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ARTIGO I
Aplicação ao convênios de Empréstimo e de Garantia

Seção 1.01. Aplicação das Condições Gerais

Estas Condições Gerais, estabelecem os termos e condições aplicáveis aos convênios de
empréstimo e de garantia, dentro dos limites que forem fixados e sujeitos às modificações que forem
estipuladas nos referidos convênios.

Seção 1.02. Incompatibilidade com os convênios de empréstimo e garantia

Se qualquer disposição do Convênio de Empréstimo ou do Convênio de Garantia for incompatível
com uma disposição destas Condições Gerais, prevalecerá a disposição do Convênio de Empréstimo ou do
Convênio de Garantia, como for o caso.

ARTIGO II

Definições; Títulos

Seção 2.01. Definições

Sempre que forem usados nestas Condições Gerais, no Convênio de Empréstimo  e no Convênio
de Garantia, os termos que figuram a seguir têm os seguintes significados, .

1. “Moeda aprovada” significa, no que diz respeito a uma conversão de moedas, qualquer moeda
aprovada pelo Banco.

2. “Ativos” compreendem bens, receitas e direitos de qualquer tipo.

3. “Associação” significa a Associação Internacional de Desenvolvimento.

4. “Banco” significa o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.

5. “Mutuário” significa a parte do Convênio de Empréstimo à qual se outorga o empréstimo.

6. “Data de encerramento” significa a data especificada no Convênio de Empréstimo após a qual o
Banco poderá, mediante notificação ao Mutuário e ao Avalista, dar por terminado o direito do Mutuário de
fazer retiradas da conta do empréstimo.

7. “Conversão” significa qualquer das seguintes modificações dos termos de todas ou de uma parte do
Empréstimo que tiver sido solicitada pelo Mutuário e aceita pelo Banco: (a) uma conversão da taxa de
juros; (b) uma conversão de moedas; ou (c) o estabelecimento de um teto da taxa de juros ou banda da taxa
de juros para a taxa variável de juros, em conformidade com o estipulado no Convênio de Empréstimo.

8. “Data de conversão” significa, no que diz respeito a uma conversão, a data do pagamento de juros
(ou, no caso de uma conversão de moedas, sobre um montante não retirado do empréstimo, qualquer outra
data que o Banco determinar) no qual a conversão entrar em vigor, como indicado mais
pormenorizadamente nas Diretrizes de Conversão.
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9. “Diretrizes de conversão” significa, no que diz respeito a uma conversão, as “Diretrizes para
conversão das condições dos empréstimos com margem fixa”, emitidas de vez em quando pelo Banco e
que estiverem em vigor no momento de tal conversão.

10. “Período de conversão” significa, no que diz respeito a uma conversão, o período compreendido
entre a data de conversão e o último dia do período de juros, inclusive essas duas datas, em que a referida
conversão terminar, de acordo com as suas condições; ficando entendido que, apenas com o fim de
possibilitar o pagamento final de juros e do principal nos termos de uma conversão de moedas a ser feita na
moeda aprovada para a referida conversão, esse período deverá terminar na data do pagamento de juros,
imediatamente depois do último dia do período final de juros que for aplicável.

11. “Contraparte” significa uma parte com a qual o Banco entra numa transação de derivativos a fim
de efetuar uma conversão.

12. “Conversão de moedas” significa o câmbio da moeda do empréstimo correspondente à totalidade
ou a uma parte do montante do principal do empréstimo, retirada ou não retirada, para uma moeda
aprovada.

13. “Transação de cobertura contra riscos cambiais” significa, no que diz respeito a uma conversão de
moedas, uma ou mais transações de swap de moedas feitas pelo Banco com uma contraparte na data da
execução e em conformidade com as diretrizes de conversão, em relação com a referida conversão de
moedas.

14. “Acordo de derivativos” significa qualquer acordo desse tipo em que o Banco e o Mutuário ou o
Avalista entrarem com o fim de documentar e confirmar uma ou mais transações de derivativos entre o
Banco e o Mutuário ou o Avalista, com as modificações de vez em quando puderem ser introduzidas em tal
acordo. O Acordo de Derivativos inclui todas as tabelas, anexos e acordos complementares ao Acordo de
Derivativos.

15. “Dólar”, “$” e “USD” significa,cada um,  a moeda corrente legal dos Estados Unidos da América.

16. “Data de entrada em vigor” significa a data em que o Convênio de Empréstimo e o Convênio de
Garantia entrarem em vigor, como disposto na Seção 12.03.

17. “Euro”, “€” e “EUR” significam, cada um, a moeda corrente legal dos estados membros da União
Européia que adotam a moeda única, em conformidade com o tratado que estabeleceu a Comunidade
Européia, com as modificações introduzidas pelo Tratado sobre a União Européia.

18. “Data de execução” significa, no que diz respeito a uma conversão, a data em que o Banco
empreender todas as medidas necessárias para efetuar tal conversão, como for razoavelmente determinado
pelo Banco.

19. “Divida externa” significa qualquer dívida que seja ou possa se tornar pagável em moeda que não
seja a moeda do país do Mutuário ou do Avalista.

20. “Centro financeiro” significa:

(a) com referência a uma moeda que não seja o Euro, o principal centro financeiro da moeda
pertinente, e
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(b) com referência ao Euro, o principal centro financeiro de qualquer dos estados membros da
União Européia que adote o Euro.

21. “Taxa fixa” significa:

(a) depois de se fazer uma conversão da taxa variável de juros, uma taxa fixa de juros
aplicável ao montante do empréstimo ao qual tal conversão se aplica, igual a: (i) a taxa de juros que
representar a taxa fixa de juros que o Banco tiver que pagar segundo os termos da transação de cobertura
contra riscos de juros referente a tal conversão (ajustada de acordo com as diretrizes de conversão para a
diferença, se houver, entre a referida taxa variável e a taxa variável de juros a ser paga ao Banco nos termos
da referida transação de cobertura contra riscos de juros); ou (ii) se o Banco assim determinar, em
conformidade com as diretrizes de conversão, a taxa de tela; e

(b) depois de se fazer uma conversão de moedas correspondente a um montante do
empréstimo que renderá juros a uma taxa fixa durante o período de conversão, uma taxa fixa de juros
aplicável a tal montante que seja igual a: (i) a taxa de juros que representa a taxa fixa de juros a serem
pagos pelo Banco nos termos da transação de cobertura contra riscos cambiais  referente à referida
conversão de moedas; ou (ii) se o Banco assim determinar, de acordo com as diretrizes de conversão, o
componente da taxa de juros da taxa de tela.

22. “Margem fixa” significa a margem fixa aplicada pelo Banco referente à moeda inicial do
empréstimo, em vigor às 12:01 a.m., hora de Washington, D.C., um dia antes da data do Convênio de
Empréstimo, ficando entendido que, ao se fazer uma conversão de moedas da totalidade ou de qualquer
parte do montante não retirado do principal do empréstimo, tal margem fixa será ajustada na data da
execução da maneira especificada nas diretrizes de conversão.

23. “Convênio de Garantia” significa o convênio celebrado entre um membro do Banco e o Banco,
mediante o qual se outorga a garantia do empréstimo, com as emendas que puderem ser de vez em quanto
introduzidas em tal convênio. O Convênio de Garantia inclui estas condições gerais que forem a ele
aplicáveis e todos os anexos e acordos suplementares ao Convênio de Garantia.

24. “Avalista” significa o membro do Banco que é parte do Convênio de Garantia.

25. “Contrair uma dívida” compreende a assunção e garantia da dívida, bem como qualquer renovação,
extensão ou modificação dos termos da dívida ou a assunção ou garantia da mesma.

26. “Transação de cobertura de riscos de juros” significa, no que diz respeito a uma conversão da taxa
de juros, uma ou mais transações de swap de taxa de juros realizadas pelo Banco com uma contraparte a
partir da data de execução e em conformidade com as diretrizes de conversão, em relação com tal
conversão da taxa de juros.

27. “Data de pagamento de juros” significa cada data indicada no Convênio de Empréstimo que cai na
data ou depois da data do Convênio de Empréstimo, na qual os juros são pagos.

28. “Período de juros” significa o período inicial a partir da data do Convênio de Empréstimo e
inclusive essa data, até a primeira data de pagamento de juros mas sem incluir esta última, que vem depois
do referido período inicial, cada período a partir da data de pagamento de juros, inclusive esta data mas
exclusive a data seguinte de pagamento de juros.
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29. “Teto da taxa de juros” significa, no que diz respeito à taxa variável, uma teto que estabelece um
limite superior para tal taxa variável.

30. “Banda da taxa de juros” significa, no que diz respeito à taxa variável, uma combinação de um teto
e de um mínimo que estabelece um limite superior e um inferior para essa taxa variável.

31. “Conversão da taxa de juros” significa uma mudança da base da taxa de juros aplicável à totalidade
ou a qualquer parte do montante do principal do empréstimo, da taxa variável para a taxa fixa ou vice-
versa.

32. “LIBOR” significa, no que diz respeito a qualquer período de juros, a taxa de oferta interbancária
em Londres para depósitos a seis meses na moeda do empréstimo, expressada como uma percentagem
anual que figura na página relevante do serviço Telerate às 11h de Londres, na data de reajuste da LIBOR
para o referido período de juros. Se pelo menos duas dessas cotações forem fornecidas, a taxa do referido
período de juros será a média aritmética (como for determinada pelo Banco) das cotações. Se menos de
duas cotações forem fornecidas como solicitado, a taxa referente a esse período de juros será a média
aritmética (como for determinada pelo Banco) das cotações das taxas de quatro grandes bancos
selecionados pelo Banco no centro financeiro pertinente, a aproximadamente as 11h do referido centro
financeiro, na data de reajuste da LIBOR para tal período de juros aplicada para os empréstimos na referida
moeda de empréstimo pelos principais bancos, por um período de seis meses. Se menos de dois bancos
assim selecionados estiverem cotando tais taxas, a LIBOR referente ao referido período de juros será igual
à LIBOR vigente para o período de juros imediatamente anterior.

33. “Data de reajuste da LIBOR” significa:

(a) no que diz respeito a qualquer moeda de empréstimo que não for o Euro, o dia que
corresponder a dois dias úteis de Londres antes do primeiro dia do período pertinente de juros (ou: (i) no
caso do período inicial de juros, o dia que corresponder a dois dias úteis de Londres antes do primeiro ou
do décimo quinto dia do mês em que o Convênio de Empréstimo for assinado, seja qual for o dia que
preceder imediatamente a data do Convênio de Empréstimo; ficando entendido que, se a data do Convênio
de Empréstimo cair no primeiro ou no décimo quinto dia do referido mês, a taxa de reajuste da LIBOR será
o dia que corresponder a dois dias úteis de Londres antes da data do Convênio de Empréstimo, e (ii) se a
data de uma conversão de moedas de um montante retirado do empréstimo para qualquer moeda aprovada
que não for o Euro cair num dia que não for uma data de pagamento de juros, a data inicial de reajuste da
LIBOR referente a tal moeda aprovada será o dia correspondente a dois dias úteis de Londres antes do
primeiro ou do décimo quinto dia do mês em que cair a referida data da conversão, seja qual for o dia que
preceder imediatamente a tal data de conversão; ficando entendido que, se tal data de conversão cair no
primeiro ou no décimo quinto dia desse mês, a data de reajuste da LIBOR referente a tal moeda aprovada
será o dia que corresponder a dois dias úteis de Londres antes da referida data de conversão.

(b) no que diz respeito ao Euro, o dia que corresponder a dois dias de liquidação de
pagamentos por meio do sistema Target antes do primeiro dia do período de juros pertinente (ou: (i) no
caso do período inicial de juros, o dia que corresponder a dois dias de liquidação de pagamentos por meio
do sistema Target antes do primeiro ou do décimo quinto dia do mês em que o Convênio de Empréstimo
for assinado, seja qual for o dia que preceder imediatamente a data do Convênio de Empréstimo; ficando
entendido que, se a data do Convênio de Empréstimo cair no primeiro ou no décimo quinto dia do referido
mês, a data de reajuste da LIBOR será o dia que corresponder a dois dias de liquidação de pagamentos por
meio do sistema Target antes da data do Convênio de Empréstimo; e (ii) se a data de conversão de uma
conversão de moeda for o dia que corresponder a dois dias de liquidação de pagamentos por meio do
sistema Target antes do primeiro ou do décimo quinto dia do mês em que cair a referida data de conversão,
seja qual for o dia que preceder imediatamente a referida data de conversão; ficando entendido que, se a
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referida data de conversão cair no primeiro ou no décimo quinto dia do referido mês, a data de reajuste da
LIBOR no que diz respeito à referida moeda aprovada será o dia que corresponder a dois dias de liquidação
de pagamentos por meio do sistema Target antes da referida data de conversão); e

(c) independentemente das alíneas (a) e (b) deste parágrafo 33, se, no que diz respeito a uma
conversão de moedas para uma moeda aprovada, o Banco determinar que a prática de mercado para a
determinação da data de reajuste da LIBOR requer uma data diferente da estabelecida nas referidas alíneas,
a data de reajuste da LIBOR será essa outra data, como for especificado nas diretrizes de conversão.

34. “Penhor” inclui hipotecas, cauções, encargos, privilégios e prioridades de qualquer tipo.

35.  “Empréstimo” significa o empréstimo a que se refere o Convênio de Empréstimo.

36. “Conta do empréstimo” significa a conta aberta pelo Banco nos seus livros em nome do Mutuário,
na qual o montante do empréstimo é creditado.

37. “Convênio de Empréstimo” significa o Convênio de Empréstimo entre o Banco e o Mutuário que a
respeito do empréstimo, como tal convênio puder de vez em quando ser emendado. O Convênio de
Empréstimo inclui estas Condições Gerais tais como elas se aplicam a ele e todos anexos e convênios
suplementares ao Convênio de Empréstimo.

38. “Moeda do empréstimo” significa a moeda em que a totalidade ou qualquer parte do montante do
principal do empréstimo for de vez em quando denominado; no caso de um empréstimo denominado em
mais de uma moeda, esta expressão aplicar-se-á separadamente a cada uma dessas moedas.

39. “Dia útil de Londres” significa qualquer dia em que os bancos comerciais estiverem abertos para
atividades gerais (inclusive transações em moedas estrangeiras e depósitos em moedas estrangeiras), em
Londres.

40. “Data de pagamento do principal” significa cada data especificada no Convênio de Empréstimo em
que tiver que ser pago todo o montante do principal do empréstimo ou qualquer parte dele.

41. “Projeto” significa o projeto ou programa para o qual o empréstimo for concedido, cuja descrição
figura no Convênio de Empréstimo, a qual poderá ser emendada de vez em quando, por acordo entre o
Banco e o Mutuário.

42. “Página pertinente da Telerate” significa a página do Serviço Telerate da Dow Jones, designada
para mostrar a LIBOR no que diz respeito aos depósitos na moeda do empréstimo (ou outra página desse
tipo que possa substituir tal página ou tal serviço, ou algum outro serviço que possa ser selecionado pelo
Banco como fornecedor de informações, a fim de mostrar as taxas ou preços comparáveis à LIBOR).

43. “Taxa da tela” significa:

(a) no que diz respeito a uma conversão da taxa de juros da taxa variável para a taxa fixa, a
taxa fixa de juros determinada pelo Banco na data da execução, com base na referida taxa variável e nas
taxas de mercado mostradas pelos fornecedores reconhecidos de informações, referentes ao período de
conversão, ao montante da moeda e às disposições sobre pagamentos do montante do empréstimo ao qual
tal conversão se aplicar;

(b) no que diz respeito a uma conversão da taxa de juros da taxa fixa para a taxa variável, a
taxa variável de juros determinada pelo Banco na data da execução, com base na referida taxa fixa e nas
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taxas de mercado mostradas pelos fornecedores reconhecidos de informações, referentes ao período de
conversão, ao montante da moeda e às disposições sobre pagamentos do montante do empréstimo ao qual
tal conversão se aplicar;

(c) no que diz respeito à conversão da moeda de um montante não retirado do empréstimo, a
taxa de câmbio entre a moeda do empréstimo imediatamente anterior à referida conversão e a moeda
aprovada, determinada pelo Banco na data da execução, com base nas taxas de câmbio de mercado
mostradas pelos fornecedores reconhecidos de informações;

(d) no que diz respeito a uma conversão de moedas de um montante retirado do empréstimo:
(i) a taxa de câmbio entre a moeda do empréstimo imediatamente antes da referida conversão e a moeda
aprovada, determinada pelo Banco na data da execução, com base nas taxas de câmbio de mercado
mostradas pelos fornecedores reconhecidos de informação; e (ii) a taxa fixa ou a taxa variável de juros
(seja qual for a que se aplicar à referida conversão), determinada pelo Banco na data de execução, em
conformidade com as diretrizes de conversão com base na taxa de juros aplicável a tal montante,
imediatamente antes da referida conversão, e as taxas de mercado mostradas pelos vendedores
reconhecidos de informações que refletem o período de conversão, o montante da moeda e as disposições
sobre pagamentos do montante do empréstimo ao qual tal conversão for aplicável; e

(e) no que diz respeito à rescisão antecipada de uma conversão, cada uma das taxas aplicadas
pelo Banco a fim de calcular o montante da anulação na data dessa rescisão antecipada, em conformidade
com as diretrizes de conversão, com base nas taxas de mercado mostradas pelos fornecedores reconhecidos
de informações que refletirem  o período restante de conversão, o montante em moeda e as disposições
sobre pagamento do montante do empréstimo sobre o qual a referida conversão e rescisão antecipada forem
aplicáveis.

44. “Dia de compensação de pagamentos por meio do sistema Target” significa qualquer dia em que o
Sistema Transeuropeu Expresso de Transferência  de Compensação Bruta em Tempo Real estiver aberto
para a compensação de pagamentos de Euros.

45. “Impostos” inclui contribuições, taxas, emolumentos e direitos de qualquer natureza, estejam eles
em vigor na data do Convênio de Empréstimo ou do Convênio de Garantia ou sejam eles tributados
posteriormente.

46. “Montante de anulação” significa, no que diz respeito a uma rescisão antecipada de uma
conversão: (i) o montante que o Mutuário tiver que pagar ao Banco, equivalente ao montante agregado
líquido que o Banco tiver que pagar no contexto das transações empreendidas pelo Banco para rescindir a
referida conversão ou, se nenhuma dessas transações for empreendida, um montante determinado pelo
Banco com base na taxa de tela, para representar o equivalente ao referido montante líquido agregado; ou
(ii) um montante que o Banco tiver que pagar ao Mutuário, equivalente ao montante agregado líquido que
o Banco tiver que receber em conformidade com transações por ele empreendidas para rescindir tal
conversão ou, se nenhuma dessas transações for empreendida, um montante determinado pelo Banco com
base na taxa de tela, para representar o equivalente a tal montante agregado líquido.

47. Taxa variável” significa uma taxa variável de juros aplicável ao montante do principal do
empréstimo retirado e pendente de amortização, equivalente à soma da: (i)  LIBOR no que diz respeito à
moeda inicial do empréstimo, mais (ii) a margem fixa; ficando entendido que:

(a) depois de uma conversão da taxa fixa de juros, a taxa variável de juros aplicável ao
montante do empréstimo ao qual se aplicar tal conversão será equivalente a: (i) ou a soma da: (A) LIBOR
referente à moeda do empréstimo; mais (B) a margem acrescentada à LIBOR, se houver, que o Banco tiver
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que pagar em conformidade com uma transação de cobertura contra risco de taxas de juros referente a tal
conversão (ajustada em conformidade com as diretrizes de conversão para levar em conta a diferença, se
houver, entre a taxa fixa e a taxa fixa de juros que o Banco receberá em conformidade com a referida
transação de cobertura contra riscos de taxa de juros); ou (ii) se o Banco assim determinar em
conformidade com as diretrizes de conversão, a taxa de tela;

(b) depois de uma conversão de moedas para uma moeda aprovada de um montante não
retirado do empréstimo e depois da retirada desse montante, a taxa variável de juros aplicável a tal
montante será igual à soma da (i) LIBOR referente a tal moeda aprovada mais (ii) a margem fixa; e

(c) depois de uma conversão de moedas para uma moeda aprovada de um montante retirado
do empréstimo que renderá juros à taxa variável durante o período de conversão, a taxa variável de juros
aplicável a tal montante será igual a: (i) a soma da (A) LIBOR referente a tal moeda aprovada; mais (B) a
margem acrescentada à LIBOR, se houver, que o Banco tiver que pagar em conformidade com a transação
de cobertura contra riscos cambiais referente a tal conversão de moedas; ou (ii) se o Banco assim o
determinar de acordo com as diretrizes de conversão, o componente da taxa de juros da taxa de tela.

48. “Iene”, “¥” e “IJP” significam a moeda corrente legal do Japão.

Seção 2.02. Referências

As referências nestas Condições Gerais a artigos ou seções referem-se a artigos ou a seções destas
Condições Gerais.

Seção 2.03. Títulos

Os títulos dos artigos, seções e do índice foram inseridos apenas para facilitar a consulta e não
fazem parte destas Condições Gerais.

ARTIGO III

Condições do empréstimo; disposições sobre pagamentos; disposições sobre moedas

Seção 3.01. Conta do empréstimo

O principal do empréstimo será creditado à conta do empréstimo na moeda do empréstimo e dela
poderá ser retirado pelo Mutuário como disposto no Convênio de Empréstimo e nestas Condições Gerais,
em conformidade com os procedimentos para retirada estabelecidos pelo Banco. Se, em qualquer
momento, o empréstimo for denominado em mais de uma moeda, a conta do empréstimo será dividida em
subcontas múltiplas, uma para cada moeda do empréstimo.

Seção 3.02. Comissão inicial; comissão de compromisso

(a) O Mutuário pagará uma comissão inicial estipulada no Convênio de Empréstimo.

(b) O Mutuário pagará uma comissão de compromisso estipulada no Convênio de Empréstimo
sobre o montante não retirado do principal do empréstimo. Tal comissão de compromisso começará a
render juros sessenta dias após a data do Convênio de Empréstimo, até as datas respectivas em que os
montantes forem retirados pelo Mutuário da conta do empréstimo ou forem cancelados.
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Seção 3.03. Juros

(a) O Mutuário pagará juros à taxa estipulada no Convênio de Empréstimo, a qual poderá ser
modificada de vez em quando, de acordo com as disposições do Artigo IV, sobre o montante do principal
do empréstimo retirado da conta do empréstimo e que estiver pendente de amortização. Os juros acumular-
se-ão a partir das datas respectivas em que tais montantes tiverem sido retirados.

(b) Sempre que, em virtude das mudanças nas práticas de mercado que afetam a determinação
da taxa variável aplicável à totalidade ou a qualquer parte do montante do principal do empréstimo, o
Banco determinar que interessa aos seus Mutuários como um todo e ao Banco aplicar uma base diferente
da estipulada no Convênio de Empréstimo e nestas Condições Gerais para determinar a taxa variável, o
Banco poderá modificar a base para determinar tal taxa variável, mediante notificação da nova base com
antecedência mínima de três meses ao Mutuário e ao Avalista. A nova base entrará em vigor ao expirar o
período da notificação, a menos que o Mutuário ou o Avalista notifique a sua objeção ao Banco durante
esse período, caso em que tal modificação não será aplicável ao empréstimo.

Seção 3.04. Amortizaçao

O Mutuário pagará o montante do principal do empréstimo que tiver retirado da conta do
empréstimo, de acordo com o estipulado no Convênio de Empréstimo.

Seção 3.05. Amortização antecipada

(a) Depois de notificar ao Banco com antecedência mínima de quarenta e cinco dias, o
Mutuário terá o direito de amortizar antes do vencimento, numa data que o Banco considerar aceitável
(desde que o Mutuário tenha amortizado até aquela data todos os montantes devidos em conformidade com
o Convênio de Empréstimo, inclusive todo ágio para amortização antecipada, calculado em conformidade
com o parágrafo (b) desta seção): (i) todo o montante do principal do empréstimo que estiver então
pendente de amortização, ou (ii) todo o montante do principal de um ou mais vencimentos do empréstimo.
Todas as amortizações parciais antecipadas serão aplicada da maneira estipulada pelo Mutuário ou, se o
Mutuário não o estipular, da seguinte maneira: (A) se o Convênio do Empréstimo prever a amortização
separada de determinados montantes desembolsados  (como tal expressão for definida no Convênio de
Empréstimo) do principal do empréstimo, tal amortização antecipada será aplicada na ordem inversa dos
desembolsos desses montantes, com o ultimo montante desembolsado sendo amortizado primeiro e o
último vencimento desse montante desembolsado sendo amortizado primeiro; e (B) em todos os outros
casos, tal amortização antecipada será aplicada na ordem inversa do vencimento do empréstimo, com o
último vencimento sendo amortizado primeiro.

(b) O ágio de amortização antecipada a ser pago de acordo com o parágrafo (a) desta seção
sobre a amortização antecipada de qualquer montante do empréstimo será determinado razoavelmente pelo
Banco e corresponderá ao que custar para o Banco a redistribuição do montante amortizado
antecipadamente entre a data do pagamento antecipado e a data do vencimento de tal montante.

(c) Se, no que diz respeito a qualquer montante do empréstimo a ser amortizado
antecipadamente, uma conversão tiver sido efetuada e o período da conversão não tiver terminado no
momento da amortização antecipada: (i) o Mutuário pagará uma taxa de transação referente à rescisão
antecipada de tal conversão, num montante ou a uma taxa que for anunciada de vez em quando pelo Banco
e em vigor no momento do recebimento pelo Banco do aviso de amortização antecipada pelo Mutuário; e
(ii) o Mutuário ou o Banco, como for o caso, pagará um montante de anulação, se houver, referente à
rescisão antecipada da referida conversão, em conformidade com as diretrizes de conversão. As taxas de
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transação estipuladas neste parágrafo e qualquer montante de anulação a ser pago pelo Mutuário de acordo
com este parágrafo deverá ser pago o mais tardar sessenta dias após a data da amortização antecipada.

Seção 3.06. Pagamento parcial

Se, em qualquer momento, o Banco receber pagamento menor do que o montante total então
vencido e que a ele tiver que ser pago em conformidade com o Convênio de Empréstimo, o Banco terá o
direito de distribuir esse montante na forma e para os fins que o Banco determinar, segundo o seu próprio
critério, em conformidade com o Convênio de Empréstimo.

Seção 3.07. Lugar do pagamento

Todos os montantes que o Mutuário tiver que pagar em conformidade com o Convênio de
Empréstimo serão pagos nos lugares que o Banco razoavelmente solicitar.

Seção 3.08. Moeda de fundos

Todas as retiradas de um montante do empréstimo da conta do empréstimo serão feitas na moeda
do empréstimo em que esse montante for denominado.  A pedido do Mutuário e atuando como o seu
agente, o Banco comprará, com a moeda do empréstimo retirada da conta de empréstimos, os montantes
que forem requeridos para proceder aos pagamentos a serem financiados com os fundos do empréstimo.

Seção 3.09. Moeda do pagamento

(a) Todos os montantes a serem pagos pelo Mutuário em conformidade com o Convênio de
Empréstimo serão pagos na moeda do empréstimo, como for estipulado mais pormenorizadamente nas
diretrizes de conversão.

(b) A pedido do Mutuário e atuando como o seu agente, nos termos e condições que o Banco
determinar, o Banco comprará a moeda do empréstimo para pagamento de qualquer montante requerido em
conformidade com o Convênio de Empréstimo depois do pagamento oportuno pelo Mutuário dos fundos
em quantidade suficiente numa moeda ou nas moedas que o Banco considerar aceitáveis. Só se irá
considerar que o Mutuário fez qualquer pagamento requerido em conformidade com o Convênio de
Empréstimo quando e na medida em que o Banco tiver recebido tal pagamento na moeda do empréstimo.

Seção 3.10. Substituição temporária da moeda

(a) Se, num dado momento, o Banco tiver razoavelmente determinado que, em virtude do
surgimento de uma situação extraordinária, não tem condições de proporcionar a moeda do empréstimo (a
moeda substituta do empréstimo) para os fins de custear o empréstimo, o Banco poderá proporcionar tal
moeda ou tais moedas substitutas para a referida moeda do empréstimo (a moeda substituta do empréstimo)
que o Banco selecionar. Durante o período em que se mantiver essa situação extraordinária, o pagamento
do principal, dos juros e de outras taxas em conformidade com o empréstimo, na moeda substituta do
empréstimo será feito, e outros termos financeiros serão aplicados, em conformidade com princípios a
serem razoavelmente determinados pelo Banco. O Banco notificará prontamente ao Mutuário e ao Avalista
o surgimento de tal situação extraordinária, a moeda substituta do empréstimo e as correspondentes
condições financeiras do empréstimo.

(b) Ao receber notificação pelo Banco referente ao parágrafo (a) desta seção, o Mutuário terá
trinta dias para notificar ao Banco a sua seleção de outra moeda que o Banco considerar aceitável pelo
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como moeda substituta do empréstimo. Nesse caso, o Banco notificará ao Mutuário as condições
financeiras do empréstimo aplicáveis a tal moeda substituta do empréstimo, que serão determinados com
princípios estabelecidos de forma razoável pelo Banco.

(c) Enquanto durar a situação extraordinária a que faz referência o parágrafo (a) desta seção,
não será pago qualquer ágio sobre a amortização antecipada do empréstimo.

(d) Tão logo o Banco puder novamente proporcionar a moeda substituída do empréstimo, a
pedido do Mutuário, o Banco mudará a moeda substituta do empréstimo para a moeda substituída do
empréstimo em conformidade com os princípios razoavelmente estabelecidos pelo Banco.

Seção 3.11. Valoração de moedas

Sempre que, para os fins do Convênio de Empréstimo ou o Convênio de Garantia ou de qualquer
outro convênio a que estas Condições Gerais forem aplicáveis, for necessário determinar o valor de uma
moeda em relação a uma outra, tal valor será o que o Banco razoavelmente determinar.

Seção 3.12. Forma de pagamento

(a) Qualquer pagamento ao Banco, requerido pelo Convênio de Empréstimo ou pelo Convênio
de Garantias, na moeda de um determinado país, será feito na forma autorizada pelas leis a fim de realizar
o pagamento e na moeda adquirida dessa maneira e de efetuar o depósito da referida moeda na conta do
Banco, por meio de um depositário autorizado a aceitar depósitos nessa moeda.

(b) Todos os montantes que o Mutuário tiver que pagar em conformidade com o Convênio de
Empréstimo serão pagos sem quaisquer restrições impostas pelo país membro do Banco que for o Mutuário
ou o Avalista, ou no seu território.

ARTIGO IV

Conversão das condições do empréstimos

Seção 4.01 Disposições gerais

(a) Se o Convênio de Empréstimo assim o estipular, em qualquer momento o Mutuário poderá
solicitar a conversão das condições do empréstimo estipuladas pelo Convênio de Empréstimo, a fim de
facilitar a administração prudente da dívida. Qualquer solicitação desse tipo será feita pelo Mutuário ao
Banco em conformidade com as diretrizes de conversão e, depois de ser aceita pelo Banco, a conversão
assim solicitada será considerada uma conversão para os fins destas Condições Gerais.

(b) Quando o Banco aceitar uma solicitação de conversão, tomará todas as medidas
necessárias para efetuar tal conversão em conformidade com as diretrizes de conversão. Se, para efetuar tal
conversão, for necessária qualquer modificação das disposições do Convênio de Empréstimo sobre a
retirada dos fundos do empréstimo, considerar-se-á que essas disposições foram modificadas na data da
conversão. Depois da data da execução de cada conversão, o Banco notificará prontamente ao Mutuário e
ao Avalista as condições financeiras do empréstimo, inclusive quaisquer modificações das disposições
sobre amortização e sobre a retirada dos fundos do empréstimo.

(c) Salvo nos casos em que as disposições de conversão determinarem de outra forma, o
Mutuário pagará uma comissão de transação referente a cada conversão, no montante ou à taxa que for de
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vez em quando anunciada pelo Banco e que estiver em vigor na data da execução. As comissões de
transação dispostas em conformidade com este parágrafo deverão ser pagas o mais tardar sessenta dias
após a data da execução.

Seção 4.02. Juros a pagar  depois de conversão da taxa de juros ou da conversão de moedas

(a) Conversão da taxa de juros . Quando se fizer uma conversão da taxa dos juros aplicáveis à
totalidade ou a qualquer parte do montante do principal do empréstimo, o Mutuário deverá, no que diz
respeito a cada período de juros durante o período da conversão, pagar juros sobre o montante do principal
retirado e pendente de vez em quando à taxa variável ou à taxa fixa, seja qual for se aplicar à referida
conversão.

(b) Conversão da moeda dos montantes não retirados. Depois de uma conversão da moeda da
totalidade ou de qualquer parte do principal não retirado do empréstimo para uma moeda aprovada, o
Mutuário deverá, no que diz respeito a cada período de juros durante o período de conversão, pagar juros
na referida moeda aprovada sobre o montante do principal que tiver sido subseqüentemente retirado e
estiver pendente de amortização, à taxa variável.

(c) Conversão da moeda dos montantes retirados. Depois de uma conversão da moeda da
totalidade ou de qualquer parte do montante do principal retirado do empréstimo para uma moeda
aprovada, o Mutuário deverá, no que diz respeito a cada período de juros durante o período da conversão,
pagar juros na referida moeda aprovada sobre o montante do principal pendente à taxa variável ou à taxa
fixa, seja qual for a que se aplicar à referida conversão.

Seção 4.03. Principal a pagar depois da conversão de moedas

(a) Conversão da moeda dos montantes não retirados. No caso de uma conversão da moeda
de um montante não retirado do empréstimo para uma moeda aprovada, o montante do principal do
empréstimo a ser convertido será determinado pelo Banco multiplicando o montante a ser convertido na
sua moeda de denominação imediatamente antes da conversão pela taxa de tela. O Mutuário amortizar[a tal
montante do principal que for subseqüentemente retirado na referida moeda aprovada em conformidade
com as disposições do Convênio de Empréstimo.

(b) Conversão da moeda dos montantes retirados. No caso de uma conversão da moeda de um
montante retirado do empréstimo para uma moeda aprovada, o montante do principal do empréstimo a ser
convertido será determinado pelo Banco mediante a multiplicação do montante a ser convertido expressado
na sua moeda de denominação imediatamente antes da conversão ou pela: (i) taxa de câmbio que refletir os
montantes do principal na moeda aprovada a ser paga pelo banco em conformidade com a transação de
cobertura contra riscos cambiais referente a tal conversão; ou (ii) se o Banco assim o determinar em
conformidade com as diretrizes de conversão, pelo componente da taxa de câmbio da taxa de tela. O
Mutuário amortizará tal montante do principal na referida moeda aprovada, em conformidade com as
disposições do Convênio de Empréstimo.

(c) Fim do período de conversão antes do vencimento final do empréstimo. Se o período de
uma conversão de moedas aplicáveis a uma parte do empréstimo terminar antes do seu vencimento final, o
montante do principal dessa parte do empréstimo que continuar pendente de amortização na moeda do
empréstimo para o qual tal montante será revertido ao ocorrer tal fim será determinado pelo Banco ou: (i)
mediante multiplicação do referido montante na moeda aprovada da referida conversão pela taxa à vista ou
a prazo que predominar entre a referida moeda aprovada e a moeda do empréstimo para liquidação no
último dia do referido período de conversão; ou (ii) da maneira que for especificada nas diretrizes de
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conversão. O Mutuário amortizará tal montante do principal na moeda do empréstimo em conformidade
com as disposições do Convênio de Empréstimo.

Seção 4.04. Teto da taxa de juros; banda da taxa de juros

(a) Teto da taxa de juros. Uma vez que se tenha estabelecido um teto da taxa de juros sobre a
taxa variável, o Mutuário deverá, no que diz respeito a cada período de juros durante o período de
conversão, pagar juros sobre o montante do principal do empréstimo retirado e pendente de vez em quando
aos quais tal conversão se aplicar à referida taxa variável, a menos que em qualquer data de reajuste da
LIBOR durante tal período de conversão a referida taxa variável ultrapassar o referido teto da taxa de juros,
em cujo caso no que diz respeito ao período de juros ao qual data de reajuste da LIBOR estiver vinculada,
o Mutuário pagará juros sobre tal montante do principal a uma taxa igual ao referido teto da taxa de juros.

(b) Banda da taxa de juros. Uma vez que se tenha estabelecido uma banda da taxa de juros
para a taxa variável de juros, o Mutuário pagará, em cada período de juros durante o período de conversão,
juros sobre o montante do principal do empréstimo retirado e pendente de amortização ao qual a referida
conversão se aplicar, à referida taxa variável, a menos que em qualquer data de reajuste da LIBOR durante
tal período de conversão a referida taxa variável: (i) ultrapasse o limite superior do referida banda, em cujo
caso, no que diz respeito ao período de juros ao qual estiver vinculada a referida data de reajuste da
LIBOR, o Mutuário pagará juros sobre o montante do principal a uma taxa igual a tal limite superior; ou
(ii) cair abaixo do limite inferior do referida banda da taxa de juros, em cujo caso, no período de juros ao
qual estiver vinculada tal data de reajuste da LIBOR, o Mutuário pagará juros sobre o montante principal a
uma taxa igual a tal limite inferior.

(c) Ágio referente ao teto ou à banda da taxa de juros. Uma vez estabelecido um teto da taxa
de juros ou uma banda da taxa de juros, o Mutuário pagará ao Banco um ágio sobre o montante do
principal do empréstimo retirado e pendente de amortização ao qual tal conversão se aplicar, calculado: (i)
com base no ágio, se houver, a ser pago pelo Banco com referência a um teto da taxa de juros ou banda
comprada pelo Banco de uma contraparte, com o fim de estabelecer tal teto da taxa de juros ou banda da
taxa de juros; ou (ii) da forma estipulada nas diretrizes de conversão. Tal ágio deverá ser pago pelo
Mutuário o mais tardar sessenta dias após a data da execução.

(d) Rescisão antecipada. Salvo nos casos em que as diretrizes de conversão estipularem
diferentemente, quando o Mutuário rescindir antecipadamente um teto ou banda da taxa de juros: (i) o
Mutuário pagará uma comissão de transação referente a tal rescisão antecipada, no montante ou à taxa que
for anunciada pelo Banco de vez em quando e que estiver em vigor no momento do recebimento pelo
Banco da notificação do Mutuário da rescisão antecipada; e (ii) o Mutuário ou o Banco, como for o caso,
deverá pagar um montante de anulação, se houver, referente a tal rescisão antecipada, em conformidade
com as diretrizes de conversão. As comissões de transação referidas neste parágrafo e qualquer montante
de anulação a ser pago pelo Mutuário em conformidade com este parágrafo serão pagos o mais tardar
sessenta dias após a data em que se efetivar a rescisão antecipada.

ARTIGO V

Retirada dos fundos do empréstimo

Seção 5.01. Retirada da conta do empréstimo

O Mutuário terá direito a retirar da conta do empréstimo, na moeda do empréstimo ou nas
respectivas moedas do empréstimo, o equivalente aos montantes gastos ou, se o Banco assim concordar,
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aos montantes a serem gastos no projeto, em conformidade com as disposições do Convênio de
Empréstimo e destas Condições Gerais. Salvo nos casos em que o Banco e o Mutuário concordarem em
atuar de outra forma, não se fará qualquer retirada: (a) a título de despesas nos territórios de qualquer país
que não seja membro do Banco ou para bens e produtos de tais territórios, ou serviços fornecidos a partir
deles; ou (b) para os fins de qualquer pagamento a pessoas ou entidades ou para qualquer importação de
bens, se tal pagamento ou importação, no entender do Banco, estiver proibido por uma decisão do
Conselho de Segurança das Nações Unidas, tomada em conformidade com o Capítulo VII da Carta das
Nações Unidas.

Seção 5.02. Compromisso especial do Banco

A pedido do Mutuário e segundo os termos e condições a serem acordados entre o Banco e o
Mutuário, o Banco poderá assumir compromissos especiais, por escrito, de pagar montantes ao Mutuário
ou a terceiros, no que diz respeito a despesas a serem efetuadas com os fundos do empréstimo,
independentemente de qualquer suspensão ou cancelamento subsequente pelo Banco ou pelo Mutuário.

Seção 5.03. Solicitação de retirada ou de compromisso especial

Sempre que o Mutuário desejar retirar fundos da conta do empréstimo ou solicitar que o Banco
assuma um compromisso especial em conformidade com a seção 5.02, o Mutuário entregará ao Banco uma
solicitação escrita na forma e com as declarações e estipulações que o Banco razoavelmente solicitar. As
solicitações de retirada de fundos referentes às despesas do projeto serão apresentadas prontamente,
inclusive a documentação requerida em conformidade com este artigo.

Seção 5.04. Redistribuição

Independentemente da distribuição de um montante ou de percentagens do empréstimo para as
retiradas estipuladas pelo Convênio de Empréstimo ou às quais nele se faz referência, se o Banco tiver
calculado razoavelmente que o montante do empréstimo então distribuído para cada categoria de retirada
estipulada no Convênio de Empréstimo ou a ele acrescentada mediante emenda será insuficiente para
custear a percentagem acordada de todas as despesas compreendidas por aquela categoria, o Banco poderá,
mediante notificação ao Mutuário:

(a) destinar para essa categoria, na medida requerida para compensar a insuficiência prevista,
fundos do empréstimo que estavam destinados para outra categoria e que, na opinião do Banco, não forem
necessários para cobrir outras despesas;

(b) se tal destinação não puder cobrir plenamente a insuficiência prevista, reduzir a
percentagem da retirada então aplicável a tais despesas, a fim de que outras retiradas referentes a essa
categoria possam continuar até que todas as despesas a ela referentes tenham sido feitas.

Seção 5.05. Comprovante de autorização para assinar solicitações de retirada de fundos

O Mutuário fornecerá ao Banco prova da autorização da pessoa ou pessoas autorizadas para assinar
solicitações de retirada e um exemplar autenticado da assinatura de qualquer dessas pessoas.

Seção 5.06. Comprovante justificativo

O Mutuário fornecerá ao Banco os documentos e outros comprovantes a fim de justificar a
solicitação de retirada que o Banco razoavelmente requerer, antes ou depois de o Banco ter permitido
qualquer retirada solicitada na solicitação.
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Seção 5.07. Suficiência das solicitações e documentos

Cada solicitação e documentação anexa, bem como outros comprovantes, devem ser suficientes na
forma e no teor a fim de satisfazer o Banco de que o Mutuário tem direito a retirar o montante solicitado da
conta do empréstimo e de que o montante a ser retirado da conta do empréstimo será usado apenas para os
fins especificados no Convênio de Empréstimo.

Seção 5.08. Regime referente aos impostos

A norma do Banco é não permitir a retirada de fundos do empréstimo a fim de pagar quaisquer
impostos estabelecidos pelo Mutuário ou pelo Avalista, ou no território deles, sobre bens ou serviços ou
sobre a importação, fabricação, aquisição ou fornecimento deles. Nesse sentido, se aumentar ou diminuir o
montante de quaisquer impostos sobre um item a ser financiado com os fundos do empréstimo ou referente
a tal item, o Banco poderá, mediante notificação ao Mutuário, aumentar ou reduzir a percentagem a ser
retirada, que for estipulada no Convênio de Empréstimo, ou à qual se faça referência no mesmo, no que diz
respeito a tal item, como for necessário para atuar em harmonia com a referida norma do Banco.

Seção 5.09. Pagamento pelo Banco

O Banco pagará os montantes retirados pelo Mutuário da conta do empréstimo apenas ao Mutuário
ou à sua ordem.

ARTIGO VI

Cancelamento e suspensão

Seção 6.01. Cancelamento pelo Mutuário

O Mutuário poderá, mediante notificação ao Banco, cancelar qualquer montante do empréstimo
que o Mutuário não tiver retirado, embora o Mutuário não possa cancelar dessa maneira um montante do
empréstimo com referência ao qual o Banco tiver assumido um compromisso especial, em conformidade
com a Seção 5.02.

Seção 6.02. Suspensão pelo Banco

Se qualquer dos seguintes eventos tiver ocorrido e estiver em andamento, o Banco poderá,
mediante notificação ao Mutuário e ao Avalista, suspender totalmente ou parcialmente o direito do
Mutuário de fazer retiradas da conta do empréstimo:

(a) O Mutuário tiver deixado de pagar (independentemente do fato de que tal pagamento possa
ter sido feito pelo Avalista ou por uma terceira parte) o principal ou os juros ou qualquer montante devido
ao Banco ou à Associação: (i) em conformidade com o Convênio de Empréstimo; ou (ii) em conformidade
com qualquer outro Convênio de Empréstimo ou de Garantia entre o Banco e o Mutuário; ou (iii) em
conformidade com qualquer acordo de derivativos; ou (iv) em conseqüência de qualquer garantia ou outra
obrigação financeira de qualquer tipo estendida pelo Banco a qualquer terceira parte com o consentimento
do Mutuário; ou (v) em conformidade com qualquer Convênio de Crédito de Desenvolvimento entre o
Mutuário e a Associação.
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(b) O Avalista tiver deixado de pagar o principal ou juros ou qualquer outro montante devido
ao Banco ou à Associação: (i) em conformidade com o Convênio de Garantia; ou (ii) com qualquer outro
Convênio de Empréstimo ou de Garantia entre o Avalista e o Banco; ou (iii) em conformidade com
qualquer acordo de derivativos; ou (iv) em conseqüência de qualquer garantia ou outra obrigação financeira
de qualquer tipo estendida pelo Banco a qualquer terceira parte com o consentimento do Avalista; ou (v)
em conformidade com qualquer convênio de crédito de desenvolvimento entre o Avalista e a Associação.

(c) O Mutuário ou o Avalista tiverem deixado de cumprir qualquer outra obrigação em
conformidade com o Convênio de Empréstimo, o Convênio de Garantia ou qualquer acordo de derivativos.

(d) O Banco ou a Associação tiverem suspendido total ou parcialmente o direito do Mutuário
ou do Avalista de fazer retiradas em conformidade com qualquer convênio de empréstimo com o Banco ou
com qualquer convênio de crédito de desenvolvimento com a Associação, por ter o Mutuário ou o Avalista
deixado de cumprir quaisquer das suas obrigações em conformidade com tal convênio ou com o Convênio
de Garantia com o Banco.

(e) Em virtude de eventos que tenham ocorrido depois da data do Convênio de Empréstimo,
tiver surgido uma situação extraordinária que torne improvável a execução do projeto ou o cumprimento
pelo Mutuário ou pelo Avalista das obrigações que assumiram em conformidade com o Convênio de
Empréstimo ou com o Convênio de Garantia.

(f) O membro do Banco que for o Mutuário ou o Avalista: (i) tiver sido suspenso ou deixado
de ser membro do Banco, ou (ii) tiver deixado de ser membro do Fundo Monetário Internacional.

(g) Depois da data do Convênio de Empréstimo e antes da data da sua entrada em vigor, tiver
ocorrido qualquer evento que possa ter dado ao Banco o direito de suspender o direito do Mutuário de fazer
retiradas da conta do empréstimo, se o Convênio de Empréstimo estivesse em vigor na data da ocorrência
desse evento.

(h) Antes da entrada em vigor, a situação do Mutuário (que não for um membro do Banco), tal
como apresentada pelo Mutuário, tiver variado substancial e adversamente.

(i) Uma declaração feita pelo Mutuário ou pelo Avalista no Convênio de Empréstimo ou no
Convênio de Garantia, ou em qualquer acordo de derivativos ou em qualquer declaração fornecida e a eles
vinculada com o intuito de servir de base para o Banco fazer o empréstimo ou executar uma transação em
função de um acordo de derivativos, tiver sido incorreta em qualquer aspecto relevante.

(j) Qualquer evento especificado no parágrafo (f) ou (g) da Seção 7.01 tiver ocorrido.

(k) Uma situação extraordinária tiver ocorrido, em decorrência da qual quaisquer outras
retiradas por conta do empréstimo forem incompatíveis com as disposições do Artigo III, Seção 3 do
Convênio Constitutivo do Banco.

(l) O Mutuário ou qualquer entidade executora do projeto tiver, sem o consentimento do
Banco: (i) cedido ou transferido, total ou parcialmente, quaisquer das suas obrigações decorrentes do
Convênio de Empréstimo; ou (ii) vendido, alugado, transferido, cedido ou alienado de qualquer outra
forma qualquer propriedade ou bens financiados total ou parcialmente com os fundos do empréstimo, salvo
no que diz respeito a transações no contexto ordinário de negócios que, na opinião do Banco: (A) não
afetem física e adversamente a capacidade do Mutuário cumprir qualquer das suas obrigações em
conformidade com o Convênio de Empréstimo ou alcançar os objetivos do projeto, ou a capacidade da
entidade executora do projeto de cumprir qualquer das suas obrigações decorrentes do Convênio de
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Empréstimo ou assumidas em conformidade com ele, ou de alcançar os objetivos do projeto; e (B) não
afetem física e adversamente a condição ou operação financeira do Mutuário (que não for um membro do
Banco) ou a entidade de implementação do projeto.

(m) O Mutuário (que não for um membro do Banco) ou qualquer entidade executora do projeto
tiverem deixado de existir na mesma forma jurídica que predominava na data do Convênio do Empréstimo.

(n) Qualquer medida tiver sido tomada com vistas à dissolução, supressão ou suspensão das
operações do Mutuário (que não for um membro do Banco) ou de qualquer entidade de implementação do
projeto.

(o) Na opinião do Banco, a natureza jurídica, o regime de propriedade ou de controle pelo
Mutuário (que não for um membro do Banco) de qualquer entidade executora do projeto tiverem mudado
em relação à situação que prevalecia na data do Convênio de Empréstimo, de forma a afetarem física e
adversamente: (i) a capacidade do Mutuário de cumprir qualquer das suas obrigações decorrentes do
Convênio de Empréstimo ou alcançar os objetivos do projeto; ou (ii) a capacidade da entidade de
implementação do projeto de cumprir qualquer das suas obrigações decorrentes do Convênio de
Empréstimo ou assumidas em conformidade com ele ou de alcançar os objetivos do projeto.

(p) Qualquer outro evento especificado no Convênio de Empréstimo para os fins desta seção
tiver ocorrido.

O direito do Mutuário de fazer retiradas da conta do empréstimo continuará total ou parcialmente
suspensa, como for o caso, até que os eventos que causaram a suspensão tiverem deixado de existir, a
menos que o Banco tenha notificado o Mutuário e o Avalista que o direito de fazer retiradas foi total ou
parcialmente restaurado, como for o caso.

Seção 6.03. Cancelamento pelo Banco

Se: (a) o direito do Mutuário de fazer retiradas da conta do empréstimo tiver sido suspenso no que
diz respeito a qualquer montante do empréstimo por um período contínuo de trinta dias; ou (b) em qualquer
momento o Banco determinar, depois de consultar o Mutuário, que um montante do empréstimo não será
requerido para financiar os custos do projeto a serem custeados pelos fundos do empréstimo; ou (c) em
qualquer momento o Banco determinar, no que diz respeito a qualquer contrato que se beneficiará com o
montante do empréstimo, que representantes do Mutuário ou de um beneficiário do empréstimo
participaram de práticas corruptas e fraudulentas durante a aquisição ou execução do referido contrato, sem
que o Mutuário tenha tomado medidas oportunas e apropriadas que o Banco considere satisfatórias para
remediar a situação e fixado o montante das despesas referentes a tal contrato que de outra forma teriam
reunido os requisitos para financiamento com os fundos do empréstimo; ou (d) em qualquer oportunidade o
Banco determinar que a aquisição de qualquer contrato a ser financiado com os fundos do empréstimo não
é compatível com os procedimentos estabelecidos ou referidos no Convênio de Empréstimo e fixado o
montante das despesas com referência às quais tal contrato teria de outra forma reunido os requisitos para o
seu financiamento com os fundos do empréstimo; ou (e) depois da data de encerramento, um montante do
empréstimo continuar sem ser retirado da conta do empréstimo; ou (f) o Banco tiver sido avisado pelo
Avalista, em conformidade com a Seção 6.06, referente a um montante do empréstimo, o Banco poderá,
mediante notificação ao Mutuário e ao Avalista, terminar o direito do Mutuário de fazer retiradas no que
diz respeito a tal montante. Ao fazer tal notificação, esse montante do empréstimo será cancelado.
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Seção 6.04. Montantes sujeitos a compromisso especial não afetados por cancelamento ou suspensão pelo
Banco

Nenhum cancelamento ou suspensão será aplicável a montantes sujeitos a qualquer compromisso
especial assumido pelo Banco em conformidade com a Seção 5.02, salvo nos casos expressamente
referidos em tal compromisso.

Seção 6.05. Vigência das disposições após a suspensão ou cancelamento

Independentemente de qualquer cancelamento ou suspensão, todas as disposições do Convênio de
Empréstimo e do Convênio de Garantias continuarão em pleno vigor e efeito, salvo nos casos estipulados
especificamente por este artigo.

Seção 6.06. Cancelamento da garantia

Se o Mutuário tiver deixado de fazer pagamento do principal ou juros ou qualquer outro
pagamento requerido em conformidade com o Convênio do Empréstimo (a menos que isso tenha resultado
de qualquer ação ou omissão do Avalista) e tal pagamento tiver sido feito pelo Avalista, o Avalista poderá,
depois de consultar o Banco, mediante notificação ao Banco e ao Mutuário, terminar as suas obrigações
decorrentes do Convênio de Garantia no que diz respeito a qualquer montante do empréstimo não retirado
da conta do empréstimo, na data do recebimento de tal notificação pelo Banco e não sujeito a qualquer
compromisso especial assumido pelo Banco em conformidade com a Seção 5.02. Quando o Banco receber
tal notificação, tais obrigações referentes a esse montante terminarão.

ARTIGO VII

Antecipação do vencimento

Seção 7.01. Eventos que dão lugar à antecipação do vencimento

Se qualquer dos seguintes fatos ocorrer e subsistir pe lo período, se houver, especificado abaixo, o
Banco poderá, a seu critério e em qualquer momento subsequente, enquanto subsistir esse fato, mediante
notificação ao Mutuário e ao Avalista, declarar o montante do principal do empréstimo então pendente de
amortização vencido e imediatamente pagável, juntamente com os juros aplicáveis, e quaisquer outros
montantes então devidos em conformidade com o Convênio de Empréstimo e, ao fazer tal declaração, o
principal, juntamente com os juros aplicáveis, outros montantes devidos em conformidade com o Convênio
de Empréstimo e quaisquer montantes devidos em conformidade com a seção 7.02 passarão a ser vencidos
e pagáveis imediatamente:

(a) Se ocorrer uma inadimplência no pagamento do principal, dos juros ou de qualquer outro
pagamento requerido em conformidade com o Convênio de Empréstimo e tal inadimplência subsistir por
um período de trinta dias.

(b) Se ocorrer uma inadimplência no pagamento do principal, dos juros ou de qualquer outro
pagamento requerido em conformidade com o Convênio de Garantia e tal inadimplência continuar por um
período de trinta dias.

(c) Se ocorrer uma inadimplência no pagamento pelo Mutuário do principal ou dos juros ou de
qualquer outro montante devido ao Banco ou à Associação: (i) em conformidade com qualquer outro
convênio de empréstimo ou de garantia entre o Banco e o Mutuário, ou (ii) em conformidade com qualquer
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acordo de derivativos, ou (iii) em conseqüência de qualquer garantia ou de outra obrigação financeira de
qualquer tipo estendida pelo Banco a qualquer terceira parte com o assentimento do Mutuário, ou (iv) em
conformidade com qualquer convênio de crédito de desenvolvimento entre o Mutuário e a Associação; e tal
inadimplência persistir por um período de trinta dias.

(d) Se ocorrer uma inadimplência no pagamento pelo Avalista do principal, dos juros ou de
qualquer outro montante devido ao Banco ou à Associação: (i) em conformidade com qualquer convênio
de empréstimo ou de garantia entre o Avalista e o Banco; ou (ii) em conformidade com qualquer acordo de
derivativos; ou (iii) em conseqüência de qualquer garantia ou outra obrigação financeira de qualquer tipo,
estendida pelo Banco a qualquer terceira parte com o assentimento do Avalista; ou (iv) em conformidade
com qualquer convênio de crédito de desenvolvimento entre o Avalista e a Associação, em circunstâncias
que tornariam improvável o cumprimento pelo Avalista das suas obrigações assumidas em conformidade
com o Convênio de Garantia, e tal inadimplência continuar por um período de trinta dias.

(e) Se ocorrer uma inadimplência no cumprimento de qualquer outra obrigação do Mutuário
ou do Avalista assumida em conformidade com o Convênio de Empréstimo, o Convênio de Garantia ou
qualquer acordo de derivativos, e tal inadimplência persistir por um período de sessenta dias após a
notificação dela ter sido feita pelo Banco ao Mutuário e ao Avalista.

(f) Se o Mutuário (que não for um membro do Banco) não puder pagar as suas dividas na
medida em que vencerem ou qualquer outra medida ou processo tiver sido tomado pelo Mutuário ou por
outros mediante o qual qualquer dos ativos do Mutuário for ou puder ser distribuído entre os seus credores.

(g) Se qualquer medida tiver sido tomada com vistas à dissolução, supressão ou suspensão das
operações do Mutuário (que não for um membro do Banco) ou de qualquer entidade de implementação do
projeto.

(h) Se o Mutuário ou qualquer entidade executora do projeto tiver, sem o consentimento do
Banco: (i)  cedido ou transferido, total ou parcialmente, qualquer das suas obrigações decorrentes do
Convênio de Empréstimo, ou (ii) vendido, alugado, transferido, cedido ou de outra forma alienado
qualquer propriedade ou ativos financiados total ou parcialmente pelos fundos do empréstimo, salvo no que
diz respeito a transações no decorrer ordinário de negócios que, na opinião do Banco: (A) não afetem física
e adversamente a capacidade do Mutuário de cumprir qualquer das suas obrigações assumidas em
conformidade com o Convênio de Empréstimo ou de alcançar os objetivos do projeto ou a capacidade da
entidade executora do projeto de cumprir qualquer das suas obrigações decorrentes do Convênio de
Empréstimo, ou assumidas em conformidade com ele, ou de alcançar os objetivos do projeto; e (B) não
afetem física e adversamente as condições ou operações financeiras do Mutuário (que não for um membro
do Banco) ou da entidade executora do projeto.

(i) Se o Mutuário (que não for um membro do Banco) ou qualquer entidade executora do
projeto tiver deixado de existir na mesma forma jurídica que existia na data do Convênio de Empréstimo.

(j) Se, na opinião do Banco, a natureza jurídica, a propriedade ou controle do Mutuário (que
não for um membro do Banco) ou da entidade executora do projeto tiverem mudado em relação ao que
predominava na data do Convênio de Empréstimo, de tal forma que afete física e adversamente: (i) a
capacidade do Mutuário cumprir qualquer das suas obrigações em conformidade com o Convênio de
Empréstimo ou de alcançar os objetivos do projeto; ou (ii) a capacidade da entidade executora do projeto
cumprir as obrigações decorrentes do Convênio de Empréstimo ou assumidas em conformidade com ele,
ou de alcançar os objetivos do projeto.
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(k) Se qualquer outro fato previsto no Convênio de Empréstimo para os fins desta seção
ocorrer e subsistir no período, se houver, estipulado no Convênio de Empréstimo.

Seção 7.02. Antecipação do vencimento durante um período de conversão

Se, durante um período de conversão for emitida uma notificação de antecipação do vencimento
em conformidade com a Seção 7.01: (a) o Mutuário pagará uma comissão de transação referente à rescisão
antecipada da referida conversão, no montante ou à taxa que tiver sido anunciada pelo Banco de vez em
quando e que estiver em vigor na data de tal notificação; e (b) o Mutuário pagará qualquer montante de
anulação devido por ele com referência a qualquer rescisão antecipada da referida conversão, ou o Banco
pagará qualquer montante de anulação devido por ele com referência a tal rescisão antecipada (depois da
liquidação de quaisquer montantes devidos pelo Mutuário em decorrência do Convênio de Empréstimo),
em conformidade com as Diretrizes de Conversão.

ARTIGO VIII

Impostos

Seção 8.01. Impostos

(a) O principal, os juros e a comissão de compromisso do empréstimo serão pagos sem
dedução e isentos de quaisquer impostos cobrados pelo membro do Banco que for o Mutuário ou o
Avalista, ou que incidirem no seu território.

(b) O Convênio de Empréstimo e o Convênio de Garantia e qualquer outro convênio a que
estas Condições Gerais forem aplicáveis serão isentos de qualquer impostos cobrados pelo membro do
Banco que for o Mutuário ou o Avalista, ou que incidirem no seu território, referentes à assinatura, entrega
ou registro de tais convênios ou forem a eles relacionados.

ARTIGO IX

Cooperação e informações;
dados financeiros e econômicos;

obrigação de não-fazer; execucao do projeto

Seção 9.01. Cooperação e informações

(a) O Banco, o Mutuário e o Avalista cooperarão plenamente a fim de assegurar a consecução
dos objetivos do empréstimo. Para esse fim, o Banco, o Mutuário e o Avalista:

(i) De vez em quando, a pedido de qualquer um deles, trocarão pontos-de-vista com
referência ao andamento do Projeto, aos objetivos do empréstimo e ao cumprimento das suas respectivas
obrigações nos termos do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia e fornecerão à outra parte
todas as informações que forem razoavelmente solicitadas no que diz respeito aos aspectos precedentes; e

(ii) informarão prontamente um aos outros sobre qualquer situação que interfira ou
que ameace interferir nos aspectos referidos no parágrafo (i) acima.

(b) O Avalista assegurará que nem ele tomará nem permitirá que qualquer das suas
subdivisões políticas ou administrativas ou qualquer das entidades da sua propriedade ou que sejam por ele
controladas ou que funcionem em nome ou para o benefício dele ou de tais subdivisões tomem qualquer
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medida que possa interferir na execução do projeto ou no cumprimento das obrigações do Mutuário em
conformidade com o Convênio de Empréstimo.

(c) O membro do Banco que for o Mutuário ou o Avalista dará todas as oportunidades
razoáveis para o Banco visitar qualquer parte do seu território para os fins referentes ao empréstimo.

Seção 9.02. Dados financeiros e econômicos

O membro do Banco que for o Mutuário ou o Avalista fornecerá ao Banco todas as informações
que o Banco razoavelmente solicitar, referentes às condições financeiras e econômicas no seu território,
inclusive sobre o seu balanço de pagamentos e a sua dívida externa, bem como nas suas subdivisões
políticas ou administrativas e em qualquer entidade que seja de propriedade ou esteja sob o controle, ou
que  funcione por conta ou em benefício do referido membro ou de qualquer subdivisão e de qualquer
instituição que desempenhe as funções de banco central ou de fundo de estabilização de câmbio ou funções
similares para tal membro.

Seção 9.03. Obrigação de não-fazer

(a) Ao fazer empréstimos aos membros ou com garantia deles, em circunstâncias normais, a
norma do Banco é não solicitar garantia especial do referido membro mas assegurar que nenhuma outra
dívida externa tenha prioridade sobre os seus empréstimos na atribuição, liquidação ou distribuição de
divisas estrangeiras mantidas sob o controle ou em benefício desse membro.

(i) Nesse sentido, se algum ativo público (como a seguir for definido) for penhorado
como garantia de qualquer dívida externa, que tiver ou possa vir a ter o efeito de estabelecer uma
prioridade em benefício do credor da referida dívida externa na destinação, liquidação ou distribuição de
divisas, tal penhora irá, a menos que o Banco concorde de forma diferente, ipso facto e sem custo para o
Banco, garantir igual e proporcionalmente todos os montantes a serem pagos pelo Mutuário em
conformidade com o Convênio de Empréstimo e o membro do Banco que for o Mutuário ou o Avalista, ao
criar ou permitir a criação desse penhor, incluirá disposições expressas nesse sentido; ficando entendido,
contudo, que se por qualquer razão constitucional ou de outra natureza, tal disposição não puder ser
incluída com referência a uma penhora de ativos de qualquer das suas subdivisões políticas ou
administrativas, tal membro irá, prontamente e sem qualquer custo para o Banco, garantir todos os
montantes a serem pagos pelo Mutuário em conformidade com o Convênio de Empréstimo por meio uma
penhora equivalente de outros ativos públicos que o Banco considerar satisfatórios.

(ii) Tal como usado neste parágrafo, o termo “ativos públicos” significa os ativos de
tal membro, ou de qualquer subdivisão política ou administrativa dele e de qualquer entidade de
propriedade desse membro, por ele controlada ou que funcionar por a conta ou em benefício desse membro
ou de qualquer subdivisão, inclusive o ouro e divisas mantidos por qualquer instituição que desempenhar
as funções de um banco central ou de fundo de estabilização cambial, ou funções similares, para esse
membro.

(b) Salvo nos casos em que o Banco concordar de outra forma, o Mutuário que não for um
membro do Banco compromete-se a:

(i)  se o referido Mutuário penhorar qualquer dos seus ativos como garantia para
qualquer dívida, tal penhor garantirá igual e proporcionalmente o pagamento de todos os montantes a
serem pagos pelo Mutuário em conformidade com o Convênio de Empréstimo e na criação de qualquer
penhor desse tipo disposição expressa nesse sentido será incluída, sem qualquer custo para o Banco;
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(ii) se qualquer ativo do referido Mutuário for penhorado por lei como garantia de
qualquer dívida, o referido Mutuário concederá, sem qualquer custo para o Banco, um penhor equivalente
que o Banco considere satisfatório, para garantir o pagamento de todos os montantes a serem pagos pelo
Mutuário em conformidade do Convênio de Empréstimo.

(c) As disposições precedentes desta seção não serão aplicáveis a: (a) qualquer penhor criado
numa propriedade, no momento da sua compra, apenas como garantia do pagamento do preço de compra
da referida propriedade ou como garantia do pagamento da dívida incorrida com o fim de financiar a
compra da referida propriedade; ou (ii) qualquer penhor resultante do decurso ordinário das transações
bancárias e para garantir uma dívida cujo vencimento não seja superior a um ano após a data em que foi
originalmente incorrida.

Seção 9.04. Seguro

O Mutuário assegurará, ou fará com que se assegure, ou tomará medidas adequadas com vistas ao
seguro dos bens importados a serem financiados com os fundos do empréstimo contra riscos referentes à
aquisição, transporte e entrega deles no local do seu uso ou instalação. Qualquer indenização referente a tal
seguro será pagável em moeda livremente utilizável para substituir ou consertar tais bens.

Seção 9.05. Uso de bens e serviços

Salvo nos casos em que o Banco concordar de forma diferente, o Mutuário fará com que todos os
bens e serviços financiados com fundos do empréstimo sejam usados exclusivamente para os fins do
projeto.

Seção 9.06.  Planos e cronogramas

O Mutuário fornecerá ou tomará medidas a fim de que sejam fornecidos ao Banco, prontamente,
após a sua preparação, quaisquer planos, especificações, relatórios, documentos de contratos e cronogramas
de construção e aquisição do projeto e quaisquer modificações físicas deles ou adições a eles, com os
detalhes que o Banco razoavelmente solicitar.

Seção 9.07. Registros e relatórios

(a) O Mutuário deverá: (i) manter registros e procedimentos adequados para registrar e
supervisionar o avanço do Projeto (inclusive dos seus custos e dos benefícios a serem dele derivados), para
identificar os bens e serviços financiados com os fundos do empréstimo, e divulgar o seu uso no projeto;
(ii) permitir que os representantes do Banco visitem quaisquer instalações e locais de construção incluídos
no projeto e examinem os bens financiados com os fundos do empréstimo e quaisquer usinas, instalações,
locais, obras, edifícios, propriedades, equipamento, registros e documentos relevantes para o cumprimento
das obrigações do Mutuário em conformidade com o Convênio de Empréstimo; e (iii) fornecer ao Banco, a
intervalos regulares, todas as informações que o Banco razoavelmente solicitar referentes ao projeto, ao
seus custos e, sempre que apropriado, aos benefícios a serem dele derivados, ao dispêndio dos fundos do
empréstimo e aos bens e serviços financiados com tais fundos.

(b) Depois da adjudicação de qualquer contrato para bens ou serviços a serem financiados com
os fundos do empréstimo, o Banco poderá publicar uma descrição deles, o nome e a nacionalidade do
adjudicatário e o preço do contrato.

(c) Prontamente depois da conclusão do projeto mas, de qualquer forma, o mais tardar seis
meses após a data do encerramento ou em qualquer data posterior que vier a ser acordada para esse fim
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entre o Banco e o Mutuário, o Mutuário elaborará e fornecerá ao Banco um relatório, cujo teor e com o
detalhe que o Banco razoavelmente solicitar, sobre a execução e operação inicial do projeto, seu custo e os
benefícios já derivados e que serão derivados dele, sobre o cumprimento pelo Mutuário e pelo Banco das
suas respectivas obrigações em conformidade com o Convênio do Empréstimo e sobre a consecução dos
objetivos do empréstimo.

Seção 9.08. Manutenção

O Mutuário irá sempre operar e manter, ou dispor a fim de que se operem e mantenham, todas as
instalações relevantes ao projeto e, tão prontamente quanto necessário, fazer todos os consertos e reformas
delas.

Seção 9.09. Aquisição de terras

O Mutuário tomará, ou fará com que se tomem, todas as medidas que forem necessárias para
adquirir como e quando for necessário, todas a terras e direitos referentes à terra que forem requeridos para
a execução do projeto e fornecerá prontamente ao Banco, sempre que este o solicitar, comprovantes que o
Banco considerar satisfatórios da disponibilidade de tais terras e dos direitos referentes a tais terras, para os
fins relacionados com o projeto.

ARTIGO X

Exigibilidade do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia
falta de exercício de direitos; arbitragem

Seção 10.01. Exigibilidade

Os direitos e obrigações do Banco, do Mutuário e do Avalista em conformidade com o Convênio
de Empréstimo e do Convênio de Garantia serão válidos e exigíveis de acordo com os seus próprios
termos, independentemente das disposições contrárias da lei de qualquer dos seus estados ou subdivisões
políticas. Nem o Banco nem o Mutuário nem o Avalista terão direito a fazer valer em processos abertos ao
amparo deste artigo uma reivindicação de que alguma disposição destas Condições Gerais ou do Convênio
de Empréstimo ou do Convênio de Garantia carece de validez ou não é exigível em virtude de qualquer
disposição do Convênio Constitutivo do Banco.

Seção 10.02. Obrigações do Avalista

Salvo no caso disposto na Seção 6.06, as obrigações do Avalista em conformidade com o
Convênio de Garantia só serão consideradas satisfeitas mediante o seu cumprimento e, nesse caso,
unicamente na medida de tal cumprimento. Tais obrigações não requererão qualquer notificação prévia ao
Mutuário, nem demanda ou abertura de ação contra ele, nem qualquer notificação prévia ao Avalista nem
abertura de demanda contra ele referente a qualquer inadimplência por parte do Mutuário. Tais obrigações
não serão afetadas por qualquer das medidas seguintes: a) qualquer extensão do prazo, espera ou concessão
feita ao Mutuário; b) qualquer alegação ou falta de alegação ou atraso na alegação de qualquer direito,
faculdade ou recurso contra o Mutuário ou referente a qualquer garantia do empréstimo; c)qualquer
modificação ou ampliação das disposições do Convênio de Empréstimo prevista nas condições do mesmo,
ou d) qualquer inadimplência do Mutuário referente a qualquer exigência de uma lei do Avalista.
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Seção 10.03. Não-exercício de um direito

Nenhuma demora ou omissão no exercício de direito, faculdade ou recurso que corresponda a uma
das partes em conformidade com o Convênio de Empréstimo ou do Convênio de Garantia no caso de uma
inadimplência afetará tal direito, faculdade ou recurso, nem se entenderá que constitui renúncia aos
mesmos ou aceitação da inadimplência. Nenhuma medida tomada por essa parte referente a uma
inadimplência, nem sua aceitação de uma inadimplência afetará ou prejudicará qualquer direito, faculdade
ou recurso dessa parte no que diz respeito a outra inadimplência ou a uma inadimplência posterior.

Seção 10.04. Arbitragem

(a) Todas as controvérsias entre as partes do Convênio de Empréstimo ou das partes do
Convênio de Garantia e todas as reivindicações de qualquer parte contra qualquer outra parte resultantes do
Convênio de Empréstimo ou do Convênio de Garantia que não tiverem sido resolvidas por acordo entre as
partes serão submetidas a arbitragem por um Tribunal Arbitral, como se dispõe a seguir.

(b) As partes de tal arbitragem serão o Banco, de um lado, e o Mutuário e o Avalista, do outro.

(c) O Tribunal Arbitral consistirá de três Árbitros nomeados da seguinte forma: um Árbitro
será nomeado pelo Banco; um segundo Árbitro será nomeado pelo Mutuário e pelo Avalista ou, se eles não
concordarem, pelo Avalista; e o terceiro Árbitro (que doravante será às vezes chamado de Árbitro) por
acordo entre as partes ou, na falta de um acordo, pelo Presidente do Tribunal Internacional de Justiça ou, se
tal Presidente não fizer a nomeação, pelo Secretário-Geral das Nações Unidas. Se uma das partes deixar de
nomear um Árbitro, ele será nomeado pelo Árbitro. No caso de renúncia, morte ou impossibilidade de atuar
de um Árbitro nomeado segundo o disposto nesta seção, o seu sucessor será nomeado na forma prevista
para a nomeação do Árbitro original e terá todas as faculdades e funções dele.

(d) Um processo de arbitragem poderá ser instituído em conformidade com esta seção
mediante notificação pela parte que estiver instituindo tal processo à outra parte. Tal notificação conterá
uma exposição da natureza da controvérsia ou reivindicação que será submetida à arbitragem e o tipo da
reparação, bem como o nome do Árbitro nomeado pela parte que instaurar tal processo. Dentro de trinta
dias a partir dessa notificação, a outra parte notificará à parte que instaurar o processo o nome do Árbitro
que ela designar.

(e) Se, dentro de sessenta dias a partir da notificação que abriu o processo de arbitragem, as
partes não tiverem acordado quanto a um Árbitro, qualquer parte poderá solicitar a nomeação de um
Árbitro como disposto no parágrafo (c) desta seção.

(f) O Tribunal Arbitral reunir-se-á no local e data fixados pelo Árbitro. Daí em diante, o
próprio tribunal determinará onde e quando celebrará as suas sessões.

(g) O Tribunal Arbitral decidirá todas as questões referentes à sua competência e sujeito às
disposições desta seção e salvo quando as partes acordarem de outra forma, estabelecerá as suas próprias
normas de procedimento. Todas as disposições do Tribunal Arbitral serão tomadas por maioria de votos.

(h) O Tribunal Arbitral concederá às partes uma audiência imparcial e anunciará o seu laudo
por escrito. O laudo poderá ser anunciado à revelia. Um laudo assinado por uma maioria do Tribunal
Arbitral constituirá um laudo do Tribunal. A cada parte se transmitirá uma cópia assinada do laudo. Todo
laudo anunciado em conformidade com as disposições desta seção será definitivo e obrigatório para as
partes do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia. Cada parte acatará e cumprirá o laudo
anunciado pelo Tribunal Arbitral em conformidade com as disposições desta seção.
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(i) As partes fixarão o montante da remuneração dos Árbitros e das demais pessoas que forem
necessárias para a tramitação do processo de arbitragem. Se as partes não chegaram a um acordo sobre esse
montante antes de o Tribunal Arbitral se reunir, este fixará um montante que for razoável, segundo as
circunstâncias. O Banco, o Mutuário e o Avalista serão responsáveis pelas suas próprias despesas com o
processo. As custas ocasionadas pelo Tribunal Arbitral serão divididas e pagas em partes iguais pelo
Banco, de um lado, e pelo Mutuário e pelo Avalista, de outro. Quaisquer questões referentes à divisão das
custas do Tribunal Arbitral ou sobre o processo de pagamento de tais custas serão decididas pelo Tribunal
Arbitral.

(j) As normas sobre arbitragem constantes desta seção aplicar-se-ão em vez de qualquer outro
procedimento para a solução de controvérsias entre as partes do Convênio de Empréstimo e do Convênio
de Garantia ou de qualquer outra reivindicação de uma delas contra a outra, que resultarem dos referidos
convênios.

(k) Se o laudo não tiver sido cumprido num período de trinta dias após a entrega dos
exemplares do mesmo às partes, qualquer delas poderá: i) registrar judicialmente o laudo ou instaurar um
processo contra uma das outras partes junto a qualquer tribunal competente; ii) fazer cumprir o laudo por
via executiva, ou iii) adotar contra a outra parte qualquer outro recurso adequado para fazer cumprir o
laudo e as disposições do Convênio do Empréstimo ou do Convênio de Garantia. Independentemente disso,
está seção não autoriza nenhum registro judicial do laudo nem qualquer medida para faze-lo cumprir,
contra uma parte que seja um membro do Banco, salvo quando tal registro ou medida for autorizada por
outras, distintas das constantes desta seção.

(l) Qualquer entrega formal de uma notificação ou de citação vinculada a qualquer
procedimento para fazer cumprir um laudo anunciado em conformidade com esta seção poderá ser feita da
forma prevista na seção 11.01. As partes do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia
renunciam a quaisquer outros requisitos para efetuar tais notificações

ARTIGO XI

Disposições diversas

Seção 11.01. Notificações e solicitações

Qualquer notificação ou solicitação requerida ou permitida em conformidade com o Convênio de
Empréstimo ou o Convênio de Garantia e qualquer outro convênio entre quaisquer das partes previsto no
Convênio de Empréstimo e no Convênio de Garantia será feita por escrito. Salvo nos casos estipulados na
seção 12.03, considerar-se-á que tal notificação ou solicitação foi devidamente comunicada ou transmitida
quando tiver sido entregue em mãos ou por correio ou por fac-símile à parte à qual tiver que ser
comunicada ou transmitida, no endereço dessa parte especificado no Convênio de Empréstimo ou no
Convênio de Garantia ou em outro endereço que tal parte tiver designado mediante aviso à parte que
estiver transmitindo a notificação ou fazendo tal solicitação.

Seção 11.02. Comprovante de autoridade

O Mutuário e o Avalista fornecerão ao Banco comprovação suficiente de autoridade investida na
pessoa ou pessoas  que, em nome do Mutuário ou do Avalista, tiverem que tomar qualquer medida ou
assinar quaisquer documentos que o Mutuário ou o Avalista deverem ou poderem tomar ou assinar em
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conformidade com o Convênio de Empréstimo ou o Convênio de Garantia, e um exemplar autenticado da
firma de cada uma dessas pessoas.

Seção 11.03. Medidas em nome do Mutuário ou do Avalista

Qualquer medida que se requeira ou se permita tomar e qualquer documento que se requeira ou se
permita assinar em conformidade com o Convênio de Empréstimo ou o Convênio de Garantia, em nome do
Mutuário ou do Avalista, poderá ser tomada ou assinada pelo representante do Mutuário ou do Avalista
designado para os fins desta seção no Convênio de Empréstimo ou de Garantia ou por uma pessoa que tal
representante autorizar para esse fim, por escrito. Qualquer modificação ou ampliação das disposições do
Convênio de Empréstimo ou do Convênio de Garantia poderá ser acordada em nome do Mutuário ou do
Avalista mediante instrumento escrito assinado em nome do Mutuário ou do Avalista pelo representante
designado na forma indicada ou pela pessoa que tal representante autorizar para esse fim, por escrito; desde
que, a critério do referido representante, tal modificação ou ampliação seja razoável dadas as circunstâncias
e não aumente substancialmente as obrigações do Mutuário em conformidade com o Convênio de
Empréstimo ou as do Avalista em conformidade com o Convênio de Garantia. O Banco poderá aceitar a
assinatura de qualquer desses instrumentos por tal representante ou por outra pessoa autorizada como
comprovante concludente de que, a critério de tal representante, a modificação ou ampliação das
disposições do Convênio de Empréstimo ou do Convênio de Garantia efetuada mediante tal instrumento é
razoável, dadas as circunstâncias, e não aumentará substancialmente as obrigações do Mutuário ou do
Avalista em conformidade com tais convênios.

Seção 11.04. Assinatura em vários exemplares

O Convênio de Empréstimo e o Convênio de Garantia poderão ser assinados em vários
exemplares, cada um dos quais terá o caráter de original.

ARTIGO XII

Data de entrada em vigor; extinção

Seção 12.01. Condições prévias à entrada em vigor do Convênio de Empréstimo e do Convênio de
Garantia

Nem o Convênio de Empréstimo nem o Convênio de Garantia entrará em vigor antes de se ter
fornecido ao Banco prova que ele considerar satisfatória de que:

(a) a execução e a entrega do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia em nome
do Mutuário e do Avalista foram devidamente autorizadas ou ratificadas por todas as medidas
governamentais e institucionais necessárias para esse fim;

(b) se o Banco assim o solicitar, que a situação do Mutuário (que não for um membro do
Banco), tal como foi dada a conhecer ao Banco ou foi certificada para ele na data do Convênio de
Empréstimo não sofreu desde então qualquer mudança substancial desfavorável;

(c) que ocorreram todos os demais eventos assinalados no Convênio de Empréstimo, como
condições para a entrada em vigor.

Seção 12.02.  Pareceres jurídicos ou certificados



27

Como parte dos comprovantes a serem apresentados ao Banco em conformidade com a Seção
12.01, apresentar-se-á ao Banco um parecer ou pareceres satisfatórios, para ele emitidos por advogados que
ele considerar aceitáveis ou, se o Banco o solicitar, um certificado que ele considerar satisfatório, expedido
por um funcionário competente do país membro do Banco que for o Mutuário ou o Avalista, em que conste
o seguinte:

(a) em nome do Mutuário, que o Convênio de Empréstimo foi devidamente autorizado ou
ratificado pelo Mutuário e assinado e entregue em nome dele e que o obriga legalmente, em conformidade
com os seus termos;

(b) em nome do Avalista, que o Convênio de Garantia foi devidamente autorizado ou
ratificado pelo Avalista e assinado e entregue em nome dele e que o obriga legalmente, em conformidade
com os seus termos;

(c) os demais assuntos estipulados no Convênio de Empréstimo ou que o Banco
razoavelmente solicitar, referentes ao mesmo.

Seção 12.03. Data de entrada em vigor

(a) Salvo quando o Banco e o Mutuário acordarem de outra forma, o Convênio de Empréstimo
e o Convênio de Garantia entrarão em vigor na data em que o Banco despachar ao Mutuário e ao Avalista a
notificação de que aceitou o comprovante requerido pela Seção 12.01.

(b) Se, antes da data de entrada em vigor, tiver ocorrido qualquer fato que, se o Convênio de
Empréstimo estivesse em vigor, teria autorizado o Banco a suspender o direito do Mutuário de fazer
retiradas da conta do empréstimo, ou se o Banco tiver determinado que existe uma situação extraordinária
prevista na alínea a da Seção 3.10, o Banco poderá adiar o despacho da notificação a que se refere o
parágrafo a desta seção, até que tal fato ou fatos, ou situação, tenham deixado de existir.

Seção 12.04. Extinção do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia, por falta da entrada em
vigor

Se o Convênio de Empréstimo não tiver entrado em vigor na data estipulada no Convênio de
Empréstimo para os fins desta seção, o Convênio de Empréstimo e o Convênio de Garantia e todas as
obrigações das partes em conformidade com os mesmos ficarão extintos, a menos que o Banco, depois de
considerar as razões da demora, assinalar uma data posterior para os fins desta seção. O Banco notificará
prontamente tal data posterior ao Mutuário e ao Avalista.

Seção 12.05. Extinção do Convênio de Empréstimo e do Convênio de Garantia, por amortização do
empréstimo

Depois de pago todo o principal do empréstimo retirado da conta do empréstimo e qualquer outro
montante que tiver que ser pago em conformidade com o Convênio do Empréstimo, este último e o
Convênio de Garantia e todas as obrigações das partes provenientes dos mesmos ficarão imediatamente
extintos.


