominal e a
integralização será à vista, em moeda corrente ou em créditos possuídos pelos
subscritores contra a Emissora.
4.8. Ausência de Atualização Monetária e de Juros Remuneratórios

As DPLs não serão atualizadas monetariamente, nem farão jus, em qualquer
hipótese, ao recebimento de juros remuneratórios incidentes sobre o seu valor
nominal não amortizado.
4.9. Dos Ônus e Gravames

Os titulares das DPLs não poderão, em qualquer hipótese ou circunstância,
constituir quaisquer ônus, encargos ou gravames sobre as DPLs ou sobre
quaisquer direitos e/ou prerrogativas, direta ou indiretamente, relacionados as
DPLs.
4.10. Saldo de Caixa Disponível (SCD)

O Saldo de Caixa Disponível (SCD), a ser apurado anualmente pela Emissora e
que servirá de base para determinação dos valores de amortização e de
remuneração das DPLs será composto pelo saldo dos ativos de liquidez
imediata registrados pela Emissora em 30 de novembro de cada ano,
descontados (i) as obrigações e as despesas incorridas até 30 de novembro de
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cada ano e ainda não liquidadas; (ii) o valor dos juros e da amortização das
debêntures públicas da Emissora da competência do mês de dezembro; (iii) a
provisão das despesas operacionais gerais da competência do mês de
dezembro, incluindo as contas de administração, taxas da Bovespa e CETIP,
remuneração de auditoria, remuneração de Agente Fiduciário, taxas da
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, remuneração de serviços de custódia,
remuneração de banco mandatário e as despesas bancárias; e (iv) provisão das
despesas financeiras da competência do mês de dezembro.
4.10.1. Para efeito da apuração do SCD, a Emissora se obriga a manter a sua
contabilidade em regime de competência mensal para a apropriação de
despesas.
4.11. Remuneração

As DPLs que estejam em circulação perceberão, a partir do ano
base de 2004, remuneração anual variável equivalente a uma
participação no SCD da EMISSORA, após apurado e deduzido o
valor da amortização anual, observado o disposto no item 4.12.1
abaixo,

sendo o fator de participação ( fp ) de cada DPL no SCD

determinado segundo a expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.
4.11.1. O valor da remuneração de cada DPL em circulação será
apurado e pago no primeiro dia útil do mês de dezembro de cada
ano imediatamente posterior ao ano base de apuração, sendo
definida pela seguinte expressão:
REMUNERAÇÃO = 100% .( fp j .
4.12. Amortização
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A amortização das DPLs ocorrerá em sucessivas parcelas anuais, determinadas com base
no Saldo de Caixa Disponível (SCD) da EMISORA

apurado de acordo com o

estabelecido no item 4.10 acima, sendo o fator de participação (fp) de cada DPL
no SCD determinado segundo a expressão:

fp j =

1
Nj

onde,

j = ano de apuração do fator de participação
N j = quantidade de DPLs desta emissão em circulação no ano j.
4.12.1. O valor acumulado das amortizações anuais não poderá
ultrapassar R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais) por DPL,
sendo que o valor nominal remanescente de R$ 1,00 ou maior
somente será resgatado quando do vencimento das DPLs, em 8 de
dezembro de 2009.
4.12.2. O valor da amortização anual será calculado antes da
apuração da remuneração de que trata o item 4.11 acima.
4.12.3. O valor da amortização de cada DPL em circulação será
apurado e pago no sexto dia útil do mês de janeiro de cada ano
imediatamente posterior ao ano base de apuração, sendo definida
pela seguinte expressão:
AMORTIZAÇÃO = 100 % . (fpj . SCD)
4.13. Resgate Antecipado

A EMISSORA poderá promover o resgate antecipado, total ou parcial, das DPLs
que trata a presente escritura.
4.14. Aquisição Facultativa

A EMISSORA não poderá adquirir as DPLs das quais trata a presente escritura.
4.15. Local de Pagamento
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Os pagamentos referentes aos rendimentos a que fazem jus as DPLs desta
emissão serão efetuados pela EMISSORA em sua sede social.
4.16. Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação, até o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia
em que não haja expediente comercial ou bancário, sem nenhum acréscimo aos
valores a serem pagos.
4.17. Publicidade

Todos os atos e decisões relevantes decorrentes desta emissão que, de
qualquer forma, vierem a envolver direta ou indiretamente, os interesses dos
debenturistas, deverão ser publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas”
no Jornal do Comércio.
4.18. Vencimento Antecipado

Os debenturistas poderão declarar antecipadamente vencidas todas as
obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato pagamento pela
EMISSORA do valor total das DPLs em circulação, acrescido dos rendimentos
apurados até o término do último mês do calendário, independentemente de
aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das
seguintes hipóteses:
a) protestos legítimos e reiterados de títulos contra a EMISSORA, que possam
afetar substancialmente sua condição financeira;
b) pedido de concordata preventiva formulado pela EMISSORA;
c) decretação de falência da EMISSORA; e
d) falta de cumprimento pela EMISSORA de toda e qualquer obrigação relevante prevista
nesta Escritura, não sanada em 30 (trinta) dias, contados de aviso escrito que lhe for
enviado pelos debenturistas.
Cláusula Quinta - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

5.1. A EMISSORA obriga-se a:
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a) não realizar operações fora de seu objeto social;
b) proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos
termos da Lei nº 6.404/76, promovendo a publicação de suas demonstrações
financeiras anuais;
c) complementar a publicação dos documentos referidos no item anterior, com
notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações financeiras
legalmente exigíveis; e
d) manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de
acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil.

Cláusula Sexta - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

A EMISSORA está adicionalmente obrigada a:
6.1. Fornecer aos Debenturistas:
a) dentro de no máximo 120 (cento e vinte) dias após o término de cada
exercício social, cópia de seus demonstrativos financeiros completos, relativos a
esse exercício social; e
b) com a maior brevidade possível, qualquer informação que, razoavelmente, lhe
venha a ser solicitada.
6.2. Não pagar dividendos, exceto os obrigatórios por lei, nem quaisquer outras
participações nos lucros da EMISSORA, se estiver por mais de 30 (trinta) dias
em mora, relativamente ao pagamento de rendimentos das DPLs objeto desta
Escritura.
6.3. Manter em adequado funcionamento um órgão para atender, de forma
eficiente, aos debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas
para a prestação desse serviço.

Cláusula Sétima - DA ASSEMBLÉIA DOS DEBENTURISTAS
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7.1. Os titulares das DPLs poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembléia
a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da comunhão dos debenturistas.
7.2. A Assembléia dos Debenturistas desta emissão poderá ser convocada pela
EMISSORA ou por debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por
cento) das DPLs em circulação.
7.3. Aplicar-se-á à Assembléia dos Debenturistas, no que couber, o disposto na
Lei nº 6.404/76 para Assembléia Geral de Acionistas.
7.4. A Assembléia dos Debenturistas instalar-se-á em primeira convocação com
a presença de debenturistas que representem metade, no mínimo, das DPLs em
circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
7.5. A Assembléia dos Debenturistas poderá, pelo voto de titulares da metade,
no mínimo, das DPLs em circulação, aprovar modificações nas condições das
DPLs.
7.6. Será facultada a presença dos representantes legais da EMISSORA nas
Assembléias dos debenturistas.

Cláusula Oitava - DA VALIDADE DAS DISPOSIÇÕES APROVADAS

8.1. Caso qualquer das disposições ora aprovada venha a ser julgada ilegal,
inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por
tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a
disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo
efeito.
Cláusula Nona - DO FORO
9. Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
quaisquer dúvidas e controvérsias porventura oriundas desta Escritura.
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E por estar assim contratado, firma esta Escritura de Emissão a EMISSORA em
03 (três) vias, de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 02
(duas) testemunhas.
Rio de Janeiro, 05 de Fevereiro de 2004.
________________________________________________________________
_______
UniverCidade TRUST DE RECEBIVEIS S.A.
ROBERTO FERREIRA CORDEIRO DE MELO
RODRIGO GRALHA
GARCIA

Testemunhas:
1.- ____________________

2.- ____________________
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12.2 – ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

529

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

Esta página foi deixada intencionalmente em branco

530

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

Escritura de Emissão pública de debêntures
DA UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A

I - EMISSORA : UniverCidade Trust de Recebíveis S.A , sociedade
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Av. Almirante Barroso, 90, 10º andar – parte, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 06.027.566/0001-93, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social pelos seus Diretores ROBERTO
FERREIRA

CORDEIRO

DE

MELO,

registrado

no

CPF

Investidores,

RODRIGO GRALHA GARCIA

Diretor

sob

o

nº

de

Relações

com

154.945.867-15

e

Diretor Administrativo Financeiro,

registrado no CPF sob o nº 814.327.630-91, ambos com endereço
comercial na sede acima citada, doravante designada simplesmente
EMISSORA.
II – AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários Ltda , sociedade com sede na Cidade do Rio

de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das Américas 500
Bloco 13 - Grupo 205 - Condomínio DownTown - Barra da Tijuca Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640.100, inscrita no CNPJ sob o nº
36.113.876/0001-91,
Estatuto

Social,

neste

pelo

ato

seu

representada

Procurador

na

forma

GUSTAVO

do

seu

DEZOUZART

TEIXEIRA PINTO, inscrito no CPF sob o nº 021.132.867-77 com
endereço comercial na sede acima citada, nomeada nesta escritura
como

Agente

Fiduciário

e

nela

intervindo,

representando

a

comunhão de debenturistas, adquirentes das debêntures objeto da
presente emissão.
As partes acima qualificadas e que ao final desta assinam, pelo
presente instrumento particular, celebram a presente Escritura de
Emissão Pública de Debêntures, não conversíveis em ações, na
forma do adiante consignado:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA EMISSORA

1.2.

A EMISSORA tem como objetivo social exclusivo (i) adquirir
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direitos creditórios decorrentes das atividades educacionais da Associação
Educacional São Paulo Apóstolo – Assespa (“ASSESPA”), mantenedora da
UniverCidade; e (ii) a cessão e a reaquisição dos direitos creditórios referidos na
alínea anterior.
Cláusula Segunda – Da Autorização

2.1. A presente emissão de debêntures foi aprovada em Assembléias Gerais
Extraordinárias realizadas em 27.01.04 e 28.07.04, cujas atas foram arquivadas
na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob os números 1395530 e 1449528, em
sessão de 17.02.04 e 10.08.04 , e publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro em 01.04.04 e 17.08.04 e no Jornal do Comércio em 31.03.04 e
17.08.04, respectivamente.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REQUISITOS

A Emissão das debêntures (“Debêntures”) será feita com observância dos
seguintes requisitos:
3.1. Registro na Comissão de Valores Mobiliários
A emissão das Debêntures será registrada na Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (“CVM”), na forma das Leis nº 6385, de 7 de dezembro de 1976 e 6404, de
15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e regulamentares
pertinentes.
3.2. Inscrição da Escritura de Emissão
A presente Escritura, por instrumento particular, nos termos do artigo 62, inciso
II, da Lei nº 6404/76 será inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro.

3.3 Registro em Sistema de Liquidação e Custódia
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As debêntures da presente Emissão deverão ser registradas para negociação no
mercado secundário no Sistema BOVESPAFix, da Bolsa de Valores do Estado
de São Paulo – BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures
custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC.

Cláusula Quarta – Da Emissão

4.1. O lançamento das Debêntures será público, com a intermediação de
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição para colocação
junto à Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa (“ASSESPA”),
não podendo ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o
recebimento de reservas para subscrição ou aquisição de debêntures, conforme
disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução CVM nº 400, de 29.12.2003.
4.2. Negociação

As Debêntures serão registradas para negociação no mercado secundário no
Sistema BOVESPAFix, da Bolsa de Valores do Estado de São Paulo –
BOVESPA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC. Não haverá publicidade
para a realização de vendas no mercado secundário.
4.3. Destinação dos recursos

Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a sustentar o programa
de aquisição de direitos creditórios oriundos da ASSESPA, mantenedora da
UniverCidade, atividade que constitui o objeto social exclusivo da EMISSORA.
De acordo com o item 4.1 do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios e Outras Avenças firmado em 19/04/2004, os recursos
oriundos da alienação das debêntures serão utilizados pela ASSESPA,
observada a seguinte ordem hierárquica, para: (i) pagamento de passivos de
curto prazo com fornecedores e instituições financeiras e encargos e impostos
em atraso, cujo montante não tenha sido objeto de negociação ou financiamento
por parte do governo; e (ii) investimentos alocados para a expansão da
UniverCidade e reforço de capital de giro.
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CLÁUSULA QUINTA - DAS CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES
5.1. Data da Emissão e de Vencimento

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures das quais trata a
presente Escritura será 1º de dezembro de 2003 (a “Data de Emissão”) e o
vencimento será em 08 de dezembro de 2009.
5.2. Quantidade de Títulos

Serão emitidas 40.000 (quarenta mil) Debêntures.
5.3. Valor Nominal Unitário

As Debêntures terão valor nominal unitário na Data da Emissão de R$ 1.000,00
(hum mil reais).
5.3.1 Fator de Atualização

As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12
(doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca
inferior à mensal, a partir da Data da Emissão, de acordo com a variação
acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.
Na hipótese de extinção do IGP-M, ou, se pela superveniência de norma legal ou
regulamentar, este não puder ser utilizado como índice de atualização monetária
nas emissões de debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de sua
aplicabilidade nas aludidas emissões, passará a ser utilizado, em substituição, o
Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado pela FIPE - Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou, na falta deste, o
Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI, divulgado pela
Fundação Getúlio Vargas.
Caso, pela superveniência de norma legal ou regulamentar, nenhum dos índices
acima mencionados possa ser utilizado pela EMISSORA como índice de
reajuste em emissões de debêntures, será convocada Assembléia Geral de
Debenturistas que, pelo voto de titulares de 51% (cinqüenta e um por cento) no
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mínimo das Debêntures em circulação, deliberará sobre o novo índice a ser
utilizado;

5.4. Valor Total da Emissão

O valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$ 40.000.000,00 (quarenta
milhões de reais).
5.5. Séries

A emissão das Debêntures será realizada em série única.
5.6. Forma e Conversibilidade

As Debêntures serão da forma escritural e não conversíveis em ações, sendo a
titularidade das Debêntures comprovada mediante o registro ou extrato de conta
emitido pela Instituição depositária em nome do debenturista.
5.7. Espécie

As Debêntures serão da espécie subordinada.
5.8. Subscrição e Integralização

Todas as Debêntures desta Emissão serão subscritas pelo seu valor nominal
atualizado monetariamente desde a Data de Emissão das debêntures, acrescida
da remuneração devida às debêntures, conforme o item 5.9 desta Escritura, e
integralizadas em créditos no ato da subscrição, nos termos do Contrato de
Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e outras Avenças,
observado o disposto nos itens 5.8.1 e 5.8.2 desta Escritura, créditos esses
decorrentes de contratos de prestação de serviços educacionais (“Contratos
Educacionais”), gerados contra alunos dos diversos cursos oferecidos pela
UniverCidade (“Direitos Creditórios”).
5.8.1. - Exclusivamente para efeitos de subscrição e integralização no primeiro

dia útil de cada mês, cada uma das Debêntures desta Emissão terá o seu valor
nominal corrigido pela variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços do
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Mercado – Número Índice), verificada entre a Data da Emissão e o 1º dia do mês
em que ocorrer a subscrição e integralização efetiva da debênture.
5.8.2 - Para as Debêntures subscritas e integralizadas a partir do segundo dia

útil de cada mês, sem prejuízo do disposto no item 5.8.1 acima, o valor da
integralização será atualizado mediante a aplicação da variação do Índice Geral
de Preços do Mercado – Número Índice (IGP-M) relativo ao mês anterior,
calculado de forma “pro-rata-temporis” por dias úteis, desde o primeiro dia útil do
mês até a data da subscrição e integralização efetiva, acrescendo-se ainda, ao
valor de integralização atualizado, a remuneração definida no item 5.9, calculada
exponencialmente “pro rata” por dias úteis, desde o primeiro dia útil do mês até o
dia da integralização efetiva.
5.9. Remuneração
5.9.1 - As Debêntures desta emissão farão jus a uma remuneração eqüivalente a

1,0 % (hum por cento) ao mês desde a Data de Emissão até a data do seu
efetivo pagamento, incidente sobre o saldo do valor nominal unitário das
Debêntures, atualizado monetariamente de acordo com o item 5.3.1 desta
Escritura, a ser paga mensalmente a partir do próprio mês da subscrição e
integralização (“Remuneração”).
5.9.2 – O valor total da Remuneração será pago sempre no 6º (sexto) dia útil do

mês subseqüente ao mês de apuração. Farão jus à Remuneração, os titulares
das debêntures ao final do dia útil anterior ao pagamento, sempre usando a
praça de São Paulo como referência para a contagem dos dias úteis.
5.9.3 – A Remuneração será devida até a data de vencimento da última parcela

de amortização, que coincide com a Data de Vencimento das Debêntures.
5.10. Amortização

A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente
Emissão, em 5 (cinco) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º
(vigésimo quarto) mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos pagamentos
ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de liquidação das
amortizações com as datas dos pagamentos da remuneração de que trata o item
5.9 desta Escritura:
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Percentual de Amortização
em relação ao total da Emissão

6º dia útil de dezembro de 2005
6º dia útil de dezembro de 2006
6º dia útil de dezembro de 2007
6º dia útil de dezembro de 2008
6º dia útil de dezembro de 2009

1ª
2ª
3ª
4ª
5ª

20,00%
20,00%
20,00%
20,00%
20,00%

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação do
respectivo percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por cento) do
valor nominal atualizado de cada Debênture, de acordo com o item 5.3.1 desta
Escritura.
5.11. Instituição Depositária das Debêntures Escriturais

A instituição depositária e escrituradora das Debêntures será o Banco Itaú S.A.
inscrito no CNPJ sob o no 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itausa – São Paulo – SP.
5.12. Local de Pagamento

Os pagamentos referentes à remuneração a que fazem jus as Debêntures serão
efetuados (i) utilizando-se os procedimentos adotados pela CBLC - Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia, ou (ii) na hipótese do debenturista não estar
vinculado ao referido sistema, os pagamentos serão feitos pelo Banco Itaú S.A.,
com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Praça Alfredo Egydio de Souza
Aranha, 100 – Torre Itausa, inscrito no CNPJ sob o nº 60.701.190/0001-04,
conforme estabelecido no Contrato de Prestação de Serviços de Escrituração de
Debêntures firmado em 16.03.2004 entre o Banco Itaú e a Emissora. O
pagamento será feito (a) mediante crédito na conta corrente indicada pelo
debenturista e mantida no Itaubanco; e (b) mediante remessa de DOC –
documento de crédito, para crédito em conta corrente indicada pelo debenturista
e mantida junto a outra instituição financeira, não se responsabilizando o
Itaubanco pela demora no crédito do valor, causada pela Instituição Financeira à
qual o DOC será enviado; e (c) pessoalmente ao titular do direito mediante
comparecimento do debenturista a qualquer dos locais indicados no anexo I do
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contrato referido no item (ii) deste item, quando ele não possuir conta bancária.
O Itaubanco não efetuará a remessa de qualquer quantia para o exterior.
5.13. Constituição de Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização

Enquanto existirem Debêntures em circulação, a EMISSORA obriga-se a manter
junto ao Banco Bradesco S.A. (“Banco Bradesco”), ou em outra instituição
financeira indicada pelo Agente Fiduciário, conta de reserva de juros (“Conta
Reserva de Juros”) e conta de reserva de amortização (“Conta Reserva de
Amortização”), as quais serão utilizadas para a segregação e acumulação de
recursos para saldar as obrigações de pagamento de juros e amortização,
respectivamente, das Debêntures desta emissão.
5.13.1 Reserva para pagamento de juros

A partir do 1º (primeiro) dia de cada mês, inclusive, todos os valores decorrentes
do recebimento de Direitos Creditórios serão obrigatoriamente transferidos para
a Conta Reservas de Juros até que os valores ali depositados sejam
equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no corrente mês.

5.13.2 Reserva para pagamento de Amortização

Mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contado da Data de Emissão das
Debêntures, imediatamente após ser completada a formação do adequado saldo
da Conta Reserva de Juros, nos termos do item 5.13.1 acima, iniciar-se-á a
constituição da Conta Reserva de Amortização, a qual será formada pela
transferência obrigatória de todos os demais valores decorrentes dos Direitos
Creditórios recebidos pela EMISSORA a título da subscrição das Debêntures,
até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja equivalente a
1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima parcela de
amortização das Debêntures desta emissão.
Após ser completada a formação do adequado saldo das Contas Reserva de
Juros e Conta Reserva de Amortização, os valores decorrentes dos Direitos
Creditórios recebidos pela EMISSORA a título da subscrição das Debêntures
serão transferidos para conta corrente de livre movimentação e de titularidade da
Assespa mantida no Banco Bradesco.
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5.13.3 Supervisão das Contas de Reserva

A constituição e a manutenção adequada da Conta Reserva de Juros e da Conta
Reserva de Amortização serão supervisionadas pelo Agente Fiduciário, por meio
de recebimento de extratos bancários comprobatórios da formação e
manutenção das Contas de Reserva, podendo ainda, a qualquer momento,
solicitar extratos, saldos, posições e informações sobre aludidas reservas junto
ao Banco Bradesco , ou junto à outra instituição financeira indicada pelo Agente
Fiduciário sendo que nenhum saque poderá ser feito nessas contas sem
expressa concordância do Agente Fiduciário, salvo para os pagamentos de juros
e parcelas de amortização das Debêntures desta emissão, bem como para o
pagamento de tributos que eventualmente recaiam sobre os saldos ou
movimentações das mesmas contas. Os saldos existentes nas referidas contas
de reserva deverão ser investidos em títulos públicos ou em outras modalidades
de aplicações financeiras de renda fixa desde que esses investimentos
assegurem no mínimo a manutenção do capital inicialmente investido.
5.14. Prorrogação dos Prazos

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer
obrigação, até o primeiro dia útil subseqüente, se o vencimento coincidir com dia
em que não haja expediente comercial ou bancário na cidade de São Paulo –
SP, sem nenhum acréscimo aos valores a serem pagos.
5.15. Publicidade

Todos os atos e decisões relevantes decorrentes desta emissão, que de
qualquer forma vierem a envolver direta ou indiretamente os interesses dos
debenturistas, deverão ser publicados sob a forma de “Aviso aos Debenturistas”
no Jornal do Comércio editado na cidade do Rio de Janeiro.
5.16.

Vencimento Antecipado

O AGENTE FIDUCIÁRIO, depois de decorridos 30 (trinta) dias da notificação da
inadimplência enviada à EMISSORA, poderá declarar antecipadamente vencidas
todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato pagamento
pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação, acrescido da
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atualização monetária e Remuneração apurada até a data do efetivo pagamento,
independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial,
na ocorrência das seguintes hipóteses:
(i)

inadimplência da EMISSORA, com referência às obrigações assumidas
nesta Escritura;

(ii)

inadimplência

da

EMISSORA

ou

da

ASSESPA,

mantenedora

da

UniverCidade, com referência às obrigações assumidas nos Contratos de
Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avenças;
(iii) inadimplência
UniverCidade

da

EMISSORA

ou

da

ASSESPA,

mantenedora

da

com referência às obrigações assumidas no Contrato de

Prestação de Serviços Bancários e Reservas de Meios de Pagamento;
(iv) dissolução ou liquidação da EMISSORA;
(v) alteração do objeto social da EMISSORA; e
(vi) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela
EMISSORA.
5.17. Preferência

As Debêntures da presente emissão serão subordinadas aos credores
quirografários e terão prioridade no recebimento apenas em relação às
debêntures da 1.ª Emissão, cujas características constam do Instrumento
Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples da
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., celebrado em 05.02.2004, registrado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o número 00001395533, de
17.02.2004, que se encontrarem em circulação e aos acionistas, nos termos do
disposto no parágrafo 4o do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada pela Lei n.
9.457/97.

5.18. Encargos Moratórios

A falta de pagamento ou de cumprimento de qualquer das obrigações desta
Escritura constituirá à EMISSORA em mora, de pleno direito, sem a necessidade
de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, incorrendo esta no
pagamento ao debenturista dos valores em atraso, atualizados monetariamente
com base no IGP-M, acrescido da remuneração estabelecida no item 5.9 desta
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Cláusula, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês "pro-rata" dia incidentes
sobre o valor em atraso e contados desde a data do vencimento da obrigação,
bem como de multa pecuniária irredutível de 2% (dois por cento) sobre o débito
total em atraso.
5.20.

Decadência dos Direitos aos Acréscimos

O não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a
quaisquer das obrigações pecuniárias da EMISSORA,nas datas previstas nesta
Escritura, ou em comunicado por ela publicado, não

lhe dará direito ao

recebimento de remuneração pelo período relativo ao atraso, sendo-lhe, todavia,
assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento.
5.20. Notificações

As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta
Escritura deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
I. Para a EMISSORA:
UniverCidade Trust Recebíveis S.A.
Av. Almirante Barroso, 90 – 10º andar
A/C Sr. Roberto Ferreira Cordeiro de Mello-Diretor de Relações com Investidores
Telefone: (021)2524.5725
Fac-símile: (021) 2524.9325
diretoria@trust.univercidade.edu
Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:

Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Av. das Américas, 500-Bl.13 /Gr. 205-Cond. DownTown-Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - CEP 22640-100
A/C: Sr. Juarez Dias Costa - Departamento Técnico
Telefone: (21) 2493 7003
Fac-símile: (21) 2493 4746
e-mail: agente@oliveiratrust.com.br
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5.20.1 - As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob

protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos ou por telegrama nos endereços acima. Os originais dos
documentos enviados por fac-símile ou por e.mail deverão ser encaminhados
para os endereços acima em até 2 (dois) dias úteis após o envio da mensagem.
CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA EMISSORA
6.1. A EMISSORA obriga-se a:

(i)

não realizar operações fora de seu objeto social;

(ii)

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos
termos da Lei nº

6.404/76, promovendo a publicação de suas

demonstrações financeiras anuais;
(iii) complementar a publicação dos documentos referidos no item anterior, com
notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações
financeiras legalmente exigíveis;
(iv) não promover alterações ou aditamentos, nos Contratos de Cessão de
Direitos Creditórios ou no Contrato de Prestação de Serviços Bancários,
sem a expressa anuência do Agente Fiduciário;
(v) manter sua contabilidade atualizada e efetuar os respectivos registros de
acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil;
(vi) manter junto ao Banco Bradesco, ou junto àquele que o Agente Fiduciário
venha indicar, nos termos desta Escritura e do Contrato de Prestação de
Serviços Bancários, Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização; e
(vii) disponibilizar para o Agente Fiduciário todas as informações, dados,
relatórios e cópias de documentos que venham a ser por ele solicitadas,
em conexão com o Contratos de Cessão de Direitos Creditórios, Contrato
de Prestação de Serviços Bancários e as contas de reserva referidas no
tem 5.13 desta Escritura.
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

A EMISSORA está adicionalmente obrigada a:
7.1. Fornecer ao AGENTE FIDUCIÁRIO:

(i)

dentro de no máximo 90 (noventa) dias após o término de cada exercício
social, cópia de seus demonstrativos financeiros completos, relativos a
esse exercício social, bem como Declaração do Diretor de Relações com
Investidores atestando o cumprimento das obrigações constantes desta
Escritura e do Contrato de Prestação de Serviços Bancários e no Contratos
de Cessão de Direitos Creditórios;

(ii)

com a maior brevidade possível, qualquer informação que, razoavelmente,
lhe venha a ser solicitada; e

(iii) as informações pertinentes à Instrução CVM nº 202/93, com a mesma
periodicidade prevista para o envio dessas informações à CVM.
(iv) Mensalmente, até o 6º (sexto) dia útil de cada mês, extrato bancário
comprobatório do acúmulo dos recursos na Conta Reserva de Juros para
pagamento dos juros devidos às Debêntures;
(v) Mensalmente, a partir do 13º (décimo terceiro) mês contado da Data de
Emissão das Debêntures, extrato bancário comprobatório do acúmulo dos
recursos na Conta Reserva de Amortização equivalente a 1/12 (um doze
avos) do valor previsto para o pagamento da próxima parcela de
amortização das Debêntures.
7.2. Não pagar dividendos, exceto os obrigatórios por lei, nem quaisquer outras

participações nos lucros da EMISSORA, se estiver por mais de 30 (trinta) dias
em mora, relativamente ao pagamento da remuneração das debêntures objeto
desta Escritura.
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7.3. Submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa de

auditoria independente, registrada na CVM.
7.4. Manter sempre atualizado o registro de companhia aberta na CVM e

fornecer aos seus acionistas e debenturistas as demonstrações financeiras
elaboradas e aprovadas, previstas no artigo 176 da Lei nº 6.404/76, quando
solicitado.
7.5. Manter em adequado funcionamento um órgão para atender, de forma

eficiente, aos debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas
para a prestação desse serviço.
7.6. Não manter qualquer ligação com o AGENTE FIDUCIÁRIO que o impeça de

exercer plenamente suas funções.

CLÁUSULA OITAVA - DO AGENTE FIDUCIÁRIO

8.1. A EMISSORA nomeia e constitui AGENTE FIDUCIÁRIO da presente

Emissão, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda., qualificado no preâmbulo desta Escritura, o qual neste ato aceita a
nomeação para, nos termos da lei e da presente Escritura, representar perante a
EMISSORA, a comunhão dos titulares das Debêntures.
8.2. O AGENTE FIDUCIÁRIO dos debenturistas, nomeado na presente

Escritura, declara que:
(i)

aceita a presente nomeação para, nos termos da Lei e da presente
escritura, representar a comunhão de debenturistas perante a
EMISSORA;

(ii)

não tem qualquer impedimento legal, conforme artigo 66, parágrafo 3º
da Lei das Sociedades por Ações, e o artigo 10 da Instrução CVM nº
28 de 23 de novembro de 1983, para exercer a função que lhe é
conferida;
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aceita integralmente todos os termos da presente Escritura e da
legislação específica aplicável à espécie, obrigando-se a cumpri-las;

(iv)

não ter qualquer ligação com a EMISSORA que o impeça de exercer
suas funções; e

(v)

estar ciente da Circular nº 1.832, de 31 de outubro de 1990, do Banco
Central do Brasil.

8.4. Será devido pela EMISSORA ao AGENTE FIDUCIÁRIO, a título de

honorários pelos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da Lei e
desta Escritura, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para implantação dos serviços
contratados. Posteriormente, serão devidas parcelas mensais de R$ 2.000,00
(dois mil reais), sendo devida a primeira na data da assinatura desta Escritura, e
as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes.
(i)

os honorários acima serão atualizados anualmente, a partir de 01.10.2003,
com base na variação do Índice Geral de Preços do Mercado – Número
Índice (IGP-M), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE da
Fundação Getúlio Vargas, ou na sua falta, pelo mesmo índice que vier a
substituí-lo nesta Escritura.

(ii)

a remuneração prevista neste item 8.4 será devida mesmo após o
vencimento das Debêntures, caso o AGENTE FIDUCIÁRIO ainda esteja
atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela EMISSORA;

(iii) a remuneração não inclui as despesas com publicações, viagens e estadias
necessárias ao exercício da função de AGENTE FIDUCIÁRIO, durante ou
após a implantação do serviço, a serem cobertas pela EMISSORA,
mediante

pagamento

das

respectivas

faturas,

acompanhadas

dos

respectivos comprovantes, emitidas diretamente em seu nome, ou
reembolso, após prévia aprovação. Não estão incluídos, igualmente,
despesas com especialistas, caso sejam necessários, tais como auditoria
e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal à EMISSORA;
(iv) os serviços do AGENTE FIDUCIÁRIO são restritos aos previstos na
legislação pertinente e nesta Escritura, sendo que na hipótese de
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aditamento com inclusão de novas obrigações ao AGENTE FIDUCIÁRIO a
remuneração ora pactuada será revista de comum acordo com a
EMISSORA e com os debenturistas;
(v) no caso de inadimplemento da EMISSORA, todas as despesas com
procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o AGENTE
FIDUCIÁRIO, ou seus prepostos, venham a incorrer para resguardar os
interesses dos debenturistas deverão ser previamente aprovadas e
adiantadas pelos debenturistas, e posteriormente, conforme previsto em
Lei, ressarcidas pela EMISSORA. Tais despesas a serem adiantadas pelos
debenturistas incluem também os gastos com honorários advocatícios de
terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações propostas pelo
AGENTE FIDUCIÁRIO, ou decorrentes de ações contra ele intentadas, no
exercício de sua função ou intentadas contra seus prepostos atuando na
defesa dos debenturistas, ou ainda que lhe causem prejuízos ou riscos
financeiros, enquanto representante da comunhão dos debenturistas. As
eventuais

despesas,

depósitos

e

custas

judiciais

decorrentes

da

sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos
debenturistas, bem como a remuneração e as despesas reembolsáveis do
AGENTE FIDUCIÁRIO na hipótese de a EMISSORA permanecer em
inadimplência com relação ao pagamento destas por um período superior a
30 (trinta) dias, podendo o AGENTE FIDUCIÁRIO e seus prepostos
solicitarem garantia prévia dos debenturistas para cobertura do risco de
sucumbência;
(vi) em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em
decorrência da remuneração ora estabelecida, os débitos em atraso ficarão
sujeitos a multa de 2,00% (dois por cento) e juros de mora de 1,00% (um
por cento) ao mês, sem prejuízo da atualização monetária;
(vii) A remuneração será acrescida dos seguintes tributos: ISS (Imposto sobre
serviços de qualquer natureza), PIS (Contribuição ao Programa de
Integração

Social),

COFINS

(Contribuição

para

Financiamento

da

Seguridade Social), IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e quaisquer
outros tributos que venham a incidir sobre a referida remuneração.
546

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

8.5. Além de outros previstos em lei ou em ato normativo da CVM e nesta

Escritura, constituem deveres e atribuições do AGENTE FIDUCIÁRIO:
(i) proteger os direitos e interesses dos debenturistas, empregando no exercício
da função, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo
costuma empregar na administração dos seus próprios bens;
(ii) renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesses
ou de qualquer outra modalidade de inaptidão;
(iii) conservar, em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais
papéis relacionados com o exercício de suas funções;
(iv) supervisionar a Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de
Amortização que a Emissora deverá manter junto ao Banco Bradesco ou
em outra instituição financeira indicada pelo Agente Fiduciário, por meio
de recebimento de extratos bancários, saldos, posições e outros
documentos ou informações comprobatórios da formação, manutenção e
adequação das referidas reservas, bem como expressamente aprovar os
saques nas referidas contas quando os mesmos ocorrerem com
propósito distinto daquele previsto no item 5.13.3 desta Escritura;
(v) verificar, no momento de aceitar a função, a veracidade das informações
contidas nesta Escritura, diligenciando no sentido de que sejam sanadas
as omissões, falhas ou defeitos de que tenha conhecimento;
(vi) promover nos competentes órgãos, caso a EMISSORA não o faça, o
arquivamento desta Escritura e respectivos aditamentos, sanando as
lacunas e irregularidades porventura neles existentes,caso em que o
oficial do registro notificará a administração da EMISSORA para que
esta lhe forneça as indicações e documentos necessários;
(vii) acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações
obrigatórias, alertando os debenturistas acerca de eventuais omissões
ou inverdades constantes de tais informações;
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emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das
propostas de modificações das Debêntures;

(ix) solicitar, quando julgar necessário, para o fiel desempenho de suas funções,
certidões atualizadas dos distribuidores cíveis, das Varas da Fazenda
Pública, Cartórios de Protesto, Juntas de Conciliação e Julgamento, das
Varas da Justiça Federal e da Procuradoria da Fazenda Pública do Foro
da sede da EMISSORA;
(x) solicitar,

quando

considerar

necessário,

auditoria

extraordinária

na

EMISSORA;
(xi) examinar as alterações do Estatuto Social da EMISSORA que vise mudar o
seu objeto social, ou que, de qualquer forma, possa vir a ter algum
reflexo na presente Emissão, cumprindo-lhe, se for o caso, convocar
Assembléia Especial dos Debenturistas para deliberar sobre a matéria;
(xii) convocar, quando necessário, a Assembléia de Debenturistas, mediante
anúncio publicado, pelo menos três vezes, nos órgãos de imprensa nos
quais a EMISSORA deva efetuar suas publicações, conforme disposto
no item 5.15 da cláusula quinta;
(xiii)

comparecer à Assembléia dos Debenturistas a fim de prestar as
informações que lhe forem solicitadas;

(xiv)

elaborar o relatório destinado aos debenturistas, nos termos do artigo
68, parágrafo primeiro, letra “b”, da Lei nº 6.404/76, o qual deverá conter,
pelo menos, as seguintes informações:

a) eventual omissão ou incorreção de que tenha conhecimento, contida nas
informações divulgadas pela EMISSORA ou ainda, o inadimplemento ou atraso
na obrigatória prestação de informações pela EMISSORA;
b) alterações estatutárias ocorridas no período;

548

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

c) comentários sobre as demonstrações financeiras da EMISSORA, enfocando os
indicadores econômicos, financeiros e da estrutura de seu capital;
d) posição da distribuição ou colocação das Debêntures no mercado;
e) resgate,

amortização,

repactuação

e

pagamento

da

remuneração

das

Debêntures, bem como aquisições e vendas de Debêntures efetuadas pela
EMISSORA;
f)

acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de
Debêntures, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da
EMISSORA;

g) cumprimento

de

outras

obrigações

assumidas

pela

EMISSORA

neste

instrumento, bem como nos Contratos de Cessão de Direitos Creditórios e no
Contrato de Prestação de Serviços Bancários; e
h) declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de AGENTE
FIDUCIÁRIO.
(xv)

colocar o relatório de que trata o item anterior à disposição dos
debenturistas no prazo máximo de 4 (quatro) meses a contar do
encerramento do exercício social da EMISSORA, ao menos nos
seguintes locais:

a) na sede da EMISSORA;
b) no seu escritório ou, quando instituição financeira, no local por ela indicado;
c) na CVM;
d) na Bolsa de Valores, se for o caso; e
e) na sede da instituição financeira que liderou a colocação das Debêntures.
(xv) publicar, conforme disposto no item 5.15 da cláusula quinta, anúncio
comunicando aos debenturistas que o relatório se encontra à disposição
nos locais indicados na alínea “xiv” acima;
549

PROSPECTO

UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.

SETEMBRO/2004

(xvi) manter atualizada a relação dos debenturistas e seus endereços, mediante
inclusive, gestões junto à EMISSORA e à instituição prestadora de serviços
de debêntures;

(xvii) fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste instrumento,
especialmente daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;

(xviii)notificar aos debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias a contar da data da ocorrência do evento, qualquer
inadimplemento pela EMISSORA de obrigações

assumidas nessa

Escritura, indicando o local em que fornecerá aos interessados maiores
informações. Comunicação de igual teor deverá ser enviada à CVM;

(xix) verificar e supervisionar o devido cumprimento, pelas partes contratantes,
de todas as obrigações por elas assumidas nos Contratos de Cessão de
Direitos Créditos e no Contrato de Prestação de Serviços Bancários,
notificando de imediato a EMISSORA e as demais partes contratantes na
hipótese de ocorrência de qualquer descumprimento contratual;
(xx) verificar e supervisionar, mediante o recebimento de extratos de contas
emitidos pelo Banco Bradesco ou por outra instituição indicada pelo Agente
Fiduciário, a correição e adequação das movimentações financeiras e
saldos, seja de numerário ou cobrança de direitos creditórios, de
conformidade com o estabelecido nos Contratos de Cessão de Direitos
Creditórios e no Contrato de Prestação de Serviços Bancários, notificando
de imediato a EMISSORA e as demais partes contratantes na hipótese de
ocorrência de qualquer divergência, imprecisão ou insuficiência.

8.6. O AGENTE FIDUCIÁRIO usará de quaisquer procedimentos judiciais ou

extrajudiciais contra a EMISSORA ou terceiros coobrigados para a proteção e
defesa dos interesses da comunhão dos debenturistas na realização de seus
créditos, devendo, em caso de inadimplemento da EMISSORA:
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declarar, conforme o previsto no item 5.16 retro, antecipadamente vencidas
as Debêntures e cobrar seu principal e acessórios nas condições da
presente Escritura;

(ii)

tomar

qualquer

providência

para

a

realização

dos

créditos

dos

debenturistas;
(iii) representar os debenturistas em processo de falência, concordata,
intervenção ou liquidação extrajudicial da EMISSORA; e
(iv) requerer a falência da EMISSORA se não mais existirem bens para garantir
as obrigações da EMISSORA.
8.6.1. O AGENTE FIDUCIÁRIO poderá exercer a atribuição prevista na alínea "i"

do presente item na ocorrência do inadimplemento de qualquer obrigação
proveniente da presente Escritura, especialmente no que se refere à ocorrência
de uma ou mais hipóteses previstas no item 5.16 da cláusula quinta, retro.
8.6.2. O AGENTE FIDUCIÁRIO somente se eximirá da responsabilidade pela

não adoção das medidas contempladas nas alíneas "i", "ii" e "iv" do item 8.6.
desta cláusula, se a Assembléia de Debenturistas assim autorizar, por
deliberação unânime dos titulares de todas as Debêntures em circulação,
bastando, porém, a deliberação da maioria simples dos titulares das Debêntures
em circulação, quando tal hipótese se referir ao disposto na alínea "iii" do
referido item.
8.6.3. Se qualquer quantia devida aos debenturistas em virtude desta Escritura

for paga por meio de ação judicial ou sua cobrança for feita por meio de
advogados,a EMISSORA deverá pagar, em complemento a todos os valores
devidos previstos nesta Escritura, honorários advocatícios e outras despesas e
custas incorridas devido a tal cobrança.
8.7. Nas hipóteses de ausência ou impedimentos temporários, renúncia, morte

ou qualquer outro caso de vacância na função de AGENTE FIDUCIÁRIO, será
realizada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do evento que a
determinar, Assembléia dos Debenturistas para a escolha do novo AGENTE
FIDUCIÁRIO, a qual poderá ser convocada pelo próprio AGENTE FIDUCIÁRIO
a ser substituído, pela EMISSORA, por debenturistas que representem, no
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mínimo, 10% (dez por cento) dos títulos em circulação, ou pela CVM. Na
hipótese da convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do término do
prazo acima citado, caberá à EMISSORA efetuá-la, sendo certo que a CVM
poderá nomear substituto provisório, enquanto não se consumar o processo de
escolha do novo AGENTE FIDUCIÁRIO. Na hipótese de substituição do
AGENTE FIDUCIÁRIO, a remuneração do novo AGENTE FIDUCIÁRIO não
poderá ser superior à vigente à época para o substituído.
8.7.1. Na hipótese de não poder o AGENTE FIDUCIÁRIO continuar a exercer as

funções por circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar
imediatamente o fato aos debenturistas, pedindo sua substituição.
8.7.2. É facultado aos debenturistas, após o encerramento do prazo para

distribuição das Debêntures no mercado, proceder à substituição do AGENTE
FIDUCIÁRIO e à indicação de seu substituto, em Assembléia dos Debenturistas
especialmente convocada para este fim.
8.7.3. Em qualquer hipótese, a substituição do AGENTE FIDUCIÁRIO ficará

sujeita à comunicação prévia à CVM e a sua manifestação acerca do
atendimento dos requisitos previstos no artigo 8º da Instrução CVM nº 28, de 23
de novembro de 1983, e normas posteriores.
8.7.4. A substituição, em caráter permanente, do AGENTE FIDUCIÁRIO deverá

ser objeto de aditamento à Escritura de Emissão, devendo este ser arquivado na
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.
8.7.5. Aplicam-se às hipóteses de substituição do AGENTE FIDUCIÁRIO as

normas e preceitos a este respeito promulgados por atos da CVM.

CLÁUSULA NONA - DAS DESPESAS DO AGENTE FIDUCIÁRIO
9.1. A EMISSORA ressarcirá o AGENTE FIDUCIÁRIO de todas as despesas nas

quais o mesmo tiver incorrido para proteger os direitos e interesses dos
debenturistas, ou para realizar seus créditos, desde que documentalmente
comprovadas.
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9.1.1. O ressarcimento do qual a presente cláusula trata será efetuado

imediatamente após a entrega à EMISSORA dos documentos comprobatórios
das despesas incorridas pelo AGENTE FIDUCIÁRIO.
9.1.2. As despesas às quais se refere esta cláusula compreendem:

(i)

despesas com publicação de relatórios, avisos e notificações conforme
previsto

nesta

Escritura

ou

que

vierem

a

ser

exigidas

pela

legislação/regulamentação;
(ii)

despesas com extração de certidões;

(iii) despesas com locomoção entre Estados da Federação e respectivas
hospedagens, quando necessárias ao desempenho das funções; e
(iv) despesas com eventuais levantamentos adicionais ou periciais que vierem
a ser imprescindíveis se ocorrer omissões e/ou obscuridades nas
informações pertinentes aos estritos interesses dos debenturistas.
9.1.3. O crédito do AGENTE FIDUCIÁRIO por despesas nas quais tenha

incorrido para proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos
debenturistas, que não tenham sido saldados, será acrescido à dívida da
EMISSORA e gozará das mesmas garantias das Debêntures, preferindo a estas

na ordem de pagamento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RENÚNCIA
10.1.

Não se presume a renúncia a qualquer dos direitos decorrentes da

presente Emissão. Desta forma, nenhum atraso em exercer ou omissão no
exercício de qualquer direito, faculdade ou remédio que caiba aos debenturistas,
em razão de qualquer inadimplemento das obrigações da EMISSORA,
prejudicará tais direitos, faculdades ou remédios ou será interpretado como
constituindo

uma

renúncia

aos

mesmos

ou

concordância

com

tal

inadimplemento, nem constituirá novação ou precedente no tocante a qualquer
outro inadimplemento ou atraso.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ASSEMBLÉIA DOS DEBENTURISTAS
11.1. Os titulares das Debêntures desta Emissão poderão, a qualquer tempo,

reunir-se em Assembléia a fim de deliberarem sobre matéria de interesse da
comunhão dos debenturistas.
11.2. A Assembléia dos Debenturistas desta Emissão poderá ser convocada

pelo

AGENTE

FIDUCIÁRIO,

pela

EMISSORA,

por

debenturistas

que

representem, no mínimo, 10% (dez por cento) das Debêntures em circulação ou
pela CVM.
11.2.1. Para efeitos deste item, considera-se debêntures em circulação aquelas

que não se encontram na Tesouraria da Emissora ou de sociedades a ela
ligadas, nem pertencem aos seus administradores ou pessoas a eles vinculadas.
11.3. Aplicar-se-á à Assembléia dos Debenturistas, no que couber, o disposto na

Lei nº 6.404/76 para Assembléia Geral de Acionistas.
11.4. A Assembléia instalar-se-á em primeira convocação com a presença de

debenturistas que representem metade, no mínimo, das Debêntures em
circulação e, em segunda convocação, com qualquer número.
11.7
A Assembléia poderá, pelo voto de titulares de cinqüenta e um por cento
(51%), no mínimo, das Debêntures em circulação, aprovar modificações nas
condições das Debêntures.
11.8
Na hipótese de mudança na remuneração ou no vencimento das
Debêntures, será necessário voto de titulares de pelo menos 80% (oitenta por
cento) das Debêntures em circulação.
11.7. O AGENTE FIDUCIÁRIO deverá comparecer à Assembléia dos

Debenturistas e prestar aos debenturistas as informações que lhe forem
solicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OUTRAS DISPOSIÇÕES
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12.1. Caso qualquer das disposições ora aprovada venha a ser julgada ilegal,

inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por
tal julgamento, comprometendo-se as partes, em boa-fé, a substituir a
disposição afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo
efeito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DECLARAÇÕES

O AGENTE FIDUCIÁRIO declara à Emissora que:

13.1

(i)

está devidamente autorizado a celebrar esta Escritura e a cumprir com
suas obrigações aqui previstas, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
legais e estatutários necessários para tanto;

(ii)

a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui
previstas não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo
AGENTE FIDUCIÁRIO; e

(iii)

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e eficaz do AGENTE
FIDUCIÁRIO, exeqüível de acordo com os seus termos e condições.

13.2

(i)

A Emissora neste ato declara que:
todas as autorizações societárias necessárias à celebração desta
Escritura e ao cumprimento de todas as obrigações assumidas nesta
Escritura foram obtidas e encontram-se válidas, eficazes e em pleno
vigor; e

(ii)

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e eficaz da
EMISSORA, exeqüível de acordo com seus termos e condições.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer

dúvidas e controvérsias porventura oriundas desta Escritura, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estar assim justas e contratadas, firmam esta Escritura de Emissão a
EMISSORA e, na qualidade de interveniente, o AGENTE FIDUCIÁRIO, em 04
(quatro) vias, de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença de 02
(duas) testemunhas que assinam abaixo.
Rio de Janeiro, 19 de Abril de 2004.
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12.3 ADITIVO A ESCRITURA DE EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES
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1º Aditamento à Escritura de Emissão pública de debêntures
DA

UNIVERCIDADE TRUST DE RECEBÍVEIS S.A

Pelo presente instrumento particular

I - EMISSORA : UniverCidade Trust de Recebíveis S.A , sociedade
com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro,
na Av. Almirante Barroso, 90, 10º andar – parte, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 06.027.566/0001-93, neste ato representada na
forma de seu Estatuto Social pelos seus Diretores ROBERTO
FERREIRA

CORDEIRO

DE

MELO,

registrado

no

CPF

Investidores,

RODRIGO GRALHA GARCIA

Diretor

sob

o

nº

de

Relações

com

154.945.867-15

e

Diretor Administrativo Financeiro,

registrado no CPF sob o nº 814.327.630-91, ambos com endereço
comercial

na

sede

acima

citada

,

doravante

designada

simplesmente EMISSORA.

II

–

AGENTE

FIDUCIÁRIO:

Oliveira

Trust

Distribuidora

de

Títulos e Valores Mobiliários Ltda , sociedade com sede na

Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. das
Américas 500 Bloco 13 - Grupo 205 - Condomínio DownTown Barra da Tijuca - Rio de Janeiro (RJ), CEP 22640.100, inscrita no
CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na
forma do seu Estatuto Social, pelo seu Procurador GUSTAVO
DEZOUZART

TEIXEIRA

PINTO,

inscrito

no

CPF

sob

o

nº

021.132.867-77 com endereço comercial na sede acima citada,
doravante designado simplesmente Agente Fiduciário.

CONSIDERANDO QUE:

(i)

a Emissora e o Agente Fiduciário firmaram em 19 de abril de 2004 o
Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures (a
“Escritura”); e
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Em 28.07.2004 foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da Emissora
alterando alguns itens da Escritura em atendimento às exigências feitas
pela Comissão de Valores Mobiliários;

Resolvem as partes, celebrar o presente aditivo (“Aditivo”) à Escritura, na
melhor forma de direito, conforme segue:

I – DAS ALTERAÇÕES

As partes resolvem alterar alguns itens da Escritura que passam a ter a
seguinte redação:
Cláusula Segunda – Da Autorização

2.1. A presente emissão de debêntures foi aprovada em Assembléias Gerais
Extraordinárias realizadas em 27.01.04 e 28.07.04, cujas atas foram
arquivadas na Junta Comercial do Rio de Janeiro sob os números 1395530 e
1449528, em sessão de 17.02.04 e 10.08.04 , e publicadas no Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro em 01.04.04 e 17.08.04 e no Jornal do Comércio em
31.03.04 e 17.08.04, respectivamente.

Cláusula Quarta – Da Emissão

4.1. O lançamento das Debêntures será público, com a intermediação de
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição para colocação
junto à Associação Educacional São Paulo Apóstolo - Assespa (“ASSESPA”),
não podendo ser efetuada a coleta de intenções de investimento e, nem o
recebimento de reservas para subscrição ou aquisição de debêntures,
conforme disposto nos artigos 44 e 45 da Instrução CVM nº 400, de
29.12.2003.
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4.3. Destinação dos recursos

Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a sustentar o programa
de aquisição de direitos creditórios oriundos da ASSESPA, mantenedora da
UniverCidade, atividade que constitui o objeto social exclusivo da EMISSORA.

De acordo com o item 4.1 do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios e Outras Avenças firmado em 19/04/2004, os recursos
oriundos da alienação das debêntures serão utilizados pela ASSESPA,
observada a seguinte ordem hierárquica, para: (i) pagamento de passivos de
curto prazo com fornecedores e instituições financeiras e encargos e impostos
em atraso, cujo montante não tenha sido objeto de negociação ou
financiamento por parte do governo; e (ii) investimentos alocados para a
expansão da UniverCidade e reforço de capital de giro.

Cláusula Quinta – Das Características das Debêntures

5.3.1 Fator de Atualização

As Debêntures terão seu valor nominal atualizado monetariamente, a cada 12
(doze) meses ou na menor periodicidade permitida por lei desde que nunca
inferior à mensal, a partir da Data da Emissão, de acordo com a variação
acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado – Número Índice (“IGP-M”),
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia - IBRE/FGV, da Fundação
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

Na hipótese de extinção do IGP-M, ou, se pela superveniência de norma legal
ou regulamentar, este não puder ser utilizado como índice de atualização
monetária nas emissões de debêntures, ou ainda, caso se altere os critérios de
sua aplicabilidade nas aludidas emissões, passará a ser utilizado, em
substituição, o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, calculado pela FIPE Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo,
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ou, na falta deste, o Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-DI,
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas.

Caso, pela superveniência de norma legal ou regulamentar, nenhum dos
índices acima mencionados possa ser utilizado pela EMISSORA como índice
de reajuste em emissões de debêntures, será convocada Assembléia Geral de
Debenturistas que, pelo voto de titulares de 51% (cinqüenta e um por cento) no
mínimo das Debêntures em circulação, deliberará sobre o novo índice a ser
utilizado;

5.10. Amortização

A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente
Emissão, em 5 (cinco) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º
(vigésimo quarto) mês, contado a partir da Data da Emissão, cujos pagamentos
ocorrerão nas datas abaixo, fazendo-se coincidir as datas de liquidação das
amortizações com as datas dos pagamentos da remuneração de que trata o
item 5.9 desta Escritura:
Data

Parcela

Percentual de Amortização
em relação ao total da Emissão

6º dia útil de dezembro de 2005

1ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2006

2ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2007

3ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2008

4ª

20,00%

6º dia útil de dezembro de 2009

5ª

20,00%

O valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá à aplicação
do respectivo percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por
cento) do valor nominal atualizado de cada Debênture, de acordo com o item
5.3.1 desta Escritura.

5.13.1 Reserva para pagamento de juros
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A partir do 1º (primeiro) dia de cada mês, inclusive, todos os valores
decorrentes do recebimento de Direitos Creditórios serão obrigatoriamente
transferidos para a Conta Reservas de Juros até que os valores ali depositados
sejam equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no corrente mês.

5.13.2 Reserva para pagamento de Amortização

Mensalmente, a partir do 13º mês, inclusive, contado da Data de Emissão das
Debêntures, imediatamente após ser completada a formação do adequado
saldo da Conta Reserva de Juros, nos termos do item 5.13.1 acima, iniciar-se-á
a constituição da Conta Reserva de Amortização, a qual será formada pela
transferência obrigatória de todos os demais valores decorrentes dos Direitos
Creditórios recebidos pela EMISSORA a título da subscrição das Debêntures,
até que o somatório destas transferências realizadas no mês seja equivalente a
1/12 (um doze avos) do valor previsto para o pagamento da próxima parcela de
amortização das Debêntures desta emissão.
Após ser completada a formação do adequado saldo das Contas Reserva de
Juros e Conta Reserva de Amortização, os valores decorrentes dos Direitos
Creditórios recebidos pela EMISSORA a título da subscrição das Debêntures
serão transferidos para conta corrente de livre movimentação e de titularidade
da Assespa mantida no Banco Bradesco.

5.16.

Vencimento Antecipado

O AGENTE FIDUCIÁRIO, depois de decorridos 30 (trinta) dias da notificação
da inadimplência enviada à EMISSORA, poderá declarar antecipadamente
vencidas todas as obrigações constantes desta Escritura e exigir o imediato
pagamento pela EMISSORA do valor total das Debêntures em circulação,
acrescido da atualização monetária e Remuneração apurada até a data do
efetivo pagamento, independentemente de aviso, interpelação ou notificação
judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:
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referência

às

obrigações

assumidasnesta Escritura;

(ii)

inadimplência da EMISSORA ou da ASSESPA, mantenedora da
UniverCidade, com referência às obrigações assumidas nos Contratos de
Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avenças;

(iii)

inadimplência da EMISSORA ou da ASSESPA, mantenedora da
UniverCidade com referência às obrigações assumidas no Contrato de
Prestação de Serviços Bancários e Reservas de Meios de Pagamento;

(iv) dissolução ou liquidação da EMISSORA;

(v) alteração do objeto social da EMISSORA; e

(vi) decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela
EMISSORA.

5.17. Preferência

As Debêntures da presente emissão serão subordinadas aos credores
quirografários e terão prioridade no recebimento apenas em relação às
debêntures da 1.ª Emissão, cujas características constam do Instrumento
Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures Simples da
UniverCidade Trust de Recebíveis S.A., celebrado em 05.02.2004, registrado
na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o número 00001395533,
de 17.02.2004, que se encontrarem em circulação e aos acionistas, nos termos
do disposto no parágrafo 4o do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada pela Lei n.
9.457/97.
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13. RELATORIO DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
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Apresentado no relatório.pdf da Agência de Classificação de Riscos ( Austin Rting )
A EMISSÃO E A CLASSIFICAÇÃO OBTIDA
O Comitê de Risco da Austin Rating, em reunião no dia 02 de agosto de 2004 confirmou o
Rating A para a Emissão de Debentures da UniverCidade - Trust ancorado no fluxo futuro de
recebíveis securitizados da Associação Educacional São Paulo Apóstolo – ASSESPA.
A ASSESPA é uma empresa privada, constituída sob a forma de associação sem fins
lucrativos, que tem por finalidade administrar estabelecimentos de ensino. O fluxo de
recebíveis que será destinado ao pagamento das
debêntures é constituído pelas
mensalidades dos alunos matriculados nos cursos de graduação da UniverCidade.
O fluxo das mensalidades que serão pagas no decorrer de cada semestre é cedido
antecipadamente para a UniverCidade Trust de Recebíveis, uma Sociedade de Propósito
Específico (SPE) criada para receber e segregar os recursos securitizados que serão
utilizados para pagamento das debêntures. A SPE é capaz de pagar os juros e as
amortizações dos títulos com o caixa que vai constituindo através do recebimento das
mensalidades, as quais foram a ela cedidas. A quantidade de recursos que ingressa na
TRUST supera as obrigações com os pagamentos das debêntures, o que proporciona boa
capacidade de pagamento da operação.
O rating concedido reflete obrigações protegidas por boas margens de cobertura, para o
pagamento de juros e principal. A receita para pagamento desta operação é oriunda de fonte
pulverizada e maturada, constituída pela cessão dos direitos creditórios vinculados com os
serviços educacionais que ocorrem no ambiente da UniverCidade. A captação de recursos
programada através da TRUST, de R$ 40 milhões será utilizada primordialmente para
liquidar posições de endividamento de curto prazo e reforçar a capacidade de investimento da
ASSESPA nos programas de expansão com aumento da capacidade de geração de receita.
A partir da subscrição a companhia pagará remuneração de um por cento ao mês, e a
amortização dar-se-á em cinco parcelas anuais, sendo a primeira dois anos após a emissão.
FATORES POSITIVOS
•
•
•
•

Fonte de recursos é pulverizada, proporionando menor oscilação no fluxo de caixa
projetado para essa operação;
Segregação do fluxo de recebíveis na SPE UniverCidade Trust de Recebíveis do passivo
já existente;
Financiamento para reforço de empreendimentos maduros com baixo risco negocial;
Boas margens de cobertura para as obrigações da emissão de debêntures.

FATORES NEGATIVOS
•

•
•

A expansão da UNIVER CIDADE não foi calcada num planejamento institucional de longo
prazo, utilizando funding curto obtido a partir de operações de capital de giro e
arrendamento mercantil, que se mostraram inadequadas para o tipo de negócio,
provocando descompasso entre o retorno do investimento e o nível de endividamento de
curto prazo;
Segmento com histórico alto de inadimplência;
Emissão de debênures com gaantia subordinada aos demais credores da empresa
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PARTICIPANTES
Emissora: que é a UniverCidade Trust de Recebíveis S.A.;
Agente Fiduciário: Oliveira Trust DTVM Ltda.;
Auditoria: BKR Auditores Independentes;
Estruturador: UNITAS DTVM S.A.;
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Valor total da emissão: R$ 40 milhões,
Número de séries : única;
Conversibilidade : As Debêntures não serão conversíveis em ações da Emissora;
Espécie : cCom garantia flutuante
Prazo : 6 anos;
Amortização : Em cinco parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 24º mês após a
emissão, conforme abaixo :

Emissão:
R$ 40 milhões
2
0
0
5

CARÊNCIA
2
0
0
4

•

•
•
•

20%

2
0
0
6

20%

2
0
0
7

20%

2
0
0
8

20%

2
0
0
9

20%

Remuneração:
Mensal, a partir do próprio mês da da subscrição e integralização sobre
o saldo do valor nominal das debêntures não amortizadas. A taxa de juros é de 1% ao mês,
acumulando 12,685% ao final de um ano. O pagamento de juros terá periodicidade mensal,
sobre o valor de face não amortizado do título.
Atualização: Valor nominal, atualizado monetariamente a cada doze meses a partir da data
de emissão, de acordo com a variação acumulada do IGP-M.
Quantidade de debêntures 40.000;
Valor nominal unitário: R$ 1.000,00

APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Dos R$ 40 milhões captados, aproximadamente R$ 20 milhões será destinado ao pagamento
de empréstimos, bem como o alongamento do passivo oneroso, melhorando o perfil do
endividamento que atualmente onera a estrutura financeira.
A outra parte servirá para implantar novos projetos e ampliar as unidades existentes,
objetivando aumento do número de alunos assistidos pela UniverCidade. A conclusão do
projeto de ampliação das instalaões está previsto para 2009.
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A EMISSORA
A UniverCidade Trust de Recebíveis S.A. é uma Sociedadde de Propósito Específico (SPE),
criada em 22 de outubro de 2003, com o propósito único de adquirir direitos creditórios
decorrentes do pagamento das mensalidades dos alunos de graduação da UniverCidade e
atrvés desses recursos fazer frente às obrigações das debêntures emitidas.
Esse fluxo foi arbitrado para apresentar um fator de segurança mínimo, medido mensalmente
no ambiente da Trust, de 29%, que define o excesso de caixa presente no Trust relativamente
às suas obrigações a pagar. Na média de todo o ciclo, esse fluxo de recebíveis equivale a
10,9% do total gerado na ASSESPA, considerando a base conservadora de alunos.
A sociedade terá um prazo indeterminado e será administradea por um Conselho de
Administração e uma Diretoria Executiva.
A MANTENEDORA
A Associação Educacional São Paulo Apóstolo – ASSESPA foi criada em 1969 como pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de c aráter beneficente, educacional e cultural.
A ASSESPA é a mantenedora dos ambientes educacionais denoinados UniverCidade e
Colégio Cidade, que oferecem cursos de nível universitário e médio, respectivamente.
A UniverCidade é uma institução educacional quer agrega diversos cursos. Em valores
aproximados, a receita de R$ 110 milhões provém do pagamento da mensalidade de 32 mil
alunos matriculados.
ANÁLISE DE SENSIBILIDADE
Com base nos dados fornecidos foi feita uma análise de sensibilidade no fluxo de caixa
projetado da UniverCidade Trust de Recebíveis.
A Trust receberá direitos creditórios da ASSESPA para fazer frente às obrigações das
debêntures. Esses recebíveis virão sempre em monante superior às obrigações, como forma
de manter uma margem que, não sendo utilizada, retornará para o fluxo de caixa da
ASSESPA. Os títulos cedidos terão prioridade de pagamento. Conforme Contrato de Cessão
de Direito Creditório os mesmos devem atender às seguintes exigências :
•

resultem de contratos regularmente firmados com alunos que estejam adimplentes com
todas as obrigações perante a cedente;

•

tenham vencimento posterior à data de cessão;

•

estejam livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus, judiciais ou extrajudiciais, e
sobre eles não pesem quaisquer restriçoes nem gravames de qualquer natureza que
impeçam a sua livre negociação ou transferência, ou a sua cobrança;

•

não sejam objeto de contestação elos alunos junto à Cedente, seja administrativa ou
judicialmente;

•

não se encontrem vencidos, total ou parcialmente, por ocasião da cessão.
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No fluxo da Trust, os recursos cedidos pela ASSESPA fazem frente aos gastos sempre com
folga.

FATORES DE RISCO
Consistem fatores de risco desta operação eventos futuros que possam prejudicar o
pagamento das debêntures.
O contrato de compra do fluxo de recebíveis a serem gerados, deixa no ambiente da
ASSESPA as seguintes incertezas sobre as principais variáveis que determinam a capacidade
de pagamento das debêntures, que são:
•

redução do número de alunos;

•

variação de preço das mensalidades, com possibilidade de reajuste abaixo da inflação ou
abaixo do aumento projetado para os custos operacionais;

•

inadimplência: O histórico de recebimentos da ASSESPA registra atrasos em grande
proporção e urn certo comportamento de inadimplência. Os atrasos reduzem a
disponibilidade de caixa da ASSESPA, representando uma perda, já que, para efeito de
segurança, os valores recebidos após O vencimento não sofrerão qualquer tipo de ajuste
ou multa.

Risco Negocial
O risco negocial consistido pelo grau de certeza da projeção de demanda do número de
alunos matriculados na UniverCidade é considerado urn fator de risco no negócio, porém,
entendemos ser urn risco baixo em função da UniverCidade se encontrar num estágio bem
maduro, operando há diversos anos na praça do Rio de Janeiro, onde atualmente constitui a
maior possui boa penetração, sendo inclusive a maior instituição de ensino do Estado. O
Centro Universitário da Cidade é o maior entre os Centros do Brasil e a 2ª maior instituição
prvada do Estado do Rio de Janeiro. A diversidade de cursos oferecidos e de unidades
espalhadas pela cidade reforçam a prospecção de novos alunos. Nos últimos anos foram
abertos novos cursos de graduação.
Os investimentos previstos trarão um aumento na quantidade de alunos matriculados. O custo
marginal por aluno matriculado tende a diminuir fruto da obtenção de escala com rateio das
despesas operacionais por um número maior de matriculas.
Cabe ressaltar que, afora o risco de perda de fluxo oriundo das questões negociais, existe 0
fator concorrência, fator que será abordado no risco setorial.
Risco Financeiro
As debêntures terão o seu valor de face ajustado pela variação do IGP-M, sendo que o
período para reajuste será a cada 12 meses, desde a emissão até a última parcela de
amortização.
O sistema de amortização será através de parcelas anuais, objetivando que não repercutam
sobre a qualidade do investimento, as perdas relacionadas com armortização de parcelas do
valor de face nos períodos que não incidem ajustes pelo IGP-M.
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No pagamento dos juros com periodicidade mensal a parcela é constante, fixada em reais
nominais, com data base de reajuste do inicio do cicio, sofrendo, portanto uma perda
proporcional à evoluçao do IGP-M. Essa perda é tão maior, quanto maior seja o patamar de
inflação, não existindo nenhum mecanismo de proteção no caso de ocorrência deste evento. A
inflação utilizada pelo modelo é de 6,5% ao ano.
Risco Macroeconômico
Eventuais rnovimentos na economia que provoquem diminuição da renda agregada dos
clientes da ASSESPA, acarretarão aumento de inadimplência e diminuição do fluxo de
pagamento, por parte da mantenedora ASSESPA, além de maior dificuldade em reajustar
suas mensalidades em proporção equivalente ao IGP-M.
A ocorrência deste evento trará maior fragilidade ao fluxo de recebiveis no ambiente da
ASSESPA, com diminuição da reserva projetada no fluxo de caixa, no qual baseamos nossa
análise. O que ocorrerá nesta situaçao é que o fluxo transferido da ASSESPA terá maior
representatividade dentro do total de receita por ela gerada, baixando os fatores de segurança.
A atividade de ensino é menos sensível a urn risco estrutural intrínseco às incertezas da
economia brasileira. No passado próximo, o racionamento de energia, a crise da Argentina e
as conseqüências do atentado terrorista aos Estados Unidos acarretaram uma contraçao no
rítmo de crescimento da atividade econômica no Brasil, porém pouco influenciaram nesse
segmento.
Risco Setorial
No caso de aumento de competição no setor em que atua, seja por aumento da qualidade do
ensino, seja quanto aos preços das mensalidades, poderá ocorrer diminuição das atuais
margens com que se trabalha, fruto de uma provável redução de alunos, ou de redução dos
preços das mensalidades, objetivando se manter competitiva.
Risco Jurídico
os riscos de natureza juridica estão relacionados a um eventual impasse entre a Emissora UniverCidade Trust de Recebiveis e a ASSESPA, no que se refere à transferência dos Direitos
Creditórios. Qualquer desavença futura entre elas pode bloquear essa transferência,
comprometendo o pagamento dos compromissos assumidos pelo TRUST. Para melhor
interpretar a intensidade dos riscos de relacionamento entre a ASSESPA e a TRUST,
realizamos uma análise do estatuto da TRUST e do contrato de compra dos fluxos futuros.
FUNDAMENTOS DO RATING
Além da garantia dos recebíveis, salientamos a capacidade de geração de recursos a partir
das atividades operacionais da empresa. Por se tratar de negócios consagrados e apresentar
um histórico de receitas que vêm crescendo, nossa apreciação é a de um alto grau de
certeza, quanto ao sucesso dos atuais investimentos.
As necessidades de caixa, decorrentes do montante a ser emitido de R$ 40 milhôes,
configuram uma posição favorável quando comparadas à capacidade de geração de receita da
ASSESPA.
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Em nossa opinião, a ocorrência de eventos que possam interferir na diminuição do volume de
receita proveniente das mensalidades, encontra-se favorecida pelas seguintes caraderisticas:
•

A UniverCidade atua no segmento de ensino superior e médio há vários anos, constituindo
um negócio maturado. Salientamos também como benéfica sua estrutura descentralizada,
composta por unidades no município do Rio de Janeiro que abrigam inumeros cursos, o
que favorece a prospecção de novos alunos;

•

A Estratégia de expansão com base em preços competitivos, unidades em vários locais da
cidade, oferecendo uma ampla gama de cursos é condizente com os objetivos e perfil do
seu cliente;

•

A ASSESPA gera recebiveis pulverizados, o que diminui o risco de desvio no fluxo de caixa
projetado, a ponto deste ultrapassar o coeficiente de segurança para pagamento dos juros
e principal desta operação.;

•

O processo de securitização consiste na cessão, do ambiente da originadora - a ASSESPA,
para um ambiente de risco limitado denominado UniverCidade Trust de Recebíveis, dos
díreitos creditórios resultantes do fluxo cedído, referente às cobranças dos serviços
prestados aos alunos da UNIVER CIDADE;

•

A Trust compra o fluxo de recebíveis a ser gerado, pagando com duas categorias de títulos
de sua emissão, uma para distribuição pública com registro na CVM e outra para
distribuição privada destinada à ASSESPA;

•

Os títulos destinados à ASSESPA têm como objetivo proteger o rendimento das debêntures
que forem distribuídas publicamente, funcionando como uma reserva de segurança, uma
vez que absorverá todos os riscos de flutuação da cobrança dos recebíveis, suportando
aqueles que inadimplirem.
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Classificação da Austin Rating
Obrigações de Longo Prazo
AAA - Obrigações protegidas por excepcionais margens de cobertura para o pagamento de
juros e principal. Obrigações suportadas por garantias sólidas. O risco é quase nulo.
AA -

Obrigações protegidas por ótimas margens de cobertura para o pagamento de juros
e principal. Obrigações suportadas por garantias sólidas. O risco é irrisório.

A-

Obrigações protegidas por elevadas margens de cobertura para o pagamento de
juros e principal. Obrigações suportadas por garantias seguras. O risco é muito baixo.

BBB - Obrigações protegidas por boas margens de cobertura para o pagamento de juros e
principal. Obrigações suportadas por garantias seguras. O risco é baixo.
BB -

Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de
juros e principal. Obrigações suportadas por garantias moderadas. O risco é médio.

B-

Obrigações protegidas por moderadas margens de cobertura para o pagamento de
juros e principal. Obrigações suportadas por garantias fracas. O risco é médio.

CCC -Obrigações pouco protegidas pelas circunstâncias operacionais desfavoráveis da
instituição. Obrigações suportadas por garantias fracas. O risco é alto.
CC -

Obrigações desprotegidas pelas circunstâncias operacionais negativas da instituição.
Obrigações não suportadas por garantias. O risco é altíssimo.

C-

Obrigações encontram-se em default com perspectivas remotas de pagamento de
juros e principal. O risco é altíssimo.

Sinais de (+) mais e (-) menos são utilizados
dentro de uma mesma escala de rating.

para identificar uma melhor ou pior posição

Rating

é uma classificação de risco, por nota ou símbolo. Esta expressa a capacidade do
emitente de título de dívida negociável ou inegociável em honrar seus compromissos de juros
e amortização do principal até o vencimento final. O rating pode ser do emitente, refletindo sua
capacidade em honrar qualquer compromisso de uma maneira geral, ou de uma emissão
específica, onde é considerada apenas a capacidade do emitente em honrar aquela obrigação
financeira determinada.
As informações obtidas pela Austin Rating foram consideradas como adequadas e confiáveis.
As opiniões e simulações realizadas neste relatório constituem-se no julgamento da Austin
Rating acerca do emitente, não se configurando, no entanto, em recomendação de
investimento para todos os efeitos.
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ANEXOS

A

B

C

D

E

F

G

H

-

-

-

-

-

-

-

-

PUBLICAÇÃO DA ATA DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EM
22 DE OUTUBRO DE 2003 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO
DO RIO DE JANEIRO, DE 21 / 07/2004 E JORNAL DO COMÉRCIO
DE 21/07/2004............................................................................................

–

PUBLICAÇÃO DA ATA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA EXECUTIVA EM 23 DE OUTUBRO
DE 2003 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
DE 02 / 03/2004 E JORNAL DO COMÉRCIO DE 05/03/2004............

-

PUBLICAÇÃO DA ATA INSTALAÇÃO DO CONSELHO FISCAL
EM 27 DE NOVEMBRO DE 2003 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, DE 21 / 07/2004 E JORNAL DO COMÉRCIO
DE 21/07/2004............................................................................................

-

PUBLICAÇÃO DA ATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES PRIVADAS EM 26 DE JANEIRO/2004 NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 01 / 04/2004 E NO
JORNAL DO COMÉRCIO DE 31/03/2004............................................

-

PUBLICAÇÃO DA ATA DE AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES PÚBLICAS EM 27 DE JANEIRO/2004 NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 01 / 04/2004 E NO
JORNAL DO COMÉRCIO DE 31/03/2004............................................

-

PUBLICAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO DAS CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO EM 27 DE MAIO DE 2004 NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE 21 / 07/2004 E NO JORNAL
DO COMÉRCIO DE 21/07/2004. .........................................................

-

PUBLICAÇÃO DA ATA DE APROVAÇÃO DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE ATO OU FATO RELEVANTE DA COMPANHIA
EM 04 DE JUNHO DE 2004 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, DE 21 / 07/2004 E NO JORNAL DO COMÉRCIO DE 21/07/2004. ..............................................................................

-

PUBLICAÇÃO DA ATA DE 28/07/2004 COM A AUTORIZAÇÃO
PARA INSERÇÃO DE TERMO ADITIVO NA ESCRITURA DE
EMISSÃO DE DEBÊNTURES PÚBLICAS NO DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 17/08/2004 E NO JORNAL
DO COMÉRCIO DE 17/08/2004 ..........................................................

-

FIM
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www.univerCidadetrust.com.br
<http://www.u niverCidadetrust.com.br>.
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