
Canoas. 3
INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA

2a EMISSÃO DE DEBÊNTURES DE , : Tibeliâo
-.vA .à)icial AjudanleA AlTA LOBO ESTANGAAL" .Oficial Ajudanle

CARLA REGINA SOUSA .Escrevenle Autorizada
TANIA ANGElITA a TR1NDADE .Escrevente Aulorizada

CAAOllNEDE SOUSA .Escrevente Autorizada

Pelo presente instrumento,

I -ULBRA RECEBívEIS S.A., sociedade por ações com sede social na Rua Fioravante

Milanez, 206, Canoas, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob n° 05.388.437/0001-68, neste

ato representada na forma de seu Estatuto Social (doravante simplesmente denominada

"EMISSORA"); e

11- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., pessoa jurídica com sede na cidade de,São
"

Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, no 2439, 11° andar, inscrita no CNPJ sob o "no

00.806.535/0001-54, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, nomeada nesta

escritura como AGENTE FIDUCIÁRIO e nela intervindo, representando a comunhão de

debenturistas, adquirentes das debêntures objeto da presente emissão (doravante

simplesmente denominada "AGENTE FIDUCIÁRIO").

vêm por esta e na melhor forma de direito, celebrar a presente escritura de emissão de

debêntures (a "Escritura"), mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA -DA AUTORIZAÇÃO

1. A presente Escritura é celebrada com base na autorização da Assembléia Geral

Extraordinária da EMISSORA realizada em 27.12.2002.

CLÁUSULA SEGUNDA -DOS REQUISITOS
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FRANCISCO JosÉ. el'
2.2. Arquivamento da Ata da Assemblela Geral Extraordl.".ÚCIA BATISTA DA SIL .Oficial AJudante

ARITA LOBO ESTANGARliN .Oficial Ajudante
CARLA REGINA SOUSA .Escrevente Autorizada

A Ata da Assembléia Geral Extraordinária da EMISSaRA'\ t~IZ"(IcfaT.mA~..~12[~utaul11a
CAROllNE DE SOUSA .Escrevente Autorizada

aprovou a emissão de Debêntures, foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande

do Sul sob o n° 2223231 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em

18.02.2003 e no Zero Hora em 18.02.2003.

2.3. Arquivamento da Escritura de Emissão

A presente Escritura, por instrumento particular, nos termos do artigo 62, inciso II, da Lei n°

6.404/76 será inscrita na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.

CLÁUSULA TERCEIRA -DA EMISSÃO

3.1. Colocação

o lançamento das Debêntures será público, com a intermediação de instituições financeiras

integrantes do sistema de distribuição, para colocação no mercado não organizado, adotando-

se o procedimento diferenciado de que trata o artigo 33 da Instrução CVM n° 13/80.

3.2. 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.

~3.3. Destinação dos Recursos

Os recursos provenientes desta emissão destinar-se-ão a sustentar o programa de aquisição

de direitos creditórios oriundos da CELSP -Comunidade Evangélica Luterana São Pauto,

mantenedora de ULBRA, Universidade Luterana do Brasil (a "ULBRA"), atividade que constitui

o objeto social exclusivo da EMISSORA.

CLÁUSULA QUARTA -DAS CARACTERísTICAS DAS DEBÊNTURES

4.1. Data da Emissão e de Vencimento
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Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntul e~ cla:.; qu;iis t,"a';a â pre5ente

Escritura será 1° de janeiro de 2003 (a "Data de Emissã~QJ~i~&~,t;l8~~~~ de
" .AUTENTICA Ç -OAS

Janeiro de 2012. AUTENTICOapresentecópiafotoslálicapo A O

fiel do documento que me foi apresentador Ser uma reprOdução

, EM TESTEMUNHO DA v:~~m qual Conreri

4.2. Quantidade de Titulas C ADE
ancas, 3 1;1~~~

Serão emitidas 205.000 (duzentas e cinco mil) Debêntures:JANA L$~I~N~'sCO J ~~~beliâo
AR/TA LOBOATisTA O SILVA. Oficial AJudante

CARLA REGINAEsTANGARUN .Oficial Ajudante
TANIA ANGEUTA sOUsA -Escrevente Autorizada

4.3. Valor Nominal Unltarlo CARO UNE B TRINOAOE .Escrevente Autorizada
OE sOUsA .Escrevente Autorizada

As Debêntures terão valor nominal unitário na Data da Emissão de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

4.3.1. 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 Indice ("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 Indice de Preços ao Consumidor -IPC, calculado

pela FIPE -Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo, ou,

na falta deste, o Indice 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 aplicáve' à atualização monetária, desde que observada a legislação

vigente.

4.4. Valor Total da Emissão

i.OOO.OOO,OO (duzentos e cincoo valor total da emissão, na Data de Emissão, é de R$ 20:

milhões de reais).
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4.5. Séries

A emissão das Debêntures será realizada em série única. FRANCISCO
JANA LÚCIA BATISTA DA SILVA \Oficial Ajudanle

ARITA LOBO ESTANGARliN .Oficial Ajudanle
CARLA REGINA SOUSA.Escrevenle Autórizada

TANIA ANGEliTA B TRINDADE- Escr9venle AutoriZada
CARO UNE DE SOUSA- Escrevente Autoritada

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.

4.6. Forma e Conversibilidade

4.7. Espécie

As Debêntures serão da espécie subordinada.

4.8. Subscrição e Integralização

Todas as Debêntures desta Emissão serão subscritas por 100% (cem por cento) do seu valor

nominal e integralizadas em dinheiro ou créditos no ato da subscrição, observado o disposto

nos itens 4.8.1 e 4.8.2 a seguir.

4.8.1- Exclusivamente 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 1° dia
do mês em que ocorrer a subscrição e integralização efetiva da debênture. t I II

4.8.2 -Para as Debêntures subscritas e integralizadas a partir do segundo dia de cada mês,

sem prejuízo do disposto no item 4.8.1 acima, o valor da integralização será atualizado

mediante a aplicação da variação do indice Geral de Preços do Mercado -Número indice

(IGP-M) relativo ao mês anterior, calculado de forma "pro-rata-temporis", 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 no item 4.9, calculada exponencialmente "pro

rata" por dias, desde o primeiro dia do mês até o dia da integralização efetiva.

4.9. Remuneração

4.9.1 -As Debêntures desta emissão 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, atualizado de

acordo com o item 4.3.1 desta Escritura.
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4.9.2 -O valor total da remuneração será pago sempre rt:) ~6C;:R~~~

subse qOente ao mês de a
p ura ç ão JANA LUCIA BATISTA DA 'SIL~ .Oficial Ajudante

.ARITA LOBO ESTANGARLIN .Oficial Ajudante
CARLA REGINA SOUSA. Escrevenle Autorizada

TANIA ANGELITA B TRINDADE. Escrevente Autorizada

4.9.3 -A remuneração será devida até a data de vencimento da::~ paralaAdessmGItiraçãOia

(6° dja útil do mês de janeiro de 2012).

4.10. Amortização

A EMISSORA promoverá a amortização integral das Debêntures da presente Emissão, em 8

(oito) parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira no 25° (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 de

que trata o item 4.9 desta Escritura:

Parcela Percentual de Amortização

em relação ao total da Emissão

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

12,50%

Data

1a

2a

3a

4a

5a

6a

7a

8a

6° dia útil de janeiro de 2005

6° dia útil de janeiro de 2006

6° dia útil de janeiro de 2007

6° dia útil de janeiro de 2008

6° dia útil de janeiro de 2009

6° dia útil de janeiro de 2010

6° dia útil de janeiro de 2011

6° dia útil de janeiro de 2012

o valor de cada uma das parcelas de amortização corresponderá á aplicação do respectivo

percentual, conforme definido acima, sobre 100% (cem por cento) do valor nominal atualizado

de cada Debênture, de acordo com o item 4.3.1 desta Escritura.

4.11. 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 Rua Boa -São Paulo -SP G

4.12. Local de Pagamento

t
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~Os pagamentos referentes à remuneração a que fazem jus as a6~~~~ ser} us (i)
~:J.t' co JOSE I: .TabelIão

utilizando-se os procedimentos adotados pela CBLC -COmpd'A~umlflJfll~~ rde8l: uàd~ã.Ode~
~~CI\aLlA. ANGARLIN .Oficial Ajudaf\le

Custódia, ou (ii) na hipótese do debenturista não estar vi~A~~~NM@~ fSist&mSl.utp~
A TRINDADE. Escrevente Autorizada

Instituição Financeira contratada para este fim, pela EMISSoRA;AROLINE DE SOUSA -Escrevente Autorizada

4.13. 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 do Estado de São Paulo S.A. 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.

4.13.1. Reserva para pagamento de Juros

A partir do 1° (primeiro) dia de cada mês, todos os valores decorrentes do recebimento de

direitos creditórios adquiridos pela EMISSORA junto a ULBRA (os "Direitos Creditórios") serão

obrigatoriamente transferidos para a Conta de Reservas de Juros até que os valores ali

depositados sejam equivalentes ao valor do pagamento de juros devidos no ::orrente mês.

4.13.2 Reserva para pagamento de Amortização

Mensalmente, a partir do 13° mês, inclusive, contado da Data de Emissão das Debêntures,

imediatamente após ser completada a formação do adequado saldo da Conta de Reserva de

Juros nos termos do item 4.13.1 acima, iniciar-se-á a constituição da Conta de 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 1112 (um doze avos) do

valor previsto para o pagamento da próxima parcela de amortização das Debêntures destaemissão. /, ,

4.13.3 Supervisão das Contas de Reserva

A constituição e a manutenção adequada da Conta de Reserva de Juros e da Conta de

Reserva de Amortização serão supervisionadas pelo Agente Fiduciário, que poderá a qualquer

momento solicitar extratos, saldos, posições e informações sobre aludidas reservas junto ao

Banco do Estado de São Paulo S.A., 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 moviml!ntações das mesmas contas.
' o', (\~
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AUTENTICAÇÃO
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Os saldos existentes nas referidas contas de reserva deverao &I -erTD~~"~~U~tICOS ,

ou em outras modalidades de aplicações financeiras de rend~~Mas, 3 1 M

~ poa t\ /)

FRANCiSCO JOS ~~
JANA LÚCIA BATISTA DA SIL -Oficial Ajudante

ARITA LOBO ESTANGARLIN- Oficial Ajudante
4.14. Prorrogação dos Prazos CARLA REGINA $OUSA- Escrevente Autorizada

TANIA ANGELITA B TRINDADE -Escrevente Autorizada

CAROLINE DE SOUSA -Escrevente Autorizada

Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação, até o

primeiro dia útil subseqClente, 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.

4.15. 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" nos mesmos jornais onde regularmente a EMISSORA

veicula as informações aos seus acionistas, mais precisamE:nte no Jornal Zero Hora.

4.16. 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 o

término do último mês do calendário, independentemente de aviso, interpelação ou notificação

judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

inadimplência da EMISSORA, com referência às obrigações assumidas nesta

Escritura, bem como as do parágrafo terceiro do artigo 55 da Lei n° 6.404/76;
(i)

inadimplência da EMISSORA ou da CELSP -Comunidade Evangélica Luterana Sãol

Paulo, mantenedora de ULBRA, Universidade Luterana do Brasil, com referência às

obrigações assumidas no Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos

Creditórios e Outras Avencas firmados entre elas em 28 novembro de 2002

(28/11/2002) , com interveniência do Agente Fiduciàrio ("Contrato de Promessa de

Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras Avencas").

~

inadimplência da EMISSORA ou da CELSP -Cvmunidade Evangélica Luterana São

Paulo, mantenedora de ULBRA, IJn.versidade Luterana do Brasil, com referência às

obrigações assumidas no Contrato de Prestação de Bancários e Reservas

C\
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S.A., com interveniência do Agente Fiduciário, ~actn>,dES ~0~.J ~ ~91'Re 2003

(30/01/2003), ("Contrato de Prestação de Serviços BaltM~Lq~b;JO's\)L I~ ~~

JANA LUCIA BATISTA DA SIL .Oficial Ajudanle

ARITA LOBO ESTANGARLIN .Oficial Ajudante

dissolução ou liquidação da EMISSORA. e CARLA REGI~A SOus:A, Escrevente Autorizada
, TANIA ANGELITA B TRINDADE. Escrevente Autorizada

CAROLINE DE SOUSA .Escrevente Autorizada

decretação de falência, insolvência ou pedido de concordata pela EMISSORA.

(iv)

(v)

4.16. Preferência

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 4° do artigo 58 da Lei n. 6.404/76, alterada

pela Lei n. 9.457/97.

4.17. Juros e Multa Convencional

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.

4.18. Decadência dos Direitos aos Acréscimos

o não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer a.as

obrigações pecuniárias da EMISSORA, nas datas previstas nesta Escritura, ou em comunicado

por ela pubJicado, não lhe dará direito ao recebimento de remuneração pelo período relativo ao

atraso, sendo-lhe, todavia, assegurados os diieitos adquiridos até a data do respectivo

vencimento.

<Ii)
4.19. Notificações

As comunicações a serem enviadas por qualquer das partes nos termos desta Escritura

deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:

I oJ
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Para a EMISSORA: Canôas, ~ 1 .M

~ ..:

FRANCISCO JOS a el'
.JANA LÚCIA BATISTA DA I A. Oficial AjudanteUlbra Recebívels S.A. ~A~ITA LOBO ESTANGARLIN .Oficial Ajudante .
M.

I nez 206 Canoas, Rio Grande do ~I'!LA REGINA SOUSA- Escrevente AutorizadaRua Floravante I a, , .Tl\AI~M~IT~~~I~ Escrevente Aulorlzada

h Herm ann Gedrat -DIretor de Rela\,u~~~rr1J!:: b'c"SOUSA -Escrevente Au)orizadaA/C Sr. Jo annes

Telefone: (051) 477.91.21

Fac-símile: (051) 477.91.60

Para o AGENTE FIDUCIÁRIO:II

Planner Corretora de Valores S.A.

Av. Paulista, n° 2439, 11° andar

A/C: Departamento de Agente Fiduciário

Telefone: 11 3061.9444 ramais 467/459

Fac-símile: 11 3061.0975

4.19.1 -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 QUINTA -OBRIGAÇÕES DA EMISSORA

5.1. A EMISSORA obriga-se a:

não realizar operações fora de seu objeto social;(i)

proceder à adequada publicidade dos dados econômico-financeiros, nos termos da

Lei n° 6.404/76, promovendo a publicação de suas demonstrações financeiras

anuais;

(ii)

complementar a publicação dos documentos referidos no item anterior, com notas

explicativas e outros quadros analíticos ou financeiras legalmente

exigíveis;

(iii)

01\\ ,
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Creditórios ou no Contrato de Prestação de: a expressa

anuência do Agente Fiduciário;

(v)

FRANCISCO JOSÉ L
JANA LÚCIA BATISTA DA SILVA'Oficial Ajudante

ARITA-lO~9...ESTAN.Ç].}.BI,1.I» -Oficiill AJudante
manter sua contabilidade atualizada e efetuar Q$\FfL$.~WQ6u~WA~r~t~~t.i~O

..TANIA~~.QE!.lTA B TRINDADE. Escrevente AutorIzada
com os princípios contábels geralmente aceitos nQ;m<Sti4t: DE SOUSA. Escrevente Autorizada

manter junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A. Conta de Reserva de Juros e

Conta de Reserva de Amortização; e
(vi)

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 Créditórios, Contrato de Prestação de Serviços

Bancários e as contas de reserva referidas no item 4.13 desta Escritura.

(vii)

CLÁUSULA SEXTA -OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA EMISSORA

A EMISSORA está adicionalmente obrigada a

6.1. Fornecer ao AGENTE FIDUCIÁRIO:

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;

(i)

com a maior brevidade possível, qualquer informação que, razoavelmente, lhe

venha a ser solicitada; e
(ii)

as informações pertinentes à Instrução CVM n° 202/93, com a mesma periodicidade

prevista para o envio dessas informações à CVM.

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 da remuneração das debêntures objeto desta Escritura.

6.3. Submeter, na forma da lei, suas contas e balanços a exame por empresa de

independente, registrada na CVM.
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6.4. Manter sempre atualizado o registro de companhia

acionistas e debenturistas as demonstrações financeiras
artigo 176 da Lei n° 6.404/76, quando solicitado. " "ARiTA- LoBõ ES~TANGARUN ::OficiaIAjudante

CARLA REGINA SOUSA -Escrevente Autonzada
TANIA ANGELITA B TRINDADE -Escrevente ~utonzada

., -CABDJ,.INe DE 5()\JStI- E$crevente !4:utonz8da
6.5. Manter em adequado funcionamento um orgao para atenaer, ae fOrma eficiente, aos

debenturistas, ou contratar instituições financeiras autorizadas para a prestação desse serviço.

saus

no

6.6. Não manter qualquer ligação com o AGENTE FIDUCIÁRIO que o impeça de exercer

plenamente suas funções.

CLÁUSULA SÉTIMA -DO AGENTE FIDUCIÁRIO

7.1. A EMISSORA nomeia e constitui AGENTE FIDUCIÁRIO da presente Emissão, PLANNER

CORRETORA DE V ALORES S.A., 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.

7.2. 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 3° da Lei daSI

Sociedades por Ações, e o artigo 10 da Instrução CVM n° 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-Ias;

não ter qualquer ligação com a EMISSORA que o impeça de exercer suas

funções; e

(iv)

estar ciente da Circular n° 1.832, de 31 de outubrolde 1990, do Banco Central

Brasil.

(v)
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7.3. O AGENTE FIDUCIÁRIO exercerá suas funções

Escritura ou de eventual aditamento relativo à
ÇARJ,,~.BF.GlNA~SQUSA. Escrevente Autorlzaoà

de suas funções até a sua efetiva substituição e/ou vencim~~~ ~L!l;teIJê;m~re.I!E .Escrevente Autorizada
CAROI-INE DF SOl !c:, ~,;rrf'!vf'!nte Autorizada

7.4. Será devida pela EMISSORA ao AGENTE FIDUciÁRIO, a título de honorários pelos

deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da Lei e desta Escritura, parcelas

semestrais de R$ 9.000,00 (nove mil reais) cada uma, vencendo-se a primeira 05 (cinco) dias

após a concessão do registro pela CVM e as demais obedecendo a mesma periodicidade.

os honorários acima serão atualizados anualmente, a partir do pagamento da

primeira parcela, 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-Io

nesta Escritura.

(i)

a remuneração prevista neste item 7.4 será devida mesmo após o vencimento das

Debêntures, caso o AGENTE FIDUCIÁRIO ainda esteja atuando na cobrança de

inadimplências não sanadas pela EMISSORA;

(ii)

(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, taM

como auditoria e/ou fiscalização, entre outros, ou assessoria legal à EMISSORA; .110

os serviços do AGENTE FIDUCIÁRIO são restritos aos previstos na legislação'J

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;

(iv)

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 inciuem também os gastos com

honorários advocatícios de terceiros, depósitos, custas e taxas judiciárias nas ações

propostas pelo AGENTE FIDUCIÁR!O, ou der;orrl~ntes de ações contra ele --

(v)
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riscos

intentadas, no exercício de sua função ou

na defesa dos debenturistas, ou ainda que lhe causem

financeiros, enquanto representante da

despesas, depósitos e custas judiciais decorre~~~~~~~aC~mAAiW1e.B~s
TANIA ~..~~crevenCe ~urõ'ifzaãa

judiciais serão igualmente suportadas pelos c~~f~.e~.g~D A A~mcre~torIUda ~'S~ .~crevente Autorizada

remuneração e as despesas reembolsáveis do AGENTE FIDUCIARIO na hipótese

de a EMISSORA permanecer em inadimplência com relação ao pagamento destas

por um período superior a 30 (trinta) dias, podendo o AGENTE FIDUCIARIO e seus

prepostos solicitarem garantia prévia dos debenturistas para cobertura do risco de

sucumbência;

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;

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) e quaisquer

outros tributos que venham a incidir sobre a referida remuneração, excetuando-se o

Imposto de Renda nas alíquotas vigentes na data de cada pagamento.

7.5. Além de outros previstos em lei ou em ato norrnativo da CVrv1 e nesta Escritura, constituem

deveres e atribuições do AGENTE FIDUCIÁRIO:

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;

(i)

renunciar à função na hipótese de superveniência de conflitos de interesses ou de V

qualquer outra modalidade de inaptidão;

(ii)

conservar, em boa guarda, toda a escrituração, correspondência e demais papéis

relacionados com o exercício de suas funções;
(iii)

supervisionar a Conta de Reserva de Juros e Conta de Reserva de Amortização

que a Emissora deverá manter junto ao Banco do Estado de São Paulo S.A, por

meio de recebimento de extratos bancários, saldos, posições e outros documentos

ou informações comprobatórios da formação, manutenção e adequação das

referidas reservas.
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verificar, no momento de aceitar a função, a ~Q8~d~

nesta Escritura, diligenciando no sentido de

ou defeitos de que tenha conhecimento;

contidas(v)

ARITA LOBO ESTANGARLIN .Oticial Aludante
CARLA REGINA SQUSA- Escrevente Autorizada

TANIA ANGEL\TA B TRINDADE -EscreventeAutorJzada
~6.Q.bINEDE SOUSA. Escrevente Autorizada

promover nos competentes órgãos, caso a EMI~~uRA não o faça, o arquivamento

desta Escritura e respectivos aditamentos, sal'"!ando as lacunas e irregularidades

porventura neles existentes, C3SO em que o oficial do registro notificará a

administração da EMISSORA para que esta lhe forneça as indicações e

documentos necessários;

acompanhar a observância da periodicidade na prestação das informações

obrigatórias, alertando os debenturistas acerca de eventuais omissões ou

inverdades constantes de tais informações;

emitir parecer sobre a suficiência das informações constantes das propostas de

modificações das Debêntures;

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;

solicitar, quando considerar necessário, auditoria extraordinária na EMISSORA;

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 doJ-v

Debenturistas para deliberar sobre a matéria; /

convocar, quando necessário, a Assembléia de Debenturistas, mediante anúncic

publicado, pelo menos três vezes, nos órgãos de imprensa nos quais a EMISSORA

deva efetuar suas publicações, conforme disposto no item 4.14 da cláusula quarta;

comparecer à Assembléia dos Debenturistas a fim de prestar as informações que

lhe forem solicitadas;

elaborar o relatório destinado aos debenturistas, nos termos do artigo 68, parágrafo

primeiro, letra "b", da Lei n° 6.404/76, o qual; conter, pelo menos, as

seguintes informações:

(\
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1~~AR,
nas

a) t I .-.~ Canoas,
even ua omlssao ou Incorreçao de que tenha

informações divulgadas pela EMISSORA ou aing~A FR,

obrigatória prestação de informações pela EMISSO~ITA LOBO ESTANGARLIN .Ôficial Ajudante
'~A REGINA SOUSA- Escrevente Autorizada

TANIA ANGELITA B TRINDADE. E$crevente Autorizada

CAROLINE DE SOUSA c Escrevente Autorizada

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, repactuaçãc 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.

(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: ~ .1'

/

a) na sede da EMISSORA;
I\

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

15

'(



SEGUN[ JU IAtSt::Li

AUTEN
IJ\lAIU

ICAÇ

ANUA
AUTENTICO a presente Cópia fOi

fiel do documento que me foi a
EM TESTEMUNH v

3 1 MAR.
~uas

Canoas,

publicar, nos órgãos de imprensa em que a -

publicações, conforme disposto no item

comunicando aos debenturistas que o relatór~~~~~Ua~I=z~ais
IN1iÃDE-.-Elc~~ente Autorizadaindicados na alínea "xiv" acima; CAROIINF nr: ~,.,! " , '.-c"'vente Autorizada

manter atualizada a relação dos debenturistas e seus endereços, mediante

inclusive, gestões junto à EMISSORA e à instituição prestadora de serviços de

debêntures;

fiscalizar o cumprimento das cláusulas constantes deste instrumento, especialmente

daquelas impositivas de obrigações de fazer e não fazer;

notificar aos debenturistas, se possível individualmente, no prazo máximo de 60

(sessenta) dias a contas 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;

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;

verificar e supervisionar, mediante o recebimento de extratos de contas emitidos

pelo Banco do Estado de São Paulo S.A., 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 n e

ocorrência de qualquer divergência, imprecisão ou insuficiência.
I

{1(
"

7.6. 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: J
(i) declarar, conforme o previsto no item 4.15 retro, antecipadamente vencidas as

Debêntures e cobrar seu principal e acessórios nas com lições da presente Escritura;

I

fJ
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(ii) tomar qualquer providência para a

representar os debenturistas em processo de
I .. d - xt . d .. I d EMISSORA ' CARLA REGINA SOUSA .Escrevente Autorizada

IqUI açao e raJu Icla a, e TANIA ANGELITA B TRINDADE. Escrevente Autorizada

CAAOLINE DE SOUSA- Escrevente Autorizaaa

requerer a falência da EMISSORA se não mais existirem bens para garantir as

obrigações da EMISSORA.

7.6.1. O AGENTE FIDUCIARIO poderá exercer a atribuição prevista na alínea "j" 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 4.15 da cláusula quarta, retro.

7.6.2. O AGENTE FIDUCIÁRIO somente se eximirá da responsabilidade pela não adoção das

medidas contempladas nas alíneas "i", "jj" e "iv" do item 7.6. 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.

7.6.3. 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. /

7.7. 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, o'J pela CVM. Na hipótese da

convocação não ocorrer até 15 (quinze) dias antes do término do prazo acima citado, caberá à

EMISSORA efetuá-Ia, sendo certo que a CVM poderá nomear substituto provisório, enquanto

não SE: consumar o processo de escolha do novo AGEt~TE FIDUCIÁRIO. Na hipótese de
..-

substituição do AGENTE FIDUCIARIO, a remuneração do novo AGENTE FIDUCIARIO nao

poderá ser superior à vigente à época para o substituído.

/

1

7.7.1. Na hipótese de não poder o AGENTE FI DUCIÁRIO continuar a exercer as funções por

circunstâncias supervenientes a esta Escritura, deverá comunicar Imediatamente o fato aos

debenturistas, pedindo sua substituição. ry
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I d b .. d Canoas. ~ 1 U ~ - d7.7.2. E facu tado aos e enturlstas. apos o encerramento o prazo p~rà 'd as

Debêntures no mercado, proceder à substituição do AGENTE fA~ll~"~~~~A .-~~~anle

seu substituto, em Assembléia dos Debenturistas especialmente ~~~~~scr~I:I:~~~r~;~~a

TANIA ANGELITA B TRINDADE -Escrevente Autorizada
CAROLINE DE SOUSA -Escrevente Autorizada

7.7.3. Em qualquer hipótese, a substituição do AGENTE FJDUCIARIO ficará sujeita à

comunicação prévia à CVM e a sua manifestação acerca do atendimento dos requisitos

previstos no artigo 8° da Instrução CVM n° 28, de 23 de novembro de 1983, e normas

posteriores.

7.7.4. A substituição, em caráter permanente, do AGENTE FIDUCIARIO deverá ser objeto de

aditamento à Escritura de Emissão, devendo este ser arquivado na Junta Comercial do Estado

do Rio Grande do Sul.

7.7.5. Aplicam-se às hipóteses de substituição do AGENTE FIDUCIARIO as normas e preceitos

a este respeito promulgados por atos da CVM.

CLÁUSULA OIT A V A -DAS DESPESAS DO AGENTE FIDUCIÁRIO

8.1. 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 documental mente comprovadas.

8.1.1. O ressarcimento do qual a presente cláusula trata será efetuado imediatamente após a

entrega à EMISSORA dos documentos comprobatórios das despesas incorridas pelo AGENTE

FIDUCIARIO.

8.1.2. As despesas às quais se refere esta cláusula compreendem:

1despesas com publicação de relatórios, avisos e notificações conforme previsto

nesta Escritura ou que vierem a ser exigidas pela legislação/regulamentação;

(i)

(ii) despesas com extração de certidões;

despesas com locomoção entre Estados da Federação e respectivas hospedagens,

quando necessárias ao desempenho das funções; e
(iii)

despesas com eventuais levantamentos adicionais ou periciais que vierem a ser

imprescindíveis se ocorrer omissões e/ou cbsc~ridades nas informações pertinentes

aos estritos interesses dos debentIJíistas.

(iv)

~:-.
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8.1.3. O crédito do AGENTE FIDUCIARIO por despesaf!I<n~nc;~~;J't1~~~eSm~~mB:paeri
proteger direitos e interesses ou realizar créditos dos debenturistas ' sido

, .d . d ' "d d EMISSORA Gan.oas,
saldados, sera acresci o a IVI a a e gozara das

Debêntures, preferindo a estas na ordem de pagamento. FRANCISCO
JANA

ARITA

CARLA REGINA SOUSA -Escre\lente Autorizada
TANIA ANGELITA B TRINDADE -Escrevente Autorizada

CAROLINE DE SOUSA -Escrevente Autorizada..
CLAUSULA NONA -DA RENUNCIA

9.1. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA -DA ASSEMBLÉIA DOS DEBENTURISTAS

10.1. 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.

10.2. A Assembléia dos Debenturistas desta Emissão poderá ser convocada pelo AGENTE

FIDUCIARIO, pela EMISSORA, por debenturistas que representem, no mínimo, 10% (dez por

cento) das Debêntures em circulação ou pela CVM.

10.3. Aplicar-se-á à Assembléia dos Debenturistas, no que couber, o disposto na Lei n°

6.404/76 para Assembléia Geral de Acionistas.

10.4. 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.

10.5. A Assembléia poderá, pelo voto de titulares de cinqOenta e um por cento (51%), no

mínimo, das Debêntures em circulação, aprovar modificações nas condições das Debêntures.

10.6. Será facultada a presença dos representantes legais da EMISSORA nas Assembléias

dos Debenturistas.

10.7. O AGENTE FIDUCIARIO deverá comparecer à Assembléia

aos debenturistas as informações que lhe forem solicitadas.

Debenturistas e prestar
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fiel do documento que me fol apresentado e com qual conlerl
EM TESTEMUNHO DA VERDADE

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -OUT~'S1et8PÔSI

BFRANCISCO JO .Ta lião
..-JA A LUCIA BArl TA A LVA. çlal Ajul1anle

Caso qualquer das dlSposlçoes ora aprovadas Ve~.18LSeb' ~~s~ egs~~lm){áli1lia ou
CARL.A.. REGI!-J-A.. §OUSA -Escrq~rt~.~l°rizada

Ineficaz, prevalecerao todas as demais dISpOSI~~.$ dillaOlI.EtJ~MAO~rE~~am-6),

.,çAROLINE .DE SQUS.A -Es.~e'i~nle Autorizada
comprometendo-se as partes, em boa-fe, a SubstlIulr a alSposlçao aTelaaa por outra

que, na medida do possível, produza o mesmo efeito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -DECLARAÇÕES

o AGENTE FIDUCIARIO declara à Emissora que12.1

(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;

a celebração desta Escritura e o cumprimento de suas obrigações aqui previstas

não infringem qualquer obrigação anteriormente assumida pelo AGENTE

FIDUCIARIO; e

(ii)

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e eficaz do AGENTE

FIDUCIARIO, exeqOível de acordo com os seus termos e condições.

(iii)

A Emissora neste ato declara que:

(i) 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

esta Escritura constitui uma obrigação legal, válida e eficaz da EMISSORA,
exequível de acordo com seus termos e condições. í ,

(ii)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo 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 qu~i~~~~o. -

~ I\UT A UTEEL!ONAIO
~ I: ENTICO a presente có:ta r' c A ç ~E

o CANOAS
OIOstalIca Por

ser urna te

~tOdUÇão~~\,..>.\

Canoas, 19 de

CAP.LA .Oficial Ajudante..,.
"co .~n,I~4

J/
!/

Ruben cker

ULBRA EIS s.A.
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