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sLw CoRRETORA DE VALORES E CÂÀ4B|O LTDA., instituição financeira com sede na
cidade de são Pauto, Estado de são pauto, na Rua Doutor Renato paes de Barros, n. 717,
í0'andar, bairro ttaim Bibi, CEp 04530-OOí, inscrita no CNPJ/ME sob o
n' 50.657.675/000Í -86 ("Aqente Fiduciário"), na quatidade de representante da
comunhão dos interesses dos titutares de Debêntures (conforme definido abaixo)
("Debenturistas"), nos termos da Lei no 6.404, de r5 de dezembro de 1916, conforme
atterada ("Lei das Sociedades oor Ações,,), neste ato representada na forma de seu
contrato sociat.

INSTRUI,IENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE CESSÃO HDUCIÁRIA DE DIREITO
CREDTTÓR|OS E^,1 GARANTTA E OUTRAS AVENçAS

Pe[o presente instrumento particular firmado nos termos do artigo 6ó-B da Lei n.4.72g,
de Í4 de jutho de í9ó5 ("Lei n'4.728165"), coín a redação que the foi dada peto artigo
55 da Lei n'í0.931, de 2 de agosto de 2004 (.,Lei n" .t0.93íl04,,), e das disposiçôes
pertinentes da Lei n' ,l0.406, de l0 de janeiro de 2002, conforme alterada (.,códieo
Ciü["), dos artigos 18 a 20 da Lei n" 9.514, de 20 de novembro de 1997, conforme
alterada ("Lei n" 9.514197"), as partes:

D^4CARD sEcuRlrrzADoRA S.A. , sociedade anônima sem registro de companhia aberta
perante a comissão de valores Mobitiários (''cvM"), devidamente organizada e existente
de acordo com as leis da Repúbtica Federativa do Brasit, com sede na cidade de são
José dos Campos, Estado de 5ão pauto, na Avenida Cassiano Ricardo, n.52í 3' andar,
sata 8, Torre B, bairro parque Residencial Aquarius, CEp 12246_g70 'inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (.,cNpJ/ME,,) sob o
n'36.738.874/0001-29 neste ato representada na forma de seu estatuto social,
doravante designada simptesmente como,,Fiduciante',

(sendo a Fiduciante e o Agente Fiduciário referidos em conjunto como ,,partes,, e,
individual e indistintamente, como,,parte',)

E, na qualidade de partes intervenientes:

DT CARD cARTÕEs DE cRÉD[o s.A., sociedade anônima, sem registro de companhia
aberta perante a cVM, com sede na cidade de sáo José dos campos, Estado de são
Paulo, na Avenida cassiano Ricardo, n'52í, 3o andar, sata 02, bairro parque
Residencial Aquarius, cEP 12246-970, inscrita no cNpJ/ME sob o n. 16.581.201/ooo1-
37, neste ato representada na forma de seu estatuto sociat, por seus representantes
legais abaixo subscritos (,,DMCard Cartoes',) ;

DMCARD PROCESSAIÂENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIÀAENTO LTDA.,
sociedade limitada, com sede na cidade de são José dos Campos, Estado de são pauto,
na Avenida cassíano Ricardo, n'521, 3'andar, sala 01, Torre B, no bairro parque
Residencial Aquarius, cEP 12246-970, inscrita no cNpJ/ME sob o no 05.355. ogo/ooot -
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57, neste ato representada na forma de seu contrato sociat, por seus representa
legais abaixo subscritos ("DMCard Processamento,,); e

DI CARD frlElos DE PAGAÀ ENTo LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de
São Jose dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo, no 521, 3o
andar, sata 0í , Torre B, no bairro Parque Residenciat Aquarius, cEp 12246-g70, inscrita
no CNPJ/ME sob n' 22.371 .65í1000í-20, neste ato devidamente representada nos
termos de seu contrato social, por seus representantes abaixo subscritos (,,DMCard
Credenciadora" e, em conjunto com a DMCard Cartões, e com a DMCard
Processamento, as "Partes lntervenientes,')

Considerando que

(a) em í3 de abrit de 2020, por meio do 'lnstrumento porticulor de Escritura do
1o Emissõo de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, do Espécie com
Garantio Reol, com Gorantio Fidejusório Adicional, em Série única, poro
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Dillcard securitizadoro s.A."
("Escritura de Emissão"), a Fiduciante emitiu 200.000.000 (duzentos mithoes)
de debêntures simptes, não conversíveis em ações, da espécie com garantia
reat, com garantia fidejussória adicionat, em série única, totalizando o
montante de RS 200.000.000,00 (duzentos mithões de reais), observada a
possibitidade de distribuição parciat das debêntures (

"Emissão", respectivamente) ;

(í )

"Debêntures" e

(b) em garantia do pagamento das Debêntures:

(2)

por meio da Escritura de Emissão, a DMCard Cartões, a DMCard
Processadora, a DMCard Credenciadora, o Sr. Denis Cesar Correia, a Sra.
Patrícia Áüta Frenkel Correia, o Sr. Juan pabto Garcia Agudo, a WBBS
Hotding Ltda., o Sr. Wiltian Bruretti de Souza e a Sra. Beatriz Brunetti de
Souza prestaram fiança ("Fiadores,, e,, Fianca " respectivamente);

por meio do "lnstrumento Particular de Alienação Fiducioria de Ações
de Emissõo do DltlCord Securitizodoro S.A. e Outros Avenças,' (.,Contrato
de Atienacão Fiduciária de Aç§s5" e, em conjunto com o presente
instrumento, os "Contratos de Garantia',), será constituída, em favor
dos Debenturistas, representados peto Agente Fiduciário, na quatidade
de agente fiduciário das Debêntures, a atienaçáo fiduciária da totatidade
das açóes de emissão da Fiduciante, de titutaridade da DMCard Cartôes
e da DMCard Processamento ("Alienacáo Fiduciária de Acões',);

por meio do presente instrumento, a Fiduciante deseja ceder
fiduciariamente em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente
Fiduciário, a totatidade (i) dos üreitos Creditórios Vincutados (conforme
definido abaixo), (ii) dos direitos creditórios decorrentes da Conta
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(c)

Centra[izadora (conforme definida abaixo) e (iii) dos direitos creditó
decorrentes dos lnvestimentos Permitidos (conforme definido abaixo),
nos termos da cláusula 1 abaixo ("Cessão Fiduciária,, e, em conjunto
com a Fiança e a Atienação Fiduciária de Açóes, as ,,Garantias,,); e

(4) a constituição da Cessão Fiduciária foi aprovada nos termos da
Assembteia Geral Extraordinária da Fiduciante reatizada em l3 de abrit
de 2020 ("AGE da Fiduciante").

a DMCard Processamento é sociedade integrante do grupo econômico da
DMCard Cartôes, responsávet pelo processamento das operações rea[izadas com
os cartões de crédito da bandeira .DMCard,,, administrados peta DMCard
Cartóes ("Cartóes DMCard"), das quais decorrem, dentre outros, os Direitos
Creditórios Vincutados, nos termos do,,Contrato de prestaçõo de Serviços,,,
celebrado em í'de fevereiro de 2Ol3 entre a DMCard Cartões e a DMCard
Processamento, conforme aditado de tempos em tempos ( "Contrato de
Processamento" );

(d) a DMCard Credenciadora é sociedade integrante do grupo econômico da DMCard
cartões, responsável peto credenciamento dos estabetecimentos comerciais
parceiros ("Estabetecimentos comerciais") paÍa aceitação dos cartôes DMCard
como meio de pagamento para as compras de produtos e serviços junto aos
referidos Estabetecimentos comerciais, bem como para o recebimento dos
pagamentos das faturas dos cartões t»Ácard emitidos no âmbito da parceria
firmada entre a DMCard cartóes e o referido Estabelecimento comercial, nos
termos das "condições Gerais da Afirioçõo de Lojisto oo sistemo DrÁcord de
cortões", conforme alteradas de tempos em tempos, bem como dos respectivos
"Termo[s] de Afilioção de Lojista. celebrados petos Estabetecimentos
comerciais e validado peta DMCard cartões e peta DMCard credenciadora
("Convênio com Loiistas,');

(e) para operacionalizar a cessão Fiduciária aqui prevista, a Fiduciante contratou
os serviços do Banco Bradesco S.A. (,,Aqente Depositário',), o quat
desempenhará os serviços de (r) cobrança bancária dos Direitos creditórios
Vinculados, nos termos do "Contrato Nra prestoçõo de Serviços de Cobronço
Escritural Bradesco" e do "Controto paro prestaçõo de Serviços de Recebimento
de Valores Cobrança Sem registro no Banco,,, cetebrados em íg de abril de
2020, entre a Cessionária e o Agente
Bancária"), e (2) administração da

Depositário, ("Contratos de Cobranca
Conta Centralizadora, moümentável

exctusivamente mediante instruções do Agente de Garantias (conforme
definido abaixo), conforme estabelecido no,,Contrato de prestação de Serviços
de Depositório", celebrado em í3 de abrit de 2020 ( "Contrato da Conta
Centratizadora" );

(0 por meio do "Contrato de Prestaçõo de Serviços de Agente de Garantias',,
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cetebrado entre a Fiduciante e o Agente Fiduciário, em í3 de abrit de
("Contrato de Aqente de Garantias"), o Agente Fiduciário foi contratado pa
atuar como agente de garantias das Debêntures (,,Aqente de Garantias,,) em
beneficio dos Debenturistas, sendo responsável por realizar o
acompanhamento, conciliação e controte da originação, pagamento,
recebimento e inadimplemento dos Direitos Creditórios Vincutados, por meio
da verificação de arquivos a serem enüados peta DMCard Cartões e peta DMCard
Processamento, nos termos do "Controto de promessa de Cessõo de Direitos
Creditórios e Outras Avenças", celebrado entre a DMCard Cartões e a
Fiduciante, com a interveniência e anuência da DMCard processamento e da
DMCard Credenciadora, em í3 de abrit de 2020 ("Contrato de Cessáo de
Creditos") e do referido Contrato de Agente de Garantias, bem como por
monitorar e autorizar a movimentação de recursos da Conta Centra[izadora;

(c) o presente instrumento e celebrado sem prejuízo de outras garantias
constituídas ou a serem constituídas em garantia das obrigações Garantidas
(conforme abaixo definidas) ;

(h) as Partes e as Partes lntervenientes dispuseram de tempo e condições
adequadas para a ava[iação e discussão de todas as c[áusutas deste instrumento,
cuja cetebração, execução e extinção são pautadas petos princípios da
igualdade, probidade, leatdade e boa-fé; e

Resolvem as Partes e as Partes lntervenientes, na me[hor forma de direito, celebrar o
presente lnstrumento Porticulor de contrato de cessõo Fiduciario de Direitos
Creditórios em Gorantia e Outras Avenças (,,Contrato,,), que se regerá pelas cláusutas
e condições a seguir especificadas e demais disposições tegais apticáveis.

Objeto

1.1 Definieões. Termos iniciados em letras maiúsculas, quando utitizados e
não definidos de outra forma neste contrato, terão o significado que lhes é atribuído
na Escritura de Emissão, que é parte integrante, complementar e inseparável deste
Contrato.

1 .1.1 Todos os termos no singular definidos neste Contrato deverão ter
os mesmos significados quando empregados no plural e üce-versa.

1.2 Obieto. Em garantia do correto, fiet, pontuat e integral cumprimento de
todas as Obrigações Garantidas (conforme definidas abaixo), a Fiduciante cede e aliena
fiduciariamente aos Debenturistas, representados peto Agente Fiduciário, nos termos
do artigo 6ó-8 da Lei n" 4.728165, dos artigos 1.36i e seguintes do Código Civit, dos
artigos 18 a 20 da Lei no 9.514, da Lei n. 10.931104 e das demais disposições tegais
aplicáveis, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta
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(permanecendo a Fiduciante com a posse direta) de todos os direitos da Fiducta
(presentes ou futuros) sobre ("Cessão Fiduciária"):

(a) a totalidade dos direitos creditórios, presentes e futuros (inclusive direitos
emergentes ou indenizatórios, quando apticávet, bem como seus acrescimos a
títuto de mutta, juros, serviços, taxas e demais encargos a etes impostos) de
titutaridade da Fiduciante, adquiridos por esta úttima da DMCard Cartões, nos
termos do Contrato de Cessão de Creditos, e ünculados às Debêntures, nos
termos da Escritura de Emissão, referentes aos direitos creditórios
originatmente detidos pela DMCard Cartoes, na qualidade de emissora e
administradora dos Cartóes DMCard, contra os respectivos titulares da
totatidade das contas dos Cartões DMCard vinculadas aos Estabelecimentos
Comerciais indicados e a serem indicados no Anexo I ao presente Contrato
("Direitos Creditórios Vincutados", "Dwedores" "Contas de Cartões DMCard"
e "Estabetecimentos Comerciais Cedidos", respectivamente), decorrentes:

(1) do fluxo de utitização, a quatquer tempo, dos Cartôes DMCard emitidos
aos Devedores, incluindo o cartão do titutar e eventuais cartões
adicionais, para a realização de compras de produtos e serviços, os quais
incluem todos e quaisquer pagamentos, tarifas, encargos, taxas,
serviços e vatores deüdos pelos referidos Devedores nos termos do
"Contrato de Cortõo de Credito" ao quat cada Devedor deverá aderir
quando da emissão dos respectivos Cartões DMCard ("Direitos
Creditórios Cartóes" e "Contrato dos Cartões DMCard"
respectivamente), operações essas capturadas peta DMCard
Credenciadora e processadas pela DlúCard Processamento, nos termos
do Contrato de Processamento; e

(2\ das respectivas operações de crédito contratadas no contexto da
utilização pelos Devedores dos Cartões DlúCard e/ou seus dependentes,
nos termos das cédutas de crédito bancário emitidas e a serem emitidas
em nome dos Devedores pela DMCard Cartóes, por meio do mandato
outorgado pelos Devedores quando da adesão ao Contrato dos Cartões
DMCard perante uma instituição financeira parceira da DMCard Cartões
("CCB" e "lnstituiÇão Financeira Conveniada", respectivamente) e, em
seguida, cedidas peta respectiva lnstituição Financeira Conveniada à
DMCard Cartoes, referentes a: (l) financiamento com juros da parceta
não paga das faturas dos Cartóes DMCard (rotativo); (ii) financiamento
parcelado com juros de faturas dos Cartóes DMCard em dia; (iii)
financiamento parcelado com juros dos saldos devidos petos Devedores
em atraso, para os quais não tenha sido interrompido o enüo de faturas;
(iv) financiamento parcelado com juros dos satdos devidos pe[os

Devedores em atraso, para os quais tenha sido interrompido o envio de
faturas (acordos); (v) financiamentos de compras parceladas com juros,
realizadas com a utilização dos Cartões DMCard; e/ou (vi) qualquer
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(b)

(c)

outra modalidade de operação de crédito contratada, em nom
Devedores, por meio do mandato outorgado no ato da adesão
Devedores ao Contrato dos Cartões DMCard ("Direitos Creditórios CCB").

a conta corrente de titutaridade da Fiduciante, de moümentação restrita,
mantida no Banco Bradesco S.A. (cód. 237\, na agência 3373, conta número
1065-0, moümentávet exclusivamente mediante instruçóes do Agente de
Garantias, exclusivamente associada à Emissão ("Conta Centratizadora"),
incluindo todos e quaisquer direitos referentes a vatores depositados (ou a

serem recebidos ou depositados), seja a que tituto for, independentemente de
onde se encontrarem, inclusive em trânsito ou em fase de compensação
bancária; e

todos e quaisquer lnvestimentos Permitidos (conforme adiante deÍinido)
reatizados com recursos disponibitizados na Conta Centratizadora, de acordo
com a Ordem de Alocação de Recursos (conforme definido na Escritura de
Emissão) que deverão ser aplicados em (í) certificados de depósito bancário,
que possuam liquidez diária emitidos petos Bancos Autorizados (conforme
abaixo definido), elou (2) as quotas de fundos de investimento de renda fixa,
administrados e/ou geridos petos Bancos Autorizados e/ou por sociedades
integrantes de seu congtomerado financeiro, que tenham classificaçáo peta

ANBllvlA como "fundos simples", "fundos referenciados Dl" ou "fundos
soberanos", cuja meta de rentabilidade seja atretada à Taxa Dl, com tiquidez
diária, que invistam exclusivamente em títulos púbticos federais pós-fixados

atretados à Taxa SELIC ou operaçóes compromissadas tastreadas em títulos
púbticos federais pós-fixados atretados à Taxa SEL|C, assim como os direitos
creditórios referentes a quaisquer vatores devidos à Fiduciante em razão do
investimento em tais ativos financeiros ou quotas de fundos de investimento,
inctusive enquanto estiverem em trânsito da Conta Centralizadora ou

destinados a etas, decorrentes de vendas, amortizaçóes ou resgates de tais
ativos financeiros e/ou quotas de fundos de investimento incluindo
rendimentos, direitos, proventos, distribuiçóes e demais vatores recebidos ou a
serem recebidos ou de qualquer outra forma depositados ou a serem

depositados na Conta Centralizadora ('lnvestimentos Permitidos", sendo os

Direitos Creditórios Vinculados, os direitos sobre a Conta Centralizadora e os

direitos sobre os lnvestimentos Permitidos, adiante designados em conjunto
"Di reitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente" ).

1.?.1 Os Direitos Creditórios Vincutados e a presente Cessão Fiduciária
inctuirão também todos e quaisquer direitos creditórios depositados (ou a serem
recebidos ou depositados), seja a que título for, cuja cobrança seja feita por

meio de boletos bancários a serem emitidos e cujos recursos sejam arrecadados
peto Agente Depositário e destinados à Conta Centratizadora, abrangendo os

boletos bancários emitidos para fins de pagamento das faturas das Contas dos

Cartóes DMCard pelos Devedores ou quaisquer terceiros em nome desses, desde

6

( t(



que não sejam partes retacionadas à Fiduciante, à DMCard Cartões ou à
Processamento ("Boletos de Faturas") e os botetos bancários emitidos para
de repasse dos recursos referentes ao pagamento das faturas das Contas dos
Cartóes DMCard recebidos pelos Estabelecimentos Comerciais Cedidos (,,Botetos
de Repasses" ), independentemente de onde se encontrarem, inclusive em
trânsito ou em fase de compensação bancária

1.2.2 Para os fins do disposto no subitem 1.2(c) acima, serão
considerados "Bancos Autorizados", as seguintes instituiçóes financeiras: (a) o
Itaú Unibanco S.A., (b) o Banco Bradesco S.A., (c) o Banco Santander (Brasit)
S.4., (d) o Banco do Brasil 5.4., e (e) a Caixa Econômica Federat.

1.2.3 Observado o disposto no subitem 1.2(a) acima, integram a
presente Cessão Fiduciária e os Direitos Creditórios Vincutados decorrentes da
totatidade das Contas de Cartões DMCard, atuais e futuras, vincutadas aos
Estabetecimentos Comerciais Cedidos indicados e a serem indicados no Anexo I

ao presente Contrato, que correspondem às Contas de Cartões DMCard
relacionadas aos Cartões DlúCard personalizados com a marca do respectivo
Estabetecimento ComerciaI Cedido, emitidos peta DMCard Cartóes aos ctientes
do referido Estabetecimento Comercial Cedido, nos termos do respectivo
Convênio com Lojistas celebrado entre a DMCard Cartôes e o Estabelecimento
Comerciat Cedido.

1.2.3.1 O Anexo I ao presente Contrato deverá ser alterado a cada
cessão de novos Direitos Creditórios Vincutados à Fiduciante, nos termos
do Contrato de Cessão de Cráiitos, mediante a cetebração de um
aditamento ao presente Contrato, nos termos do modelo constante do
Anexo lV ao presente Contrato, observado o disposto na cláusuta 4
abaixo.

1.2.4 A transferência da titutaridade fiduciária dos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente, peta Fiduciante aos Debenturistas, representados
pelo Agente Fiduciário, operar-se-á, conforme o caso, a partir da data de
celebração do presente Contrato e de cada aditamento ao presente Contrato,
observado o disposto na ctáusula 4 abaixo, e ügorará até (a) o efetivo
cumprimento da totalidade das Obrigações Garantidas; ou (b) a integrat
excussão da Cessão Fiduciária, desde que os Debenturistas tenham recebido o
produto da excussão de forma definitiva e incontestável.

1.2.5 Tendo em üsta a possibilidade de arrecadação dos Direitos
Creditórios Vinculados por meio dos Estabetecimentos Comerciais Cedidos, nos
termos preüstos na ctáusula 6 abaixo, integram também a presente Cessão
Fiduciária e os Direitos Creditórios Vincutados quaisquer direitos detidos peta
Fiduciante e/ou peta DMCard Cartões perante os referidos Estabetecimentos
Comerciais Cedidos, referentes ao repasse do satdo dos vatores recebidos por
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tais Estabelecimentos Comerciais Cedidos a títuto de pagamento das fat
Contas dos Cartões DMCard üncutados a tâis Estabelecimentos Co
Cedidos, independentemente de onde se encontrarem, inctusive em trânsito
em fase de compensação bancária.

1.2.6 A Fiduciante, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável,
obriga-se a não promover, sem préüa e expressa autorização dos Debenturistas,
conforme deliberaçáo em assembteia geral de debenturistas (,,AGD,,), (a) a
atteração do Agente Depositário e/ou dos Contratos de Cobrança Bancária e/ou
do Contrato da Conta Centralizadora, (b) a atteração nos dados da Conta
Centratizadora estabetecida no presente Contrato, inctuindo, sem timitação,
alteração de número e/ou agência, (c) a atteração da DMCard processamento

como responsável pelo processamento dos Cartóes DMCard e/ou do Contrato de
Processamento, (d) a atteração da Dtrlcard Credenciadora como responsável
pelo credenciamento dos Estabelecimentos Comerciais Cedidos para aceitação
dos Cartóes DMCard e/ou do Convênio com Lojistas cetebrado com os
Estabetecimentos Comerciais Cedidos, inctuindo, sem timitação, para prever a
possibitidade de repasse dos valores recebidos por meio de outra modatidade
que não os Boletos de Repasses; (ê) a atteração do Agente de Garantias e/ou
do Contrato de Agente de Garantias, e/ou (f) abertura ou manutenção de
qualquer outra conta bancária para moümentação dos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente além da Conta Centralizadora.

1.2.7 A presente Cessão Fiduciária abrange todos os direitos, atuais e
futuros, contratuais ou não, bem como todas as ações, priülégios e garantias,
de titutaridade da Fiduciante, relacionados aos Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente, bem como os respectivos frutos, acessórios e rendimentos que
üerem a ser incorporados aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente.

1.2.8 A relação dos Devedores Cedidos, cujos Direitos Creditórios
Vinculados integram a presente Cessão Fiduciária, estará detathada no arquivo
eletrônico denominado "Arouivo Eletrônico de Cadastro", enüado
quinzenalmente pela DMCard Processamento ao Agente de Garantias.

1.2.9 O satdo dos valores denidos diariamente por cada um dos
Devedores Cedidos, referentes aos Direitos Creditórios Vincutados que integram
a presente Cessão Fiduciária estarão detalhados no arquivo etetrônico
denominado "Arouivo Etetrônico de Satdos", enviado diariamente peta DMCard
Processamento ao Agente de Garantias.

1.2.10 O status mensal de pagamentos de cada Devedor Cedido estará
detathado no arquivo etetrônico denominado "Arquivo Eletrônico Mensat de
Paqamentos" , o qual será enüado mensatmente peta DMCard Processamento ao
Agente de Garantias, contendo também as seguintes informações: (a) CpF do
Devedor, (b) CNPJ do Estabetecimento Comercial ao qual a Conta de Cartões
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DMCard Cedida é ünculada, (c) data de vencimento da última Fatura,
montante total devido da última Fatura, (e) data de pagamento da útt
Fatura, e (f) montante tota[ pago da última Fatura.

lma

1.2.11 O cumprimento parcial das Obrigaçoes Garantidas não importa
exoneração correspondente dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
objeto do presente Contrato.

1.2.17 As Partes reconhecem que os Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente são bens infungiveis na medida em que não se confundem com
outros direitos creditórios da Fiduciante.

1.2.13 Entende-se por "Obricacões Garantidas" das Debêntures
(conforme atteradas, prorrogadas e/ou modificadas de tempos em tempos):
todas as obrigações, pecuniárias e não pecuniárias, principais e acessórias,
presentes e/ou futuras, assumidas pela Fiduciante no âmbito da Escritura de
Emissáo, em seu vencimento ordinário e/ou em caso de tiquidação ou
vencimento antecipado, incluindo, mas não se limitando ao Vator Nominal
Unitário ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da
Remuneração e dos Encargos Moratórios (conforme definidos na Escritura de
Emissão) aplicáveis, custos, impostos, despesas, indenizações e demais
obrigaçóes pecuniárias deüdas no âmbito da Emissão, incluindo, mas não se

limitando a, despesas deüdamente canprovadas com ou comprovadamente
incorridas peto Agente Fiduciário, Escriturador, Banco Liquidante, Agência de
Rating, Agente Depositário, Agente de Garantias e demais prestadores de
serviços, bem como o ressarcimento de todo e qualquer valor que referidos
prestadores de serviços e/ou os Debenturistas venham a comprovadamente
desembotsar em razão da constituição, do aperfeiçoamento, do exercício de
direitos e/ou da excussão ou execução das Garantias, inctuindo, mas não

limitado, quaisquer custas e despesas judiciais e honorários advocaticios
incorridos na proteçáo dos interesses, direitos e prerrogativas dos Debenturistas

e quaisquer outras obrigações da Fiduciante previstas na Escritura de Emissão,

nos Contratos de Garantia e nos demais documentos relativos à Emissão que

impactem, sob quatquer aspecto, as Debêntures.

í.3 Outras Garantias: A Cessão Fiduciária aqui constituida é adicionat e sem

prejuízo de quatquer outra garantia concedida pela Fiduciante ou por qualquer

terceiro, conforme apticáve[, para garantir as Obrigaçoes Garantidas.

1.4 Fiel Depositária: Nos termos do artigo 1.363 do Codigo Ciü[ Brasiteiro e

dos artigos 627 e seguintes do Código Ciüt (com exceção do artigo ó44 do Código Ciüt),
a Fiduciante e as Partes lntervenientes são neste ato nomeadas e constituídas pelos

Debenturistas, em caráter irrevogável e irretratávet, como fiéis depositárias dos

Direitos Creditórios Vinculados, dos Documentos Comprobatórios (conforme adiante
definido) e dos Documentos Comptementares (conforme adiante definido) relativos aos

9
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Direitos Creditórios Vincutados, à Conta Centralizadora e aos lnvestimentos permitid
atuais e futuros, comprometendo.se a entregá.los aos Debenturistas, ou a quem
Debenturistas indicarem, sob sua responsabilidade, no prazo de 5 (cinco) Dias úteis
contados a partir da data de solicitação efetuada peto Agente Fiduciário,
representando os Debenturistas nesse sentido, e se declaram cientes das
responsabilidades ciüs e penais dai decorrentes, nos termos do artigo 627 do Código
Civit Brasileiro e seguintes (excetuado o artigo 6,14 do Código Civit) e da tegistação
apticávet.

1.4.1 A Fiduciante e as Partes lntervenientes, neste ato e na melhor
forma de direito, aceitam o cargo de fiéis depositárias dos Direitos Creditórios
Vinculados e dos Documentos Comprobatórios retativos aos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente, se aplicável, atuais e futuros, assumindo todos os
ônus e responsabitidades inerentes à função, nos termos e para os efeitos do
artigo í.3ó3 do Código Ciü[ Brasiteiro e dos artigos 627 e seguintes do Código
Civit BrasÍteiro (excetuado o aftigo 644 do Código Civit Brasileiro).

1.4.2 A Fiduciante e as Partes lntervenientes poderão ser substituidas
como fieis depositárias dos Direitos Creditórios Vincutados e dos Documentos
Comprobatórios relativos aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, se
apticávet, a exclusivo criterio dos Debenturistas, mediante formatização desta
substituição por meio da reatização de aditamento ao presente Contrato em até
30 (trinta) dias contados da indicação do novo depositário.

1.5 Notificacão dos Devedores Cedidos : Para fins do preüsto no artigo 290
do Codigo Ciü[, a Fiduciante e a DMCard Cartóes obrigam-se a, a partir desta data,
notificar os Devedores cujos Direitos Creditórios Vincutados integram e/ou integrarão
a presente Cessão Fiduciária ( "Dev Cedidos" ), bem como os Estabelecimentos
Comerciais Cedidos aos quais as Contas de Cartões DMCard dos Devedores Cedidos
estão ünculadas, a respeito da presente Cessão Fiduciária, fazendo constar em cada
um dos Boletos de Faturas e dos Botetos de Repasses, os seguintes dizeres: "Crédito
cedido liduciariamente aos debenturistos da 10 emissão da DlACard Securitizodoro
s.4.".

1.6 Notificacáo do Depositário: Para fins do preüsto no artigo 290
do Código Ciüt, a Fiduciante deverá enviar notificação ao Agente Depositário a respeito
da Cessão Fiduciária dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, conforme
modelo constante do Anexo V ao presente Contrato.

1.6.1 Nos termos do Contrato da Conta Centralizadora, o Agente
Depositário concordou que a movimentaçáo da Conta Centra[izadora será feita
exclusivamente pelo Agente de Garantias, em estrita obediência e na forma
preüsta no Contrato da Conta Centratizadora.

(
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1.6.2 A Fiduciante neste ato, em caráter irrevogável e irretratá
autoriza expressamente o Agente Depositário a fornecer aos Debenturis tas,

2

representados pelo Agente Fiduciário, a qualquer tempo, todas as informaÇões
referentes a (a) quatquer moümentação e ao satdo da Conta Centralizadora e
(b) a cobrança bancária dos Direitos Creditórios Vincutados, renunciando ao

direito de sigito bancário em retação a tais informações, de acordo com o inciso
V, parágrafo 3o, artigo ío, da Lei Complementar n' 105/2001.

Características das Obrigâçóes Garantidas

2.1 Características das Obrisacões Garantidas. As Obrigaçôes Garantidas
têm as caracteristicas descritas na Escritura de Emissáo e nos demais documentos da

Emissáo, que, para os fins do artigo 6ó-8 da Lei n' 4.728, de í4 de jutho de 1965 e do
artigo 24 da Lei n'9.514197, constituem parte integrante e inseparávet deste
Contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, conforme características
abaixo:

(a) Volor Totol do Emissõo: serão emitidas 200.000.000 (duzentos mithoes) de
Debêntures, com valor nominal unitário de R5í,00 (um real) na Data de Emissáo

("Vator Nomina[ Unitário"), totatizando R5200.000.000,00 (duzentos mithões de
reais) ("Valor Total da Emissáo"), na Data de Emissão (conforme definido
abaixo);

(b) Doto de Emissão das Debêntures: 14 de abrit de 2020 ("Data de Emissão");

(c) Prazo: 60 (sessenta) meses a partir da Data de Emissão;

(d) Dota de vencimento dos Debêntures: 14 de abrit de 2025 ("Data de

Vencimento" );

(e) Atuolização llionetoria: o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal

Unitário, conforme o caso, das Debêntures não será atualizado

monetariamente;

(f) Amortizo do Princ I dos Debêntures: o Valor Nominal Unitário ou o Satdo

do Vator Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, será objeto de

amortizaçôes programadas mensais, após o Período de Carência (conforme

definido na Escritura de Emissão), em cada Data de Pagamento de Amortização
(conforme definida na Escritura de Emissão), de acordo com o cronograma

constante da Escritura de Emissão ou na data da amortização extraordinária

obrigatória das Debêntures ou ainda na data da tiquidação antecipada
resultante de vencimento antecipado das Debêntures ou do resgate antecipado

da totalidade das Debêntures, nos termos definidos na Escritura de Emissão;

Remuneraçõo dos Debêntures: sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o satdo

t(
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do Vator Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, incidÍrão ju
remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100,00% (cem por
cento) das taxas medias diárias dos Dl - Depósitos lnterfinanceiros de um dia,
over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) Dias Úteis, catculada e divutgada diariamente peta 83 S.A. -

Brasil, Botsa, Balcão, no informativo diário disponivet na página na internet
http: //www.b3.com.br ("Taxa Dl"), acrescida de uma sobretaxa de
5,50% (cinco inteiros e cinquenta centésimos por cento) ao ano, base 252
(duzentos e cinquenta e dois) üas Úteis 1"Spread"), incidentes sobre o Vator
Nominal Unitário ou satdo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme
o caso, e catculados de forma exponenciat e cumulativa utilizando-se o critério
pro roto temporis por Dias Úteis decorridos, de acordo com o disposto na
Escritura de Emissão ("RemuneraÇão" );

(h) Poeamento do Remunerocõo : sem prej uízo dos pagamentos em decorrência de
amortização extraordinária obrigatória das Debêntures ou de resgate
antecipado da totatidade das Debêntures e/ou de vencimento antecipado das
obrigações decorrentes das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de
Emissão, a Remuneração será paga mensalmente, nas Datas de Pagamento da
Remuneração (conforme definida na Escritura de Emissão);

(i) Encorqos lvlorotórios: ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer
quantia devida aos Debenturistas, os cÉbitos em atraso ficarão sujeitos a (a)
juros de mora catculados desde a data do inadimplemento, inclusive, até a data
do efetivo pagamento, exclusive, pela taxa de 1% (um por cento) ao mês sobre
o montante deüdo, independentemente de aüso, notificação ou interpelação
judicial ou extrajudicial, e (b) mutta moratória convencionat de 2% (dois por

cento) sobre o vator deüdo e não pago ("Encareos Moratórios");

(i) Locol de Paqamento: os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures poderão

ser efetuados (a) utitizando-se os procedimentos adotados peta 83 - Segmento

CETIP UTVM, caso as Debêntures estejam custodiadas etetronicamente na 83 -

Segmento CETIP UTVM, (b) peto Escriturador (conforme definido na Escritura

de Emissão) das Debêntures ou (c) diretamente ao Debenturista por meio de
crédito em conta corrente, transferência eletrônica ou ordem de pagamento,

caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3 - Segmento

CETIP UWM; e

(k) ldentificocõo dos Ativos Cedidos Fiducioriomentei conforme descritos na

ctáusuta 1 .2 deste Contrato.

2.2 Demais Características. Sem prejuizo do disposto na cláusula 2.1 acima,

as Obrigações Garantidas estão perfeitamente descritas e caracterizadas na Escritura

de Emissão e nos demais documentos da Emissão, os quais são parte integrante e

inseparávet, para todos os fins e efeitos de direito, sendo certo que a linguagem da
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cláusuta 2.í acima sumariza os principais termos e condições das Obrigaç
Garantidas, tendo sido preparada pelas Partes e pelas Partes lntervenientes deste
Contrato para fins de cumprimento de certos requisitos da legistação brasiteira,
observado que a referida cláusula 2.í não tem o escopo de modificar, aditar ou se

sobrepor aos termos das Obrigações Garantidas conforme preüstos na Escritura de
Emissão.

2.3 Prevalência em Caso de Conflitos. As Partes reconhecem e concordam
que em caso de conftito entre o presente Contrato e a Escritura de Emissão, deverão
prevatecer as disposições da Escritura de Emissão, sem prejuizo do caráter
complementar deste Contrato.

C[áusula lrtandato

3.1 Sem prejuízo de qualquer das demais disposiçôes deste Contrato, a

Fiduciante, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, como condição de
negócio, consubstanciado na Emissão, e em causa própria, nos termos dos artigos ó84

e 685 e do parágrafo único do artigo ó86 do Codigo Civit, nomeia e constitui o Agente

de Garantias e o Agente Fiduciário, agindo na quatidade de representante dos

interesses dos Debenturistas, e qualquer sucessor do Agente Fiduciário, a quatquer

tempo, seu bastante procurador para, agindo em nome da Fiduciante, isotadamente,

na mais ampla extensão permitida em [ei, tudo com base no disposto na Escritura de

Emissão, nos Contratos de Garantia, nos Contratos de Cobrança Bancária, no Contrato

da Conta Centralizadora, no Contrato de Agente de Garantias e nos demais documentos

da Emissão, conforme apticável, sem prejuizo de eventual detiberação dos

Debenturistas (a) exctusivamente no caso de inadimptemento das obrigações assumidas

pela Fiduciante e/ou pelos Fiadores na Escritura de Emissão, no Contrato de Cessão de

Créditos, nos Contratos de Garantia e nos demais documentos da Emissão, conforme

apticável, tudo para satisfação das Obrigações Garantidas (i) praticar todos os atos e

operações de qualquer natureza, necessários ou convenientes para a cobrança e
recebimento dos Direitos Creditórios Vinculados e de suas garantias, inclusive por meio

de empresa a ser contratada para este fim, sendo-the facultado emitir ou contratar a

emissão de boletos bancários, contratar instituiçoes para desempenhar os serviços de

cobrança e de processamento dos Direitos Creditórios Vincutados, conforme

detiberação dos Debenturistas em AGD, (ii) receber, dispor, ceder, transferir, alienar,

vender, inctusive por meio de venda privada (ou fazer com que seja alienado ou

vendido), conferir opçôes, cobrar, exigir ou receber, no todo ou em parte, os Direitos

Creditórios Cedidos Fiduciariamente, podendo, ainda representar a Fiduciante perantê

repartiçôes púbticas, cartórios registrais e quaisquer terceiros, dar e receber quitação

e transigir em nome da Fiduciante, inclusive endossar cheques que porventura sejam

emitidos em favor da Fiduciante e (iii) receber diretamente dos Devedores Cedidos

e/ou dos Estabelecimentos Comerciais Cedidos e/ou realizar qualquer cobrança
judiciat ou extrajudicial dos Direitos Creditórios Vincutados junto a quaisquer pessoas

obrigadas ao seu pagamento e/ou repasse, (b) rntificar, caso a Fiduciante não o faça,

por quatquer meio os Devedores Cedidos e os Estabelecimentos Comerciais Cedidos,
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nos termos da ctáusula 1.5 acima, inclusive nas hipóteses de inadimptement
Obrigaçoes Garantidas pela Fiduciante e/ou petos Fiadores; (c) exercer, em nome
Fiduciante, todos os demais direitos inerentes à execução, formatização, cobrança,
processamento, registro e recebimento dos vatores e direitos referentes aos Direitos
Creditórios Vincutados; (d) efetuar transferências, btoquear, reter, movimentar e
debitar a Conta Centralizadora, em especiat, transferir, dispor, sacar, resgatar ou de
quatquer outra forma utilizar os recursos [á creditados ou a partir dela investidos,
independentemente de quatquer aüso ou quatquer medida ou ordem judiciat ou
extrajudiciat e/ou quaisquer outras contas de titutaridade da Fiduciantê, para as quais
sejam transferidos recursos oriundos dos Direitos Creditórios Vincutados, a fim de
asseguÍar o pagamento e cumprimento total das Obrigações Garantidas, (e) aplicar e
resgatar, conforme o caso, os recursos dos lnvestimentos permitidos, depositados e/ou
vinculados à Conta Centratizadora; (e) obter a qualquer tempo, extratos de quatquer
moümentação e satdo da conta centratizadora e dos lnvestimentos permitidos ou
quaisquer outras informaçóes retativas à referida conta e aos referidos investimentos,
assim como aos dados, cadastros, informações, registros, processamento e pagamentos
retativos aos Direitos creditórios Vinculados; (f) tomar todas as medidas necessárias à
defesa dos direitos e interesses retativos aos Direitos creditórios Cedidos
Fiduciariamente perante quaisquer terceiros; (g) representar a Fiduciante perante
quaisquer pessoas obrigadas ao pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados, bem
como contratar ou subcontratar a cobrança de direitos creditórios e abrir, movimentar
e/ou encerrar contas-correntes em qualquer instituição financeira, receber, dar e
receber quitação, transigir ou endossar cheqrcs que porventura sejam emitidos em
favor da Fiduciante e (h) assinar recibos e notificaçóes, conceder descontos, acessar
sistemas, autorizar cancelamentos, baixar títulos, prorrogar títulos, contratos e
praticar todos os demais atos necessários para a cobrança, recebimento e tiquidação
dos Direitos Creditórios Vinculados, e tudo mais quanto for necessário para o bom e
fiet cumprimento do disposto neste Contrato, na Escritura de Emissão, no Contrato de
Cessáo de Créditos, nos Contratos de Garantia e nos demais documentos da Emissão,
conforme apticávet, e ao pagamento das Obrigações Garantidas, podendo o Agente
Fiduciário substabelecer os poderes ora recebidos, com base em detiberação dos
Debenturistas.

3.2 Não obstante a procuração outorgada nos termos da ctáusuta 3.1 acima,
a Fiduciante obriga-se a (a) lavrar procuração por meio de instrumento público, em
caráter irrevogável e irretratável, em favor do Agente Fiduciário, com a possibitidade
de substabelecimento a terceiros que este venha a indicar, em termos
substancialmente semelhantes ao do Anexo lll ao presentê Contrato, (b) entregar ao
Agente Fiduciário, no prazo de 7 (sete) Dias Úteis da presente data, referida
procuração devidamente cetebrada e (c) manter ügente a referida procuração até a
tiquidaçâo integrat das Obrigações Garantidas.

3.2.1 Adicionatmente, a Fiduciante obriga-se a, caso venha a ser
soticitado peto Agente Fiduciário, outorgar procurações idênticas ao Agente de
Garantias e/ou a outros terceiros que venham a ser indicados peto Agente
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Fiduciário para reatizar quaisquer das funçóes de verificação, acompanhament
ou fiscatização previstas no presente Contrato, no prazo de 5 (cinco) Dias Úteis
contados do recebimento de solicitação nesse sentido, bem como manter tais
procurações ügentes ate a [iquidação integraI das Obrigações Garantidas.

3.3 Exclusivamente no caso da integrat satisfação das Obrigaçoes
Garantidas, mediante a apresentação de termo de quitação e tiberação de garantias
peto Agente Fiduciário, a Fiduciante poderá reat.izar todos os procedimentos
pertinentes à revogação da procuração tavrada nos termos da ctáusuta 3.2(a), acima,
e deverá dar ciência ao Agente Fiduciário de tais procedimentos.

4 Cessão Fiduciária de novos Direitos Creditórios Vinculados

4.1 Cessão Fiduciária de novos Direitos Creditórios Vincutados: A Fiduciante
deverá ceder fiduciariamente quaisquer novos Direitos creditórios vincutados que
venham a ser cedidos à Fiduciante, a qua[quer títuto, nos termos do Contrato de Cessão
de Créditos e da Escritura de Emissão ("Cessóes").

4.2 Nos termos do Contrato de Cessáo de Créditos e da Escritura de Emissão,
as Cessões serão realizados mediante a cetebração de um Termo de Cessão e de um
Recibo de Cessáo, por meio dos quais restará formatizada a cessão de novos Direitos
Creditórios Vinculados, decorrentes de Contas de Cartões DMCard que sejam
üncutadas a novo(s) Estabetecimento(s) Comerciat(is) Cedido(s).

4.3 A cada Cessão, as Partes e as Partes lntervenientes deverão, no mesmo
ato, celebrar aditamento a este Contrato, nos moldes do modeto constante do Anexo
lV deste Contrato, de forma a aditar o Anexo I ao presente Contrato e a constituír a
Cessão Fiduciária sobre a totatidade dos Direitos creditórios vincutados decorrentes da
totalidade das Contas de Cartóes DMCard üncutadas aos novos Estabetecimentos
Comerciais CedÍdos.

4.3. 1 A partir da data de assinatura de aditamento a este Contrato para
fins de inctusão dos novos Direitos Creditórios Vincutados, a Fiduciante deverá
notificar os novos Devedores Cedidos e os novos Estabelecimentos Comerciais
Cedidos sobre a presente Cessão Fiduciária, nos mesmos termos preüstos na
ctáusuta 1.5 acima;

4.4 Os novos Direitos Creditórios Vincutados passarão a integrar,
automaticamente, o objeto da presente Cessão Fiduciária, independentemente de
quatquer finatidade ou formatidade adicional náo preüsta em lei ou neste Contrato, a
eles se aplicando todas as cláusulas do presente Contrato, bem como a definição de
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente.

(
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5 Dêclarações e Garantias

5.1 Dectaracóes e Garantias . A Fiduciante e as Partes lntervenientes,
indiüdualmente, dectaram e garantem ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, em
caráter irrevogável e irretratáve[, como condição e causas essenciais para a celebração
deste Contrato, que as afirmações prestadas a seguir são verdadeiras e representam a
sua intenção na presente contratação:

(a) e legatmente organizada e existente de acordo com as leis brasileiras;

(b) possui p[ena capacidade e tegitimidade para celebrar e executar o presente
Contrato em todos os seus termos;

(c) a cetebração deste Contrato e o cumprimento das obrigaçôes que ora assume
(í) não üolam qualquer disposição contida em seus estatutos ou documentos
societários, conforme o caso; (2) não viotam quatquer lei, regulamento, decisão
judiciat, administrativa ou arbitral, a que esteja vinculada; (3) não infringem
qualquer contrato, compromisso ou instrumento púbtico ou particular que
sejam parte; e (4) não exigem consentimento, aprovação ou autorização de
quatquer natureza;

(d) o presente Contrato é vatidamente cetebrado e constitui obrigação tegal, lícita,
vá[ida, üncu[ante e exequivel contra cada Parte, de acordo com os seus termos;

(e) os representantes legais ou mandatários que assinam o presente Contrato têm
poderes estatutários e/ou estão legitimamente outorgados para assumir, em
nome da Parte, as obrigaçôes estabetecidas neste Contrato;

(f) está apta a observar as disposições preüstas neste Contrato e agirá em retação
a este com boa-fe, teatdade e probidade;

(c) não se encontra em estado de necessidade ou sob coação para celebrar este
Contrato, quaisquer outros contratos e/ou documentos retacionados, tampouco
tem urgência em celebrá-tos;

(h) as discussôes sobre o objeto do presente Contrato e dos demais documentos a

ele retacionados foram feitas, conduádas e implementadas por sua livre
iniciativa;

(i) é sujeito de direito sofisticado e tem experiência em contratos semelhantes a

este e/ou outros relacionados;

foi informada e aüsada de todas as condições e circunstâncias envolüdas na

negociação objeto deste Contrato e que poderiam inftuenciar a capacidade de

\

(i)

16



expressar a sua vontade, bem como assistida por advogados durante t
referida negociação;

(k) foi assessorada por consuttorias tegais e tem conhecimento e experiência em
finanças e negócios, bem como em operações semelhantes a esta, suficientes
para avaliar os riscos e o conteúdo deste negócio e é capaz de assumir tais
obrigaçoes, riscos e encargos;

(t) o direito de garantia constituido neste Contrato, após o registro perante os
órgãos de registro competentes, constituirá um direito vátido, efetivo e
exequível perante quaisquer terceiros com relaçáo aos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente objeto da presente Cessáo Fiduciária nesta data e em
cada data de cetebração de aditamentos ao presente Contrato para a inctusão
de novos Direitos Creditórios Vincutados, na forma do Anexo lV;

(m) está adimptente com o cumprimento das obrigaçóes constantes deste contrato
e dos demais documentos da Emissão, e não ocorreu e não está em andamento,
na presente data, quatquer Evento de Vencimento Antecipado (conforme
definido na Escritura de Emissão);

(n) não existe qualquer disposição ou cláusula contida em quatquer acordo,
contrato ou avença de que seja parte, quaisquer obrigações, restrições à Cessáo
Fiduciária, ou discussóes judiciais de qualquer natureza, ou impedimento de
quatquer natureza que vede, restrinja, reduza ou timite, de quatquer forma, a
constituição, manutenção ou eventuaI excussão da presente Cessão Fiduciária,
exceto petas garantias constituidas por meio dos Contratos de Garantia;

(o) os Direitos Cedidos Fiduciariamente são de titutaridade única e exclusiva da
Cedente, sendo exigíveis contra seu(s) respectivo(s) devedor(es) nas datas de
vencimento e sem quaisquer restrições;

(p) não existem pendências, judiciais, administrativas ou arbitrais, de qualquer
natureza, que afetem ou possam cotocar em risco os Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente;

(q) é responsávet por todos os custos, despesas, tributos e encargos de qualquer
tipo, incorridos ou relativos, direta ou indiretamente, ao uso, operação, posse,
reparo e manutenção dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente,
inclusive despesas decorrentes do registro do presente Contrato, assim como
quatquer outra despesa necessária à segurança, comprovação da existência e
regularidade do crédito dos Debenturistas;

defenderá e manterá indenes os Debenturistas, o Agente Fiduciário e o Agente
de Garantias de todas as reivindicações, processos, ações, jutgamentos, custos,
despesas, penatidades e muttas que possam, a qualquer tempo, ser impostos ou
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sofridos, direta ou indiretamente, colno resultado ou em relação a qua
aspecto retacionado aos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente;

(s) a Cessão Fiduciária, após os registros, averbações e demais formatidades
previstas na ctáusuta 7.1 e suas subcláusutas abaixo, constituirá garantia rea[,
vátida, eficaz e exequívet, constituindo o único direito rea[ em garantia sobre
os Direitos Cedidos Fiduciariamente;

(t) não omitiu ou omitirá qualquer fato que possa resuttar em alteração substancial
na situação econômico-financeira, operacionat ou jurídica da Fiduciante e/ou
das Partes lntervenientes; e

(u) todas as declaraçóes e garantias que constam no presente Contrato e nos
demais documentos da Emissão são, na data de assinatura deste Contrato,
verdadeiras, corretas consistentês, suficientes e vátidas em todos os seus
aspectos.

5.2 DeclaraÇões da Fiduciante . A Fiduciante dectara e garante ao Agente
Fiduciário e aos Debenturistas, em caráter irranogável e irretratável, como condição e
causas essenciais para a cetebração deste Cmtrato, que as afirmações prestadas a
seguir são verdadeiras e representam a sua intenção na presente contratação, que:

(a) é uma sociedade por ações fechada, constituída e existente segundo as leis da
Repúbtica Federativa do Brasit, tendo seus representantes todos os poderes e
autorização exigidos para celebrar este Contrato, assumir as obrigações aqui
estabetecidas, e observar e cumprir suas disposições, tendo cumprido todas as
exigências legais e estatutárias necessárias para tanto;

(b) possui ptena capacidade e tegitimidade para celebrar o presente Contrato,
reatizar todas as operações aqui preüstas e cumprir todas as obrigações aqui
assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza estatutária e outras
eventuatmente necessárias para autorizar a sua cetebração, implementar todas
as operações nele preüstas e cumprir todas as obrigações nele assumidas;

(c) está deüdamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizaçóes
necessárias à celebraçáo deste Contrato, à assunção e ao cumprimento das
obrigaçôes dete decorrentes, em especiat as relativas à cessão fiduciária dos
Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, tendo sido satisfeitos todos os
requisitos contratuais, legais e estatutários necessários para tanto;

(d) o presente Contrato e os demais instrurnentos a ete tigados consubstanciam-se
em relações jurídicas regutarmente coítstituídas, vátidas e eficazes, sendo
absotutamente verdadeiros todos os seus termos, valores e anexos nestes
indicados;

(
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(e) os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente encontrar-se-ão, du
vigência deste Contrato, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, grava
ou restrições de natureza pessoal e/ou rea[, com exceção da Cessão Fiduciária
constituída nos termos deste Contrato, não havendo quatquer outro fato que
impeça ou restrinja o direito da Fiduciante de cetebrar este Contrato ou ceder
fiduciariamente os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente em garantia
das Obrigações Garantidas;

(f) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou
açoes judiciais, pessoais ou reais, de quatquer natureza, contra a Fiduciante,
em quatquer instância ou tribunal, que afetem ou possam vir a afetar, ainda
que indiretamente, o presente Contrato;

(g) não há ou haverá qualquer fato ou indicio que gere à Fiduciante quatquer dúvída
ou receio a respeito dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente objeto do
presente Contrato; e

(h) não há ou haverá quatquer contrato, aditivo, aditamento ou compromisso de
nenhuma espÉcie que tenha sido firmado peta Fiduciante, que possa, de
quatquer forma, afetar a cessáo fiduciária objeto do presente Contrato.

(i) não terá o direito de moümentar, por quatquer meio, os recursos depositados
na Conta Centralizadora e/ou os lnvestimentos Permitidos, ficando impedida
de fornecer quaisquer instruções ao Agente de Garantias e ao Agente
Depositário relativas à Conta Centralizadora sem a prévia e expressa anuência
do Agente de Garantias (agindo em favor e em benefício dos Debenturistas);

(i) o Agente Depositário será, durante toda a vigência do presente Contrato, o
único e exctusivo autorizado a movimentar a Conta Centratizadora conforme
instruçÕes do Agente de Garantias (agindo em favor e em benefício dos
Debenturistas), nos termos deste Contrato e do Contrato de Agente de
Garantias;

(k) fica, impedida de: (1) fornecer quaisquer instruçóes de pagamento a quaisquer
terceiros diferentes de instruções preüstas neste Contrato; e (2) de qualquer
outra maneira, alterar o direcionamento dos pagamentos decorrentes dos
Direitos Creditórios Vinculados em forma diversa daquela prevista neste
Contrato, sem a prévia e expressa anuência do Agente de Garantias e do Agente
Fiduciário (agindo em favor e em benefício dos Debenturistas);

enquanto este Contrato estiver êm ügor, a Fiduciante deverá manter a Conta
Centratizadora aberta, instruindo, desde já, sem prejuízo de outras instruções
comptementares, o Agente Depositário a agir em estrita conformidade com a
Escritura de Emissão, com o Contrato de Cessão de Créditos, com este Contrato,
com o Contrato da Conta Centralizadora e com o Contrato de Agente de
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Garantias, bem como com as instruções do Agente de Garantias (agin
favor e benefício dos Debenturistas); e

(m) a Fiduciante obriga-se a receber a totalidade dos pagamentos, vatores ou
quaisquer recursos decorrentes dos Direitos Creditórios Vinculados
exclusivamente por meio da Conta Centratizadora, sendo estes recursos
movimentados exclusivamente conforme os termos deste Contrato, do Contrato
da Conta Centratizadora e do Contrato de Agente de Garantias, sendo certo
que, na hipótese de quatquer vator decorrente dos Direitos Creditórios
Vinculados serem recebidos em conta corrente que não a Conta Centra[izadora,
a Fiduciante deverá enüar nova notificação a quem tenha efetuado o
pagamento em conta diversa, ratificando que todos os pagamentos devem ser
realizados exctusivamente na Conta Centralizadora, sem prejuízo das
penatidades cabíveis nos termos deste Contrato.

5.3 Dectaracóes da DMCard Cartoes . A DMCard Cartões declara e garante ao
Agente Fiduciário e aos Debenturistas, em caráter irrevogável e irretratávet, como
condiçáo e causas essenciais para a celebração deste Contrato, que as afirmações
prestadas a seguir são verdadeiras e representam a sua intenção na presente
contratação, que:

(a) possui plena capacidade e tegitimidade para celebrar o presente Contrato,
realizar todas as operações aqui preüstas e cumprir todas as obrigaçoes aqui
assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza estatutária e outras
eventualmente necessárias para autorizar a sua cetebração, imptementar todas
as operações nele previstas e cumprir todas as obrigações nete assumidas;

(b) está deüdamente autorizada e obteve todas as licenças e autorizações
necessárias à cetebração deste Contrato, à assunção e ao cumprimento das

obrigações dete decorrentes, tendo sido satisfeitos todos os requisitos
contratuais, legais e estatutários necesúrios para tanto;

(c) o presente Contrato e os demais instrumentos a ete [igados consubstanciam-se

em relações juridicas regularmente constituidas, vátidas e eficazes, sendo

absotutamente verdadeiros todos os seus termos, vatores e anexos nestes

indicados;

(d) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou

ações judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a DMCard

Cartões, em qualquer instância ou tribuna[, que afetem ou possâm ür a afetar,
ainda que indiretamente, o presente Contrato;

a relação comercial e jurídica haüda entre a DMCard Cartões e os Devedores é
verdadeira e existente;

t
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(f) não há ou haverá qualquer fato ou indício que gere à DMCard Cartões qua
dúüda ou receio a respeito dos Direitos Creditórios Vincutados objeto
presente contrato;

(g) não há ou haverá qualquer contrato, aditivo, aditamento ou compromisso de
nenhuma espécie que tenha sido firmado peta DMCard Cartões, que possa, de
quatquer forma, afetar a Cessão Fiduciária objeto do presente Contrato;

(h) os Convênios com Lojistas (í) são tegatmente vátidos e foram ou serão
cetebrados, em conformidade com as leis do Brasi[, constituindo obrigações
vátidas, tícitas e exequíveis; e (2) encontram-se em regutar execução e estão
em plena ügência, não havendo perspectiva de rescisão iminente em
decorrência de falha na prestação dos serviços objeto dos atudidos contratos,
inctusive, prestou até a presente data, presta e prestará os serviços nos exatos
termos e condiçôes estabelecidas nos referidos contratos;

(i) os Convênios com Lojistas firmados com os Estabelecimentos Comerciais
Cedidos e demais documentos correlatos encontram-se em regular execução e
plena ügência, náo havendo perspectiva de rescisão iminente em decorrência
de fatha na prestaçáo dos serviços obieto dos aludidos contratos, inclusive,
prestou até a presente data, presta e prestará os referidos serviços nos exatos
termos e condições estabetecidas nos referidos contratos;

(i) os Convênios com Lojistas firmados com os Estabetecimentos Comerciais
preveem e não poderão ser alterados para prever (1) a possibitidade de repasse

dos vatores recebidos a tituto de pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados
por outro meio que não seja o pagamento de Boletos de Repasse e/ou (2) a
possibitidade de compensação entre os va[ores a serem repassados, recebidos

a tituto de pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados, e quaisquer outros
créditos do Estabelecimento Comercia[ Cedido;

(k) o Contrato de Processamento, cetebrado em 1'de fevereiro de 2013, e demais

documentos corre[atos encontram-se em regular execução e ptena ügência,
sem qualquer aditivo posterior, não havendo perspectiva de rescisão iminente
em decorrência de falha na prestação dos serviços do atudido contrato;

(t) sua situação econômica, financeira e patrimonia[, reftetida nas demonstrações

financeiras relativas aos úttimos 3 (três) exercícios sociais até a data em que

esta declaração é feita, não sofreu qualquer alteração significativa que possa

afetar de maneira negativa o cumprimento das suas obrigaçóes decorrentes
deste Contrato; e

(m) os Direitos Creditórios Vincutados foram originados de acordo com a potítica de

concessão de crédito da DMCard Cartões, e a sua cobrança é e continuará sendo

reatizada de acordo com a potítica de cobrança da DMCard Cartões até a
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eventual substituição desta que venha a ser detiberada petos Debentu
Assembleia Gerat de Debenturistas.

5.4 DeclaraÇões da DMCard Procgssamento. A DMCard Processamento
dectara e garante ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, em caráter irrevogável e
irretratávet, como condição e causas essenciais para a celebração deste Contrato, que
as afirmaçóes prestadas a seguir são verdadeiras e representam a sua intençáo na
presente contratação, que:

(a) possui plena capacidade e tegitimidade para cetebrar o presente Contrato,
reatizar todas as operações aqui preüstas e cumprir todas as obrigaçoes aqui
assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza estatutária e outras
eventuatmente necessárias para autorizar a sua cetebração, implementar todas
as operações nele preüstas e cumprir todas as obrigações nete assumidas;

(b) o presente Contrato e os demais instrumentos a ele ligados consubstanciam-se

em relações juridicas regutarmente constituídas, válidas e eficazes, sendo

absolutamente verdadeiros todos os seus termos, vatores e anexos nestes

indicados;

(c) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou

ações judiciais, pessoais ou reais, de qmlquer natureza, contra a Fiduciante, a

DMCard Cartões ou contra a DMCard Processamento, em qualquer instância ou

tribunal, que afetem ou possam ür a afetar, ainda que indiretamente, os

Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariarnente e/ou o presente Contrato;

(d) não há ou haverá quatquer contrato, aditivo, aditamento ou compromisso de

nenhuma espécie que tenha sido firmado peta DMCard Processamento, que

possa, de qualquer forma, afetar a cessão fiduciária objeto do presente

Contrato; e

(e) o Contrato de Processamento, cetebrado em í" de fevereiro de 20í3, e demais

documentos corretatos encontram-se em regular execuçáo e plena vigência,

sem qualquer aditivo posterior, não havendo perspectiva de rescisão iminente
em decorrência de fatha na prestação dos serviços do atudido contrato.

5.5 Dectaracões da DMCard C redenciadora. A DMCard Credenciadora dectara

e garante ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas, em caráter irrevogável e

irretratávet, como condição e causas essenciais para a cetebração deste Contrato, que

as afirmações prestadas a seguir são verdadeiras e representam a sua intenção na

presente contratação, que:

possui plena capacidade e tegitimidade para celebrar o presente Contrato,

realizar todas as operações aqui preüstas e cumprir todas as obrigações aqui

assumidas, tendo tomado todas as medidas de natureza estatutária e outÍas
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eventuatmente necessárias para autorizar a sua cetebraçáo, implementa
as operações nete previstas e cumprir todas as obrigaçoes nete assumidas;

(b) o presente Contrato e os demais instrumentos a ete ligados consubstanciam-se
em relações jurídicas regutarmente constituídas, válidas e eficazes, sendo

absolutamente verdadeiros todos os seus termos, vatores e anexos nestes

indicados;

(c) não tem conhecimento da existência de procedimentos administrativos ou

açóes judiciais, pessoais ou reais, de qualquer natureza, contra a Fiduciante, a

DMCard Cartões ou contra a DMCard Credenciadora, em qualquer instância ou

tribunal, que afetem ou possam yir a aÍetar, ainda que indiretamente, os

Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e/ou o presente Contrato;

(d) não há ou haverá qualquer contrato, aditivo, aditamento ou compromisso de
nenhuma espécie que tenha sido firmado peta DMCard Credenciadora, que
possa, de quatquer forma, afetar a Cessáo Fiduciária objeto do presente
Contrato;

(e) os Convênios com Lojistas (í) são tegatmente vátidos e foram ou serão

cetebrados, em conformidade com as leis do Brasil, constituindo obrigaçôes

vá[idas, tícitas e exequiveis; e (2) encmtram-se em regular execução e estão

em plena vigência, não havendo perspectiva de rescisão iminente em

decorrência de falha na prestação dos serviços objeto dos aludidos contratos,
inclusive, prestou até a presente data, presta e prestará os serviços nos exatos

termos e condições estabelecidas nos reÍeridos contratos;

(f) os Convênios com Lojistas firmados com os Estabetecimentos Comerciais

Cedidos e demais documentos correlatos encontram-se em regutar execução e

ptena ügência, não havendo perspectiva de rescisão iminente em decorrência

de fatha na prestação dos serviços objeto dos atudidos contratos, inctusive,
prestou até a presente data, presta e prestará os referidos serviços nos exatos

termos e condições estabetecidas nos referidos contratos; e

(g) os Convênios com Lojistas firmados com os Estabelecimentos Comerciais

preveem e não poderão ser atterados para prever (í ) a possibitidade de repasse

dos valores recebidos a títuto de pagamento dos Direitos Creditórios Vinculados

por outro meio que náo seja o pagameflto de Botetos de Repasse e/ou (2) a
possibitidade de compensação entre os vatores a serem repassados, recebidos

a tituto de pagamento dos Direitos Creditórios Vincutados, e quaisquer outros

créditos do Estabetecimento Comerciat.

5.ó A Fiduciante e as Partes lntervenientes comprometem-se a indenizar e

manter indenes o Agente Fiduciário, o Agente de Garantias e os Debenturistas, de todas

e quaisquer reiündicaçôes, danos, perdas, responsabilidades, obrigações e despesas
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(inctuindo, entre outros, custos e honorários advocatícios) incorridos por eles, e
caso resultante da falsidade ou imprecisão de quatquer de suas declaraçôes e gara
estabetecidas nesta ctáusuta 5.

5.6.1 Tais indenizações e reembotsos de despesas relacionadas serão
deüdos independentemente do direito de declarar o vencimento antecipado ou
a üotação das Obrigaçoes Garantidas, conforme os termos estabelecidos na
Escritura de Emissão.

5.7 Sem prejuízo das disposiçóes preüstas na ctáusuta 5.6 acima, a
Fiduciante e as Partes lntervenientes comprometem-se a notificar o Agente Fiduciário
caso quatquer das declarações aqui estabelecidas se torne fatsa, inconsistente,
incorreta, incomp[eta ou inválida, em quatquer de seus aspectos materiais, no prazo
de 5 (cinco) Dias Úteis, contados a partir do momento em que a Fiduciante e/ou as

Partes lntervenientes tomarem conhecimento de taI fato.

Arrêcadação dos Direitos Creditórios Vinculados

6.1 ArrecadaÇão dos Direitos Creditórios Vincutados A arrecadação

ordinária dos Direitos Creditórios Vinculados objeto da presente Cessão Fiduciária será

realizada (a) por meio de Boletos de Faturas, a serem emitidos mensatmente pelo

Agente Depositário aos Devedores e (b) por meio de recebimento dos pagamentos de

faturas das Contas de Cartões DMCard referentes aos Direitos Creditórios Vincutados

diretamente pelos respectivos Estabelecimentos Comerciais Cedidos aos quais tais

Contas de Cartões DMCard são vinculadas.

6.1.1 Nos termos dos Convênios com Lojistas, os Estabetecimentos

Comerciais Cedidos deverão repassar os valores recebidos nos termos do

subitem 6.'l(b) acima, mediante o pagamento dos Botetos de Repasses, nos

valores dos recebimentos reatizados.

6.1 .2 Os recursos oriundos do pagamento dos Botetos de Faturas e dos

Boletos de Repasses deverão ser direcionados diretamente à Conta

Centralizadora.

6.1.3 Caso quaisquer recursos decorrentes dos Direitos Creditórios

Vinculados sejam pagos ou repassados indevidamente à Fiduciante e/ou à

DMCard Cartões em quatquer outra conta que não seja a Conta Centralizadora,

a DMCard Cartões e a Fiduciante ficarão constituídas como fiéis depositárias

desses recursos, obrigando-se a transferi-tos para a Conta Centralizadora no

prazo de até 1 (um) Dia Útit a contar da data de recebimento.

6.1.3.1 Os valores referentes aos Direitos Creditórios Vincutados

recebidos diretamente peta Fiduciante e/ou pela DMCard Cartões, nos

termos da c[áusula ó.í.3, acima, serão considerados integrantes da
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presente Cessão Fiduciária, não integrando o patrimônio da Fiducia
e/ou da DMCard Cartões, sendo estas consideradas meras detentoras de
tais vatores.

6.2 Durante toda a vigência do presente Contrato, desde que o Agente de
Garantias verifique que não tênha ocorrido e/ou não esteja em curso quatquer Evento
de lnadimplemento (conforme definido abaixo) e/ou e/ou Evento de Aceleração
(conforme definido na Escritura de Emissão), o Agente de Garantias deverá,
diariamente, orientar o Agente Depositário a transferir à conta corrente de tivre
movimentação da Fiduciante, mantida banco ltaú (cód. 341), agência g04g, conta
corrente n" 37972-4 ("Conta da Dtvicard Cartóes,'), os valores remanescentes após o
atendimento da ordem de Alocaçáo de Recursos prevista na Escritura de Emissão, nas
hipóteses em que se identifique o excesso de lastro, nos termos do Contrato de cessão
de créditos, desde que observado o atendimento à Razão Minima de Cessão (conforme
definida na Escritura de Emissão) e/ou a constituição da Reserva de Déficit de Lastro
(conforme definida na Escritura de Emissão) ("Valores Remanescentes,'), observados
os termos da Escritura de Emissão e do Contrato da Conta Centratizadora.

6.3 Até que as Obrigações Garantidas tenham sido quitadas integralmente,
a Fiduciante não poderá moümentar a Conta Centralizadora de qualquer forma,
inclusive mediante saques ou transferências, sem prévia e expressa autorização do
Agente Fiduciário e ao Agente de Garantias, sendo certo que enquanto o presente
Contrato estiver em pleno vigor e efeito e as Obrigações Garantidas não tiverem sido
integratmente liquidadas, a Conta Centratizadora será movimentada única e
exclusivamente pelo Agente Depositário mediante instruções do Agente de Garantias.

ó.3.1 Durante a vigência deste Contrato, a Fiduciante obriga-se a
garantir ao Agente Fiduciário e ao Agente de Garantias, a todo tempo, todos os
meios de acesso e movimentação da Conta Centralizadora, incluindo, mas não
se limitando a, tokens, senhas, códigos e nomes de acesso, entre outros,
inctuindo os meios de movimentação de seus recursos.

6.3.2 Em caso de substituiçáo do Agente Depositário por qualquer
motivo, ou ocorrendo a substituição, comptementaçáo e/ou qualquer alteração
nos referidos meios de acesso, em qualquer caso após a devida aprovação petos

Debenturistas, as Partes e as Partes lntervenientes deverão celebrar
aditamento ao presente Contrato, obrigando-se a Fiduciante a garantir ao
Agente de Garantias acesso e moümentação à Conta Centratizadora mantida
junto às novas instítuições de recebimento e depósito.

6.3.3 Em caso de substituição do Agente de Garantias por quatquer
motivo, após a devida aprovaçáo petos Debenturistas, as Partes e as Partes
lntervenientes deverão cetebrar aditamento ao presente Contrato, obrigando-
se a Fiduciante a garantir ao Agente Fiduciário e ao Agente de Garantias ou,

k $
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conforme o caso, à nova instituição que üer a substituir o Agente de Garant
o acesso e moümentação à Conta Centratizadora.

6.3.4 Todos e quaisquer cust6, despesas, emotumentos, taxas e/ou
tributos decorrentes das formatidades preüstas nas cláusulas 6.3.2 e 6.3.3
acima serão de responsabitidade única e exctusiva da Fiduciante,

6.3.4.1 Caso a Fiduciante não realize as formatidades previstas
nas ctáusutas 6.3.2 e ó.3.3 acima, ficam os Debenturistas, representados
pelo Agente Fiduciário desde já, autorizados a, sem prejuizo do
descumprimento de obrigação não pecuniária nos termos da Escritura de
Emissão, tomar quaisquer providências que entenderem necessárias à
realização das formatidades necessárias, independentemente de aviso,
interpelação ou notificação extrajudicial, caso em que a Fiduciante
deverá reembotsar prontamente aos Debenturistas todas as despesas por
estes comprovadamente incorridas.

6.3.4.2 A Fiduciante reconhece desde já como sendo tíquidas,
certas e exigíveis as notas de débito que venham a ser emitidas petos

Debenturistas para pagamento dos custos e/ou despesas preüstos neste
Contrato.

Direitos e Obrigaçôes das Partes

7.1 Reqistro. A Fiduciante obriga-se a realizar, às suas expensas e em prazo
não excedente a í0 (dez) dias da respectiva data de assinatura deste instrumento ou
de quatquer aditamento, o registro, respectivamente, do presente Contrato, dos

aditamentos ao Contrato nos Cartórios de Registro de Titulos e Documentos das cidades
de Sáo José dos Campos e 5ão Pauto, no Estado de 5ão Paulo.

7.1.1 A Fiduciante será responsável pelo pagamento de todas as

despesas decorrentes da efetivação e formatização do presente Contrato e de
quaisquer aditamentos.

7.1 .2 Na hipótese de a Fiduciante não observar os prazos previstos na

cláusula 7. 1 acima, o Agente Fiduciário fica desde já autorizado e constituído
de todos os poderes, de forma irrevogável e irretratávet, para, em nome da
Fiduciante e às expensas desta, como seus bastante procuradores, nos termos
do artigo 653 e do parágraÍo í' do artigo 661 do Código Civil, tomar as medidas
cabiveis para registro do presente Contrato, de quaisquer aditamentos, às

expensas da Fiduciante.

7.2 Obrieacões da FÍduciante. Durante a deste Contrato, a

k ,lK

Fiduciante obriga-se a:
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(a) não vender, ceder, transferir ou, de qualquer maneira, gravar, onerar

atienar os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, enquanto estiverem
sujeitos ao presente Contrato, sem o consentimento preüo, expresso e por
escrito do Agente Fiduciário, se assim detiberado e aprovado petos
Debenturistas em AGD;

(b) não praticar ou concorrer na prática de qualquer ato, ou ser parte em qualquer
contrato, que resulte ou possa resuttar na perda, no todo ou em parte, de seus
direitos sobre os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente, tampouco
quatquer outra operação que possa causar o mesmo resultado de uma venda,
transferência, oneração ou outra forma de disposição de quaisquer dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente, ou que poderia, por qualquer razão, ser
inconsistente com o direito dos Debenturistas, representados peto Agente
Fiduciário, ou prejudicar, impedir, modificar, restringir ou desconsiderar
qualquer direito dos Debenturistas, representados peto Agente Fiduciário
preüsto neste Contrato;

(c) abrir e manter aberta a Conta Centralizadora, nos termos da cláusuta 6 acima;

(d) não promover, sem prévia e expressa autorização do Agente Fiduciário, se assim
deliberado e aprovado petos Debenturistas em AGD, a (l) atteração do Agente
Depositário, do Agente de Garantias, da DMCard processamento e/ou da
DMCard Credenciadora; ou (2) atteração da Conta Centratizadora; e

(e) às suas expensas, cumprir qualquer outra exigência tegat ou regutatória que
venha a ser apticávet e necessária à preservação e/ou ao exercício, petos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, de seus direitos nos
termos deste Contrato.

7.3 Documentos Comprobatórios e Documentos Comptementares. As Partes
estabelecem que a Fiduciante e as Partes lntervenientes seráo responsáveis peta
guarda (a) de todos e quaisquer documentos que evidenciam a vátida e eficaz
constituição dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente ( "Documentos
Comprobatórios" ) e (b) dos demais documentos e arquivos eletrônicos com
informações comptementares sobre a existência e exigibitidade dos Direitos Creditórios
Cedidos Fiduciariamente ("Documentos Complementares").

7 .3.1 Náo obstante o disposto na ctáusula 7.3 acima, a Fiduciante e as
Partes lntervenientes ficam obrigadas a entregar ao Agente Fiduciário e ao
Agente de Garantias, os Documentos Comprobatórios e os eventuais
Documentos Comptementares que lhe venham a ser solicitados, no [oca[ por
estes indicado e no prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados do recebimento
de notificação nesse sentido, ou em menor prazo, na hipótese de determinação
legal ou judicial neste sentido.
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7.4 Obripacões da DMCard Processamento. Sem prejuízo das demar
obrigações previstas nesta Contrato, a DMCard Processamento obriga-se a:

(a) disponibilizar ao Agente de Garantias os Arquivos Etetrônicos mencionados no
Anexo ll ao presente Contrato, nos prazos ati preüstos;

(b) enviar os botetos de cobrança bancária emitidos peto Agente Depositário em
face dos Devedores Cedidos, de forma que os Direitos Creditórios Vincutados
sejam direcionados à Conta Centralizadora;

(c) enüar os boletos de cobrança bancária emitidos pelo Agente Depositário em
face dos Estabetecimentos Comerciais Cedidos, de forma que os valores
referentes ao repasse dos pagamentos dos Direitos Creditórios Vinculados sejam
direcionados à Conta Centralizadora; e

(d) não atterar a conta bancária de destino dos botetos de cobrança emitidos nos
termos dos subitens acima sem a preüa anuência do Agente Fiduciário.

Obrigações Adicionais da Fiduciante e das partes lntervênientes

8.í Obricac ôes Adicionais da Fiduciante - Eventos de lnadimo lemento: Sem
prejuízo de outras obrigações preüstas no presente Contrato, a Fiduciante obriga-se a
observar o disposto a seguir, sob pena de (a) as Obrigaçóes Garantidas poderem ser
declaradas antecipadamente vencidas peto Açnte Fiduciário, mediante detiberação
em AGD pelos Debenturistas, observado o disposto na Escritura de Emissão,
independentemente de aüso ou notificação, judiciat ou extrajudiciat, sem prejuízo
dos Eventos de Aceleração e dos Eventos de Vencimento Antecipado preüstos na
Escritura de Emissão; e (b) suspensão das tramferências dos Valores Remanescentes
para a Conta da DMCard Cartões, nos termos da cláusuta 6.2 e subitens acima (,,Eventos
de lnadimDlemento" ):

(a) não promover qualquer (Í) atteração que afete (i) os procedimentos atinentes
à cobrança e/ou ao recebimento dos Direitos Creditórios Vincu[ados e/ou (ii) o
direcionamento dos recursos dos Direitos Creditórios Vinculados à Conta
Centratizadora, e/ou (2) Íescisão dos Cmtratos de Cobrança Bancária firmados
com o Agente Depositário, e/ou (3) rescisão do Contrato da Conta
centratizadora firmado com o Agente Depositário, sem a previa e expressa
autorização dos Debenturistas reunidos em AGD;

não promover quatquer atteração que (í) afete (i) os procedimentos ou
parâmetros aplicáveis aos serviços prestados peta DMCard Processamento e/ou
peta DMCard Credenciadora e/ou (ii) o envio dos Arquivos Etetrônicos ao Agente
Fiduciário e ao Agente de Garantias etou (2) rescinda o Contrato de
Processamento e/ou promova a alteração da DMCard Processamento e/ou da
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(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

DMCard Credenciadora sem a prévia e expressa autorização dos Deben
reunidos em AGD;

não promover qualquer atteração que (1) afete (i) os procedimentos ou
parâmetros aplicáveis aos serviços prestados pelo Agente de Garantias e/ou (2)
rescinda o Contrato de Agente de Garantias e/ou promova a destituição ou
substituição do Agente de Garantias sem a prévia e expressa autorização dos
Debenturistas reunidos em AGD;

não promover quatquer (1) atteração que afete (i), de quatquer forma, a

constituição dos Direitos Creditórios Vinculados, inctuindo os procedimentos e
parâmetros referentes à referida constituiÇão dos Direitos Creditórios
Vinculados e/ou (ii) as formas de pagamento ou de recebimento dos Direitos
Creditórios Vinculados ou (2) rescisão dos respectivos Convênios com Lojistas,
firmados com os Estabetecimentos Comerciais Cedidos, sem préüa e expressa
autorização dos Debenturistas reunidos em AGD;

não promover a atteração ou substituição do Agente Depositário e/ou do
domicitio bancário preüsto no presente Contrato, e/ou o direcionamento do
fluxo de recursos do recebimento dos Direitos Creditórios Vincutados para

outras contas que não a Conta Centralizadora, sem préüa e expressa
autorização dos Debenturistas reunidos em AGD;

realizar a substituição da DMCard Processamento, da DMCard Credenciadora,
do Agente de Garantias e/ou do Agente Depositário petos prestadores novos de
serviços que venham a ser aprovados pelos Debenturistas, em caso de renúncia
de funçóes ou de cancelamento, por qualquer motivo, dos seryiços prestados
por tais prestadores de serviços;

sanar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados (í) do conhecimento do
fato pela Fiduciante, ou (2) do recebimento, peta Fiduciante, de notificação
escrita nesse sentido enüada pelo Agente Fiduciário, o eventua[ arresto,
penhora, sequestro, bloqueio, indisponibitidade ou qualquer outra forma de

constrição judiciat, a quatquer tempo, dos direitos sobre a conta centratizadora
e/ou de quaisquer créditos ou recursos depositados na Conta Centratizadora

e/ou dos lnvestimentos Permitidos; e

não promover quatquer atteração, restrição ou cancetamento de acessos e/ou
autorizações concedidas aos usuários indicados peto Agente Fiduciário e/ou
peto Agente de Garantias e cadastrados como operadores máster da Conta
Centralizadora, junto ao Agente Depositário, na forma preüsta neste Contrato;

na ocorrência de uma Cessão, celebrar aditamento ao presente Contrato para

que seja constituida a Cessão Fiduciária sobre os novos Direitos Creditórios
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Vinculados cedidos, nos prazos e condiçôes preüstos na cláusuta 4.,l e segu
aclma;

(i) sanar, no prazo de 10 (dez) dias da comunicação do referido descumprimento,
as potenciais situações em que os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
não tenham sido ptenamente formalizados, deüdamente constituídos ou
estejam indevidamente amparados por títutos representativos de crédito,
inctuindo, mas não se limitando, ao descumprimento da obrigação de registro
do presente Contrato, nos termos e pritzos aqui preüstos;

(k) efetuar, em ate 1 (um) Dia Útit contado da data de recebimento, nos termos
da ctáusuta 6.1.3 acima, o repasse à Cmta Centratizadora de quaisquer vatores
que sejam pagos diretamente à Fiduciante pelos Estabelecimentos Comerciais
Cedidos e/ou petos Devedores;

(t) sanar, no prazo de l0 (dez) dias da comunicação do referido descumprimento,
as causas que ameacem ou impactem, de qualquer forma, a exclusivo criterio
dos Debenturistas, reunidos em AGD, a existência, ticitude, validade, eficácia,
exequibilidade e plena ordem e vigência dos Direitos Creditórios Cedidos
Fiduciariamente;

(m) sanar, no prazo de até 5 (cinco) Dias úteis, quatquer interrupção na
disponibitização de Arquivos Etetrônicos [istados no Anexo ll;

(n) às suas expensas, tomar todas as medidas que os Debenturistas, o Agente
Fiduciário (em favor e benefício dos Debenturistas), e/ou o Agente de Garantias
possa solicitar para: (í) aperfeiçoar, preservar, proteger e manter a vatidade e
eficácia dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e da Cessão
Fiduciária; (2) garantir o cumprimento das obrigaçôes assumídas neste
Contrato, incluindo mas não se [imitando ao pagamento dos Direitos Creditórios
Vinculados; e (3) garantir a tegatidade, validade e exequibitidade deste
Contrato;

(o) assumir toda a responsabilidade e exonerar os Debenturistas e/ou o Agente
Fiduciário de qualquer responsabitidade por atos, fatos, prejuizos e/ou danos
imputados e/ou ategados pelos Devedores Cedidos, pelos Estabetecimentos
Comerciais Cedidos ou terceiros, inctusive danos morais, decorrentes de
(í ) ategaçôes envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos Botetos
de Faturas e Boletos de Repasses; (2) controvérsias sobre a legatidade de
apontamento para protesto ou protestos dos Botetos de Faturas e Boletos de
Repasses; e (3) demais eventos e quesüonamentos envotvendo os Botetos de
Faturas e Boletos de Repasses, ainda que não estejam previstos neste Contrato;

notificar o Agentê Fiduciário, e o Agente de Garantias em até 3 (três) Dias Úteis
sobre qualquer evento, fato ou circunstância, incluindo, quatquer decisão, ação
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PJjudiciat, reivindicação, investigação or.r alteração de tegistação que vrer â
de seu conhecimento e que possa afetar a vatidade, tegalidade ou eficácia da
Cessão Fiduciária constituída por meio deste Contrato;

(q) em caso de penhora, sequestro, arresto ou qualquer outra forma de constrição
judicial de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente,
proüdenciar, no prazo legal, interposição de recursos cabiveis para que os
efeitos do referido ato sejam suspensos, sem prejuizo da configuração de
descumprimento dos termos e condiçóes da Escritura de Emissão, deste
Contrato e dos demais documentos da Emissão e da sujeiÇão de tat
descumprimento ao quanto disposto na Escritura de Emissão, neste Contrato e
nos demais documentos da Emissão;

(r) cumprir todas as instruções emanadas peto Agente Fiduciário (em íavor e
beneficio dos Debenturistas), e/ou peto Agente de Garantias necessárias para
a excussão da presente Cessão Fiduciária, bem como prestar toda assistência e
cetebrar quaisquer documentos adicionais que venham a ser soticitados pelo
Agente Fiduciário (em favor e beneficio dos Debenturistas) e/ou peto Agente
de Garantias que sejam para a preservaçáo e/ou excussão dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente;

(s) fornecer aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário (em favor e benefício dos
Debenturistas) e/ou ao Agente de Garantias, mediante solicitação por escrito,
todas as informaçôes e comprovaçôes (incluindo informações necessárias à

cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e os respectivos
Documentos Comprobatórios) que estes possam solicitaÍ envolvendo os Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente, inclusive para permitir que os

Debenturistas, o Agente Fiduciário (em favor e beneficio dos Debenturistas)
e/ou Agente de Garantias (diretamente ou por meio de quatquer de seus

respectivos agentes, sucessores ou cessionários) executem as disposições do
presente Contrato, permitindo o acesso aos Debenturistas a quatquer tempo aos

referidos documentos;

(t) náo utitizar a Conta Centralizadora para outra finalidade e/ou de outra forma
que não a descrita neste Contrato; e

(u) conceder ao Agente Fiduciário (em favor e benefício dos Debenturistas) e/ou
ao Agente de Garantias, ou a seus respectivos representantes, o livre acesso às

informações da Conta Centratizadora, o que faz neste ato, ficando autorizado
o Agente Depositário, independentemente de anuência ou consulta previa à
Fiduciante, a conceder tat acesso, inctusive de forma etetrônica.

8.2 Obrieacôes Adicionais das Partes lntervenientes - Eventos de
prejuizo de outras obrigações preüstas no presente Contrato,

klv
lnadimptemento: Sem
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t.as Partes lntervenientes obÍigam-se a observar o disposto a seguir, sob pena
configuração de Evento de lnadimptemento:

(a) não promover quatquer alteração que afete (1) os procedimentos atinentes à
cobrança e/ou ao recebimento dos Direitos Creditórios Vinculados e/ou (2) o
direcionamento dos recursos dos Direitos Creditórios Vincutados à Conta
Centratizadora, e/ou sem a prévia e expressa autorização dos Debenturistas
reunidos em AGD;

(b) não promover quatquer atteração que (í) afete (i) os procedimentos ou
parâmetros aplicáveis aos serviços prestados peta DMCard Processamento e/ou
pela DMCard Credenciadora e/ou (ii) o enüo dos Arquivos Etetrônicos ao Agente
Fiduciário e ao Agente de Garantias e/ou (2) rescinda o Contrato de
Processamento e/ou promova a alteração da DMCard Processamento e/ou da
DMCard Credenciadora sem a préüa e expressa autorização dos Debenturistas
reunidos em AGD;

(c) não promover qualquer (í) atteração que afete (i), de quatquer Íorma, a

constituição dos Direitos Creditórios Vincutados, inctuindo os procedimentos e
parâmetros referentes à referida constituição dos Direitos Creditórios
Vinculados e/ou (ii) as formas de pagamento ou de recebimento dos Direitos
Creditórios Vincutados ou (2) rescisáo dos respectivos Convênios com Lojistas,
firmados com os Estabetecimentos Comerciais Cedidos, sem préüa e expressa

autorização dos Debenturistas reunidos em AGD;

(d) na ocorrência de uma Cessão, cetebrar aditamento ao presente Contrato para

que seja constituída a Cessão Fiduciária sobre os novos Direitos Creditórios
Vincutados cedidos, nos prazos e condiçoes preüstos na cláusula 4.í e seguintes

acima;

(e) sanar, no prazo de 10 (dez) dias da comunicação do referido descumprimento,
as potenciais situaçôes em que os Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente
não tenham sido plenamente formalizados, devidamente constituidos ou

estejam indevidamente amparados por titutos representativos de crédito,
incluindo, mas náo se timitando, ao derumprimento da obrigação de registro
do presente Contrato, nos termos e prazos aqui previstos;

(f) efetuar, em até 1 (um) Dia Útit contado da data de recebimento, nos termos
da cláusula ó.í.3 acima, o repasse à Conta Centralizadora de quaisquer vatores

que sejam pagos diretamente às Partes lntervenientes pelos Estabelecimentos

Comerciais Cedidos e/ou petos Devedores;

sanar, no prazo de ate 5 (cinco) Dias Úteis, qualquer interrupção na

disponibitização de Arquivos Eletrônicos [istados no Anexo ll;

h /*,

(s)

32

K



-

(h) às suas expensas, tomar todas as medidas que os Debenturistas, o Ag
Fiduciário (em favor e benefício dos Debenturistas), e/ou o Agente de Garanti
possa solicitar para: (í) aperfeiçoar, preservar, proteger e manter a vatidade e
eficácia dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e da Cessão
Fiduciária; (2) garantir o cumprimento das obrigações assumidas neste
Contrato, incluindo mas não se limitando ao pagamento dos Direitos Creditórios
Vincutados; e (3) garantir a [egalidade, validade e exequibitidade deste
Contrato;

(i) assumir toda a responsabilidade e exonerar os Debenturistas e/ou o Agente
Fiduciário de qualquer responsabitidade por atos, fatos, prejuízos e/ou danos
imputados e/ou ategados pelos Devedores Cedidos, petos Estabetecimentos
ComercÍais Cedidos ou terceiros, inctusive danos morais, decorrentes de
(í ) ategações envolvendo os negócios ou serviços que deram origem aos Boletos
de Faturas e Botetos de Repasses; (2) controvérsias sobre a tegatidade de
apontamento para protesto ou protestos dos Boletos de Faturas e Botetos de
Repasses; e (3) demais eventos e questionamentos envolvendo os Boletos de
Faturas e Boletos de Repasses, ainda que não estejam previstos neste Contrato;

(i) notificar o Agente Fiduciário, e o Agente de Garantias em até 3 (três) Dias Úteis
sobre qualquer evento, fato ou circunstância, inctuindo, qualquer decisão, ação
judicial, reiündicação, investigação ou atteração de tegistação que üer a ser
de seu conhecimento e que possa afetar a validade, tegatidade ou eficácia da
Cessáo Fiduciária constituída por meio deste Contrato;

(k) em caso de penhora, sequestro, arresto ou qua[quer outra forma de constrição
judiciat de qualquer dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente,
proüdenciar, no prazo tegat, interposição de recursos cabíveis para que os

efeitos do referido ato sejam suspensos, sem prejuízo da configuração de
descumprimento dos termos e condiçóes da Escritura de Emissão, deste
Contrato e dos demais documentos da Emissão e da sujeição de tal
descumprimento ao quanto disposto na Escritura de Emissão, neste Contrato e
nos demais documentos da Emissão;

(r) cumprir todas as instruçóes emanadas pelo Agente Fiduciário (em favor e

benefício dos Debenturistas), e/ou pelo Agente de Garantias necessárias para

a excussão da presente Cessão Fiduciária, bem como prestar toda assistência e

cetebrar quaisquer documentos adicionais que venham a ser solicitados pelo
Agente Fiduciário (em favor e beneficio dos Debenturistas) e/ou peto Agente
de Garantias que sejam para a preservação e/ou excussão dos Direitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente; e

(m) fornecer aos Debenturistas, ao Agente Fiduciário (em favor e beneficio dos

Debenturistas) e/ou ao Agente de Garantias, mediante solicitação por escrito,
todas as informaçóes e comprovaçôes (incluindo informações necessárias à

il
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cobrança dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente e os respecti
Documentos Comprobatórios) que estes possam solicitar envolvendo os üreitos
Creditórios Cedidos Fiduciariamente, inctusive para permitir que os
Debenturistas, o Agente Fiduciário (em favor e benefício dos Debenturistas)
e/ou Agente de Garantias (diretamente ou por meio de qualquer de seus
respectivos agentes, sucessores ou cessionários) executem as disposiçôes do
presente Contrato, permitindo o acesso aos Debenturistas a quatquer tempo aos

referidos documentos.

8.2.1 Na ocorrência de quatqrrr Evento de lnadimptemento, o Agente
Fiduciário deverá convocar uma AGD, ms termos da Escritura de Emissão, para
os Debenturistas detiberarem se o referido Evento de lnadimptemento resultará
na dectaração do Vencimento Antecipado das Debêntures.

8.2.2 Na ocorrência de Vencimento Antecipado das Debêntures, o
Agente de Garantias deverá notificar o Agente Depositário para que a

integralidade dos recursos mantidos na Conta Centratizadora seja
imediatamente retida, inctuindo os Valores Remanescentes, conforme abaixo
definido.

Excussão da Cessáo Fiduciária

9.1 lnadimplemento das Obrieações Garantidas. Caso seja verificado o

descumprimento de quaisquer das Obrigações Garantidas ou ocorra um Evento de
lnadimptemento ou um Evento de Vencimento Antecipado (conforme definido na

Escritura de Emissão) que acarrete o Vencimento Antecipado das Debêntures, os

Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, poderão, independentemente de

aüso préüo ou notificação, determinar a retenção imediata da totatidade dos recursos
existentes na Conta Centratizadora, bem como dos recursos dos lnvestimentos
Permitidos, podendo inclusive determinar transferências, moümentação, debito e

resgate dos valores e lnvestimentos Permitidos retidos.

9.2 Excussão Darciat e/ou total. Observados os prazos de cura aplicáveis,
caso ocorra o inadimptemento de qualquer obrigação decorrente da Escritura de

Emissão, do Contrato de Cessáo de Créditos ou deste Contrato, o Agente Fiduciário
poderá, de acordo com a detiberação em Assembteia Geral de Debenturistas, utilizar
todos os recursos disponíveis na Conta Centralizadora, bem como os recursos oriundos

dos lnvestimentos Permitidos para satisfazer as Obrigaçôes Garantidas, mediante
excussão parcial e/ou total da garantia representada por este Contrato, bem como
terá o direito de exercer imediatamente sobre os Direitos Creditórios Cedidos

Fiduciariamente todos os poderes que lhe são assegurados peta legistação vigente,
excutindo extrajudicialmente a presente garantia na forma da lei e podendo dispor,
cobrar, receber, realizar, vender ou ceder, inctusive de forma particular, total ou

parcialmente, conforme preços, valores, termos e/ou condiçôes que considerar
apropriados, assinar quaisquer documentos ou termos, por mais especiais que sejam,
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f,,t
necessários à prática dos atos aqui referidos, independentemente de qualquer
comunicação, notificação e/ou interpetaçáo, judiciat ou extrajudicia[, à Fiduciante, e
aplicando o produto daí decorrente no pagamento das Obrigações Garantidas,
observado o disposto no parágrafo 3' do artigo óó-B da Lei n 4.728165.

9.3 Excussão parciat. A eventual excussão parciat da garantia não afetará os
termos, condições e proteçóes deste Contrato em benefício dos Debenturistas,
representados peto Agente Fiduciário, sendo que o presente instrumento permanecerá
em vigor até a data de tiquidação de todas as obrigaçóes Garantidas.

9.4 Aplicação do oroduto da excrssáo. O Agente Fiduciário apticará o
produto da excussão da garantia objeto d6te Contrato, observada a Ordem de
Alocação de Recursos definida na Escritura de Emissão.

9.5 Satdo credor remanescente. Observada a Ordem de Alocação de
Recursos, caso seja verificada a existência de Valores Remanescentes, referido saldo
deverá ser imediatamente disponibitizado à DÀâCard Cartôes, mediante transferência
para a Conta da DMCard Cartóes ou para outra conta corrente de livre moümentação
de titutaridade da DMCard Cartões, que venha a ser informada à época, observados os
termos do Contrato de Cessão de Créditos.

9.6 lnsuficiência da qarantia. Na eventualidade dos valores existentes na
Conta Centratizadora, bem como aquetes decorrentes dos lnvestimentos Permitidos e
da venda dos demais Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente não serem
suficientes para satisfazer a todas as Obrigaçóes Garantidas, a Fiduciante e os Fiadores
permanecerão responsáveis, de forma sotidária, peto satdo devedor remanescente das
Obrigaçoes Garantidas, até a sua efetiva e total tiquidação.

9.7 Paqamento ordinário das 0bricacóes Garantidas: Não obstante a
presente Cessão Fiduciária e independentemente dos procedimentos de excussão de
garantia acima preüstos, a Fiduciante desde já autoriza o Agente de Garantias a
utitizar os recursos disponiveis na Conta Centralizadora e/ou nos lnvestimentos
Permitidos para o pagamento ordinário das Obrigações Garantidas, nas respectivas
datas de vencimento, não importando essa utilização de recursos em Evento de
lnadimplemento ou Evento de Vencimento Antecipado das Debêntures, ou ainda, em
excussão da presente Cessão Fiduciária, a qualquer títuto.

9.8 Extincão da titularidade fiduciária. Cumpridas integralmente as

Obrigaçóes Garantidas, este Contrato se extinguirá e, como consequência, a

titularidade fiduciária dos Direitos Creditórios Cedidos Fiduciariamente será
imediatamente restituída à Fiduciante, estando a Fiduciante autorizada a averbar a

liberação da Cessão Fiduciária nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos a que
se refere a ctáusuta 7.1, acima.

h $
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í0. Notificações e comunicações

10.1 Notificacóes e comunicacóes . Todas as notificações e/ou comunicações
a serem enviadas no âmbito do presente Contrato, devem ser feitas por escrito ou
entregues pessoalmente, por portador ou carta registrada, ou, ainda,
eletronicamente, sempre mediante confirmação de recebimento, e enüada para os
seguintes endereços:

(a) se para a Fiduciante:

DMCARD SECURITIZADORA S.A.
Avenida Cassiano Ricardo, no 52í, 3. andar, sala 8, Torre B,
Parque ResidenciaI Aquarius,
5ão José dos Campos, SP

cEP 12246-870
At.: Sr. Tharik Camocardi de Moura
Telefone: (1?l 7136-0121

E-mail: financeiro@dmcard.com. br

(b) se poro o Agente Fiduciario:

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂilBlo LTDA.
Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717, l0o andar,
Itaim Bibi

São Paulo, SP

cEP 04530-001

At.: Fiduciário
Telefone: (1 1 l3U8-97 84
E-mait: fiduciario@s[w.com. br

(c) se poro os Partes lntervenientes:

DIACARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A.
Avenida Cassiano Ricardo, no 52í, 3o andar, sala 2,
Parque Residencial Aquarius,
São José dos Campos, SP

cEP 12246-870

At.: Sr. Cartos Antonio Tamaki
Tet.: (í2) 2136-0120
E-mail: tamaki@dmcard.com. br

D'VICARD PROCESSAIAENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIÀAENTO LTDA.
Avenida Cassiano Ricardo, no 52í , 3' andar, sata 0í, Torre B,

Parque ResidenciaI Aquarius,
São José dos Campos, SP

{ /q"l



tncEP 12246-870

At.: Sr. Tharik Camocardi de Moura
Telefone: (12) 2136-0171

E-mait: Tharik. moura@dmcard.com. br

DMCARD l,lElOS DE PAGAMENTO LTDA.
Avenida Cassiano Ricardo, n" 521, 3' andar, sata 01, Torre B,

Parque ResidenciaI Aquarius,
São José dos Campos, SP

cEP 12246-870
At.: Sr. Denis Cesar Correia
Telefone: (12) 2136-0120
E-mait: financei ro@dmcard. com. br

10.2 Quatquer notificaçáo, será considerada recebida quando entregue (a)
mediante protocoto ou "Aviso de Recebimento", emitido pela Agência de Correios do
Brasil, nos endereços mencionados acima, ou (b) por e-mait.

í0.3 Para fins desta cláusuta ,l0, os comprovantes de recebimento de uma
transmissão de e-maiI serão considerados válidos mesmo se emitidos pela parte ou
Parte lnterveniente que transmitiu a mensagem, desde que o comprovante tenha sido
emitido peto equipamento utitizado para o envio da mensagem e que tal aviso de
recebimento contenha informações suficientes para permitir a identificação do
remetente e do destinatário da notificação.

10.4 Toda e quatquer comunicação às Partes e às partes lntervenientes será
considerada vátida se for entregue nos endereços indicados neste Contrato.

í0.5 A alteração de quatquer dos endereços acima deverá ser comunicada às
demais Partes e Partes lnterveniente pela Parte e/ou Partes lnterveniente que tiver
seu endereço atterado.

11. Disposições Gêrais

11.1 Titulo executivo extraiudicia[. As Partes reconhecem desde já que o
presente Contrato constitui título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784,
lll, do Codigo de Processo Ciü1.

11.2 Vatidade, leeatidade e exequibilidade. Se uma ou mais disposiçôes aqui
contidas forem consideradas invátidas, ilegais ou inexequíveis em qua[quer aspecto das
leis aplicáveis, a vatidade, legatidade e exequibitidade das demais disposições não
serão afetadas ou prejudicadas a quatquer títuto.

11.2.1 Este Contrato será interpretado, em qualquer jurisdição, como
se a disposição inválida, itegal ou inexequível tivesse sido reformutada de modo
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que se tornasse vátida, tegat e exequível na medida do que for permiti
referida jurisdição.

11.3 Novacão. extincão ou modificacão. A tolerância ou liberatidade de
qualquer das Partes com retação aos direitos, deveres e obrigações assumidas neste
Contrato não importará novação, extinção ou modificação de qualquer dos direitos,
deveres e obrigaçóes aqui assumidos.

11.4 Validade. O presente Contrato é vátido entre as partes e partes

lntervenientes e seus sucessores a quatquer títuto.

í1.5 lmoossi bitidade de ceder, qÍavar ou transiqir. Fica desde já
convencionado que a Fiduciante não poderá ceder, gravar ou transigir com sua posição
contratual ou quaisquer de seus direitos, deveres e obrigaçôes assumidos neste
Contrato, sem antes obter o consentimento prévio, expresso e por escrito dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário.

11.6 Execucão esDecr fica das obricacóes . O Agente Fiduciário poderá, a
critério exclusivo dos Debenturistas, requerer a execução específica das obrigaçôes
aqui assumidas peta Fiduciante, conforme estabelecem os artigos 461 , 6Zj e 632 do
Código de Processo Civit.

11.7 Prazo Dara cumprimento de obricacões . Quaisquer obrigaçóes cujo
cumprimento não seja devido até um prazo fixado no presente Contrato e/ou nos
demais documentos da Emissão serão devidas e exigíveis no prazo de 5 (cinco) Dias
Úteis, contados da data de recebimento da notificação que soticitar o cumprimento
dessa obrigação, ou em prazo mais longo, dependendo da natureza da obrigação e se
acordado por escrito petas Partes.

11.7.1 Fica desde já acordado que a concessão pelo Agente Fiduciário
de prazo maior que o prazo acima estabetecido dependerá de aprovação prévia
dos Debenturistas.

í 1.8 Dia Útit. Para fins do disposto no presente Contrato, considera-se ,,Dia

Útit" quatquer dia que não seja sábado, domingo ou feriado dectarado naciona[ na
Repúbtica Federativa do Brasit.

11.9 Renúncia ao difeito de compensacão. A Fiduciante e as Partes
lntervenientes renunciam expressamente ao direito de compensação no âmbito do
presente Contrato, não podendo compensar o pagamento de quaisquer vatores deüdos
nos termos do presente instrumento em razão de deter ou ür a deter créditos contra
o Agente Fiduciário e/ou com qualquer dos Debenturistas.

í1.í0 lndependência das disposicões deste Contrato . Se quatquer uma das
cláusulas deste Contrato for declarada, total ou parcialmente, nuta ou invátida, tat

k
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declaração não afetará as outras cláusutas, que permanecerão vátidas e efetivas
cumprimento, pelas Partes e petas Partes lntervenientes, de todas as obrigações
estabetecidas.

aqul

11.10.1 Caso qualquer uma das ctáusutas do presente Contrato seja
dectarada nuta ou invátida, as Partes e as partes lntervenientes se
comprometem a negociar, dentro do Ínenor prazo possívet, a substituição desta
ctáusuta, a inctusão no presente Contrato de termos e condiçôes válidos que
reftitam os termos e condições de tat ctáusuta declarada nuta e invátida,
observando a intenção e objetivo das Partes e das partes lntervenientes quando
essa cláusula foi negociada e do contexto em que está inserida.

11.11 Aditamentos. Todo e quatquer aditamento ao presente Contrato
somente será válido se feito por escrito e assinado por todas as partes e pelas partes

lntervenientes.

12. Lei aplicável e foro

12.1 Lei aplicávet: O presente Contrato será regido e interpretado de acordo
com as leis da República Federativa do Brasit.

17.2 Foro de eleiÇão: Fica eleito o foro da comarca de São Pauto, Estado de
São Paulo, para dirimir quaisquer dúüdas ou controvérsias oriundas deste Contrato,
com renúncia a qualquer outro por mais priütegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, firmam o presente Contrato em 4 (quatro) vias de
igual teor e forma, para os mesmos fins e efeitos de direito, obrigando-se por si, por
seus sucessores ou cessionários a quatquer título, na presença das 2 (duas) testemunhas
abaixo assinadas.

5ão Paulo, í3 de abrit de 2020.

(ossi noturas nas proximos pógi nas)

(o restante desto página Íoi intenciotúlmente deixado em bronco)
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Pógina de ossinaturas 1 de 2 do "lnstrumento particular de Contrato de
Fiduciória de Direitos Creditorios em Garontio e Outros Avenços,', celebrado em l
obril de 2020, entre a Dfulcard Securitizadora s.A., a sLw corretora de valores e
câmbio Ltdo. , a Dlvlcard cortões de crédito s.A., o Dtvlcard processamento de Dados
e Centrol de Atendimento Ltda. e a D Card lÂeios de pagamento Ltdo.

Fiduciante:

D^,tc SECURITIZADORÂ S.A.

Jfr,
Nome:

Caroo: Juen Pâblo Gârcie Agudo- CPF:089.í 23'76&29
Ca

Portes lnte

Nome:

corsÀ

DIICAR

Correia
518-06

0.51 -06

P cEs ENTO DE

Deni Ces or

ES DE CR D|TO S.A.

'-"' "38Pi3J3..oi$,uâ9,.,j"Cargo:

U

S E CENTRAL DE ATENDIAAENTO LTDA.
Nome: 

Juân Peblo GerclaAgudo
Cargo: CPF:089.123.76&29

E PACTAMENTO LTDA.

Nome:

Carco: Juân Peblo GaÍcla Agudo- CPF:089.123.768-29

I

Nome:.

argo: \ CpF

Nome:

Corgo;. í 8-06

(o restante desta pogina foi intenciomlmente deixodo em bronco)

h
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isC

MCAR Eto
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Deni Cês

í0

DMCARD CA

rÍe

(continua no próxima páginol
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Pógina de assinaturos 2 de 2 do "lnstrumento porticulor de contrato de cessão
Fiduciário de Direitos creditórios em Garantio e outras Avenças,, , celebrodo em 13 de
abril de 2020, entre a Dlvlcard Securitizadoro s.A., o sLw corretora de valores e
cômbio Ltda. , a DlÁcard cartões de crédito s.A., a Dlvlcord processamento de Dados
e Centrol de Atendimento Ltda. e o DMCard Meios de pogamento Ltda.

Agent Fi drro:

SLW CORRETORA DE VALORES E o f,fQâ'rçr"ru v"'o"oNome: Doljglas

Cargo:
Diíetqia

fhrífi Câmocâíúldr lloü!
0PF! t09.358.35&79

DiÍetoÍa
sLW CVC Ltla

FeÍeira
Nol'rt,e:

Corgo:

Teste

RG:

CPFlMF:

f-fr*^p t))"r"*-
Nome:

RG:

CPF/MF: 'ã':l"t'l'.f,[:ff-"T'

In.

t
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ANEXO 1

Este anexo é porte integrante do "lnstrumento particular de controto de cessõo Fiduc ria de
Direitos creditórios em Gorantia e outros Avenços", celebrodo em 13 de obril de 2020, entre a
Dfilcord securitizodoro 5.A., a SLW corretoro de valores e câmbio Ltdo., o DtÁcard cartões de
Crédito 5.A., o DltlCord Processomento de Dodos e Centrol de Atendimento Ltdo. e a D Cord hleios
de Pagomento Ltdo.

ESTABELECIMENTOS COTERCIAIS CEDIDOS

§§tt:ffirfrüê:§*t:

(1.
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ANEXO II

Este anexo é porte integrante do "lnstrumento Porticular de Contrato de Cessõo Fiduciário de
Direitos creditôrios em Garontia e outras Avenças", celebrado em 13 de obrit de 2020, entre a
Dlvlcard securitizodoro s.A., o SLW corretoro de volores e cômbio Ltda., a Dtrlcord cartões de
Crédito 5.A., o Dl'llCard Processomento de Dados e Central de Atendimento Ltda. e a DfiiCord tÁeios
de Pagamento Ltda.

RELAçÃO DE ARQUTVOS ELETRÔN|COS A SEREIi DtSpONtBtLtZADOS

uivo Etetrôni de O arquivo etetrônico enviado quinzenatmente peta DMCard
Processamento ao Agente de Garantias, contendo informaçôes
cadastrais referentes às novas Contas de Cartões DMCard cujos
Direitos Creditórios pretendam ser cedidos à Fiduciante, que
poderão se tornar Contas de Cartóes DMCard lúonitoradas, incluindo,
conforme o caso, no mínimo, detathamento das seguintes
informações em retação a cada Cartão DMCard:

(a) Número da Conta de Cartôes DMCard;

(b) Nome completo do Devedor;

(c) CPF do Devedor;

(d) Data de nascimento do Devedor;

(e) Endereço do Devedor;

(f) Código de ldentificação DMCard;

(g) Data de Corte; e

(h) Data de Vencimento de Fatura.

Cadastro"

"Arquivo Eletrônico de O arquivo etetrônico enviado peto Agente de Garantias à Cedente,
Cessão - Aceite" em resposta aos Arquivos Eletrônicos de Cessão - Oferta, contendo

os Direitos Creditórios Cartões e os Direitos Creditórios CCB aceitos
para serem adquiridos pela Fiduciante.

"Arquivo Elet de O arquivo etetrônico enviado diariamente peta DMCard
Processamento ao Açnte de Garantias, contendo informaçôes
diárias sobre os saldos de Direitos Creditórios Vincutados referentes
a cada Conta de Cartões DMCard, agrupados por Tipo de
Componente de Direitos Creditórios e segmentados por intervalos de
prazos de vencimento:

(a) "Ml" - com retação a cada data e cada Cartão DMCard, significa
o intervalo de datas compreendido entre a data em questão -,,-(exctusive)eo30odiaposteriorata[data(inc[usive);<

Saldos"

(
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fr.
(b) "M2" - com retação a cada data e cada Cartão ca
o intervalo de datas compreendido entre o 30o dia (exclusive) e o
60" dia (inctusive) posterior a tal data;

(c) "M3" - com retação a cada data e cada Cartão DMCard, signiÍica
o intervalo de datas compreendido entre o ó0. dia (exctusive) e o
90' dia (inctusive) posterior a tal data;

(d) "M4" - com relação a cada data e cada Cartão DMCard, significa
o intervato de datas compreendido entre o 90o dia (exclusive) e o
Í80o dia (inctusive) posterior a taI data;

(e) "M5" - com relação a cada data e cada Cartão DMCard, significa
o intervato de datas compreendido entre o Í80o dia (exctusive) e o
360' dia (inctusive) posterior a tat data;

(f) "M6" - com retação a cada data e cada Cartão DMCard, significa
o intervato de datas compreendido entre o 360. dia (exctusive) e o
720 dia (inctusive) posterior a tat data; e

(g) eventuais agrupamentos de satdos de Direitos Creditórios
Vinculados correspondentes a intervalos posteriores ao 720. dia
(inctusive) contado da Data de Cátcuto em questão.

"Arquivos Eletrônicos de Osarquivos eletrônicos enüados ao Agente de Garantias contendo
Cessão - Oferta " as informaçôes e características dos Direitos Creditórios Cartôes e

os Direitos Creditórios CCB que serão ofertados à Fiduciante, para a
verificação dos Critérios de Etegibitidade, os quais corresponderão
(a) ao Arquivo Etetrônico de Cadastro [istando a totalidade das
Contas de Cartões Dr{Card a serem cedidas, e (b) ao Arquivo
Eletrônico de Satdos indicando o satdo de Direitos Creditórios
deüdos por cada Devedor titutar das Contas de Cartôes DMCard a
serem cedidas.

"Arquivo Etetrôni co Mensal O arquivo eletrônico enviado mensalmente peta DMCard
de Paqamentos" Processamento ao Agente de Garantias, contendo informações sobre

o status mensat de pagamentos de cada Devedor titular das Contas
de Cartôes DMCard Cedidas, inctuindo (a) CpF do Devedor, (b) CNPJ
do Estabetecimento Cornercial ao qual a Conta de Cartôes DMCard
Cedida é vinculada, (c) data de vencimento da úttima Fatura, (d)
montante total deüdo da úttima Fatura, (e) data de pagamento da
última Fatura, e (f) mmtantê totat pago da última Fatura.
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ANEXO il

Este onexo é porte integrante do "lnstrumento Porticulor de Contrato de Cessõo Fiduciaria de
Direitos creditórios em Garantia e outras Avenças', celebrodo em 13 de obril de 2020, entre a
DMCard securitizadoro s.A., o sLW corretora de valores e Cômbio Ltda., a D Card cartões de
Crédito 5.A., a DllCord Processamento de Dados e Centrol de Atendimento Ltda. e a Dtttcard lr'ieios
de Pagamento Ltda.

frlODELO DE PROCURAçÃO

Pelo presente instrumento púbtico de procuroção, lovrado em [D^TA], perante o [naretuo],
DIICARD SECURITIZADORA 5.A., sociedode anônimo sem registro de componhia oberta peronte
a Comissõo de Volores lvlobiliórios ('CV\A"), deüdamente organizodo e existente de ocordo com
as leis da República Federativa do Brosil, com sede na cidade de sõo José dos campos, Estodo
de sõo Paulo, na Avenida cassiono Ricordo, no 521, 30 ondar, sala g, Torre B, boirro parque
Residenciol Aquarius, CEP 12246-870, inscrita no Cadastro Nacionol da pessoa Juridica do
lvlinistério da Economia rcAAJ_AE") sob o no 36.238.874/ ooot -29, e na Junta comercial do
Estado de sõo Paulo sob o NIRE 35.3.0.054.a71-0, neste ato representada no formo de seu
estatuto social, por seus diretores, sr. Denis césor correio, brasileiro, empresário, cosado sob
o regime de comunhão parciol de bens, residente e domiciliado na cidode de são José dos
campos, Estado de Sõo Paulo, na Rua Antenor Roimundo da silva, no 25, bairro urbanova,
cEP 12244-525, portador da cedula de identidade Rc no 20.446.916-8, expedida por ssptsp,
inscrito no cadastro Nacional de Pessoa Fisico do tvlinisterio do Economia (,,çpE!M\ sob o
no 039.356.478-91 e Juan Poblo Garcio Agudo, brasileiro naturolizodo, divorciodo, empresário,
residente e domiciliado na cidode de são paulo, Estado de são paulo, na Atomeda Gabriel
l'Áonteiro da silvo, no 1416, ap. 51 , bairro Jardim Américo, cEp 01442-M, portodor da cédulo
de identidode RG no 6.486.850-3, expedida por sSp/sp, inscrito no cpFt lÁE sob o no 0g9.123.76g-
29, doravante designoda simplesmente como 'Outorqonte" em caróter irrevogável e
irretrotóvel, como condição de negócio, consubstanciodo no 1o (primeiro) emissão de debêntures
simples, não conversíveis em ações, da espécie "com garontia reol", com garantia fidejussório
adicional, em série único, pora distribuição púbtico com esÍorços restritos de distribuiçõo
("E,Ínis§qp"), e em causa próprio, nos termos dos ortigos 6g3, 6U, 6g5 e do parógrafo único do
artigo 686 do Codigo Civil, nomeia e constitui a SLW CORRETORA DE VALORES E CÂitiBtO LTDA.,
instituiçõo financeira com sede na cidode de sõo pouto, Estado de Sõo paulo, na Ruo Doutor
Renato Paes de Barros, no 717, 10o andar, bairro ltaim Bibi, cEp afio-oo1 , inscrito no cNpJ / lvlE
sob o no 50.657.675/ún1-8ó ("9u!9Ig4e"), na q.nlidade de agente fíduciório da Emissão e
agente de gorontios do Emissõo, representante do interesse dos titulores das debêntures da
Emissão da outorgonte ("Debenturistos"), seu bostonte procurador pora, ogindo em nome do
outorgante, isoladamente, no mais ampla extensõo permitido em lei, tudo com base no disposto
na "lnstrumento Particular de Escrituro da la Emissão de Debêntures Simptes, Não Conversíveis
em Ações, da Espécie com Garantio Real, com Garantia Fídejussória Adicionat, em Série única,
para Distribuiçõo Público com Esforços Restritos, do DtvlCard Securitizadora 5.A.,, ("Escritura de
Emissão"), no "lnstrumento Particulor de Contrato de Cessõo Fiduciário de Direitos Creditórios

5
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em Gorontia e Outras Avenços", celebrado em 13 de obril de 2020, e aditado de
tempos, entre o Outorgante, a Outorgado, a DltlCord Cortões de Crédito 5.A., sociedode por
ações, com sede na cidode de Sõo José dos Compos, Estado de Sõo Poulo, no Avenida Cossiono
Ricardo, no 521, 30 andar, sala 02, bairro Parque Residenciol Aquarius, CEP 12246-870, inscrita
no CNPJ| ME sob o no 16.581.207/M1-37 ("Dhtc rd Cortões "), o DttlCard Processamento de
Dados e Centrol de Atendimento Ltda. (',Dltlcord processomento',) e o DttlCord ltleios de
Pagomento Ltdo. ("Estabe Iecimentos Comerciais Cedidos" "Contrato de Cessão Fiduciário" e
"DUCSÉ_çlgd9!A9!919", respectivomente), nos demois Contratos de Garantio, nos Controtos
de Cobrança Bancório, no Contrato da Conto Centrolizodora, no Controto de Agente de Gorontios
(conforme definidos no Escrituro de Emissõo) e nos demois documentos do Emissõo, conforme
aplicovel (a) praticor todos os atos e operaç&s de qualquer noturezo, necessarios ou
convenientes para o cobrança e recebimento de todo e qualquer direito creditório de
tituloridode do Outorgonte, presentes e futuros, adquiridos da DtÁCord Cartões, que foram
vinculados à Emissõo, referentes oos direitos creditórios originalmente detidos pelo Dlticord
Cortões, na quolidade de emissoro e administradoro dos cortões de crédito do bandeira
"DMCard" ("eq!99§_Dl4cq!") contro os respectivos titulares das contas dos Cortões DtvlCard
vinculadas aos estobelecimentos comerciois indicodos no Anexo I ao Contrato de Cessõo
Fiduciário ("Estobelecimentos C "), decorrentes (l) do fluxo do utilizoçõo, a
qualquer tempo, dos Cortões Dl'/lCord a eles emitifus, incluindo o cartõo do titular e eventuais
cortões odicionais, para o realização de compras de produtos e serviços, os quois incluem todos
e guoisquer pogomentos, toriÍos, encargos, toxos, serviços e valores devidos pelos referidos
titulares dos Contos de Cortões DtÁCard ("Devedores") nos termos do.Contrato de Cortõo de
Crédito" ao quol codo Devedor deveró oderir quando do emissão dos respectivos Cartões DlÁCard
("D:tSn9§SB!f!9n9§ÍgE99t" e "Contrcto dos Cartões ,', respectivamente), operoções
essas copturodas pela DlÁCord Credenciodora e processados pela DlÁCord Processamento, nos
termos do Controto de Processamento; e (2) dos respectivas operoções de crédito controtodos
no contexto do utilizoçõo pelos Devedores dos Cortões DtÁCard etou seus dependentes, nos
termos das cédulas de crédito boncario emitidas e o serem emitidas em nome dos Devedores
pela DlÁcard cortões, por meio do mondato outorgodo pelos Devedores quondo do odesão oo
Controto dos Cortões DltlCard peronte uma instituição financeiro parceiro do DlÁCard Cartões
("eEP" e "lnstituicõo Finonce ", respectivomente) e, em seguido, cedidas peto
respectiva lnstituição Finonceira Convenioda à DlrlCord Cortões, referentes a: (i) financiomento
com juros do parcela nõo poga das foturos dos Cortões DlÁCard (rototivo); (ii) Íinanciomento
parcelodo com juros de foturas dos Cortões DtÁCard em dia; (iii) financiomento porcelodo com
juros dos soldos devidos pelos Devedores em atraso, para os quais nõo tenho sido interrompido
o envio de Íaturas; (iv) finonciomento parcelado cdn juros dos soldos devidos petos Devedores
em atroso, paro os quais tenho sido interrompido o envio de foturas (acordos); (v)
finonciomentos de compros porcelodos com juros, reolizados com o utilizoçõo dos Cortões
DfulCord; elou (vi) qualquer outra modolidade de operoçõo de crédito contratada, em nome dos
Devedores, por meio do mandato outorgodo no ato do odesõo dos Devedores ao Controto dos
Cartões Dilicard ("Dil9!9§Sl9!l!91f9§ fS!" e, em conjunto com os Direitos Creditórios cortões,
os "Direitos Crcditóri ") e de suos gorontios, inclusive por meio de empresa o ser
controtodo para este fim, sendo-lhe focultado eínitir ou controtor a emissõo de boletos
bancários, contrator instituíções pora desempenhar os serviços de cobranço e de processamen
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d,os Direitos Creditórios Vinculodos, conforme deliberaçõo dos Debenturistas em
geral de debenturistas; (b) receber, dispor, ceder, tronsÍerir, olienor, vender, incl
meio de vendo privado (ou fazer com que sejo alienodo ou vendido), conferir opções, cobror,
exigir ou receber, no todo ou em porte, os Direitos Creditórios Cedidos Vinculados, podendo,
oindo representor a Outorgante peronte repartiçks públicos, cortórios registrais e quaisquer
terceiÍos, dor e receber quitação e transigir em nome da Outorgonte, inclusive endossar cheques
que porventuro sejam emitidos em favor do Outorgante, (c) receber diretamente dos Devedores
elou dos Estobelecimentos Comerciois Cedidos elou reolizor qualquer cobronço judiciol ou
extroiudiciol dos Direitos Credítorios Vinculados junto a quoisquer pessoas obrigadas oo seu
pagamento elou reposse, (d) notiÍicar, coso a Outorgonte nõo o foça, por quolquer meío os
Devedores e os Estabelecimentos Comerciais Cedidos a respeito da cessão fiduciária constituída
nos termos do Contrato de Cessõo Fiduciário, inclusive na hipotese de inadimplemento das
obrigoções previstas no Controto de Cessõo Fiduciario e nos demais documentos a ele
relacionodos; (e) exercer, em nome da Outoryante, todos os demais direitos inerentes à
execução, formolizoção, cobranço, processomento, registro e recebimento dos volores e direitos
referentes oos Direitos Creditorios Vinculodos; (fl efetuor tronsferências, bloquear, reter,
movimentor e debitar a conta corrente de titularidode do Outorgante, de movimentoção
restrito, mantida no Bonco Bradesco S.A. (cód. 237), no ogêncio 3373, conta número 1065-0
("eon!S_e9L!19!29!919"), movimentável exclusivomente mediante instruções do Outorgodo,
conforme estabelecido no "Contrato de Prestoçõo de Serviços de Depositario", cetebrado em l3
de abriI de 2020, entre o Banco Bradesco S.A., a Outorgante e o Outorgado ("Contrato do Conta
Centralizodora "), em especiol, tronsÍerir, dispor, ncar, resgotor ou, de qualquer outra forma,
utilizor os recursos lá creditodos ou a portir delo investidos, independentemente de quolquer
oviso ou quolquer medido ou ordem judicial ou extrojudiciol elou quaisquer outros contas de
titularidode do Outorgante, para as quais sejam transÍeridos recursos oriundos dos Direitos
Creditórios Vinculados, o fim de ossegurar o pogomento e cumprimento total das obrigoções

Sorontidas definidos no Controto de Cessõo Fiducíória ("Obricacões Gorantidos' '), assim como
aplicor e resgotor, conforme o coso, os recursos dos investimentos financeíros reolizados a portir
da Conta Centrolizodoro, depositodos elou vinculados à Conto Centrolizodoro; (g) obter, a
qualquer tempo, extratos de quolquer movimentoção e saldo do Conta Centrolizadora e dos
lnvestimentos Permitidos ou quoisquer outros informoções relotivos à referida conta e aos
referidos investimentos, assim como aos ddos, codostros, inÍormoções, registros,
processomento e pagamentos relotivos aos Direitos Creditórios Vinculados; (h) tomar todas as

medidos necessarios à defeso dos direitos e interesses relotivos oos Direitos Creditórios
Vinculados e quoisquer outros direitos creditórios cedidos fiducioriomente nos termos do
Contrato de Cessõo Fiduciária perante quoisquer terceiros; (i) representor a Outorgante percnte
quoisquer pessoos obrigodos ao pagamento dos üreitos Creditórios Vinculados, bem como
controtar ou subcontrator a cobronça de direitos creditórios e abrir, movimentor elou encerror
contas-correntes em qualquer instituição Íinonceiro, receber, dor e receber quitaçõo, tronsigir
ou endossor cheques que porventura sejom emitidos em favor do Outorgante e (j) assinor recibos
e notificações, conceder descontos, acessar sistemos, autorizar cancelomentos, boixor titulos,
prorrcgor títulos, controtos e proticor todos os demais otos necessários poro o cobronço,
recebimento e liquidoção dos Direitos Creditórios Vinculodos, e tudo mois quonto for necessário
para o bom e fiel cumprimento do disposto no Controto de Cessõo de Créditos, na Escritura de
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oo pogamento das obrigações Garantidas. Fico permitido oo outorgado substabelecer os
ora recebidos. A presente procuração é
integral dos Obrigações Garantidas ou ate

outorgado por prozo indeterminado ote a quitaçõo
o quitoção integral dos Obrigoções Garantidas.

Emissõo, nos Contratos de Gorontia e nos demais documentos da Emissão, conforme

res
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f.T.
ANEXO IV

Este onexo é porte integronte do "lnstrumento Porticulor de Contrato de Cessõo Fiduciário de

Direitos Creditórios em Gorontia e Outras Avenços", celebrado em 13 de abril de 2020, entre a

DlvlCard Securitizodora 5.A., a SLW Corretorc de Volores e Cômbio Ltda., o DltlCord Cortões de

Crédito 5.A., a DÀtiCord Processomento de Dados e Central de Atendimento Ltdo. e o DlÁCord hleios

de Pogamento Ltda.

MODELO DE ADITAÀ4ENTO PARA CESSOES ADICIONAIS

t4

[r]. AD|TAIúENTO AO TNSTRUMENTO PARTICUI-AR DE CONTRATO DE CESSÃO FIDUCúRh DE

DTREITOS CREDITÓRIOS Er GARANTIA E OUTRÂS AVENçAS

Por meio do presente instrumento particutar ("[.]' Aditamento"),

DMCARD SECURITIZADORA S.4., sociedade anônima sem registro de companhia aberta perante a

Comissão de Vatores Mobitiários ("CVM"), deüdamente organizada e existente de acordo com as

teis da Repúbtica Federativa do Brasit, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de

São Pauto, na Avenida Cassiano Ricardo, n"52í, 3o andar, sata8, Torre B, bairro Parque

Residenciat Aquarius, CEP 12246-870, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do

Ministério da Economia ("CNPJ/^ E") sob o no 36.238.87410001-29, neste ato representada na

forma de seu estatuto sociat, doravante designada simptesmente como "Fiduciante";

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMgtO tfOl., instituição financeira com sede na cidade de 5ão

Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, no 717, 10" andar, bairro ltaim

Bibi, CEP 04530-00í, inscrita no CNPJ/ME sob o no 50.657.67510001-86, neste ato representada

na forma de seu contrato social, na quatidade de credor fiduciário, doravante designado

simplesmente como "Aqente Fiduciário"; e

(sendo a Fiduciante e o Agente Fiduciário referidos em conjunto como "Partes" e, indiüdual e

indistintamente, como "Parte")

E, na qualidade de partes intervenientes:

DMCARD CARTÔES DE CRÉDIO S.4., sociedade por açóes, sem registro de companhia aberta

perante a cvM, com sede na cidade de são José dos campos, Estado de São Pauto, na Avenida

Cassiano Ricardo, no 521, 3' andar, sala 02, bairro Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-870 
'

inscrita no CNPJ/ME sob o no 16.581.2071000í -37, neste ato representada na forma de seu

estatuto social, por seus representantes legais abaixo subscritos ("DMCard Cartões");

DMCARD PROCESSAÀAENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDI'$ENTO LTDA., SOCiEdAdE [iMitAdA,

com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de 5ão Pauto, na Avenida Cassiano Ricardo,

no 521, 3o andar, sala 0í, Torre B, no bairro Parque Residencial Aquarius, CEP í2246-870, inscrita
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no CNPJ/ME sob o no 05.355.090/000í-57, neste ato representada na Íorma de

social, por seus representantes legais abaixo subscritos ("DMCard Processamento" ); e

D,vICARD,vtElOS DE PAGA 
^ENTO 

LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de São José dos

Campos, Estado de São Pauto, na Avenida Cassiano Ricardo, no 521 , 3o andar, sata 01, Torre B, no

bairro Parque Residencial Aquarius, CEP 12246:870, inscrita no CNPJ /ME sob n" 22.371 .651 /000í -

20, neste ato deüdamente representada nos termos de seu contrato sociat, por seus

representantes abaixo subscritos ("DMCard Credenciadora" e, em conjunto com a DMCard

Cartões, e com a DMCard Processamento, as "Partes Intervenientes"

Considerando que

(a) as Partes e as Partes lntervenientes celebraram, em 13 de abrit de 2020, o "lnstrumento
Particular de Contrato de Cessõo Fiduciório de Direitos Creditórios em Garontia e Outros

Avenças", conforme aditado de tempos em tempos ("Contrato de Cessão Fiduciária"), por

meio do qual foram cedidos fiduciariamente ao Agente Fiduciário, na qualidade de agente

fiduciário das debêntures da í" (primeira) emissão da Fiduciante, determinados direitos
creditórios de titularidade da Fiduciante;

(b) em ürtude da cessáo de novos Direitos Creditórios Vinculados à Fiduciante, nos termos do

Contrato de Cessão de Creditos, as Partes e as Partes lntervenientes desejam aditar o
Contrato de Cessão Fiduciária para fazer constar do Anexo lao Contrato de Cessão

Fiduciária a nova lista consolidada de Estabetecimentos Comerciais Cedidos de cujas

Contas de Cartões DMCard a etes vinculadas decorrem os novos Direitos Creditórios
Vincutados cedidos, os quais passarão a integrar, de forma irrevogável e irretratável, a

Cessão Fiduciária; e

(c) os termos utilizados no presente [.]'Aditamento, iniciados em tetras maiúsculas (estejam

no singular ou no pturat), que não sejam aqui definidos de outra forma, terão o significado
que thes é atribuído no Contrato de Cessão Fiduciária, sendo certo que, em caso de

conÍtito entre este [.]' Aditamento e o Contrato de Cessão Fiduciária, este ú[timo
prevatecerá.

Resotvem as Partes e as Partes lntervenientes cetebrar o presente [.]o Aditamento, que será

regido e interpretado pelas cláusutas e condiçóes a seguir:

í. Por meio do presente [.]o Aditamento, as Partes e as Partes lntervenientes alteram

o Anexo I ao Contrato de Cessão Fiduciária, passando a partir desta data a integrar a Cessão

Fiduciária de que trata o Contrato de Cessão Fiduciária, de forma irrevogável e irretratável, a

totalidade dos Direitos Creditórios Vincutados decorrentes das Contas de Cartões DMCard

üncutadas aos Estabelecimentos Comerciais Cedidos descritos no Anexo A ao presente [.]o
Aditamento.
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2. Em ürtude do disposto na cláusula 1 acima, o Anexo I ao Contrato de
Fiduciária passa a ügoraÍ, de forma consolidada, de acordo com a retação constante do Anexo B

ao presente [.]o Aditamento.

3. Ficam ratificadas todas as demais cláusu[as, termos e condições do Contrato de
Cessão Fiduciária não atterados expressamente pelo presente Io]' Aditamento.

4. A Fiduciante obriga-se a realizar, às suas expensas, o registro do presente [.]'
Aditamento e de seus anexos, nos Cartórios de Registro de Titulos e Documentos das cidades de

São José dos Campos e 5ão Pauto, no Estado de.São Pauto, com a averbaçáo à margem do registro
do Contrato de Cessão Fiduciária, em prazo não excedente a 10 (dez) dias da data de assinatura.

5. O presente [.]' Aditamento será regido e interpretado de acordo com as leis da

Repúbtica Federativa do Brasi[.

6. Fica eleito o foro da comarca de Sáo Pauto, Estado de São Pauto, para dirimir
quaisquer drhridas ou controvérsias oriundas deste [i]' Aditamento, com renúncia a qualquer

outro por mais priütegiado que seja.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente [i]o Aditamento em 5 (cinco)

üas de igual teor e forma, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo indicadas.

tLcX;Ar.l, to§'À].

Fiduciante:

Nome:
Cargo:

Agente Fiduciário:

DMCARD SECURITIZADORA S.A.

Ncne:
Corgo:

Norne:

Cargo:

P a r tes lnte rYeniente s :

sLw connerou DE VALoRES E CÂMBIO LTDA.

Norne:

Corgo:

DMCARD CARTÓES DE CRÉDITO S.A.

k
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Nome:

Cargo:

Nome:

Corgo:

Dl,lCÀRD PROCESSA,TÂENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDI,'^ENTO LTDA.

Nome; Nome:

Cargo: Corgo:

Nome:

Corgo:

DMCARD MEIOS DE PAGAAAENTO LTDA.

NoÍne:

Cargo:

Testemunhas:

Nome:

RG:

CPF/MF:

Nome:

RG:

CPF/MF:

Anexo A ao [r]o Aditamento ao lnstrumênto Partlcular dê Contrato de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças

RE|-AçÃO DE NOVOS ESTABELECIÀ4ENTOS COilERCIAIS CEDIDOS

Anexo B ao [.]o Aditamento ao lnstrumento Partkular de Contrato de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios em Garantia e Outras Avenças

RELAçÃO CONSOLIDADA DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CEDIDOS

!:r'ir:r1laf i:.çi::-4.{!*in:!l=:::i

Lt
52

K

II



ANEXO V

Este onexo é porte intqrante do "lnstrumento Porticular de Contrato de Cessõo

Direitos Creditórios em Gorantia e Outros Avenços", celebrodo em 13 de obril de 2020, entre a

DlvlCard Securitizodora 5.A., a SLW Corretoro de Volores e Cômbio Ltda., a DlvlCord Cartões de

Crédito S.A., o DÀtiCord Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltdo. e a Dllicord lÁeios

de Pogomento Ltda.

MODELO DE NOT|FTCAçÃO AO AGENTE DEPOSIÁRIO

YI Y

5

São José dos Campos, [.] de maio de 2020.

Ao

Banco Bradesco S.A.

lEiEEElÚI

A/c Sr. [.]

Ref.: Cessõo Fiducíaria de Direitos Creditórios decorrentes da Conta Corrente

no 1065-0, A ncio no 3373. e de seus investimentos

Prezados Senhores,

Fazemos referência ao "Controto de Prestoçõo de Serviços de Depositário", cetebrado em I3 de

abrit de 2020 ("Contrato da Conta CentÍatizadora" ) entre a DMCard Securitizadora 5.A. ("DMCard

Securitiz ora ") e o Banco Bradesco S.A. ("Bradesco"), com a interveniência e anuência da SLW

Corretora de Vatores e Câmbio Ltda. ("Aeente Fiduciário" e "Aqente de Garantias"), tendo por

objeto a abertura e operacionalização da conta corrente n' 1065-0, mantida na agência n'3373

do Bradesco, de titutaridade da DMcard securitizadora, de moümentação restrita ("conta

Centratizadora").

lnformamos que, em í3 de abrit de 2020, a DMCard Securitizadora celebrou com o Agente

Fiduciário o "lnstrumento Porticular de Contrato de Cessõo Fiduciário de Direitos Creditórios em

Gorontia e Outros Avenças", por meio do qual foram cedidos fiducioriomente aos titulares das

debêntures simptes, não conversíveis em açóes, da espécie com garantia real, com garantia

fidejussória adicionat, em série única da 1" emissão da DMCard Securitizadora ("Debenturistas"

e "Debêntures" , respectivamente), representados pelo Agente Fiduciário, todos os direitos da

DMCard Securitizadora, presentes ou Íuturos, sobre:

k



(a) a Conta Centralizadora, incluindo todos e quaisquer direitos referentes

depositados (ou a serem recebidos ou depositados), seja a que título for,
independentemente de onde se encontrarem, inctusive em trânsito ou em fase de

compensação bancária; e

(b) todos e quaisquer ativos financeiros ou quotas de fundos de investimento adquiridos com

o investimento dos recursos disponibilizados na Conta Centratizadora, nos termos do

Contrato da Conta Centralizadora, assim como os direitos creditórios referentes a
quaisquer valores deüdos à DMCard Securitizadora em razão do investimento em tais
ativos financeiros ou quotas de fundos de investimento, inclusive enquanto estiverem em
trânsito da Conta Centratizadora ou destinados a etas, decorrentes de vendas,

amortizaçôes ou resgates de tais ativos financeiros e/ou quotas de fundos de investimento
incluindo rendimentos, direitos, proventos, distribuiÇões e demais valores recebidos ou a
serem recebidos ou de qualquer outra forma depositados ou a serem depositados na Conta

Centralizadora ( " lnvestimentos Permitidos").

Em razão da cessão fiduciária aqui referida, a DMCard Securitizadora não poderá dispor
livremente dos recursos disponíveis na Conta Centralizadora e quaisquer lnvestimentos
Permitidos, os quais também não poderão ser utitizados para pagamento ou garantias de outras
díüdas ou obrigaçóes da DMCard Securitizadora, de modo que apenas poderão ser moümentados
a partir de instruções do Agente de Garantias, nos termos do Contrato da Conta Centralizadora.

Adicionatmente, a DMCard Securitizadora autoriza expressamente o Bradesco a fornecer aos

Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, a qualquer tempo, todas as informaçóes

referentes a (a) quatquer moümentaçáo e ao saldo da Conta Centralizadora e (b) à sua carteira
de cobrança bancária vinculada à Conta Centralizadora, renunciando ao direito de sigito bancário

em relaçáo a tais informações, de acordo com o inciso V, parágrafo 3o, artigo 1o, da Lei

Complementar no Í 05/200í .

Sendo o que nos cumpria para o momento, permanecemos à disposição para quaisquer

esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

DMCARD SECURITIZADORA S.A.

(
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7'OÍicial de Registro de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Vldinir Segalla Alanosifl
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