
 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1º ADITAMENTO AO CONTRATO DE PROMESSA DE 

CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS 

 

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo assinadas, a saber: 

 

DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia 

aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), devidamente organizada e 

existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, com sede na cidade 

de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo, nº 521, 

3º andar, sala 2, Torre B, Parque Residencial Aquarius, inscrita no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 16.581.207/0001-

37, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus representantes 

legais devidamente autorizados e identificados na respectiva página de assinaturas do 

presente instrumento (“Cedente”); e 

 

DMCARD SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações, sem registro de companhia 

aberta perante a CVM, devidamente organizada e existente de acordo com as leis da 

República Federativa do Brasil, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado 

de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo, nº 521, 3º andar, sala 8, Torre B, Parque 

Residencial Aquarius, CEP 12246-870, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.238.874/0001-

29, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus representantes 

legais devidamente autorizados e identificados na respectiva página de assinaturas do 

presente instrumento (“Cessionária”);  

 

(sendo a Cedente e a Cessionária doravante designados em conjunto como “Partes” e 

cada qual, individual e indistintamente como “Partes”) 

 

e, ainda, na qualidade de partes intervenientes: 

 

DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA., sociedade limitada, com sede na cidade de 

São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida Cassiano Ricardo, nº 521, 

3º andar, sala 3, Torre B, Parque Residencial Aquarius, CEP 12246-870, inscrita no 

CNPJ/ME sob nº 22.371.651/0001-20, neste ato representada na forma de seu contrato 

social, por seus representantes legais devidamente autorizados e identificados na 

respectiva página de assinaturas do presente instrumento (“DMCard Credenciadora”); 

 

DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA., sociedade 

limitada, com sede na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Avenida 

Cassiano Ricardo, nº 521, 3º andar, sala 1, Torre B, Parque Residencial Aquarius, 

inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.355.090/0001-57, neste ato representada na forma de 

seu contrato social, por seus representantes legais devidamente autorizados e 

identificados na respectiva página de assinaturas do presente instrumento (“DMCard 

Processamento”); 
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SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA., instituição financeira com sede na 

cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, nº 717, 

10º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 50.657.675/0001-

86, neste ato representada na forma de seu contrato social, por seus representantes 

legais devidamente autorizados e identificados na respectiva página de assinaturas do 

presente instrumento (“SLW” ou “Agente Fiduciário”); e 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na cidade 

de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 

10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/ME sob o nº  00.806.535/0001-

54, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por seus representantes 

legais devidamente autorizados e identificados na respectiva página de assinaturas do 

presente instrumento (“Planner”, “Novo Agente Fiduciário” ou “Novo Agente de 

Garantias”); 

 

(sendo a DMCard Credenciadora, a DMCard Processamento, o Agente Fiduciário e o 

Novo Agente Fiduciário doravante conjuntamente denominados de “Partes 

Intervenientes” e cada qual, individual e indistintamente, como “Parte 

Interveniente”); 

 

Considerando que: 

 

(a) a Cessionária realizou a sua 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis 

em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, 

em série única, para distribuição pública com esforços restritos ("1ª Emissão" e 

"Debêntures", respectivamente), nos termos do "Instrumento Particular de 

Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 

Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série 

Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da DMCard 

Securitizadora S.A.", celebrado em 13 de abril de 2020 entre a Cessionária, o 

Agente Fiduciário e os demais garantidores, conforme aditado pelo 

"1º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de 

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, 

com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública 

com Esforços Restritos, da DMCard Securitizadora S.A.", celebrado em 8 de 

julho de 2020 ("Escritura de Emissão de Debêntures"); 

 

(b) a 1ª Emissão foi realizada com o objetivo de realizar a aquisição, pela 

Cessionária, dos Direitos Creditórios de titularidade da Cedente, nos termos 

estabelecidos no “Contrato de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios e 

Outras Avenças”, celebrado em 13 de abril de 2020l, entre as Partes e, na 

qualidade de partes intervenientes, a DMCard Credenciadora, a DMCard 

Processamento e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão”); 
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(c) na presente data, foi realizada Assembleia Geral de Debenturistas, convocada 

nos termos do item 7.3.4 da Escritura de Emissão de Debêntures, na qual foi 

aprovada a substituição da SLW pela Planner, em caráter permanente, para a 

prestação dos serviços de agente fiduciário e de agente de garantias das 

Debêntures (“AGD”), nos termos aprovados na referida AGD; 

 

(d) ainda, na presente data, a Cessionária, o Agente Fiduciário, o Agente de 

Garantias, o Novo Agente Fiduciário, o Novo Agente de Garantias e os demais 

garantidores celebraram o “2º Aditamento ao Instrumento Particular de 

Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em 

Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória Adicional, em 

Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da DMCard 

Securitizadora S.A.” (“2º Aditamento à Escritura de Emissão de Debêntures”), 

por meio do qual a Escritura de Emissão de Debêntures foi alterada para refletir 

as deliberações tomadas no âmbito da AGD e formalizar a assunção das funções 

de agente fiduciário das Debêntures e de agente de garantias das Debêntures 

pelo Novo Agente Fiduciário e pelo Novo Agente de Garantias, respectivamente; 

 

(e) tendo em vista o disposto acima, as Partes e as Partes Intervenientes desejam 

celebrar o presente 1º Aditamento (conforme definido abaixo) para refletir a 

substituição da SLW pela Planner na prestação dos serviços de agente fiduciário 

e de garantias das Debêntures; 

 

(f) os termos utilizados no presente 1º Aditamento, iniciados em letras maiúsculas 

(estejam no singular ou no plural), que não sejam aqui definidos de outra 

forma, terão o significado que lhes é atribuído no Contrato de Cessão; e 

 

(g) em caso de conflito entre este 1º Aditamento e o Contrato de Cessão, este 

último prevalecerá. 

 

vêm, por meio desta e na melhor forma de direito, celebrar o presente “Instrumento 

Particular de 1º Aditamento ao Contrato de Promessa de Cessão de Direitos 

Creditórios e Outras Avenças” (“1º Aditamento”), que será regido pelas cláusulas e 

condições a seguir. 

 

1. Das alterações ao Contrato de Cessão 

 

1.1. Pelo presente 1º Aditamento, as Partes resolvem, em razão da 

substituição da SLW pela Planner, na qualidade de Novo Agente Fiduciário e Novo 

Agente de Garantias, (a) transferir ao Novo Agente Fiduciário todos os direitos e 

obrigações estabelecidos ao Agente Fiduciário no Contrato de Cessão; (b) transferir ao 

Novo Agente de Garantias todos os direitos e obrigações estabelecidos ao Agente de 

Garantias no Contrato de Cessão; (c) estabelecer que todas as referências a “Agente 

Fiduciário”, a “Agente de Garantias” ou à “SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda.” 

no Contrato de Cessão deverão ser entendidas como referências ao Novo Agente 
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Fiduciário, ao Novo Agente de Garantias ou à Planner Corretora de Valores S.A., 

conforme o caso; e (d)  alterar as definições de “Agente Fiduciário” e de “Agente de 

Garantias”, constantes do Anexo I ao Contrato de Cessão, bem como o item 17.1(e) do 

Contrato de Cessão, passando a vigorar de acordo com as seguintes redações: 

 

“ANEXO I 

 

Este anexo é parte integrante do ‘Contrato de Promessa de Cessão de Direitos 

Creditórios e Outras Avenças’, celebrado em 13 de abril de 2020 entre a 

DMCard Cartões de Crédito S.A., a DMCard Securitizadora S.A., a DMCard Meios 

de Pagamento Ltda., a DMCard Processamento de Dados e Central de 

Atendimento Ltda. e a SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. 

 

GLOSSÁRIO DOS PRINCIPAIS TERMOS E EXPRESSÕES UTILIZADOS NO 

CONTRATO DE PROMESSA DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS 

AVENÇAS 

 

(...) 

 

‘Agente de 

Garantias’ 

A Planner Corretora de Valores S.A., instituição 

financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 

10º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no 

CNPJ/ME sob o nº  00.806.535/0001-54, ou sua sucessora 

a qualquer título, na qualidade de agente de garantias 

das Debêntures. 

 

(...) 

 

‘Agente Fiduciário’ A Planner Corretora de Valores S.A., acima qualificada, 

ou sua sucessora a qualquer título, na qualidade de 

agente fiduciário das Debêntures. 

 

(...) 

 

17.1 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 enviada para os seguintes endereços 

das Partes e/ou das Partes Intervenientes: 

 

(...) 
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(e) para o Agente Fiduciário: 

 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Itaim Bibi 

São Paulo, SP 

CEP 04538-132 

At.: Emilio Alvarez Prieto Neto 

Telefone: (11) 3014-6008 

E-mail: eneto@planner.com.br 

 

Rafael Ciro Pereira Covre 

Telefone: (11) 3014-6010 

E-mail: rcovre@planner.com.br 

 

Danielle Fernandes Paolucci Mendes 

Telefone: (11) 3014-6011 

E-mail: dmendes@planner.com.br 

 

Maria Cristina Martins Cruz 

Telefone: (11) 3014-6009 

E-mail: mccruz@planner.com.br” 

 

1.2. As Partes incluem também um novo subitem (x) na cláusula 13.1 do 

Contrato de Cessão, a qual passa a vigorar de acordo com a redação abaixo: 

 

“13.1 Sem prejuízo de outras obrigações e responsabilidades previstas neste 

Contrato, a Cedente expressamente obriga-se a: 

 

(...) 

 

(x) arcar com todos os custos e despesas relativos à Emissão, incluindo, sem 

limitação, a remuneração de todos os prestadores de serviços contratados pela 

Cessionária no âmbito da Emissão, bem como os custos e despesas relativos ao 

registro do presente Contrato de Cessão e seus aditamentos perante os 

cartórios de registros de títulos e documentos competentes e quaisquer outros 

custos e/ou despesas relativos ao presente Contrato, à Escritura de Emissão 

e/ou a quaisquer outros contratos correlatos sendo certo que deverá 

reembolsar a Cessionária por quaisquer desses custos e/ou despesas que 

venham a ser pagos diretamente pela Cessionária.” 

 

2. Do registro 

 

2.1. O presente 1º Aditamento, bem como as posteriores alterações do 

Contrato de Cessão, será arquivado e registrado, dentro de 20 (vinte) dias corridos a 

contar da data de celebração deste 1º Aditamento, pela Fiduciante, nos competentes 
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cartórios de registro de títulos e documentos das cidades de São José dos Campos e 

São Paulo, no Estado de São Paulo. 

 

3. Das ratificações 

 

3.1. Ratificam-se, neste ato, todos os termos, cláusulas e condições 

estabelecidos no Contrato de Cessão, dos quais as Partes declaram-se plenamente 

cientes e de acordo, que não tenham sido expressamente alterados por este 

1º Aditamento. 

 

3.2. Caso qualquer das disposições deste 1º Aditamento venha a ser julgada 

ilegal, inválida ou ineficaz, prevalecerão todas as demais disposições não afetadas por 

tal julgamento, comprometendo-se as Partes, em boa-fé, a substituir a disposição 

afetada por outra que, na medida do possível, produza o mesmo efeito. 

 

3.3. Este 1º Aditamento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, 

obrigando as Partes ao seu fiel, pontual e integral cumprimento por si e por seus 

sucessores e cessionários, a qualquer título. 

 

3.4. Salvo se de outra forma definidos neste 1º Aditamento, os termos 

iniciados em letras maiúsculas aqui utilizados terão o mesmo significado a eles 

atribuído no Contrato de Cessão. 

 

4. Da legislação aplicável e do foro 

 

4.1 Legislação Aplicável. O presente 1º Aditamento será regido e 

interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil. 

 

4.2 Foro. Fica eleito desde já o foro da Comarca da cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo, como o único competente para dirimir todas e quaisquer questões 

ou litígios oriundos deste 1º Aditamento, renunciando-se expressamente a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 

 

Estando assim, as partes, certas e ajustadas, firmam o presente instrumento em 

1 (uma) via física e em formato eletrônico, de igual teor, com a utilização de processo 

de certificação disponibilizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-

Brasil e a intermediação de entidade certificadora devidamente credenciada e 

autorizada a funcionar no país, de acordo com a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 

de agosto de 2001, juntamente com 2 (duas) testemunhas abaixo identificadas, as 
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quais também deverão assinar o presente instrumento da mesma forma que as demais 

partes. 

 

São Paulo, 16 de outubro de 2020. 

 

(assinaturas na próxima página) 

 

(o restante desta página foi deixado intencionalmente em branco) 
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(Página de assinaturas 1 de 3 do “Instrumento Particular de 1º Aditamento ao Contrato 

de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 16 de 

outubro de 2020, entre a DMCard Cartões de Crédito e a DMCard Securitizadora S.A. 

e, na qualidade de partes intervenientes, a DMCard Meios de Pagamento Ltda., a 

DMCard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda., a SLW Corretora de 

Valores e Câmbio Ltda. e a Planner Corretora de Valores S.A.) 

 

 

Cedente: 

 

 

______________________________________________________________________ 

DMCARD CARTÕES DE CRÉDITO S.A. 

Por: 

Cargo: 

Por: 

Cargo: 

 

 

 

Cessionária: 

 

 

___________________________________________________________________ 

DMCARD SECURITIZADORA S.A. 

Por: 

Cargo: 

Por: 

Cargo: 

 

 

 

Partes Intervenientes: 

 

 

______________________________________________________________________ 

DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA. 

Por: 

Cargo: 

Por: 

Cargo: 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

DMCARD MEIOS DE PAGAMENTO LTDA. 

Por: 

Cargo: 

Por: 

Cargo: 

 

 

(continua na próxima página)  
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(Página de assinaturas 2 de 3 do “Instrumento Particular de 1º Aditamento ao Contrato 

de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 16 de 

outubro de 2020, entre a DMCard Cartões de Crédito e a DMCard Securitizadora S.A. 

e, na qualidade de partes intervenientes, a DMCard Meios de Pagamento Ltda., a 

DMCard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda., a SLW Corretora de 

Valores e Câmbio Ltda. e a Planner Corretora de Valores S.A.) 

 

 

Parte Interveniente e Agente Fiduciário: 

 

 

______________________________________________________________________ 

SLW CORRETORA DE VALORES E CÂMBIO LTDA. 

Por: 

Cargo: 

Por: 

Cargo: 

 

 

(continua na próxima página) 

 

(o restante desta página foi deixado intencionalmente em branco)  
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(Página de assinaturas 3 de 3 do “Instrumento Particular de 1º Aditamento ao Contrato 

de Promessa de Cessão de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado em 16 de 

outubro de 2020, entre a DMCard Cartões de Crédito e a DMCard Securitizadora S.A. 

e, na qualidade de partes intervenientes, a DMCard Meios de Pagamento Ltda., a 

DMCard Processamento de Dados e Central de Atendimento Ltda., a SLW Corretora de 

Valores e Câmbio Ltda. e a Planner Corretora de Valores S.A.) 

 

 

Parte Interveniente, Novo Agente Fiduciário e Novo Agente de Garantias: 

 

 

______________________________________________________________________ 

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. 

Por: 

Cargo: 

Por: 

Cargo: 

 

 

Testemunhas: 

 

 

_________________________________ 

Nome: 

RG: 

CPF: 

_________________________________ 

Nome: 

RG: 

CPF: 
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