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RESUMO 

 

 

O desenvolvimento do mercado consumidor fez com que as empresas fornecedoras de bens e 

serviços outorgassem a outras empresas, especializadas em administração, a gestão de seus 

planos de fidelidade. Com isso, o que antes era realizado tão somente por um ato unilateral de 

promessa de recompensa, no qual a fornecedora assumia a obrigação de premiar seus clientes, 

passou a envolver um terceiro agente (a administradora de planos de fidelidade), que toma para 

si a obrigação de controlar o adimplemento da promessa (mediante controle de cômputo e 

validade dos pontos) e de viabilizar a premiação futura. É então entabulado entre a empresa 

fornecedora e a Administradora um contrato de assunção de obrigações, mediante o qual, ao 

lado da obrigação de arcar com a premiação, é conferido à Administradora um adiantamento 

de caixa destinado à custódia. No entendimento da Receita Federal do Brasil, em vez de 

assunção de dívida, a Administradora realizaria uma venda de pontos, o que gera tanto a 

tributação, a nosso ver indevida, do montante que foi adiantado à Administradora pelo 

PIS/COFINS como o cômputo desse montante na base de cálculo do IRPJ/CSLL. Neste 

trabalho, serão examinadas, em detalhes, as relações jurídicas travadas entre a Administradora 

e a empresa fornecedora, com o objetivo de demonstrar que a receita das Administradoras 

somente pode ser juridicamente constatada quando do efetivo resgate dos pontos (pelo valor da 

diferença entre o montante adiantado e aquele despendido na premiação – denominado spread) 

ou quando expirados os pontos (pelo valor integralmente adiantado, denominado breakage). 

Qualquer incidência antes de configurado o spread ou o breakage não possui albergue no 

ordenamento jurídico. 

 

 

Palavras–chave: Plano de Fidelidade; receita; spread; breakage; regime de competência; IRPJ; 

CSLL; PIS; COFINS. 

 

  



ABSTRACT 

 

The development of the consumer market made companies suppliers of goods and services 

grant to other companies, specialized in administration, the management of their loyalty plans. 

The task previously performed only through a unilateral act of reward promise, in which the 

supplier assumed the obligation to reward its customers, now involves a third agent (the loyalty 

plan administrator), who takes it upon themselves the obligation to control the fulfillment of 

the promise (by controlling the calculation and validity of the points) and to make possible 

future awards. A contract for the assumption of obligations is then entered into between the 

supplier company and the Administrator, whereby, in addition to the obligation to bear the 

award, the Administrator is granted a cash advance for custody. In the understanding of the 

Federal Revenue Service of Brazil, instead of assuming debt, the Administrator would carry 

out a sale of points, which generates the taxation, in our view undue, of the amount that was 

advanced to the Administrator by PIS/COFINS and also the calculation of this amount in the 

IRPJ/CSLL calculation basis. In this essay, the legal relations between the Administrator and 

the supplier company will be examined in detail, in order to demonstrate that the 

Administrators' revenue can only be legally verified when the effective redemption of points 

(by the value of the difference between the amount advance and that spent on the award – called 

spread) or when the points expire (for the amount fully advanced, called breakage). Any 

incidence before the spread or breakage is set is not covered by the legal system. 

 

 

Keywords: loyalty plans; revenue; spread; breakage; accrual basis of accounting; IRPJ; CSLL; 

PIS; COFINS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o avançar da tecnologia, o mercado de consumo de bens e serviços se mostra cada 

vez mais robusto e competitivo. Se antes a obtenção de uma mercadoria só se dava in loco, o 

que poderia demandar grandes deslocamentos, hoje a aquisição de praticamente qualquer 

produto pode ser concretizada com poucos clicks na tela de um computador ou de um celular. 

A tecnologia faculta ao consumidor o acesso a uma vasta gama de bens vendidos em todas as 

partes do globo, o que, ao lado da massificação do poder de consumo, trouxe como desafio às 

empresas um aumento exponencial da concorrência e, consequentemente, a necessidade de 

investir em novas maneiras de conquistar e manter a clientela.  

Entre os meios de alcançar esses objetivos1 encontram-se os Programas de Fidelização, 

que, em sua forma embrionária, visavam a fomentar o regresso dos consumidores ao 

estabelecimento, estimulando-os, em geral, pela concessão de selos ou carimbos que garantiam 

descontos em futuras aquisições. 

Nas últimas décadas, em decorrência do aumento da demanda a ser atendida pelos 

fornecedores de bens e serviços, mostrou-se mais eficiente que tais empresas voltassem toda a 

atenção ao desenvolvimento de seu próprio negócio. Nesse cenário, surgiu um segmento de 

mercado formado por empresas especializadas cujo objeto social é administrar programas de 

fidelização, criados pelas próprias Administradoras ou pelas empresas parceiras. 

Diante da nova sistemática, as empresas comerciais não somente deixaram de lado a 

incumbência de administrar seus programas de fidelidade (que agora passam a ser geridos por 

um terceiro autônomo, as Administradoras de programas, referidas neste trabalho simplesmente 

como “Administradoras”) mas também passam a ter a vantagem de pertencer a um determinado 

grupo de entidades, as quais se unem formando um grupo de coalizão, que atende os clientes 

de determinado programa mediante a concessão de benefícios como passagens aéreas, diárias 

em hotéis, aluguéis de carros, presentes, chocolates etc. Constitui-se uma verdadeira rede de 

vantagens para os consumidores, que passam a se tornar fiéis não somente às empresas como 

também aos próprios programas de fidelização (aos quais se associam diversas prestadoras 

diferentes). 

 
1 BERMAN, Barry. Developing an effective customer loyalty program. California Management Review, Vol. 49, 

No. 1, 2006. Apud MARIOTTO, Tomás. Fidelidade ao cartão de crédito de milhas aéreas: um estudo empírico no 

mercado brasileiro. Dissertação de mestrado. São Paulo: Fundação Getúlio Vargas, 2015. p. 39 
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A unidade de medida atribuída para que se tenha direito a determinada recompensa é 

usualmente denominada “ponto” ou, no caso das empresas aéreas, “milha”. Sob a nova 

sistemática, o acúmulo dos pontos é mensurado e controlado pela Administradora e, uma vez 

alcançada a quantidade estipulada, é facultado ao Participante realizar o resgate, escolhendo 

uma das opções de bens e serviços oferecidos pelas empresas parceiras do programa. 

O novo modelo de negócio tem-se mostrado pujante, haja vista a receita gerada pelos 

programas de pontos às empresas situadas no Brasil, que, no ano de 2020, superou os R$ 5 

bilhões. Hoje há mais de 160 milhões de clientes cadastrados que se valem de sua fidelidade 

para a obtenção de bens e serviços, segundo informações da Associação Brasileira das 

Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF)2. 

A ABEMF, entidade criada em 2014, congrega as maiores empresas do setor e 

desenvolveu por iniciativa própria um Código de Autorregulação. 

Porém, mesmo com o crescimento exponencial dessa atividade no país, os programas 

de pontos não são regulados por legislação específica. Tal situação dá margem a diversas 

dúvidas e amplo espaço às mais variadas interpretações acerca da espécie negocial que circunda 

a atividade e, por conseguinte, do regime jurídico a que se subordina, o que implica grave 

insegurança jurídica às empresas que enxergam nesse segmento uma oportunidade a ser 

explorada no país. 

Visando a preencher esse vácuo de regulamentação específica legislativa, existem em 

trâmite algumas propostas3 que pretendem fazer expressa menção aos programas de fidelidade. 

No entanto, tais propostas buscam atribuir às operações realizadas no âmbito dos programas de 

fidelidade uma série de obrigações de índole consumerista como é o caso do Projeto de Lei n. 

436/2019. Já a redação original do Projeto de Lei n. 2.303/2015, de autoria do deputado Aureo 

Ribeiro, pretendia atribuir aos programas de milhagens aéreas o tratamento jurídico conferido 

aos arranjos de pagamento4. 

O fato de inexistir legislação específica acerca desse modelo de negócio, no entanto, 

não deixa o mercado de fidelização à margem do direito e, muito menos, das incidências 

tributárias.  

 
2 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DO MERCADO DE FIDELIZAÇÃO. Programas de 

fidelidade têm crescimento no acúmulo e resgate de pontos/milhas no 4T20. Disponível em: 

https://www.abemf.com.br/press-release-programas-de-fidelidade-tem-crescimento-no-acumulo-e-

resgate-de-pontos-milhas-no-4t20. Acesso em: 23 ago. 2021.  
3 Em sua maioria, os projetos tratam de questões referentes a prazos de expiração dos pontos e possibilidade de 

transferência por sucessão, sem, contudo, conferir natureza jurídica própria aos programas de fidelidade.  
4 O texto original do projeto foi substituído, tratando unicamente da regulação dos ativos digitais e criptomoedas, 

o que não abarca, nos termos do artigo 3º, os pontos e recompensas de programas de fidelidade. 

https://www.abemf.com.br/press-release-programas-de-fidelidade-tem-crescimento-no-acumulo-e-resgate-de-pontos-milhas-no-4t20
https://www.abemf.com.br/press-release-programas-de-fidelidade-tem-crescimento-no-acumulo-e-resgate-de-pontos-milhas-no-4t20
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Demonstraremos no decorrer deste trabalho que o antigo instituto promessa de 

recompensa, disciplinado nos art. 854 a 860 do Código Civil, em tudo se amolda a esta nova 

realidade. Isso porque, em linhas gerais, quando estamos diante de programas administrados 

pelas próprias fornecedoras das utilidades, tais empresas prometem a seus clientes o resgate de 

prêmios, caso adimplidas as condições da promessa (usualmente estipulada mediante o 

acúmulo de determinada quantidade de pontos e a solicitação de resgate dentro de determinado 

prazo).  

Já nas hipóteses em que a estrutura é composta de uma Administradora do programa de 

fidelidade, encarregada de adimplir a promessa realizada pela pessoa jurídica fornecedora das 

utilidades, teremos como ocorrida uma assunção de dívida, negócio jurídico regulado no art. 

299 e seguintes do Código Civil. Nesse caso, demonstraremos que os “pontos” constituem mera 

métrica para mensurar o adimplemento das condições da promessa ou da obrigação objeto da 

assunção de dívida.  

Iniciaremos nossa investigação acerca das relações firmadas no contexto dos programas 

de fidelidade mediante análise de programa administrado pela própria fornecedora da utilidade 

exercendo atividade-meio. Tal qual ocorria em sua gênese, o programa Kop Club é gerido pela 

própria varejista de chocolates Kopenhagen, a qual atribui aos participantes pontos que podem 

ser trocados por chocolates como premiação. Em síntese, tal relação ocorre da seguinte maneira: 

 

  

Traçadas as linhas de nosso caso elementar, passaremos a analisar a situação objeto do 

estudo, na qual uma empresa especializada se responsabiliza pela administração do programa 

de fidelização, tal como ocorre nos programas Rede Multiplus5, Smiles e Livelo. Nesse tipo de 

operação, é firmado, no momento inicial (M1), um contrato entre as fornecedoras e as 

 
5 Embora o programa Rede Multiplus não exista atualmente, dado que a empresa responsável por operacionalizá-

lo (Multiplus S.A,) foi extinta por incoporação em 31 de maio de 2019, utilizaremos tal programa como paradigma 

deste trabalho, pois sua operacionalização foi abordada por decisões do CARF, possibilitando conhecer o 

posicionamento firmado pela Receita Federal do Brasil quanto aos seus aspectos tributários. 
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Administradoras, de modo a formar um grupo de coalização no intuito de fidelizar seus clientes. 

Tão logo ocorrida a transação geradora de pontos, a obrigação de cumprimento da premiação é 

transferida à Administradora (M2), sendo-lhe adiantado o numerário para que venha a fazer 

face ao futuro resgate (M3). A operação pode ser assim ilustrada: 

 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as relações jurídicas desenvolvidas pelas 

empresas administradoras dos programas de fidelidade, de modo a constatar a natureza jurídica 

dos contratos firmados por elas, sempre na sua perspectiva. 

A análise acurada das relações jurídicas possui importância que extrapola a esfera 

científica e ocasiona efeito pragmático relevante. Isso porque a Receita Federal do Brasil já 

promoveu autuações que foram objeto de quatro processos administrativos, nas quais expôs o 

entendimento, a nosso ver equivocado, de que as Administradoras realizariam um contrato de 

“venda de pontos”, não de assunção de dívida. Como consequência dessa abordagem, a RFB 

busca submeter à tributação do PIS/COFINS todo o montante adiantado pela Parceira para fazer 

face ao futuro adimplemento do resgate (no momento M2), asseverando ainda que tais valores 

devem compor a base de cálculo do IRPJ/CSLL. 

Traçadas as linhas que definem o ato unilateral da promessa de recompensa e da 

assunção de dívida, abordaremos as decisões do CARF que versam sobre a matéria, 

demonstrando o equívoco perpetrado pela autoridade fiscal. Como elucidaremos no decorrer 

do trabalho, a remuneração avençada pela Administradora corresponde à diferença entre o 

montante adiantado para custódia e aquele efetivamente despendido para entrega futura da 

premiação.  Dado que o montante a ser despendido para cumprir a dívida assumida somente 
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será conhecido no momento do resgate, ou quando expirados os pontos, somente nesse átimo 

temporal será possível determinar o valor que se incorpora ao patrimônio da Administradora.  

Assim, quando do efetivo resgate, deverá ser considerado como receita da 

Administradora o montante correspondente à diferença entre o valor entregue inicialmente para 

custódia e aquele despendido para a aquisição do prêmio (spread). Havendo expiração do prazo 

para resgate, todo o montante adiantado será apropriado pela Administradora como receita 

(breakage). 

Portanto, antes de ocorrido o efetivo resgate ou o breakage, não há que se falar 

juridicamente em receita, sendo inadmissível a incidência de PIS/COFINS ou seu cômputo para 

fins de IRPJ/CSLL, como pretendemos demonstrar a seguir. 
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2 OPÇÃO METODOLÓGICA 

 

Para o objeto do presente estudo, isto é, identificar o regime jurídico que rege as relações 

jurídicas firmadas pelas empresas administradoras dos programas de fidelidade e seus 

consequentes reflexos tributários, far-se-á pormenorizada análise dos regulamentos das 

empresas de fidelidade que estão em evidência no mercado, buscando examinar as 

particularidades ínsitas às operações realizadas nesse segmento em específico. 

Como advogado atuante na área tributária tive o prazer de assessorar empresas que 

atuam no ramo de fidelização, tendo auxiliado em diversas discussões tributárias e/ou na 

definição da tributação incidente em alguns negócios. Todavia, dado que os contratos de 

parceria entre as Parceiras e a Administradora não são de conhecimento público, optamos por 

analisar a jurisprudência firmada sobre a matéria no CARF. Desse modo, extraímos e 

consideramos os apontamentos tanto da RFB quanto da empresa administradora (no caso a 

Multiplus S.A.) acerca das linhas e obrigações constantes no contrato de parceria que envolve, 

sob a ótica da empresa uma assunção de dívida e, sob a ótica fiscal, uma compra e venda de 

pontos. 

Realizamos então detida análise dos processos que controlam autos de infração de 

IRPJ/CSLL (nos processos administrativos 10314.720548/2015-84 e 10314.722542/2016-22) 

e PIS/COFINS (nos processos administrativos 10314.728182/2015-91 e 19515.720554/2016-

21), lavrados em face da Administradora Multiplus S.A., de modo a apontar o equívoco 

empreendido pela fiscalização no tocante ao enquadramento do negócio jurídico e, 

consequentemente, à cobrança de tais exações. 

Portanto, para demonstrar, com rigor dogmático, o erro constante nas autuações fiscais, 

procedemos à identificação na legislação dos institutos da promessa de recompensa e da 

assunção de dívida, mostrando dentro desse modelo o instante exato no qual o montante 

recebido passa a configurar uma receita da entidade, momento este que pode ser divergente 

daquele determinado pelas normas contábeis. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO FÁTICA 

 

Programas de fidelidade são estruturas formuladas pelas empresas com o fito de 

fidelizar clientes. Manter tais programas, cuja operação se dá mediante a concessão de proveitos 

econômicos aos clientes, como descontos ou prêmios consistentes em bens ou serviços, é 

notoriamente mais barato do que prospectar novos consumidores. 

Essa espécie de programa, contudo, confere mais do que apenas prêmios ou descontos, 

proporcionando a sensação de reciprocidade aos clientes, que acabam por aumentar a utilização 

do cartão de crédito que lhes confere pontos (por exemplo), acarretando, assim, benefícios não 

apenas aos fomentadores (bancos, administradoras de cartão de crédito etc.), mas também às 

empresas administradoras de programas de fidelidade e às empresas comerciais que fornecem 

os bens ou serviços. 

Os primeiros registros de espécies rudimentares de programas de fidelidade remontam 

ao século XVIII, no qual as Copper Tokens, moedas cunhadas privadamente, eram 

confeccionadas para facilitar a comercialização com clientes recorrentes6.  

O programa de fidelidade, contudo, assumiu efetivamente seu lugar no mercado entre 

os anos 1970 e 1980, quando grandes empresas aéreas norte-americanas concediam aos seus 

viajantes mais frequentes pontos que poderiam ser trocados por outras passagens aéreas. 

Assim, embora remontem a tempos antigos, os programas de fidelidade ainda 

constituem uma prática reiterada do mercado, cada vez mais presente no dia a dia, como fica 

evidente, por exemplo, a qualquer pessoa que frequente um restaurante e tenha um cartão a ser 

carimbado ou preenchido com selos a cada refeição até perfazer uma pontuação que lhe conceda 

um almoço gratuito. 

No Brasil, o mercado dos programas de fidelidade mostra-se pujante7, tanto que existem 

empresas específicas para a sua administração, algumas das quais com ações negociadas em 

bolsa de valores. Neste trabalho, analisaremos as normas de regência e funcionamento de alguns 

desses programas, a saber: Kop Club, Rede Multiplus, Smiles e Livelo. 

 
6 SELGIN, George. Good Money: Birmingham button makers, the Royal Mint, and the beginnings of modern 

coinage, 1775-1821. Oakland, CA: Independent Institute, 2011, apud MARIOTTO, Tomás. Fidelidade ao cartão 

de crédito de milhas aéreas: um estudo empírico no mercado brasileiro. 2015. Dissertação (Mestrado em Direito) 

– Escola de Direito de São Paulo - Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2015. p. 42. 
7 https://www.abemf.com.br/indicadores-mercado 
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3.1 ANÁLISE DOS REGULAMENTOS QUE REGEM OS PROGRAMAS DE FIDELIDADE 

TRADICIONAIS 

 

Para entendermos os negócios jurídicos dos quais as Administradoras usualmente 

participam e, ao final, verificarmos as eventuais incidências tributárias sobre seus efeitos 

econômicos, estudaremos o Regulamento de algumas das empresas do ramo, bem como a 

jurisprudência formada com base na análise dos programas de fidelidade. 

Iniciaremos a análise pelo caso mais simples, no qual a própria empresa administra seu 

programa de fidelização, e, em seguida, examinaremos os casos mais complexos, ou seja, 

aqueles em que os programas são administrados por empresas especializadas, havendo uma 

segregação entre as fornecedoras dos produtos e as Administradoras de pontos. 

Os itens ou as cláusulas dos regulamentos em análise serão indicados entre parênteses, 

como se verá a seguir.  

 

3.1.1 Regulamento do programa operado pela Kopenhagen (Kop Club) 

  

A CRM Indústria e Comércio de Alimentos (adiante referida por seu nome de fantasia 

“Kopenhagen”) possui como objeto de atuação a comercialização de chocolates no varejo 

brasileiro. De modo a estimular o retorno de seus consumidores para novas compras nas lojas 

da rede, lançou em 2010 seu programa de fidelização, mediante o qual os consumidores 

acumulam pontos que, em momento posterior, poderão ser utilizados para resgate de produtos 

da marca. 

Segundo consta no Regulamento, pode participar do programa de recompensas toda 

pessoa física maior de 16 anos, com exceção dos funcionários, colaboradores e franqueados da 

rede (item IV). Há, portanto, apenas duas partes envolvidas nesse programa de fidelidade. De 

um lado, a própria varejista, que realiza o controle dos pontos (administração interna, como 

atividade-meio) e, de outro, os participantes. 

Após manifestar sua aceitação às regras do programa, o participante ganha 50 pontos de 

bônus e, caso realize seu cadastramento completo, recebe mais 50 pontos bônus (item III). A 

partir desse momento, segundo dispõe o Regulamento, cada compra realizada nas lojas da 
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varejista é considerada uma transação geradora de pontos, determinando em seu item IV8 que 

cada real utilizado na compra de produtos de suas lojas conferirá ao consumidor um ponto a ser 

creditado em sua conta do Kop Club, podendo essa conversão ser alterada a qualquer momento, 

sem aviso prévio. 

Os pontos acumulados não serão, em nenhuma hipótese, conversíveis em dinheiro, 

sendo essa uma característica ínsita a eles, e, do mesmo modo, está expressamente vedado ao 

participante complementar a quantia faltante em dinheiro ou qualquer outro meio de 

pagamento, conforme o mesmo Regulamento (item V9). Acresce-se que os pontos são pessoais 

e intransferíveis, não podendo ser objeto de comercialização.  

Uma vez acumulada determinada quantidade de pontos (mínimo de 150), os quais 

expiram ao término de 120 dias (item VI), o participante deverá comparecer a uma das lojas 

físicas da rede e solicitar o resgate, verificando quais recompensas (chocolates) seus pontos 

permitem resgatar, conforme tabela de conversão exposta no Regulamento. 

Por terem funcionamento mediante logística simplificada, dado que a administração do 

programa é realizada pela própria varejista, as transações ocorridas na sistemática do Kop Club 

serão tomadas no capítulo seguinte como um caso modelo. Subsequentemente serão analisadas 

as variações jurídicas que ocorrem em relação a esse modelo, caracterizadas pelo aumento da 

complexidade verificado nos demais programas de recompensas.  

 

3.1.2 Regras gerais firmadas pela ABEMF (Código de Autorregulação) 

 

Dado que as empresas do mercado de fidelização atuam mediante a avença de diversas 

obrigações, as quais são previstas ora em contratos típicos ora em instrumentos não tipificados 

pelo legislador, a Associação Brasileira de Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF) 

desenvolveu um Código de Autorregulação, em que versa sobre os princípios e normas gerais 

a serem seguidos por suas associadas, visando ao desenvolvimento e à consolidação do setor. 

Embora o aludido Código tenha definido um corpo de normas jurídicas que vinculam 

somente as partes anuentes (suas associadas), entendemos oportuna a análise de suas principais 

 
8 A cada real (R$) utilizado na compra de produtos nas redes participantes, o consumidor irá ganhar 1 (um) ponto 

em sua conta do KOP CLUB. Os valores referentes aos centavos no cupom fiscal não serão considerados no 

acúmulo de pontos do programa. 

O Programa KOP CLUB reserva-se o direito de alterar a conversão de pontos sem aviso prévio diante de datas 

comemorativas e/ou outras ações sazonais, inclusive para alguns produtos específicos. 
9 Os pontos acumulados não serão, em hipótese alguma, conversíveis em dinheiro. Caso o cliente não possua a 

quantidade mínima de pontos suficientes para efetuar a troca pelos produtos de bonificação, não será permitido 

complementar a quantia faltante em dinheiro ou qualquer outro meio de pagamento. 
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disposições, pois nele estão estabelecidas as linhas de atuação adotadas pela maior parte das 

Administradoras de planos de fidelização. Assim, é possível conhecer valiosos traços da 

estrutura jurídica que dá sustentação legal a tais planos. 

Primeiramente, o Código traz suas regras de interpretação (seção I) e apresenta suas 

definições basilares (Seção II), entre as quais merecem destaque as seguintes: 

 

1. “Associada” é a pessoa jurídica associada à ABEMF, responsável pela 

administração e/ou gestão de Programa de Fidelidade; 

2. “Benefício” é qualquer produto, serviço, desconto, vantagem, prêmio e/ou 

promoção resgatado com Pontos/Milhas pelo Participante nos Parceiros das 

Associadas; 

3. “Catálogo de Coalizão” é um catálogo de serviços e/ou produtos oferecidos por 

diversos Parceiros de uma Associada, que, reunidos em um único ambiente ou 

plataforma, informa aos Participantes o que cada uma põe à disposição como 

Benefício mediante acúmulo de Pontos/Milhas; 

4. “Conta” é a conta do Participante no âmbito dos Programas de Fidelidade, na 

qual são registrados os Pontos/Milhas, seu acúmulo e os resgates, prazo de 

expiração, bem como as informações cadastrais do Participante, entre outras 

informações; 

5. “Parceiro” é o fornecedor de produtos e/ou prestador de serviços com o qual as 

Associadas estabeleceram uma parceria comercial para o acúmulo de 

Pontos/Milhas e/ou o resgate de Benefícios;  

6. “Ponto/Milha” é a unidade de medida utilizada pelas Associadas nas transações 

de acúmulo e/ou resgate junto aos Parceiros;  

7. “Participante” é toda pessoa física ou jurídica devidamente cadastrada nos 

Programas de Fidelidade, para a qual podem ser adotadas as denominações de 

Cliente (s), Beneficiário (s), Premiado (s) e Associado(s), entre outras. 

 

Segundo o Código, os Programas de Fidelidade têm por objetivo principal gratificar 

Participantes fiéis a determinada marca, produtos e/ou serviços, por meio da concessão de 

Pontos/Milhas, os quais poderão ser trocados por Benefícios (art. 5º). Mostra-se que, em sua 

estrutura básica, as relações envolvem como partes: i) a Administradora dos programas de 
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fidelidade; ii) os Parceiros, fornecedores de produtos/serviços; e iii) os Participantes, que 

poderão trocar seus pontos pelos bens/serviços oferecidos pelos parceiros. 

Para proceder ao presente estudo, é necessário que se defina com clareza o que são 

pontos/milhas, explicitando o modo como se acumulam e como são resgatados, bem como 

algumas características dessa unidade. Passaremos a fazer alusão somente a “pontos” (em vez 

de milhas) e a “utilidades” (em vez de bens e serviços) a fim de tornar mais ágil a leitura. 

Os pontos são a unidade de medida utilizada na transação, não podendo ser convertidas 

em dinheiro pelo participante (art. 21), regra esta que pode ser pontualmente excepcionada pelas 

Associadas (art. 21, parágrafo único). 

Em sua Seção V, o Código determina que é proibida a cessão de pontos pelo 

Participante, asseverando que os referidos pontos são pessoais e intransferíveis, sendo 

expressamente vedada a sua cessão a terceiros, mesmo em caso de sucessão ou herança. Em 

caso de falecimento do participante, a conta é encerrada e os pontos são cancelados (art. 24). 

Dada a intransferibilidade, é expressamente proibida a comercialização dos pontos pelo 

Participante, podendo essa vedação ser pontualmente excepcionada por parte das Associadas 

(art. 25, §2º). 

No tocante ao acúmulo, o art. 37 dispõe que o regulamento de cada Associada deve ser 

observado no que cabe às características específicas, mas as hipóteses basilares devem ser estas: 

 

1. Adquirir produtos/serviços oferecidos pelos Parceiros; 

2. Transferir benefícios de outros programas; 

3.  Realizar transações de pagamento mediante determinado instrumento específico;  

4. Ser contemplado em promoções ou bonificações. 

 

Para que os pontos sejam efetivamente creditados na conta do Participante, é 

determinado que o Parceiro comunique à Associada a realização de uma transação geradora de 

pontos (art. 39). A mesma obrigação é atribuída às Associadas quando a operação geradora 

tenha sido realizada diretamente com ela (e.g.: na aquisição de benefício a ser transferido entre 

programas parceiros). 

É previsto o estorno dos pontos quando a operação de aquisição, por algum motivo, não 

for efetivada (art. 40). O resgate, por sua vez, consiste na troca dos pontos por benefícios (art. 

41), podendo implicar custos com eventuais cobranças de taxa dos Participantes (art. 43). As 
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condições específicas, como quantidade e equivalências de troca, serão definidas pelo 

regulamento de cada Associada. 

Os benefícios disponíveis para resgate são criados, desenvolvidos e gerenciados pelos 

Parceiros, sem nenhuma participação das Administradoras (art. 47). 

  

3.1.3 Regulamento do programa Rede Multiplus 

 

Embora o programa Rede Multiplus tenha sido encerrado em 2019, quando a empresa 

que o administrava (Multiplus S.A) foi incorporada pela Latam, optamos por analisar seu plano 

de fidelização, tendo em vista que sua sistemática, mais de uma vez, foi abordada pelo Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), fornecendo instrumental valioso, do qual nos 

ocuparemos em capítulos posteriores. 

Interessa-nos extrair do seu Regulamento as informações elementares acerca: i) das 

partes envolvidas; ii) do tratamento conferido aos pontos; e iii) das características de acúmulo 

e resgate. Tais elementos serão descritos a seguir. 

Quanto às partes envolvidas, verifica-se a indicação de três agentes, a saber, a 

Administradora do Programa (Multiplus S.A.), os Parceiros (empresas vinculadas ao plano e 

responsáveis pelo fornecimento das utilidades) e os Participantes.  

Podem figurar como Participantes as pessoas físicas maiores de dois anos, cabendo aos 

pais e responsáveis efetuar a adesão por parte dos menores de idade (subitens 1.1 e 1.2). O 

programa informa ter por objetivo propiciar ao Participante a conversão de seus pontos em 

benefícios oferecidos pelos Parceiros da Rede Multiplus (subitem 4.1).  

No que se refere aos pontos, é estabelecida como característica fundamental a 

impossibilidade de sua conversão em dinheiro (subitem 2.5), sendo proibida sua negociação 

(subitem 2.3), mas admitindo-se sua transferência entre programas parceiros (subitem 4.6). 

Seguindo o disposto pelo Código de Autorregulamentação da ABEMF, ao qual estava 

vinculada, a Rede Multiplus vedava a cessão dos pontos a terceiros (subitem 2.4), asseverando 

literalmente que os pontos “são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada a sua 

cessão a terceiros, a qualquer título, inclusive por direito sucessório”.  

As formas de acúmulo (subitem 3.1) são as seguintes: 

 

1. Contratar serviços ou adquirir produtos dos Parceiros; 

2. Participar de programas de incentivo à fidelidade promovidos pelos parceiros; e 
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3. Contratar produtos específicos tais os disponibilizados pela Rede Multiplus. 

 

Já no tocante ao resgate (subitem 4.1), o Regulamento determina que ele pode ser 

solicitado pelo Participante em troca de benefícios (bens e serviços) oferecidos pelos Parceiros, 

destacando que a responsabilidade pela utilidade concedida é exclusiva do Parceiro (subitem 

4.8).  

 

3.1.3.1 Relação contratual entre a Multiplus S.A. (Administradora do programa Rede 

Multiplus) e as empresas parceiras 

  

Como a relação jurídica estabelecida entre as Administradoras e seus parceiros se dá por 

meio de contratos privados e indisponíveis ao público, não nos foi possível realizar a análise 

efetiva de um caso concreto.  

Contudo, como meio de ultrapassar tal entrave, ainda que apenas para os fins 

acadêmicos a que se destina esta investigação, analisaremos o que consta no acórdão n. 3402-

004.146 (proferido pelo CARF e de consulta disponível ao público), no qual há uma descrição, 

feita pela ótica da própria empresa, do contrato firmado entre a Multiplus S.A. (operadora do 

programa Rede Multipus) e seus parceiros. 

Mostra-se, portanto, pertinente a transcrição parcial da fl. 04 da decisão, na qual o 

conselheiro relator expõe a visão da Multiplus S.A. acerca de sua atividade. A empresa assevera 

que se dedica: 

 

ao desenvolvimento e gerenciamento de programas de fidelização de clientes, por 

meio de uma rede de coalizão ou de multifidelização, firmando contratos de parcerias 

comerciais com outras empresas (“parceiros”), com o objetivo do desenvolvimento e 

gerenciamento de programas de relacionamento e/ou incentivo a fidelidade comercial, 

criados por suas parceiras comerciais, por meio de adesão à “Rede Multiplus”, 

possibilitando aos clientes desses parceiros usufruírem de toda uma gama de 

benefícios, produtos ou serviços disponibilizados por todas as empresas integrantes 

da “Rede Multiplus”, e não apenas àqueles oferecidos pelas empresas com as quais o 

beneficiário tenha relações comerciais e de consumo. 

Ressalta que ao ser informada pela empresa parceira do montante de pontos 

acumulados por seus clientes, disponibiliza à parceira o equivalente em “Pontos 

Multiplus”, e recebe o seu valor correlato, em espécie, que é usado na aquisição do 

benefício escolhido pelo cliente. 

 

De acordo com a sistemática acima referida: i) a empresa parceira possui uma obrigação 

futura de honrar com o resgate de benefício prometido ao seu consumidor; ii) a parceira informa 

a realização da transação para a Administradora, a qual credita pontos na conta do Participante; 
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iii) a Parceira adianta valores à Administradora, que serão utilizados para viabilizar a aquisição 

do benefício futuro; e iv) quando do resgate, a Administradora utilizará parte do valor adiantado 

para adquirir o benefício escolhido pelo Participante. 

A Administradora informa que os pontos são um meio de instrumentalizar a assunção 

de passivos. Ela assume a obrigação de cumprimento do futuro resgate, ressaltando, todavia, 

que “os pontos não são comprados pelas empresas parceiras, já que quem tem direito a eles são 

os participantes do programa (clientes)”10. 

Sendo assim, podemos sintetizar a operação firmada entre a Administradora e o parceiro 

como um contrato de parceria comercial, no qual a Parceira passa a integrar a rede de coalizão. 

Quando realizada uma transação entre Parceiro e cliente, o Parceiro informava à Multiplus e 

enviava uma quantia em dinheiro para a Multiplus, que, então, creditava pontos na conta do 

Participante e assumia compromisso de honrar o resgate de tais pontos usando os recursos que 

recebera. 

Na ausência de acesso a contratos firmados entre outras Administradoras e suas 

Parceiras, tomaremos por pressuposto, apenas para fins deste estudo, que a mesma forma de 

contratação é realizada entre todas as Administradoras e seus Parceiros. 

 

3.1.4 Regulamento do programa Smiles  

 

O programa Smiles possui operação similar à da Rede Multiplus, abordada no item 

precedente. A Smiles Fidelidade S.A.11 figura como Administradora, estando tanto os 

Participantes como os Parceiros referidos em seu regulamento, no qual há menção expressa a 

“Programas Parceiros”, o que atesta a existência de relações entre este e outros programas de 

fidelidade. 

Os pontos, denominados pela companhia “milhas Smiles” (subitem 7.1), podem ser 

acumulados mediante as seguintes ações (subitem 7.3):  

 

1. Realizar voos com Parceiras Aéreas;  

2. Adquirir produtos ou serviços de Parceiras; e  

 
10 BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo Administrativo n. 

10314.728182/2015-91; Acórdão n. 3402-004.146 (2. Turma Ordinária da 4ª Câmara da 3ª Seção do CARF). 

Relator Designado: Carlos Augusto Daniel Neto. fl. 05. 
11 A Smiles Fidelidade S.A. foi incorporada pela GOL Linhas Aéreas S.A. em dez/2021, porém as 

considerações e analises realizadas permancem válidas. 
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3.Transferir pontos dos Parceiros Financeiros ou Comerciais. 

Estabelece que a quantidade de milhas atribuídas a cada ação é definida pelo parceiro 

(subitem 7.3.2) e declara expressamente que “não atua como empresa aérea, fabricante de 

produtos e/ou varejista, não controlando o estoque e quantidade de Prêmios dos Parceiros” 

(subitem 12.1.3), atestando, dessa forma, que atua como mera administradora da concessão das 

utilidades. 

Aos Participantes é expressamente vedada a venda, cessão ou transferência das milhas 

a qualquer título, sendo as milhas Smiles de uso pessoal e intransferível, além de não 

conversíveis em dinheiro (subitem 7.2) 

De acordo com o Regulamento, podem ser desenvolvidos produtos específicos para 

maior acúmulo de pontos (subitem 9.1) e, nesse caso, cada produto deverá instituir seu próprio 

regulamento (como o Clube Smiles). 

O resgate é realizado de modo similar ao analisado no item precedente. Nota-se, no 

entanto, que o Regulamento da Smiles é mais pormenorizado e enfático no que tange à 

responsabilização exclusiva dos Parceiros quanto aos produtos e serviços prestados mediante o 

resgate de pontos (subitem 12.4). 

 

3.1.5 Regulamento do programa Livelo 

 

O programa de fidelização da Livelo S.A. também funciona como os abordados até aqui, 

mas apresenta em seu Regulamento características específicas que nos serão úteis 

posteriormente, quando da análise das relações jurídicas sob o enfoque tributário. 

As relações são travadas entre a Administradora (Livelo), seus Parceiros e os 

Participantes; as formas de acúmulo de pontos são assim descritas (subitem 4.3.1): 

 

1. Transferir benefícios de outros programas; 

2. Contratar conveniências Livelo, tais como Pontos + Dinheiro, Compra de Pontos, 

entre outras; 

3. Acumular pontos por meio do Clube Livelo; 

4. Participar em promoções oferecidas pela Livelo ou seus parceiros. 
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A operação de resgate é realizada como nos demais programas. Determina-se no 

Regulamento (de modo similar ao do Smiles) que o Parceiro fornecedor do bem ou serviço é o 

responsável exclusivo pela qualidade e entrega dos bens/serviços resgatados (subitem 6.6). 

Neste programa, diferentemente do que vimos nos anteriores, existe uma conveniência 

denominada Pontos + Dinheiro, que faculta ao participante que não tenha pontos suficientes 

para efetuar o resgate de determinado bem complementar o montante de pontos por meio de 

pagamento realizado em dinheiro (subitem 7.1). 

Uma leitura apressada de tal regulamento poderia levar-nos à conclusão de que, nessa 

operação de resgate, o Participante estaria “pagando” em dinheiro uma parte do bem a ser 

recebido. No entanto, no subitem 7.212 do Regulamento, está dito expressamente que o valor 

pago em dinheiro se destina à aquisição dos pontos faltantes, sendo destinado à Administradora 

(Livelo), não ao parceiro fornecedor do bem. 

3.2 ANÁLISE GRÁFICA DAS RELAÇÕES FIRMADAS DE ACORDO COM OS 

REGULAMENTOS  

De modo a sintetizar todas as relações jurídicas acima referidas, apresentamos abaixo a 

representação gráfica de cada uma delas: 

 

1. Fornecedora é administradora do próprio programa de fidelidade (Kop Club) 

 

  

 

  

 
12 7.2. Através desta Conveniência o Participante está complementando seu saldo total necessário ao Resgate 

através da aquisição de Pontos em moeda corrente, não sendo o valor pago em dinheiro utilizado para a aquisição 

direta do produto ou serviço selecionado. Estes Pontos acumulados por meio de Pontos+Dinheiro serão válidos 

exclusivamente para utilização no Resgate atrelado a sua aquisição e, portanto, terão prazo de validade imediata. 



27 

 

2. Administradora autônoma de programa de fidelidade dos Parceiros 

 

               

 

 

3. Administradora autônoma relaciona-se com outras Administradoras 
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4. Administradora relaciona-se diretamente com Participante para aceleração do acúmulo de 

pontos 

 

            

 

5.  Administradora relaciona-se diretamente com Participante para operação de resgate + 

dinheiro 
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4 CLASSIFICAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS PELAS 

ADMINISTRADORAS  

4.1 DIREITO TRIBUTÁRIO COMO DIREITO DE SOBREPOSIÇÃO 

Delimitado o contexto fático das Administradoras dos programas de fidelização, faz-se 

necessária a análise das relações jurídicas por elas entabuladas. Desse modo, será possível 

compreender o regime jurídico ao qual estão submetidas e, somente então, passaremos a tratar 

das hipóteses de incidência de tributos aplicáveis a cada caso.  

Tal percurso de investigação jurídica mostra-se imprescindível, a nosso ver, visto que o 

direito tributário elege como hipóteses de incidência as consequências econômicas de fatos e 

atos previamente juridicizados pelo direito privado. É, nesse sentido, considerado um “direito 

de sobreposição”, como nos ensina Ricardo Mariz de Oliveira13: 

[...] se costuma dizer que o direito tributário é “de sobreposição”, porque ele toma 

fatos e atos, ou seus efeitos, tal como já juridicizados para outros fins de direito, e 

sobre eles determina os respectivos tratamentos tributários, isto é, declara-os fatos 

geradores de tributos e determina as suas bases de cálculo. 

[...] 

se o direito tributário apanha os atos da vida real, quase sempre tal como regulados 

pelo direito privado (daí ser “direito de sobreposição”), ou se o substrato fático do 

direito tributário consiste nas consequências econômicas advindas de atos jurídicos 

[...]. 

 

O aludido professor nos adverte, ainda, que a utilização dos fatos tal como já regulados 

pelo direito privado se dá “quase sempre”, uma vez que, em alguns casos, é possível 

regulamentar integralmente os fatos jurídicos. A sobreposição do direito tributário não significa 

uma subserviência aos demais ramos, mas “uma colaboração recíproca ou interpenetração que 

se distingue, em cada caso, pela função ou finalidade da norma e cada ramo” 14. Para Paulo 

Ayres Barreto, isso apenas mostra que o direito tributário “colhe, em outros ramos do Direito, 

institutos de que se utiliza para a previsão de produção de efeitos tributários”15. 

A compreensão do enquadramento jurídico conferido às relações travadas no âmbito 

dos programas de fidelização, visto, sobretudo, na perspectiva da Administradora, constituirá, 

portanto, importante subsídio para a análise das possíveis incidências tributárias. 

 
13 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Reflexos do novo código civil no direito tributário. In: BORGES, Eduardo 

Carvalho (coord.). Impacto tributário do Novo Código Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2004. pp. 177 e 201. 
14 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. p. 87.  
15 BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento tributário: limites normativos. São Paulo: Noeses, 2016. p. 139. 
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4.2 PROMESSA DE RECOMPENSA 

A promessa de recompensa é um ato jurídico unilateral, mediante o qual uma pessoa se 

obriga, por mera declaração de sua vontade, a recompensar aquele que cumprir determinadas 

condições estipuladas. Nas palavras do professor Silvio de Salvo Venosa, trata-se de “fixação 

de recompensa pela realização de ato, ação ou conduta, com a obtenção de certo resultado, de 

acordo com anúncio feito com divulgação”16. 

A unilateralidade é atribuída à promessa pelo fato de que tão somente a manifestação de 

vontade do declarante já é suficiente para dar nascimento ao negócio jurídico, dispensado 

qualquer ato de terceiro para que ingresse no ordenamento jurídico e produza seus efeitos. 

Nesse sentido, são particularmente esclarecedoras as palavras do jurista Pontes de Miranda17: 

“Diz-se unilateral o negócio jurídico quando a manifestação de vontade de alguém entra no 

mundo jurídico e se faz negócio jurídico sem que precise ou venha a precisar de qualquer 

manifestação de vontade de outrem para o completar”. 

Ao traçar as linhas gerais do instituto, o legislador inaugurou o Título VI do Código 

Civil (denominado “Dos atos unilaterais”) com um curto capítulo destinado à “Promessa de 

recompensa”, fixando em seu art. 854 o seguinte: “Aquele que, por anúncios públicos, se 

comprometer a recompensar, ou gratificar, a quem preencha certa condição, ou desempenhe 

certo serviço, contrai obrigação de cumprir o prometido”. 

Depreende-se do aludido dispositivo que a promessa deve ser realizada por meio de 

anúncio público, nascendo desde então uma obrigação para o promitente. Não importa se o 

anúncio é dirigido a um número indeterminado de pessoas ou a um grupo restrito (e.g. membros 

de um clube ou alunos de uma faculdade), o efeito desse negócio sempre se operará quando ao 

menos um indivíduo dele tiver tomado conhecimento18.  

Assim, desde o anúncio da promessa, surge para o promitente a obrigação de cumprir o 

prometido, conforme dispõe expressamente o art. 854 do Código Civil. A obrigação deverá ser 

cumprida em favor daquele que preencha as condições da promessa, a quem será entregue o 

prêmio avençado. 

Se por um lado a obrigação de recompensar já se aperfeiçoa com a declaração do 

promitente, por outro lado os participantes que almejam receber a recompensa possuem tão 

 
16 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 490.  
17 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 1984, 

§ 3566, n. 1, t. XXXI, p. 5. 
18 VENOSA, Sílvio de Salvo. Opus cit. p. 491. 
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somente uma expectativa de direito. Apenas no momento em que são preenchidas as condições 

da promessa é que o Participante se torna credor da recompensa, podendo, portanto, exigi-la, 

conforme prescreve o art. 85519 do Código Civil/2002.  

A delimitação do exato momento no qual se cumpre a condição é demasiadamente 

importante. Isso porque, sendo ato unilateral, a promessa poderá ser revogada em qualquer 

momento anterior ao preenchimento das condições, conforme determina o art. 856 do CC/0220.  

Demonstraremos nas linhas a seguir que os programas de fidelização em tudo se 

amoldam ao instituto da promessa de recompensa, pois configuram atos unilaterais mediante 

os quais se prometem prêmios a serem concedidos aos participantes que atestarem o 

cumprimento de determinadas condições (acúmulo de pontos e solicitação de resgate) 

estipuladas pelo promitente.  

 

4.3 RELAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DO PRÓPRIO PROGRAMA DE 

FIDELIZAÇÃO (KOP CLUB) 

 

A gênese dos programas de fidelização foi fincada como uma estratégia de pequenas 

lojas do varejo, bem como de companhias aéreas, para aumentar sua exposição de marketing, 

bem como para manter seus clientes. De início, tais programas eram geridos pela própria 

empresa fornecedora do bem ou serviço.  

Entre os programas analisados neste trabalho, restou constatado (cf. subitem 3.1.2) que 

a Kopenhagen administra seu próprio programa de fidelização (Kop Club). O programa possui 

como transação geradora de pontos a aquisição de mercadorias nas lojas da rede (Momento 1), 

podendo tais pontos ser utilizados para resgate (Momento 2) de presentes (chocolates da rede). 

Vejamos a ilustração da aludida operação: 

 

 
19 “Art. 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda que 

não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada” (In: BRASIL. Código civil brasileiro e 

legislação correlata, 2.ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. 616 p.). 
20 “Art. 856. Antes de prestado o serviço ou preenchida a condição, pode o promitente revogar a promessa, 

contanto que o faça com a mesma publicidade; se houver assinado prazo à execução da tarefa, entender-se-á que 

renuncia o arbítrio de retirar, durante ele, a oferta” (In: BRASIL. Código civil brasileiro e legislação correlata, 

2.ed. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas, 2008. 616 p.). 
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Temos então dois momentos distintos, sendo o primeiro marcado pela compra dos 

chocolates e pelo recebimento tanto dos produtos quanto dos pontos concedidos e o segundo 

marcado pelo resgate dos pontos em contrapartida à concessão de um chocolate como prêmio. 

Vejamos cada um deles com maior proximidade. 

 

4.3.1 Momento 1 – Venda de chocolate e entrega de chocolate + pontos (transação geradora de 

pontos como negócio autônomo e subjacente à operação de compra e venda) 

 

O Momento 1, embora aparentemente contenha uma única relação jurídica, estabelece, 

em nosso entendimento, duas relações jurídicas distintas, em momentos muito próximos (quase 

simultaneamente). 

Ao procurar uma loja da Kopenhagen, o cliente tinha por objetivo tão somente adquirir 

um chocolate ou tomar um café, firmando, portanto, um contrato de compra e venda de 

mercadoria mediante o qual se comprometia a pagar determinado preço e a rede se obrigava a 

entregar o produto escolhido, tal como firmado no art. 481 do Código Civil. Assim, na 

perspectiva contratual, uma vez estando as partes de acordo quanto ao preço e ao objeto da 

compra, o contrato é considerado perfeito e acabado, conforme o art. 482 do mesmo diploma. 

A par desse contrato de compra e venda firmado entre as partes, no entanto, a 

Kopenhagen oferece ao público (que obviamente inclui o cliente deste caso hipotético), de 

modo gratuito, um crédito-prêmio, mensurado sob a métrica denominada de “pontos”. 

Da perspectiva consumerista, existe muita discussão acerca da “gratuidade” dessa 

concessão de pontos, existindo autores que entendem haver um efetivo pagamento pelos pontos. 

Marli Aparecida Sampaio defende a tese de que, “ao pagar o preço da passagem, ou utilizar de 

serviços que efetuem pontuação, o consumidor, reitera-se: está pagando por um serviço de 
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transporte aéreo que se efetivará ao final”21. Há ainda aqueles que veem na transação uma 

remuneração indireta pela aquisição dos pontos, considerando a abordagem pretendida não mais 

que uma “falácia da gratuidade”22. 

Na perspectiva contábil, de modo a mensurar os pontos conferidos ao cliente, esta 

ciência opta por capturar o valor da futura oferta da vantagem (no caso em tela, o chocolate) e 

diluir seu custo nas unidades de chocolate efetivamente vendidas, podendo reconhecer tal valor 

sob o regime de caixa ou competência23. 

Ainda que as abordagens consumerista e contábil se finquem em argumentos 

economicamente plausíveis, convém lembrar que esta última visa apenas a registrar as 

alterações patrimoniais das entidades, enquanto a primeira defende haver uma “aquisição de 

direito”, o que, a nosso ver, não ocorre. 

Uma evidência de que não há aquisição de direito está no fato de ser expressamente 

vedado ao Participante ceder seus pontos a qualquer pessoa (item V do Regulamento Kop 

Club), restando afastada a faculdade de dispor, a qual configura um dos elementos que 

caracterizam a propriedade (conforme prescreve o art. 1.228 do Código Civil24). Poder-se-ia 

cogitar da existência de um direito personalíssimo, contudo acreditamos que, no caso em tela, 

o Participante detém uma mera expectativa de direito, ao menos até que acumule uma 

quantidade específica de pontos, suficiente para conferir-lhe o direito ao resgate, e solicite o 

referido resgate, momento este no qual surgiria o direito efetivo de exigir o cumprimento da 

promessa.  

A faculdade de usar, que também é um atributo da propriedade cravado no dispositivo 

legal acima, restaria presente somente a partir de certo momento, dado que os regulamentos 

condicionam o uso de pontos ao adimplemento de certas cláusulas, sendo vedada sua utilização 

 
21 SAMPAIO, Marli Aparecida. A Natureza Jurídica dos Pontos Acumulados nos “Programas de Fidelidade” ou 

“Programas de Milhas” das Companhias Aéreas. Revista de Direito do Consumidor. v. 15, 2006. p. 202. 
22 Nesse sentido, Cláudia Lima Marques assevera: “Hoje, pois, juridicamente, a alegada gratuidade dos serviços 

não significa falta de remuneração. Também economicamente esta denominada gratuidade é ilusória. É justamente 

o movimento da análise econômica nos Estados Unidos que nos alerta para a falácia econômica dos chamados 

serviços, utilidades ou promessas gratuitas, o que não passaria de uma superada ficção jurídica. O que parece 

juridicamente gratuito, nos alertam mesmo os conservadores e radicais autores deste movimento de Chicago, é 

economicamente baseado na certeza da remuneração indireta, na interdependência baseada na remuneração 

indireta, na interdependência de prestares futuros e atuais (sinalagma escondido), no estado de catividade e de 

dependência que um dos parceiros fica reduzido e no lucro direto e indireto do outro”. In: Proposta de uma teoria 

geral dos serviços com base no Código de Defesa do Consumidor: a evolução das obrigações envolvendo serviços 

remunerados direta ou indiretamente. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo. v. 33, 2000. p. 101. 
23 Tal tratamento é detalhado no pronunciamento CPC 47. 
24 “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha” (In: BRASIL. Código civil brasileiro e legislação correlata, 

cit.).  
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antes de acumulado determinado montante (no caso do Kop Club, o item VII determina um 

acúmulo mínimo de 150 pontos). Em suma, há mera expectativa de direito até que o acúmulo 

seja adimplido e, cumulativamente, seja solicitado o resgate.  

Em face desse conjunto de circunstâncias, acreditamos que, ao lado do negócio jurídico 

de compra e venda do chocolate, haja o nascimento de um negócio jurídico subjacente ou 

conexo (promessa de recompensa). Para a Kopenhagen nasce uma obrigação de cumprimento 

futuro, qual seja, a obrigação de fornecer chocolates caso seu cliente venha a cumprir 

determinadas condições estipuladas pela empresa e expostas em sua declaração de vontade 

(Regulamento). Assim, a nós parece suficientemente claro que, feita a devida aproximação dos 

fatos jurídicos presentes, existem duas relações jurídicas distintas (compra e venda de um lado 

e promessa de recompensa do outro), conforme ilustrado abaixo: 

 

 

Assim, há a avença de um contrato de compra e venda e, ato contínuo, um ato unilateral 

de promessa de recompensa, cuja unilateralidade passaremos a abordar. 

 

4.3.1.1 Ato jurídico unilateral (ausência de contrato com Participante) 

 

Conforme demonstrado no item 4.2, a promessa de recompensa é um ato jurídico 

unilateral. Resta-nos, então, averiguar se os programas de fidelização consistem em atos 

unilaterais ou se devem ser tratados como contratos firmados com os participantes.  

Partindo-se das normas gerais e abstratas para verificar sua adequação aos programas 

de fidelidade, é possível concluir que os Regulamentos publicados pelas empresas, nos quais 

estipulam seus programas de vantagens e recompensas, configuram anúncio público, 

devidamente exposto, por escrito, nas suas lojas ou, mais usualmente, nos seus sites da 
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internet25, nos quais tais entidades se obrigam a premiar quaisquer pessoas que venham a 

cumprir as condições estipuladas. 

A aceitação das regras pelo cliente quando ingressa no programa de fidelização é mero 

ato procedimental. A obrigação já existe para a empresa promitente (mesmo que ainda não 

exigível) desde o momento em que são expostas ao público as regras a serem cumpridas, 

necessárias para exigir o resgate de prêmios, servindo o cadastro no programa apenas de meio 

de controlar o adimplemento dos requisitos e de identificar o beneficiário.  

Não há, como se vê, um contrato firmado entre o programa Kop Club e os Participantes, 

mas, isto sim, uma mera promessa de recompensa firmada por ato unilateral, cujo conteúdo em 

tudo se amolda à oferta, a qual constitui etapa preliminar daquele instituto, como nos ensina 

Sílvio de Salvo Venosa26: 

 

A teoria unilateral, entretanto, atende melhor aos anseios da sociedade, evitando que 

sejam criadas expectativas infundadas, promessas desvinculadas de sanção. Tal 

ocorreria se para a hipótese fossem necessários os requisitos de um contrato. Ademais, 

não se pode admitir a leviandade em promessas feitas a número indeterminado de 

pessoas sob pena de insegurança social. Trata-se, portanto, de promessa sem contrato. 

A promessa amolda-se à oferta, que é capítulo preliminar do contrato. Há evidente 

conteúdo de oferta na promessa de recompensa, cujos princípios devem ser tomados 

por analogia. Em forçada síntese, podemos dizer que nesse instituto sob exame existe 

oferta vinculante sem contrato. 

 

Na mesma direção são as lições do professor Nelson Nery Jr., que, ao analisar consulta 

formalizada por uma companhia aérea acerca de seu programa de fidelidade (cuja operação se 

dava nos mesmos moldes do Kop Club), dissertou com clareza acerca da inexistência de vínculo 

contratual, destacando a configuração de uma promessa de recompensa. Se não vejamos: 

 

Inexiste, nessa hipótese, manifestação de vontade ou aceitação da outra parte, não 

havendo que se falar, portanto, em formação de contrato, muito menos em “contrato 

de adesão”, haja vista que nem de contrato pode se cogitar nessa situação. 

O Programa Fidelidade TAM é, na verdade, um programa de recompensa e vantagem 

para o qual é facultada a habilitação daqueles que adquirem passagem da TAM. 

E não há que se confundir a mera inscrição do beneficiário no programa como se se 

tratasse de adesão ou aceitação. Trata-se, em verdade, de ato meramente operacional, 

com o cunho específico de tornar conhecido (rectius: identificável) o beneficiário, 

bem como permitir a aferição do preenchimento das condições que lhe confira direito 

à recompensa, servindo, pois, apenas para cadastrar aquele que terá direito ao 

benefício, semelhantemente àqueles que se inscrevem em concursos de recompensa. 

Ou seja, a inscrição é mero ato operacional a viabilizar o funcionamento macro do 

programa de recompensas, tendo a utilidade prática de permitir a emissão de passagem 

em nome [e no número] do inscrito. 

 
25 O regulamento do Kop Club encontra-se disponível para consulta nas lojas físicas da Kopenhagen, bem como 

no site da empresa. Disponível em: <http://www.kopclub.com.br/regulamento>. Acesso em: 26 ago.2021. 
26 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: contratos em espécie. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2013. pp. 490-/491. 
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Logo, não é a inscrição do beneficiário no programa da Consulente que faz surgir suas 

obrigações. Estas já existem desde quando ela publica o regulamento de seu programa 

de recompensa (inclusive porque, nesse momento, ela já aufere certas vantagens 

(indiretas) de imagem e marketing perante o grande público, fruto justamente de seu 

programa de recompensa), como, aliás, a percepção de vantagens indiretas é ínsita a 

toda e qualquer promessa de recompensa. 

Vale dizer, a esse respeito, que, justamente por não se tratar de contrato (mais 

especificamente não se tratando de prestação de serviço), mas sim de negócio jurídico 

unilateral (promessa de recompensa), a vantagem indireta advinda dos programas de 

milhagem, além de inerente ao negócio, se afasta do conceito de “vantagem indireta” 

no âmbito do direito do consumidor.27 

 

Sendo assim, entendemos que não há um acordo de vontades (contrato), mas mero ato 

unilateral proferido pela Kopenhagen por meio do Regulamento do Kop Club, no qual constam 

as condições de adimplemento da promessa, bem como a indicação dos prêmios a serem 

concedidos. Tal conjunto de razões é perfeitamente aplicável a todos os regulamentos de todos 

os programas de fidelidade analisados no presente trabalho. 

É preciso repisar que, embora a promessa de recompensa gere, desde seu anúncio, uma 

obrigação para o promitente (art. 854 do CC/02), até que haja o cumprimento das condições 

pelo Participante do programa, a este cabe não mais que mera expectativa de direito (art. 855 

do CC/02). Convém lembrar ainda que, mesmo antes de cumprida a condição, é facultado ao 

promitente revogar a promessa (art. 856 do CC/02). 

 

4.3.1.2 Condições da promessa: acúmulo de pontos (unidade de medida) + pedido de resgate 

no Momento 2 

 

No caso do Kop Club, são duas as condições que devem ser adimplidas para que o objeto 

da promessa se torne exigível: i) acúmulo de determinado número de pontos; e ii) solicitação 

do resgate dentro do prazo de validade. Na perspectiva do regulamento, é necessário que o 

Participante atinja um número mínimo de 150 pontos (item VII)28 e que solicite seu resgate no 

prazo de 120 dias contados do crédito dos pontos (item VI)29. 

 
27 NERY JUNIOR, Nelson. O programa de milhagens como negócio jurídico unilateral. Revista de Direito 

Privado, São Paulo: Revista dos Tribunais. v. 52, pp. 285-314, out.-dez. / 2012. 
28 VII – RESGATES - Todos os participantes cadastrados ganharão pontos por suas compras e esses pontos serão 

utilizados para resgate de presentes KOP CLUB. Os resgates podem ser realizados em qualquer loja Kopenhagen 

participante, desde que consumidor esteja devidamente cadastrado. Para a utilização dos pontos o consumidor 

deverá atingir 150 (cento e cinquenta) pontos, no mínimo. 
29 VI – VALIDADE DOS PONTOS – Os pontos obtidos terão validade de 4 meses (120 dias), a contar da data do 

crédito dos pontos na conta do Participante. 
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Conforme disposto no Código de Autorregulação da ABEMF30, a quantidade de pontos 

constitui mera métrica usada para verificar o adimplemento da promessa. Como no caso 

específico do Kop Club existe ainda a condição de solicitação do resgate, é o momento dessa 

ação que constitui o exato átimo temporal no qual se dão por cumpridos os requisitos da 

promessa e, consequentemente, nasce para o credor o direito de exigi-la (conforme o art. 85531 

do Código Civil/2002).  

Assim, é possível concluirmos que: i) o ponto constitui mera métrica utilizada para 

verificar o adimplemento da condição da promessa; ii) a solicitação de resgate é a última 

condição a ser adimplida; e iii) após solicitado o resgate, a expectativa de direito do Participante 

converte-se em direito, facultando-lhe exigir o cumprimento da promessa.  

 

4.4 RELAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE EMPRESAS 

PARCEIRAS  

Com o aumento da competitividade, que se deu em decorrência da globalização e do 

desenvolvimento tecnológico, varejistas locais passaram a disputar o mesmo cliente com 

empresas distantes, que oferecem seus produtos por meio da internet. Diante disso, viram-se 

cada vez mais impelidos a voltar seu foco de atuação à melhoria de seus produtos. Ao mesmo 

tempo, possuir um programa de fidelização tornou-se um ativo importante, pois confere maior 

exposição de marketing e possibilidade de manter os clientes próximos às marcas. 

Tais circunstâncias ensejaram o surgimento de empresas especializadas em administrar 

e gerenciar os programas de fidelização, tais como a Multiplus S.A. (primeira Administradora 

instituída no Brasil), a Smiles Fidelidade S.A. e a Livelo S.A., entre outras, deixando as 

fornecedoras de bens e serviços livres para empreender seus esforços em sua atividade-fim.  

Além de cuidar da administração dos programas, controlando todo o aparato tecnológico 

necessário para gerir as contas dos participantes – seus pontos e prazos de expiração, bem como 

o resgate dos produtos –, as Administradoras proporcionam ainda a vantagem de criar uma 

espécie de clube de empresas. Agregam, dessa forma, diversos fornecedores sob um grupo de 

 
30 Dentre as definições constantes no art. 2º, destacamos: “‘Ponto/Milha’ é a unidade de medida utilizada pelas 

Associadas nas transações de acúmulo e/ou resgate juntos aos Parceiros”. 
31 “Art. 855. Quem quer que, nos termos do artigo antecedente, fizer o serviço, ou satisfizer a condição, ainda que 

não pelo interesse da promessa, poderá exigir a recompensa estipulada” (In: BRASIL. Código civil brasileiro e 

legislação correlata, cit.) 
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coalizão, que faculta ao Participante realizar o resgate dos pontos em qualquer empresa 

vinculada à Administradora.  

A formação do grupo de coalizão mostra-se um enorme atrativo no processo de 

fidelização dos clientes. O objetivo final de todas as relações entabuladas é, naturalmente, 

manter o cliente fiel às empresas fornecedoras de produtos. Assim, ao se deparar com produtos 

similares em diferentes varejistas, o consumidor se sentirá inclinado a realizar a compra naquela 

que participa de um melhor clube de recompensas. 

 

4.4.1 Contrato de parceria com assunção de dívida (Momentos M1 e M2) 

 

Antes mesmo de ocorrer a transação geradora de pontos, é firmado um contrato atípico 

de parceria entre a Administradora e a Fornecedora (Momento 1), mediante o qual a primeira 

obriga-se primordialmente a administrar o programa de fidelidade, e a segunda a remunerá-la 

em decorrência de tal atividade. 

Firmado o negócio jurídico inicial (contrato de parceria), como a Administradora será 

encarregada de operacionalizar o cumprimento da promessa de premiação realizada pela 

Fornecedora aos participantes, é correto afirmar que a Fornecedora repassará o cumprimento 

de sua obrigação de premiação futura à Administradora.  

A transferência da obrigação dá-se por meio da avença de uma assunção de dívida que, 

como ensina Washington de Barros Monteiro, consiste em “negócio jurídico bilateral através 

do qual um terceiro, estranho à relação obrigacional, assume a posição de devedor, 

responsabilizando-se pela dívida, sem extinção da obrigação, que subsiste”32. 

Vemos, portanto, que, após a realização da transação geradora, a Administradora 

assumirá a obrigação da Fornecedora (mediante negócio jurídico da assunção de dívida) de 

honrar determinada premiação, a ser resgatada em momento futuro pelo participante do 

programa de fidelidade. Nesse momento (Momento 2), a Fornecedora adianta recursos à 

Administradora para que esta possa cumprir o futuro pedido de resgate.  

As operações aqui descritas podem ser ilustradas da seguinte maneira: 

 

 
32 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 37 ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. v. 4,  p. 280. 
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A Administradora, como se vê, recebe do parceiro um valor a título de adiantamento a 

fim de que disponha de recursos para operacionalizar o futuro resgate, a ser realizado pelo 

participante. Não configura tal montante, nesse momento, remuneração pelo serviço de 

administração prestado.  

A parcela que caberá à Administradora apenas será conhecida em momento futuro, 

podendo advir: i) do spread, que é a diferença entre o montante recebido e aquele repassado ao 

fornecedor quando do efetivo resgate; ou ii) do breakage, que consiste no percentual de pontos 

que expiram sem uso, de cujo valor  a Administradora se apropriará integralmente a título, agora 

sim, de remuneração (o valor despendido no resgate, nesse caso, é igual a zero).33 

O breakage, embora aparentemente seja uma situação vantajosa para a Administradora, 

na realidade afigura-se como o seu completo oposto. Isso porque, conforme dito linhas acima, 

a finalidade de toda a operação é fidelizar o cliente e, se o participante deixa de utilizar seus 

pontos, o programa de fidelização não está cumprindo seu papel. Assim, uma alta percentagem 

de breakage demonstra que determinado programa de fidelidade é ineficaz, o que desestimula 

outras empresas de participar desse inexpressivo grupo de coalizão. 

Uma vez acumulado o número de pontos estipulado pelo programa de fidelização, o 

Participante solicitará o resgate da recompensa (Momento 3), oportunidade na qual a 

Administradora acionará o parceiro de resgate pertencente à rede de coalizão, demandando-o 

para que entregue a premiação escolhida ao participante e repassando-lhe o montante acordado 

mediante o contrato de parceria previamente avençado. Dessa forma, os três momentos (avença 

do contrato de parceria, assunção de dívida e resgate) podem ser assim ilustrados: 

 
33 Dada a relação de proximidade travada entre o direito e a contabilidade, é importante considerar que, para fins 

contábeis, um valor estimado do breakage é registrado de partida, já no momento da concessão dos pontos, uma 

vez que o CPC 47 permite esse tipo de procedimento para aproximar o registro contábil da realidade econômica 

esperada (e repassá-la ao usuário da contabilidade). No entanto, na perspectiva do direito, ainda não há que se falar 

em qualquer receita de breakage até que ocorrida a efetiva expiração dos pontos. 
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Dado que os contratos firmados entre as Administradoras e as Fornecedoras são 

firmados na esfera privada, não é possível ter acesso a tais instrumentos. Contudo, com o fito 

de ultrapassar essa barreira, ainda que apenas para fins de análise teórica, serão aqui tomadas 

como fidedignas as alegações firmadas pela empresa Multiplus S.A., as quais constam no 

relatório do acórdão n. 3402-004.146 do CARF, cujo teor transcrevemos: 

 

Conclui que a “Rede Multiplus” é um negócio jurídico, cujo objeto consiste, não em 

uma comercialização de pontos, agregada a uma eventual compra e venda de bens 

e/ou serviços, como quer a fiscalização, mas a assunção e cumprimento de obrigações 

de seus parceiros. E o fato de ser a contribuinte quem adquire os benefícios a serem 

entregues aos participantes não revela um laço jurídico entre ela e estes, ainda que 

tenham sim a obrigação em relação ao participante inscrito em sua rede. A obrigação 

de entregar os benefícios escolhidos pelos participantes é obrigação jurídica que 

constrange, em seu polo passivo, originariamente, a empresa parceira. O cumprimento 

pela contribuinte é de caráter operacional. 

Por isso, alega que, ao assumir a obrigação contratual de adquirir os benefícios a serem 

entregues aos clientes de suas parceiras, a contribuinte e aquelas empresas firmam um 

contrato de assunção de dívida, prevista no art. 299, e seguintes, do Código Civil. 

Assinala que a compreensão dessa sistemática torna muito claro que só configura 

receita da contribuinte a diferença entre o valor recebido da parceira, correspondente 

aos pontos acumulados e convertidos, e o custo de aquisição do benefício, no 

momento do resgate.34 (Grifos nossos) 

 

 

Apesar de ter sido a Multiplus S.A. extinta por incorporação35, havendo seu programa 

(Rede Multiplus) sido substituído pelo Latam Pass, as assertivas acima são aplicáveis a todos 

os programas de fidelização que são administrados por empresas especializadas, as quais 

possuem como atividade-fim a administração dos programas de fidelização. Tais empresas 

 
34 Cf. BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo Administrativo 

n. 10314.728182/2015-91; Acórdão n. 3402-004.146 (2. Turma Ordinária da 4. Câmara da 3. Seção do CARF). 

Relator Designado: Carlos Augusto Daniel Neto. 
35 A Multiplus S.A. foi incorporada pelas empresas Tam Linhas Aéreas S.A. e Prismah Fidelidade Ltda. 
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(como a Smiles Fidelidade S.A e a Livelo S.A.) operacionalizam os programas de coalizão por 

meio da assunção de dívidas das empresas parceiras, efetivando, em momento posterior, o 

resgate solicitado pelos participantes. 

Dessa forma, resta evidenciado que, nos casos em que a atividade de administração do 

programa de fidelidade é terceirizada para empresa especializada, tem-se a avença de um 

contrato de parceria em momento anterior à transação geradora e, a partir desta, haverá uma 

assunção de dívida avençada entre a Fornecedora e a Administradora, para que esta última 

operacionalize o cumprimento da obrigação de premiação futura.  

 

4.4.2 Erro de interpretação da Receita Federal do Brasil ao analisar a natureza dos contratos 

firmados pelas Administradoras – efetiva assunção de dívida, não “compra de pontos” 

 

A razão pela qual o jurista investiga a natureza jurídica de um contrato é desvendar qual 

o regime jurídico ao qual este se submete, ou seja, averiguar as regras aplicáveis e traçar suas 

consequências normativas. Na perspectiva tributária, dada a característica de sobreposição 

desse ramo (cf. seção 4.1 deste trabalho), faz-se necessário estabelecer com precisão qual o 

negócio jurídico sob enfoque, sob pena de atribuir-lhe tratamento tributário incompatível.  

Não possui apenas anseio dogmático, mas reflexos também no campo pragmático, a 

nossa preocupação em esclarecer nos itens precedentes que: (i) o programa de fidelidade se 

amolda ao instituto da promessa de recompensa; (ii) os pontos são apenas uma métrica para 

aferir o preenchimento das condições constantes da promessa; e (iii) entre a Administradora e 

a Parceira é firmado um contrato de assunção de dívida.  

 Empreendendo pesquisa jurisprudencial perante o Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais, constatamos que a Receita Federal do Brasil lavrou autos de infração 

buscando cobrar IRPJ/CSLL (nos processos administrativos 10314.720548/2015-84 e 

10314.722542/2016-22) e PIS/COFINS (nos processos administrativos 10314.728182/2015-91 

e 19515.720554/2016-21) da Administradora Multiplus S.A. sob o argumento de que esta 

haveria firmado contratos de “venda de pontos” para as parceiras (e não realizado uma assunção 

de dívida).  

Dado que todos os autos possuem o mesmo ponto nodal, vejamos o trecho do relatório 

constante no acórdão n. 1201-002.120 (PA 10314.720548/2015-84), o qual evidencia o 

entendimento do fisco: 
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3. O lançamento fiscal, com base no lucro real anual, nos termos dos artigos 904 e 

926 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto nº 3000, de 26 de março 

de 1999), decorre do diferimento da receita operacional auferida com contratos de 

comercialização de pontos de fidelização  

[...] 

Em breve síntese, por meio das parcerias firmadas, o contribuinte obrigava-se a vender 

pontos Multiplus aos seus parceiros em nome do cliente destes por determinado valor. 

Após o pagamento dos pontos Multiplus e a entrega destes a seu cliente, não restava 

ao parceiro qualquer vinculação ou obrigação com o próprio cliente ou com o 

contribuinte.36  

 

Entendemos que o posicionamento da RFB incorre em grave erro, pois pretende conferir 

o aspecto de um “bem” objeto de venda ao “ponto”, o qual, conforme já elucidamos no item 

4.3.1.2, é apenas uma métrica para controle da obrigação futura de premiar, firmada 

inicialmente com a Parceira no âmbito da promessa de recompensa e assumida pela 

Administradora.  

           Mostra-se impossível admitir que, sendo mera unidade de medida, o “ponto” possa ser 

objeto de venda, do mesmo modo que seria inconcebível admitir que alguém vendesse “metros” 

ou “litros”, a não ser que a unidade de medida se referisse a algo (tal como metro “de tecido” 

ou litro “de água”).  

Em dois dos processos administrativos examinados (10314.720548/2015-84 e 

10314.728182/2015-91), os conselheiros rechaçaram a interpretação fiscal, asseverando que o 

negócio jurídico firmado entre a Administradora e a Fornecedora de utilidades configura uma 

assunção de dívida. Trazemos a título de exemplo o acórdão proferido pela 1ª Turma Ordinária 

da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF (PA 10314.720548/2015-84), no qual o voto pronunciado 

pelo conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado no acórdão é contundente quanto à classificação 

da natureza do contrato: 

 

Me parece claro nos autos que a autos que [sic] a atividade da Recorrente está longe 

de ser a de venda de pontos. 

Isto porque, está claro aqui que a atividade da Recorrente é a manutenção e 

operacionalização de um ambiente jurídico e tecnológico que permite que diversos 

parceiros de negócios (redes varejistas, companhias aéreas, postos de gasolina e etc...) 

ao mesmo tempo ofereçam benefícios adicionais aos seus clientes (pontos a serem 

trocados por bens/serviços) e utilizem a plataforma adicional para venda de seus 

produtos (para a troca de pontos). 

[...] 

Quando a Recorrente recebe o caixa das empresas parceiras, há uma assunção de 

obrigação representada pela futura utilização dos Pontos Múltiplus pelos clientes que 

 
36 BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo Administrativo 
10314.720548/2015-84/ Acórdão n. 1201-002.120 (1. Turma Ordinária da 2. Câmara da 1. Seção do CARF). 

Imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Relator Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, 12 de abril de 2018. 

Fls. 03/05 
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obrigará a Recorrente a fazer um desembolso de caixa para o pagamento de bens e 

serviços. 

Em outras palavras, a Recorrente recebeu determinado caixa de seu parceiros [sic], 

converteu tal caixa numa uma [sic] certa quantidade de pontos e creditou tais pontos 

aos clientes. Tais pontos serão utilizados no futuro para a compra de bens e serviços. 

Fica claro aqui que nesta etapa da operação, a Recorrente não possui disponibilidade 

jurídica sobre os valores recebidos, pois, tais valores serão utilizados para satisfazer 

as “trocas” solicitadas pelos clientes. 

Vemos que nesta etapa da operação ocorre não uma receita mas uma assunção de 

dívida, conforme previsto no art. 299 do Código Civil [...].37 

 

Embora o equívoco fiscal tenha sido sanado mediante o provimento do Recurso 

Voluntário no acórdão acima aludido, nos dois outros processos a premissa fiscal de que a 

natureza jurídica atribuída aos contratos é de compra e venda foi mantida, conforme sintetizado 

na planilha abaixo: 

 

 

 

Depreende-se que a própria 1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF, 

pouco mais de três meses depois de proferido o voto favorável ao contribuinte (acima 

transcrito), decidiu por voto de qualidade que o negócio jurídico firmado pela Administradora 

possui natureza de “compra e venda”, afastando a alegação da assunção de dívida sobre dois 

argumentos principais: i) ausência de previsão do instituto no instrumento de parceria; e ii) 

ausência de anuência dos credores (participantes do programa)38.  

Entendemos que os dois argumentos acima não resistem a uma análise mais criteriosa. 

O primeiro pelo fato de que o que atribui a natureza jurídica a um contrato são suas 

características intrínsecas39, não meramente sua nomenclatura ou menção. Já o segundo 

(ausência de anuência do Participante) mostra-se inaplicável, pois, como elucidamos na 

 
37 BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo Administrativo 
10314.720548/2015-84/ Acórdão n. 1201-002.120 (1. Turma Ordinária da 2. Câmara da 1. Seção do CARF). 

Imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Relator Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, 12 de abril de 2018. 
38 Nesse sentido são os itens 149 e 150 do Acórdão n. 1201-002.302 (PA 10314.722542/2016-22): “149. Com 

relação à alegação de que a impugnante e as empresas parceiras firmaram um contrato de assunção de dívida, 

cumpre destacar que não há nos contratos de parceria comercial qualquer menção ou referência ao instituto da 

assunção de dívida de que trata o artigo 299 do Código Civil [...]. 150. De igual forma, não há nos contratos de 

parceria comercial qualquer disposição expressa acerca do consentimento do credor (participantes dos programas 

de fidelidade) para transferência da obrigação do devedor originário (empresas parceiras) ao terceiro (a 

interessada), conforme exigido pelo caput do referido artigo 299.” 
39 Ver também artigo 112 do Código Civil: Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência / Anderson 

Schreiber ... [et al.]. – 3.ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. 

Turma julgadora do CARF Processo Tributo Data do julgamento Natureza atribuída ao contrato 

2ª Turma Ordinária da 4ª Câmara da 3ª Seção 10314.728182/2015-91 PIS/COFINS 24/05/2017 assunção de dívida

1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção 10314.720548/2015-84 IRPJ/CSLL 11/04/2018 assunção de dívida

1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 1ª Seção 10314.722542/2016-22 IRPJ/CSLL 26/07/2018 compra e venda (venda de pontos)

1ª Turma Ordinária da 2ª Câmara da 3ª Seção 19515.720554/2016-21 PIS/COFINS 19/11/2019 compra e venda (venda de pontos)
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subseção 4.3.1.1, a premiação futura é concedida por meio de uma promessa de recompensa, 

ato unilateral que gera uma obrigação pelo promitente (empresa parceira), mas que ainda não 

vincula o Participante, o qual até o acúmulo de pontos e solicitação de resgate não figura como 

credor, detendo mera expectativa de direito. Em outras palavras, se o Participante não possui 

direito à recompensa, mas apenas uma expectativa de direito, exigir a sua anuência no contrato 

de assunção de dívida mostra-se impraticável. Repisa-se, na promessa de recompensa, a 

obrigação da empresa parceira nasce em razão do anúncio público e pode ser cedida a um 

terceiro (empresa administradora), não se confundido com o direito do Participante, que nascerá 

no momento do resgate, se preenchidos os requisitos constantes do regulamento do programa. 

Acreditamos ser de suma importância estabelecer corretamente o negócio jurídico 

entabulado nos programas de fidelidade, para então compreender o pactuado pelas 

Administradoras quando assumem a responsabilidade de arcar com a premiação futura do 

Participante. Por todas as razões expostas até agora, somos da opinião de que a obrigação surge 

por meio de uma promessa de recompensa e é transferida para a Administradora por meio de 

uma assunção de dívida, cuja repercussão tributária analisaremos no próximo capítulo. 

4.5 RELAÇÕES ENTRE ADMINISTRADORAS DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE 

Existem programas de fidelidade que, mediante parceria, oferecem aos seus 

participantes a possibilidade de transferir pontos de um programa para outro. Isso está previsto, 

por exemplo, nos regulamentos dos programas da Smiles e da Livelo.  

A sistemática será idêntica à dos que foram anteriormente analisados. Neste caso, 

todavia, haverá no Momento 1 o estabelecimento de um contrato de parceria entre as próprias 

Administradoras dos programas de fidelidade.  

Assim, após a realização da transação geradora de pontos (Momento 2), o Participante 

poderá solicitar a transferência de seus pontos para um programa de fidelidade parceiro 

(Momento 3), seguindo-se de futura operação de resgate a ser realizada por esta segunda 

Administradora (Momento 4), como podemos ilustrar abaixo: 
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Como se vê, as relações travadas entre duas Administradoras de programas de 

fidelização possuem a mesma natureza de assunção de dívida firmada no contexto de um 

contrato de parceria, tal qual ocorre nas relações travadas entre as Fornecedoras e as 

Administradoras, diferenciando-se apenas pela existência de mais um intermediário na cadeia 

negocial (Administradora 2). 

4.6 RELAÇÕES DIRETAS ENTRE AS ADMINISTRADORAS E OS PARTICIPANTES 

DO PROGRAMA DE FIDELIDADE  

Conforme temos enfatizado, em nosso entendimento, os pontos constituem métrica, não 

objeto de compra e venda. Servem para mensurar o cumprimento das promessas de prêmios e 

para possibilitar os resgates a serem realizados pelos participantes de determinado programa de 

fidelização. Veremos a seguir que tal condição permanece, independentemente de participar o 

consumidor de um clube de fidelidade ou de optar por um resgate com complemento em 

dinheiro. 
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4.6.1 Participação em clubes de fidelidade – inexistência de “compra de pontos” 

 

Tendo em vista a principal razão de existir do programa de fidelidade, qual seja, a de 

manter o consumidor fiel a determinados fornecedores de utilidades que participam de certo 

grupo de coalizão, alguns programas criaram produtos específicos para possibilitar aos 

participantes um maior acúmulo de pontos. É esse o caso do Clube Smiles, criado pela Smiles 

Fidelidade S.A. (item 9 do Regulamento40). 

A adesão do participante ao Clube Smiles propicia a ele acesso a “vantagens e benefícios 

exclusivos”41 (tais como o creditamento de milhas mensais, o acesso antecipado a promoções 

ou a concessão de milhas adicionais ao transferir pontos de instituições financeiras parceiras, 

entre outros)42. Para tanto, o cliente adquire uma assinatura mensal, cujo pagamento é realizado 

em contraprestação ao acesso a tais benefícios, não restando avençada a entrega de bem ou 

direito específico, uma vez que o direito somente passará a existir no momento de resgate das 

milhas. Constitui tal adesão simples meio de acelerar o processo de aquisição do direito à 

recompensa e de aumentar as chances de premiação do participante.  

Dito por outros torneios, o pagamento é realizado como contrapartida à concessão de 

maiores incentivos por parte da Administradora, que facilita assim a premiação futura do 

participante, visando sua maior satisfação e, desse modo, conferindo maior eficácia ao plano de 

fidelização. 

Na perspectiva da Administradora, o numerário pago pela participação no clube de 

vantagens constitui um adiantamento do montante a ser despendido para, futuramente, outorgar 

o prêmio ao Participante, configurando receita da administradora no momento do resgate ou 

quando da expiração dos pontos (breakage). 

 

4.6.2 Resgate com complemento em dinheiro (Pontos + Dinheiro)  

 

Algumas Administradoras permitem que o participante, ao constatar que não possui 

pontos suficientes para receber o bem ou serviço que deseja, realize o resgate mediante uma 

 
40 9.1. A Smiles pode desenvolver produtos específicos para possibilitar aos Participantes do Programa Smiles 

maiores possibilidades de acúmulo ou resgate de Milhas Smiles aos Parceiros. 

9.1.1. Os produtos mencionados na cláusula 9.1 possuem, cada um, seu Regulamento ou Termo e Condições de 

Uso próprios, elaborados em sintonia com o presente Regulamento, e disponibilizados para consulta dos 

interessados no site www.smiles.com.br.  
41 Conforme linhas iniciais dos “Termos e Condições” do Clube Smiles. 
42 Tais benefícios estão dispostos nas cláusulas de “a” a “e” da Tabela de Benefícios anexada ao Termo de Adesão. 

http://www.smiles.com.br/
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complementação paga em espécie. Tomaremos como base de análise o regulamento do 

programa Livelo, o qual oferece entre as opções de resgate a denominada “Pontos + Dinheiro”. 

Assim como demonstramos no caso do Kop Club a existência de uma relação jurídica 

subjacente à de compra e venda, aqui veremos situação similar. Isso porque, embora sejam 

realizadas quase simultaneamente, as duas ações configuram duas relações jurídicas distintas. 

Na primeira, há a transferência dos pontos que são necessários para complementar a operação 

de resgate e, ato subsequente, é realizado o resgate de todos os pontos do participante (agora 

em quantidade suficiente) para a obtenção do prêmio escolhido. 

Para assegurar os contornos jurídicos da operação, a Livelo cuidou de bem destacar em 

seu regulamento a existência dos diferentes momentos, asseverando que, primeiro, há a 

aquisição dos pontos e, posteriormente, sua utilização para o resgate. Convém observar a 

redação do item 7.2 do referido documento, cujo teor transcrevemos: 

 

7.2 Através desta Conveniência [Pontos+Dinheiro] o Participante está 

complementando seu saldo total necessário ao Resgate através da aquisição de Pontos 

em moeda corrente, não sendo o valor pago em dinheiro utilizado para a aquisição 

direta do produto ou serviço selecionado. Estes Pontos acumulados por meio de 

Pontos+Dinheiro serão válidos exclusivamente para utilização no Resgate atrelado a 

sua aquisição e, portanto, terão prazo de validade imediata. 

  

Assim, temos duas relações distintas, firmadas em atos sequenciados, as quais podem 

ser ilustradas do seguinte modo: 

 

             

 

 

A opção de Pontos + Dinheiro, a nosso ver, concede maior evidência ao fato de 

possuírem os pontos natureza de mera métrica para a conferência do cumprimento das 

condições da recompensa, sendo sua aquisição em momento próximo ao resgate um ato que dá 

cumprimento à finalidade primordial do plano, qual seja, a de manter satisfeito o consumidor 
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dos fornecedores, que volta a tomar contato com seus produtos por meio do resgate realizado. 

Trata-se, novamente, de um incentivo ao resgate de prêmios, custeado pelo próprio participante. 



49 

 

5 NATUREZA DAS RECEITAS AUFERIDAS PELAS EMPRESAS 

ADMINISTRADORAS DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE 

 

Antes de investigarmos a natureza das receitas auferidas pelas Administradoras de 

programas de fidelidade, é necessário traçar, ainda que em linhas gerais, o conceito jurídico de 

receita. Em seguida, examinaremos a configuração das receitas provenientes de spread, de 

breakage e de floating e, ao término deste capítulo, analisaremos o tratamento contábil e o 

jurídico dos dois primeiros tipos, que nos interessam particularmente neste trabalho. 

5.1 LINHAS GERAIS QUANTO AO CONCEITO DE RECEITA  

O signo receita permeia há muitos anos nosso ordenamento jurídico, tendo sido eleito 

pelo legislador constituinte para designar um montante cujo auferimento configura 

materialidade de incidência tributária, como dispõe o art. 195, inciso I, alínea “b” da Carta 

Magna43. Ensina Marco Aurélio Greco44, que receita é conceito “jurídico-substancial”, pois 

abarca ingressos com dupla qualificação, seja pelo viés da causa jurídica, seja pelo reflexo 

patrimonial.  

Dado que foi escolhido pelo próprio legislador constituinte como base para incidência 

de tributos, esse signo de riqueza não pode ter o seu sentido restringido ou alongado pelo 

legislador ordinário ou pelo intérprete das normas, sob pena de violação aos artigos 109 e 110 

do Código Tributário Nacional45.  

Essas considerações preliminares são importantes porque é inegável que o legislador 

constitucional delimitou o conceito de receita a ser usado como base de incidência de tributos, 

não sendo permitido que eventual classificação contábil de um simples ingresso no resultado 

de um a companhia alargue o referido signo. Em outras palavras, nem todos os valores 

 
43 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da 

lei, incidentes sobre: [...] 

b) a receita ou o faturamento; [...]” (In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa 

do Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988). 
44 GRECO, Marco Aurélio. Cofins na Lei n. 9.718/98: variações cambiais e regime de alíquota acrescida. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 50, p. 131 
45 “Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição, do conteúdo e do 

alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição dos respectivos efeitos tributários. 

Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de 

direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, 

ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias” 

(In: BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei n.5.172, de 25 de outubro de 1966). 
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registrados na contabilidade como receita são assim qualificados para fins tributários (como 

detalharemos mais à frente). 

Em termos jurídicos, o vocábulo receita significa qualquer ingresso novo que acresça 

positivamente o patrimônio social de alguém de forma definitiva, ou seja, sem estar submetido 

a qualquer condição ou evento futuro, decorrente da sua atividade social, independentemente 

de sua classificação contábil46. Toda receita é, portanto, um ingresso que se dá na empresa, mas 

nem todo ingresso pode ser classificado como receita. A distinção entre o conceito de receita e 

o de ingressos transitórios é claramente demonstrada pelas lições de Geraldo Ataliba47, para 

quem  

O conceito de receita refere-se a uma espécie de entrada. Entrada é todo o dinheiro 

que ingressa nos cofres de uma entidade. Nem toda entrada é uma receita. Receita é a 

entrada que passa a pertencer à entidade. Assim, só se considera receita o ingresso de 

dinheiro que venha a integrar o patrimônio da entidade que a recebe. 

 

 

Assim, tem-se que um ingresso econômico e/ou financeiro na empresa, para ser 

considerado efetivamente uma receita, deve, necessariamente, representar um aumento 

definitivo do seu patrimônio. Nesse mesmo sentido, Aliomar Baleeiro48 assevera que “receitas 

são entradas que modificam o patrimônio da empresa, incrementando-o”.  

Em síntese, sem o incremento livre e desembaraçado no patrimônio da empresa, o 

ingresso em hipótese alguma pode ser considerado receita; será, isto sim, um valor transitório. 

Além disso, a receita necessariamente deve estar vinculada a uma atividade exercida 

pela empresa, como a venda de um produto ou a prestação de um serviço. No caso das 

Administradoras de programas de fidelidade, dever-se-á considerar como receita da atividade 

tão somente aquele montante que se destine à sua contraprestação pelos serviços prestados, 

assim entendido como a própria administração do programa de fidelização.  

Quaisquer montantes que ingressem em seu caixa a outro título, tal como ocorre com o 

 
46 A independência da denominação ou classificação contábil, aliás, é expressa nas Leis que regem as contribuições 

ao PIS e a COFINS, como exemplifica o art. 1º da Lei 10.637/02: “Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com 

a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, 

independentemente de sua denominação ou classificação contábil” (Redação dada pela Lei n. 12.973, de 2014). 
47  ATALIBA, Geraldo. Estudos e pareceres de direito tributário. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. I, p. 81. 
48 O jurista também realiza com precisão a distinção entre receita e meros ingressos, conforme se depreende da 

citação completa cujo fragmento expusemos acima. Vejamos seu teor completo: “[…] Nem todos os valores que 

entram nos cofres das empresas são receitas. Os valores que transitam pelo caixa das empresas (ou pelos cofres 

públicos) podem ser de duas espécies: os que configuram receitas e os que se caracterizam como meros ingressos 

(que, na ciência das finanças, recebem a designação de fundo de caixa). Receitas são entradas que modificam o 

patrimônio da empresa, incrementando-o. Ingressos, envolvem tanto as receitas quanto as somas pertencentes a 

terceiros (valores que integram patrimônio de outrem). São aqueles valores que não importam modificação no 

patrimônio de quem os recebe, para posterior entrega a quem pertencem. Apenas os aportes que incrementam o 

patrimônio, como elemento novo e positivo, são receitas”. In: BALEEIRO, Aliomar; MACHADO SEGUNDO, 

Hugo de Brito. Uma introdução à ciência das finanças. São Paulo: Forense, 1976, p. 130. 
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adiantamento de caixa para viabilização dos resgates futuros, não podem configurar receita da 

entidade; tais valores representam um mero valor transitório, que não se destina a remunerar a 

atividade prestada. Tal questão será elucidada nos itens abaixo, nos quais trataremos das duas 

receitas decorrentes da atividade de administração. 

Em exaustivo trabalho acerca da configuração de determinada parcela como receita, o 

professor Ricardo Mariz de Oliveira criou um modelo49 calcado em enunciados, formulando 

uma espécie de teste segundo o qual o operador do direito poderia saber se determinado ingresso 

é efetivamente uma receita do ponto de vista jurídico. Segundo o aludido teste, o intérprete 

deverá observar a adequação a cinco enunciados de pressupostos afirmativos, cujo teor 

sintetizamos a seguir:  

 

1. Receita é algo novo, que se incorpora a um determinado patrimônio; 2.  Todo 

patrimônio é formado por um conjunto de direitos e obrigações; 3. O algo novo que 

se constitui em receita é um dado jurídico, definido pelo direito; 4. Não existe uma 

definição única e geral para receita, de modo que, em cada situação, receita será um 

acréscimo patrimonial dependente da definição jurídica aplicável; e 5. por 

conseguinte, receita é um “plus jurídico” que se agrega ao patrimônio. 

 

Além dos enunciados acima, os quais possuem caráter geral e são denominados 

pressupostos afirmativos, o aludido professor elenca ainda os enunciados específicos 

classificando-os em afirmativos e negativos. Os enunciados específicos afirmativos podem ser 

sintetizados como: 1. receita é um novo direito; e 2. receita é um acréscimo de direito que não 

acarrete qualquer prestação para o adquirente desse direito (o titular do patrimônio), que esteja 

pendente de cumprimento por ele. Os enunciados específicos negativos podem ser assim 

sintetizados: 1) redução ou extinção de obrigação, sem pagamento ou qualquer outro 

comprometimento de ativos, também pode ser considerada receita; 2) o simples ingresso de um 

meio de pagamento não se qualifica como receita; 3) não é receita o direito novo que seja 

simples direito à devolução de direito anteriormente existente no ativo componente do 

patrimônio; e 4) não é receita o direito novo que, por sua natureza e por definição legal, 

represente capital social, ou seja contabilizado em reservas de capital  da pessoa jurídica. 

Dessa forma, para a análise pragmática da configuração de uma receita, o referido 

ingresso deve atender a todos os elementos característicos afirmativos (tanto os pressupostos 

quanto os específicos) e não pode corresponder a qualquer um dos enunciados negativos. Em 

todo caso, é preciso que se configure um acréscimo patrimonial definitivo, como bem sintetiza 

Edmar Oliveira Andrade Filho ao asseverar que “o vocábulo receita significa qualquer ingresso 

(em bens, inclusive moeda ou créditos) que altere positivamente o patrimônio social de alguém 

 
49 OLIVEIRA. Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. pp. 102-

144.  
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de forma definitiva, isto é, sem estar submetido a qualquer condição”50. 

Ratificando o posicionamento da doutrina anteriormente mencionado, o Supremo 

Tribunal Federal julgou, em 22 de maio de 2013, o Recurso Extraordinário n. 606.107, no qual 

asseverou que, para a incidência das contribuições ao PIS/COFINS, deve-se observar o conceito 

jurídico de receita, entendida esta como o ingresso econômico e/ou financeiro novo, que 

represente um aumento do patrimônio e seja vinculado a uma atividade exercida pela empresa. 

Dada a clareza e a pertinência do entendimento exposto no acórdão proferido pela Corte 

Constitucional, mostra-se elucidativo transcrever um excerto desse documento: 

 

“Pois bem, o conceito constitucional de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da CF, 

não se confunde com o conceito contábil. Isso, aliás, está claramente expresso nas 

Leis 10.637/02 (art. 1º) e Lei 10.833/03 (art. 1º), que determinam a incidência da 

contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas, 

“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. 

Não há, assim, que buscar equivalência absoluta entre os conceitos contábil e 

tributário. 

Ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e 

planejamento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a 

determinação das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a 

tributação. Trata-se, apenas, de um ponto de partida. Basta ver os ajustes (adições, 

deduções e compensações) determinados pela legislação tributária. A contabilidade 

constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara 

pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. 

Conforme adverte José Antonio Minatel: “há equívoco nessa tentativa generalizada 

de tomar o registro contábil como o elemento definidor da natureza dos eventos 

registrados. O conteúdo dos fatos revela a natureza pela qual espera-se sejam 

retratados, não o contrário”. 

Quanto ao conteúdo específico do conceito constitucional, a receita bruta pode ser 

definida como o ingresso financeiro que se integra no patrimônio na condição de 

elemento novo e positivo, sem reservas ou condições, na esteira da clássica definição 

que Aliomar Baleeiro cunhou acerca do conceito de receita pública: 

Receita pública é a entrada que, integrando-se no patrimônio público sem quaisquer 

reservas, condições ou correspondências no passivo, vem acrescer o seu vulto, como 

elemento novo e positivo. 

Ricardo Mariz de Oliveira especifica ser a receita “algo novo, que se incorpora a um 

determinado patrimônio”, constituindo um “dado positivo para a mutação 

patrimonial”. (Grifos nossos). 

 

Portanto, é possível concluir que, para fins tributários, entende-se por receita: (a) o 

ingresso de recurso novo, (b) decorrente da atividade empresarial, (c) que represente acréscimo 

patrimonial definitivo. Se o acréscimo patrimonial não for definitivo, ou seja, estiver sujeito a 

eventos futuros, por mais improváveis estatisticamente que sejam, tal valor não será 

juridicamente receita e base de incidências tributárias. 

 

 
50 ANDRADE FILHO. Edmar Oliveira. Imposto de renda das empresas. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 43 
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5.2 RECEITAS DECORRENTES DA ATIVIDADE DAS ADMINISTRADORAS  

Trataremos, a seguir, das formas de aquisição de receita pelas Administradoras de 

programas de fidelidade. Pode ser a receita advinda do spread (configurada no momento do 

resgate), do breakage (configurada quando da expiração dos pontos) ou do floating (ganhos 

decorrentes de aplicação financeira do valor adiantado).   

 

5.2.1 Receitas decorrentes do spread (configurada somente no resgate) 

 

Conforme exposto no Capítulo 4, a operacionalização dos programas de fidelidade se 

inicia (Momento 1) com a avença de um contrato de parceria entre a empresa administradora e 

as empresas parceiras (fornecedoras de bens e serviços). Tal contrato determina que a 

Administradora ficará incumbida de gerir o programa de fidelidade. De modo específico, a 

administração consiste em gerenciar o cômputo dos pontos dos participantes, operacionalizar a 

estrutura tecnológica necessária ao gerenciamento dos pontos, controlando seus prazos de 

validade, estimular os participantes a usar seus pontos e, principalmente, realizar as operações 

de resgate dos prêmios.  

Assim, quando realizada uma transação geradora (Momento 2), a empresa parceira 

aciona a Administradora para que compute pontos em favor de seu cliente (tornando-o 

participante do programa de fidelidade). Nesse momento, a parceira repassa à Administradora 

um valor que deverá ser administrado e resguardado para o cumprimento do resgate futuro, a 

ser solicitado pelo participante do programa. Essa operação configura assunção de dívida pela 

Administradora, que passa a ser responsável pela viabilização do resgate. Tais passos podem 

ser assim ilustrados: 

 

  

 

Apesar de parecer que a empresa administradora recebe no M2 um montante para que 

realize a administração do programa, é imprescindível destacar que o montante transferido se 

encontra gravado pela obrigação correlata assumida, sendo segregado e reservado para a 
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realização do cumprimento da solicitação de resgate. Dito de outro modo, é possível afirmar 

que dentro da atividade de administração do plano encontra-se a incumbência de custodiar o 

montante que será necessário para adimplir futuramente o resgate a ser solicitado pelo 

participante. Tal montante não ingressa, portanto, na esfera patrimonial da Administradora, 

encontrando-se apenas custodiado e vinculado à operação de resgate. 

A remuneração das Administradoras não é firmada mediante um preço fixo, mas, sim, 

determinada pela diferença entre o montante entregue para ser administrado (M2) e aquele 

utilizado para dar cumprimento à operação de resgate de prêmios. Isso porque, quando o usuário 

efetivamente solicita o resgate (momento 3), a Administradora repassa o montante avençado à 

parceira (mediante análise da tabela de conversão de ponto para dinheiro que esteja vigente), 

dando cumprimento à promessa de recompensa, conforme ilustra a figura abaixo: 

 

No momento de resgate é que a Administradora receberá a remuneração correspondente 

ao serviço de administração prestado até então, correspondente à diferença entre o valor que 

recebeu inicialmente para ser custodiado no momento do cômputo e controle de pontos em 

favor do participante (M2) e aquele montante despendido quando da utilização dos pontos para 

resgate da mercadoria (M3). 

Como a tabela de conversão entre os pontos e o preço dos resgates é avençada entre a 

Administradora e cada empresa parceira e, além disso, varia de acordo com o tempo, o valor de 

sua remuneração somente será conhecido quando da efetivação do resgate, momento no qual 

será possível verificar o efetivo spread que foi incorporado ao patrimônio da Administradora. 

É, portanto, no momento efetivo do resgate que se torna possível conhecer qual o 

ingresso que preenche os requisitos para caracterização jurídica de receita decorrente de sua 

administração, ou seja, qual o montante que, cumulativamente, (i) representa um ingresso novo, 

(ii) é incorporado de modo definitivo ao patrimônio da Administradora e (iii) decorre de sua 

atividade empresarial. Tal ingresso corresponde à diferença (spread) entre o valor recebido para 
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a administração do plano no M2 (conferência de pontos ao Participante) e aquele utilizado no 

M3 para efetiva operacionalização do resgate.   

 

5.2.2 Receitas decorrentes do breakage (configurada quando da expiração dos pontos)   

 

Conforme exposto no capítulo 3, quando tratamos dos regulamentos dos principais 

programas de fidelidade, as empresas administradoras determinam um prazo de validade, 

dentro do qual os pontos devem ser resgatados. Os pontos que não forem resgatados durante 

esse período expirarão e, consequentemente, deixará de haver qualquer obrigação da empresa 

administradora do programa de arcar com os custos do prêmio. 

No momento de expiração dos pontos, todo o montante que havia sido adiantado pela 

empresa parceira para que a Administradora viesse a arcar com o resgate será convertido em 

receita da Administradora. Considera-se, nesse caso, que o valor do resgate foi zero. 

Salientamos que, na perspectiva contábil, é possível registrar uma receita de breakage 

logo no momento inicial, com base na estimativa da empresa acerca do número de pontos que 

não serão resgatados. Esse procedimento mostra-se adequado à perspectiva contábil, uma vez 

que esta ciência tem por escopo evidenciar e mensurar a riqueza patrimonial das entidades. No 

entanto, na perspectiva jurídica, não há que se falar em apropriação de receita até que o 

montante seja efetivamente incorporado ao patrimônio do sujeito de forma definitiva (cf. 

subseção 5.1 deste trabalho). 

Já na perspectiva matemática, parece-nos correto afirmar que, quanto maior a taxa de 

breakage, maior será a receita da Administradora, dado que todo o montante adiantado se 

converterá em favor dela, constituindo sua receita. Essa aparente vantagem que a 

Administradora auferiria do breakage, no entanto, deve ser confrontada com a finalidade 

almejada pelos programas de fidelidade, que é aumentar o engajamento dos consumidores com 

as empresas participantes, gerando um ciclo de consumo que beneficia e exposição e o consumo 

dos bens e serviços disponibilizados. Assim, uma alta taxa de breakage indicará uma baixa 

efetividade do programa de fidelidade, revelando que os consumidores não foram devidamente 

atraídos para o resgate dos prêmios (o que pode ocorrer por diversos motivos, tais como 

direcionamento equivocado ou confuso das propagandas do programa, alto custo dos prêmios 

a serem resgatados etc.).  

As receitas operacionais decorrentes da atividade de administração dos programas de 

fidelidade correspondem, como vimos, à diferença entre o valor adiantado pela empresa 
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parceira (para ser custodiado e destinado a custear o futuro resgate) e o valor do prêmio a ser 

resgatado. Havendo efetivo resgate por parte do usuário, o spread será considerado receita da 

Administradora, enquanto a expiração dos pontos dará ensejo ao breakage, ou seja, a um resgate 

de custo zero, que acarreta a conversão do valor integral do adiantamento em receita. Vejamos 

abaixo as duas receitas operacionais de forma sintetizada: 

 

Receita de Spread = Valor adiantado na concessão de pontos (-) Valor utilizado no resgate 

Receita de Breakage = Valor adiantado na concessão de pontos (-) zero 

 

5.2.3 Receita financeira decorrente da aplicação do caixa adiantado: floating  

 

Dentro do modelo de negócio, a empresa parceira adianta valores que somente em 

momento posterior serão utilizados pela Administradora para arcar com os custos do prêmio a 

ser conferido ao Participante. A Administradora, por sua vez, a despeito de sua obrigação de 

custódia dos valores recebidos, não está impedida de utilizar tais montantes para aplicações 

financeiras em seu próprio nome, assumindo todo o risco da operação. As receitas financeiras 

auferidas pela Administradora em razão das aplicações financeiras realizadas são denominadas 

de floating51.  

Embora possa ser expressiva na composição dos resultados das Administradoras de 

programas de fidelidade, a receita de floating não tem origem na contraprestação da atividade 

de administração e gestão dos planos de fidelidade. Por esse motivo, deve ser tratada como 

qualquer outra receita financeira auferida pela empresa administradora, inexistindo qualquer 

tratamento especial.  

As aplicações financeiras são realizadas pelas Administradoras em seu próprio nome, 

não havendo indício algum de que teriam a obrigação de realizar aplicações em nome das 

empresas parceiras que lhes adiantam valores para cumprimento do resgate futuro. Como se 

trata de aplicação financeira em nome próprio, resta patente que não há que se cogitar da 

 
51 A conceituação de floating é assim abordada por Alves e Sterzeck: “Então, a receita de floating é aquela 

decorrente da aplicação de recursos financeiros reservados para custeio de produtos ou serviços, objetos de pontos 

resgatados, no intervalo de período no qual é compreendido o acúmulo de pontos, assumindo que o valor 

equivalente em pontos emitidos para venda e ainda não resgatados possui  equivalente valor no caixa do programa 

de fidelidade. Normalmente, esse tipo de receita é auferido por empresas de pontos, já que a unidade geradora de 

pontos que administra seu próprio programa tende a ter produtos disponíveis para resgate no seu estoque”. (cf. 

ALVES, Eduardo; STERZECK, Gisela. Programas de fidelidade: reconhecimento de receita e tributação. In: 

EVARISTO, Alexandre (org.). Controvérsias jurídico-contábeis. São Paulo: Atlas. 2019, p. 49) 
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prestação de serviços (não existe serviço prestado para si mesmo)52 quando da realização das 

aplicações, não havendo qualquer vínculo direto entre estas e a administração do programa de 

fidelidade. Como o escopo do presente estudo consiste em analisar a tributação das atividades 

de administração dos programas de fidelidade, optaremos por não abordar a tributação incidente 

sobre as receitas de floating.  

Estabelecidas as principais receitas das Administradoras dos programas de fidelidade, 

sendo as operacionais correspondentes ao spread e ao breakage e estando o floating entre as 

receitas não relacionadas à atividade de administração dos planos de fidelidade, faz-se 

necessário elucidar qual o efetivo momento em que as receitas operacionais (spread e breakage) 

são auferidas, esclarecendo as aproximações e distanciamentos entre a abordagem conferida 

pela seara jurídica e aquela realizada pela ciência contábil. 

 

5.3 MOMENTO DO RECONHECIMENTO DAS RECEITAS 

5.3.1 Reconhecimento na perspectiva contábil  

 

A contabilidade possui como finalidade registrar os conteúdos financeiros decorrentes 

das atividades empresariais, tendo como papel precípuo mensurar a riqueza patrimonial das 

entidades e suas variações positivas e negativas ocorridas em determinado lapso temporal. Para 

cumprir tal objetivo, o processo contábil é composto de três etapas53, quais sejam: i) 

Reconhecimento – definição da natureza da ação econômica, de acordo com o plano contábil; 

ii) Mensuração – verificação do valor que será atribuído na escrituração (valor histórico, valor 

justo etc.); e iii) Evidenciação – demonstração para os agentes externos do processo de 

reconhecimento e mensuração realizado pela entidade. 

Para fins do presente estudo, importa-nos a etapa do reconhecimento. Examinaremos 

como a ciência contábil apreende os eventos econômicos que alteram a composição patrimonial 

da empresa, especialmente no tocante às receitas de spread e breakage. Embora o 

reconhecimento realizado na perspectiva contábil possa apresentar divergências em relação ao 

reconhecimento jurídico tributário, entendemos necessário traçar as linhas elementares do viés 

 
52 Neste contexto, em que a aplicação financeira é realizada em nome próprio, entendemos incabível cogitar da 

incidência do ISS, uma vez que isso implicaria admitir a prestação de serviço para si mesmo. 
53 LOPES, Alexsandro Broedel; MOSQUERA, Roberto Quiroga. O direito contábil: fundamentos conceituais, 

aspectos da experiência brasileira e implicações. In: MOSQUERA, Roberto Quiroga; LOPES, Alexsandro 

Broedel. Controvérsias jurídico-contábeis: aproximações e distanciamentos. São Paulo: Dialética, 2010.p. 57 
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contábil, dado que muitos julgados administrativos partem dessas premissas para fundamentar 

suas decisões, como abordaremos no próximo capítulo. 

Primeiramente, os dados econômicos não ingressam nos registros contábeis em seu 

estado bruto. Isso porque os fenômenos econômicos ocorridos são apreendidos e valorados pela 

contabilidade mediante a obediência de regras estabelecidas pelo homem, seguindo os 

denominados princípios contábeis geralmente aceitos, os quais foram inicialmente plasmados, 

no Brasil, pelo Conselho Federal de Contabilidade, mediante a Resolução CFC n. 750/9354.  

Dentre tais diretrizes normativas, merece destaque o princípio da competência, firmado 

no artigo 9º da aludida Resolução, segundo o qual “os efeitos das transações e outros eventos 

sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, independentemente do recebimento do 

pagamento”. Assim, o regime de competência determina o reconhecimento das receitas ou 

despesas no período em que ganhas ou incorridas, independentemente do efetivo dispêndio (em 

caso de despesa) ou recebimento (em caso de receita). 

Para algumas situações em específico, o Direito Tributário admite que as receitas e 

despesas sejam registradas quando efetivamente realizadas em termos pecuniários (pagas ou 

recebidas), denominando-se tal método de reconhecimento como regime de caixa55. 

A par da existência de dois modelos para o reconhecimento de receitas, o regime de 

competência é adotado como regra pela contabilidade por melhor refletir a condição patrimonial 

da pessoa jurídica, entendendo-se o patrimônio como o conjunto de direitos e obrigações. Nesse 

sentido, os professores Eliseu Martins e Alexandre Broedel Lopes asseveram que “o conteúdo 

informativo da contabilidade está no regime de competência”56. 

 

5.3.1.1 Tratamento contábil das receitas de spread e breakage (Até 2018 - CPC 30) 

 

Com o desenvolvimento dos programas de fidelidade alcançado pelas companhias 

aéreas durante a década de 1990, a International Air Transport Association (IATA) uniu-se a 

empresas de contabilidade e auditoria para identificar as políticas tratadas pelas companhias 

para mensurar e evidenciar o reconhecimento das receitas e obrigações relacionadas aos seus 

 
54 Embora os princípios gerais de contabilidade tenham sido posteriormente tratados pela IN 1.282/10, a qual foi 

revogada em 4 out. 2016, entendemos que seus preceitos permanecem vigentes por meio do CPC 00 e dos demais 

CPCs. 
55  Cf. CAMARGO, Láudio. Contabilidade tributária. São Paulo: Atlas, 1996. p. 52. 
56 LOPES, Alexsandro Broedel; MARTINS, Eliseu. Teoria da contabilidade: uma nova abordagem. São Paulo: 

Atlas, 2007, p. 68. 
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programas de passageiros frequentes, resultando na criação das Diretrizes Contábeis para 

Companhias Aéreas (Airline Accounting Guidelines – AAG) 57. 

 Ao analisar a matéria, o órgão responsável pela uniformização das normas contábeis 

internacionais (International Accounting Standards Board – IASB) publicou em 2007 a norma 

interpretativa IFRIC 13 (International Financial Reporting Interpretations Committee), com o 

intuito de orientar as entidades no tocante à contabilização pertinente aos programas de 

fidelidade. 

Seguindo a intenção de compatibilizar as normas contábeis brasileiras ao cenário 

internacional, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis incorporou as diretrizes do IFRIC 13 

ao sistema nacional por meio do CPC 30, publicado em 2012. Assim, ao versar sobre a forma 

de mensuração e reconhecimento das receitas das entidades, o CPC 30 trouxe um item 

específico, denominado Interpretação A, para tratar dos programas de fidelidade oferecidos aos 

clientes. 

As regras constantes do CPC 30 destinam-se apenas aos programas de fidelidade que 

são administrados pelas próprias prestadoras da utilidade, o que, à primeira vista, tornaria sua 

abordagem desnecessária, dado que o presente trabalho enfoca as relações travadas pelas 

empresas administradoras. No entanto, como tanto a RFB quanto o CARF utilizam as diretrizes 

do CPC 30 para desenvolver fundamentação acerca da incidência tributária (mesmo no tocante 

a empresas exclusivamente administradoras), entendemos pertinente abordar as linhas gerais 

desse diploma contábil (que foi revogado em 2018 ante a entrada em vigor do CPC 47). 

Inicialmente, o item 558 da Interpretação A assinala que, ao realizar uma transação 

geradora de pontos, a entidade deveria contabilizar pontos (denominados “créditos em prêmio”) 

de forma separada e identificável. Como uma mesma empresa é responsável tanto pela 

transação geradora quanto pela premiação futura (como no caso do Kop Club, tratado na 

subseção 3.1.1 deste trabalho), uma parte do valor seria computada como correspondente à 

mercadoria e a outra parcela do montante seria registrada em conta específica (referente aos 

pontos concedidos para resgate futuro).  

 
57 BARBOSA, Glauber. Castro; SALES, Isabel. Cristina. Henriques; PAULO, Edilson. Impacto da adoção da 

IFRIC 13 na contabilização de programas de passageiros frequentes. Revista Eletrônica de Ciências 

Administrativas (RECADM), v. 10, n. 2, p. 64-79, jul./dez. 2011. Disponível em: 
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4052839.pdf> Acesso em: 18 de fev. 2021. p. 66 
58 A entidade deve aplicar o item 13 do Pronunciamento Técnico CPC 30 – Receitas e deve contabilizar os créditos 

em prêmio como componente separadamente identificável da transação de venda em que eles são concedidos 

(venda inicial). O valor justo da contraprestação recebida ou a receber em relação à venda inicial deve ser alocado 

entre os créditos em prêmio e os outros componentes da venda. 
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Dado que os pontos não possuem um valor per se, o item 6 da Interpretação A prescreve 

que a entidade faça sua mensuração por meio da atribuição do valor justo, registrando-o como 

uma receita diferida, a ser devidamente consolidada e convertida em receita da empresa no 

momento do resgate. No apêndice que integra a Interpretação A, constam orientações para que 

a entidade mensure o valor justo a ser atribuído aos pontos, avaliando-o de acordo com o valor 

dos prêmios disponibilizados e frequentemente escolhidos pelos participantes. 

Embora os programas de fidelidade existentes quando do advento do CPC 30 não 

constituíssem, em sua maioria, programas estruturados sob a forma de coalizão, a interpretação 

trazia orientações específicas para serem aplicadas quando o fornecimento dos prêmios fosse 

conferido a um terceiro. Em seu item 8, o texto determina que o primeiro passo seria verificar 

se a entidade atua por sua conta própria59 (como principal na transação, ao assumir os riscos e 

benefícios referentes aos prêmios a serem conferidos) ou como um agente em nome de 

terceiros.  

Conforme o item 8 da Interpretação A60, caso a empresa esteja atuando como agente, 

em nome de terceiro, a receita referente ao crédito deverá ser: i) mensurada pelo valor líquido 

(spread), resultado da diferença entre o montante conferido aos pontos e aquele pagável ao 

terceiro para fornecimento dos prêmios; e ii) reconhecida pelo valor líquido quando o terceiro 

for obrigado a fornecer o prêmio (correspondente ao momento do resgate). Ainda segundo o 

mesmo texto, quando a entidade atua por conta própria, i) a mensuração deverá dar-se pelo 

 
59 Segundo o item 21 do CPC 30, a entidade atua como principal quando está exposta aos riscos e benefícios 

associados à venda dos bens ou prestação dos serviços. Elenca ainda situações que, quando configuradas, 

evidenciam que a entidade está atuando como principal: “(a) a entidade tem a responsabilidade primária de 

fornecer os bens ou os serviços ao cliente ou executar a ordem, como, por exemplo, sendo responsável pela 

aceitação ou não dos produtos ou serviços ordenados ou comprados pelo cliente. (b) a entidade tem risco de 

estocagem antes ou depois da ordem do cliente, durante o embarque ou no retorno;  (c) a entidade tem liberdade 

para estabelecer preços, direta ou indiretamente, por exemplo, por meio do fornecimento de bens ou serviços 

adicionais; e  (d) a entidade assume o risco de crédito do cliente pelo valor do recebível gerado”. 
60 8. Se um terceiro fornecer os prêmios, a entidade deve avaliar se está cobrando a contraprestação alocada aos 

créditos em prêmio por sua própria conta (ou seja, como principal na transação) ou em nome do terceiro (ou seja, 

como agente do terceiro).  

(a) se a entidade estiver cobrando a contraprestação em nome do terceiro, ela:  

(i) deve mensurar sua receita pelo valor líquido retido por sua própria conta, ou seja, a diferença entre a 

contraprestação alocada aos créditos em prêmio e o valor pagável ao terceiro pelo fornecimento dos prêmios; e  

(ii) deve reconhecer esse valor líquido como receita quando o terceiro for obrigado a fornecer os prêmios e tiver 

direito a receber uma contraprestação por fazê-lo. Esses eventos podem ocorrer tão logo os créditos em prêmio 

sejam concedidos. Alternativamente, se o cliente puder escolher entre reivindicar os prêmios da entidade ou de 

terceiro, esses eventos podem ocorrer somente quando o cliente escolher reivindicar os prêmios de terceiro;  

(b) se a entidade estiver cobrando a contraprestação por sua própria conta, ela deve mensurar sua receita como a 

contraprestação bruta alocada aos créditos em prêmio e deve reconhecer a receita quando cumprir suas obrigações 

com relação aos prêmios. 
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valor bruto alocado ao crédito prêmio; e ii) o reconhecimento deverá ocorrer quando cumprir 

sua obrigação de entregar o prêmio. 

Aproximando as prescrições acima ao objeto desta investigação, entendemos plausível 

afirmar que as Administradoras de planos de fidelidade atuam como agentes (e não em nome 

próprio), dado que apenas administram o programa e viabilizam a realização do resgate, 

restando a empresa parceira responsável pelos riscos concernentes aos bens ou serviços 

prestados como prêmio.  

Dada sua condição de agente, de acordo com a norma contábil prevista no item 8 da 

Interpretação A, a Administradora deverá mensurar sua receita pelo valor líquido 

correspondente à diferença entre o montante que lhe fora adiantado e aquele que será repassado 

à empresa parceira quando da realização do resgate, reconhecendo a efetiva receita apenas no 

momento do resgate.  Essas prescrições contábeis estão em linha com as prescrições jurídicas, 

pois evidenciam que a receita deve ser considerada como auferida (com a consequente 

incidência dos tributos) apenas no momento do efetivo resgate (ou por ocasião da expiração) 

dos pontos, tomando por base de cálculo apenas o montante líquido (spred). Já quanto ao 

breakage, a norma contábil é omissa. 

 

5.3.1.2 Tratamento contábil das receitas de spread e breakage (a partir de 2018 – CPC 47) 

 

Ainda que parte das prescrições contábeis do CPC 47, relativas aos programas de 

fidelidade, tenham sido neutralizadas para fins fiscais (por meio da IN 1771/2017), entendemos 

importante abordarmos suas normas, tendo em vista que tanto a RFB quanto o CARF utilizam 

a fundamentação existente nesse diploma com o intuito de conferir substância ao seu 

posicionamento. Assim, o conhecimento dos normativos contábeis nos permitirá demonstrar 

com maior propriedade os equívocos perpetrados pelas autoridades administrativas, que 

misturam, de forma indevida, conceitos de ciências diferentes (contabilidade e direito). 

Com a entrada em vigor do CPC 47, em 201861, restou expressamente revogado o CPC 

30 e, consequentemente, perdeu validade a Interpretação A, abordada linhas acima. A nova 

perspectiva conferida ao reconhecimento de receitas decorrentes de contratos toma por 

pressuposto o cumprimento das obrigações de performance62 avençadas (assim entendida a 

 
61 O CPC 47 incorporou às normas brasileiras o que havia sido firmado pelo IASB no IFRS 15. 
62 Conforme o  CPC 47, a obrigação de performance é assim identificada: “ 22. No início do contrato, a entidade 

deve avaliar os bens ou serviços prometidos em contrato com o cliente e deve identificar como obrigação de 

performance cada promessa de transferir ao cliente: (a) bem ou serviço (ou grupo de bens ou serviços) que seja 
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obrigação de transferir o controle de bens ou realizar serviços), e não mais a transferência dos 

riscos e benefícios relacionados aos bens ou serviços (como disciplinam os itens B34 a B38). 

Assim, segundo a regra vigente, atuará como principal (por conta própria) a entidade que tiver 

de cumprir em seu nome a obrigação de performance avençada (entrega de um bem, por 

exemplo), atuando como agente quando sua performance consistir em organizar os bens e 

serviços a serem fornecidos por terceiros (conforme item B34)63. 

Nota-se que, também na perspectiva do CPC 47, as Administradoras de planos de 

fidelidade atuam como agentes, incumbindo-se de viabilizar a entrega de prêmios que serão 

efetivamente fornecidos pelas empresas parceiras. Tal princípio, caso transposto à seara do 

direito, implica admitir que a receita deverá ser considerada tão somente o montante líquido, o 

qual passa efetivamente a ser de titularidade do agente. 

Mesmo que o CPC 47 não traga uma menção expressa às receitas decorrentes dos 

programas de fidelidade, é possível verificar que a obrigação de performance da 

Administradora (que tem por cliente a própria empresa parceira do grupo de coalizão) consiste 

tão somente na administração do plano, devendo sua receita ser reconhecida quando da 

consecução de tal performance. Assim, não há que se confundir a obrigação de performance da 

Administradora do plano com a obrigação de entrega do bem, uma vez que a transferência do 

bem é uma performance esperada da empresa parceira. 

Assim, dado que as atividades desenvolvidas pela Administradora dos programas de 

fidelidade consistem na efetiva gestão do plano de fidelização e na viabilização da obrigação 

final de premiação realizada no momento do resgate, tem-se que somente quando realizado o 

resgate ou expirados os pontos é que poderá ser possível a verificação do cumprimento da 

obrigação de performance, permitindo o encontro entre as antecipações e as obrigações a ela 

atreladas, em obediência ao princípio da competência.  Essa é exatamente a fundamentação 

 
distinto; ou (b) série de bens ou serviços distintos que sejam substancialmente os mesmos e que tenham o mesmo 

padrão de transferência para o cliente (ver item 23)”. (In: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS. 

Pronunciamento Técnico CPC 47. Receita de contrato com cliente. Disponível em: < 
http://static.cpc.aatb.com.br/documentos/527_cpc_47.pdf>. Acesso em 26 ago. 2021). 
63 “B34. Quando outra parte estiver envolvida no fornecimento de bens ou serviços ao cliente, a entidade deve 

determinar se a natureza de sua promessa é uma obrigação de performance para fornecer os próprios bens ou 

serviços específicos (ou seja, a entidade é principal) ou para organizar para que esses bens ou serviços sejam 

fornecidos por outra parte (ou seja, a entidade é agente). A entidade deve determinar se ela é o principal ou o 

agente para cada bem ou serviço específico prometido ao cliente. O bem ou serviço especifico é um bem ou serviço 

distinto (ou conjunto distinto de bens ou serviços) a ser fornecido para o cliente (ver itens 27 a 30). Se o contrato 

com o cliente incluir mais de um bem ou serviço especificado, a entidade pode ser o principal para alguns bens ou 

serviços especificados e o agente para outros” (In: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, cit.). 

http://static.cpc.aatb.com.br/Documentos/527_CPC_47.pdf
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firmada no item B4064, o qual, embora destinado às empresas que operacionalizam seus 

próprios programas de fidelidade, determina que os valores segregados para cumprir a 

premiação configuram uma espécie de pagamento antecipado “por bens ou serviços futuros e a 

entidade deve reconhecer a receita quando esses bens ou serviços futuros forem transferidos ou 

quando a opção vencer”. 

Nota-se que a transcrição acima faz referência ao breakage, determinando que o 

montante correspondente aos créditos prêmios devem ser reconhecidos “quando a opção 

vencer”. Em seu item B4565, o CPC 47 traz menção expressa à receita de breakage, usualmente 

referidos como quebra.  

Ocorre que, como o objetivo fundamental da contabilidade é mensurar a riqueza 

patrimonial das entidades (como descrito na subseção 5.3.1 deste trabalho), o CPC 47 determina 

que a entidade deverá reconhecer as receitas de breakage de acordo com o percentual de quebra 

esperado, tomando por base o padrão da ocorrência das quebras ocorridas anteriormente, 

conforme prescreve o item B4666.  

No entanto, é preciso destacar que, mesmo sob a vigência do CPC 47, ainda se encontra 

vigente o princípio contábil da competência, segundo o qual a receita somente pode ser 

reconhecida quando for possível mensurar com confiabilidade as obrigações a ela atreladas. 

Dessa forma, entendemos que, mesmo na perspectiva contábil, a receita somente poderia ser 

efetivamente contabilizada no momento do resgate ou da expiração, quando será efetivamente 

reconhecido o valor da obrigação atrelada à despesa do resgate e, consequentemente, o valor da 

receita auferida pela entidade.  

Corroborando esse entendimento, o professor Eliseu Martins proferiu Parecer Contábil, 

juntado pela Multiplus S.A. ao Processo Administrativo n. 10314.720548/2015-84, em que 

 
64 “B40. Se, no contrato, a entidade conceder ao cliente a opção de adquirir bens ou serviços adicionais, essa opção 

resultará em obrigação de performance no contrato somente se a opção proporcionar um direito material ao cliente 

que não o receberia sem celebrar esse contrato (por exemplo, desconto que é incremental à faixa de descontos 

tipicamente concedidos para esses bens ou serviços a essa classe de cliente nesse mercado ou área geográfica). Se 

a opção proporcionar um direito material ao cliente, este, na verdade, paga à entidade, antecipadamente, por bens 

ou serviços futuros e a entidade deve reconhecer a receita quando esses bens ou serviços futuros forem transferidos 

ou quando a opção vencer” (In: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, cit.). 
65 Pré-pagamento não restituível de cliente à entidade dá ao cliente o direito de receber um bem ou serviço no 

futuro (e obriga a entidade a estar preparada para transferir o bem ou serviço). Entretanto, os clientes podem não 

exercer todos os seus direitos contratuais. Esses direitos não exercidos frequentemente são referidos como quebra. 
66 “B46. Se a entidade espera ter direito ao valor por quebra em passivo de contrato, a entidade deve reconhecer o 

valor por quebra esperado como receita proporcionalmente ao padrão de direitos exercidos pelo cliente. Se a 

entidade não espera ter direito ao valor por quebra, a entidade deve reconhecer o valor por quebra esperado como 

receita, quando a probabilidade de o cliente exercer seus direitos restantes tornar-se remota. Para determinar se a 

entidade espera ter direito ao valor por quebra, a entidade deve considerar os requisitos nos itens 56 a 58 sobre 

restrições de estimativas de contraprestações variáveis” (In: COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 

cit.). 
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assevera que, sob a vigência tanto do CPC 30 quanto do CPC 47, a receita somente poderia ser 

efetivamente conhecida no momento do resgate ou da expiração dos pontos. Embora não 

tenhamos acesso ao Parecer, sua conclusão foi transcrita à fl. 22 do acórdão n. 1201-002.120, 

cujo teor parcialmente transcrevemos: 

 

[...] Levando-se em consideração a diferenciação existente entre os conceitos de 

influxo de caixa e reconhecimento de receita, bem como os fundamentos dispostos no 

Pronunciamento IBRACON NPC nº 14 e 22, nas Resoluções CFC nº 750 (e 

alterações), 1.121 e 1.374, na Deliberação CVM nº 29, no CPC 30 e no CPC 47, 

conclui-se que a receita somente deve ser reconhecida quando for possível mensurar 

com confiabilidade, as obrigações a elas atreladas. Devem ser observados os conceitos 

gerais de prudência/confiabilidade de informações, regime de competência, 

reconhecimento e mensuração de elementos das demonstrações contábeis, dentre 

outros fundamentos constantes nas normas previamente citadas. 

[...] 

Ressalte-se que a Interpretação A do CPC 30 e o CPC 47 acabaram por confirmar, 

expressamente, o entendimento de que, no âmbito dos programas de fidelização, o 

reconhecimento da receita deve ocorrer no momento de resgate dos pontos. No 

entanto, tais confirmações não inovaram sob o ponto de vista contábil, servindo 

unicamente de reforço ao posicionamento já indiretamente exarado por meio dos 

Pronunciamentos IBRACON NPC nº 14 e 22, das Resoluções CFC nº 750, 1.121 e 

1.374 e da Deliberação CVM nº 29. 

Portanto, com base nas normas elencadas acima, conclui-se que é correto o 

procedimento da Multiplus de contabilizar a receita oriunda do desenvolvimento e 

gerenciamento do programa de fidelização no momento do resgate dos pontos pelo 

cliente e/ou no momento da expiração dos pontos. 

 

Sendo assim, na perspectiva contábil, a receita somente deverá ser reconhecida quando 

conhecida com confiabilidade a obrigação a ela atrelada, o que implicaria seu reconhecimento 

somente quando do efetivo resgate ou da expiração dos pontos, como salientado na opinião do 

professor Eliseu Martins.  

Contudo, caso a empresa entenda haver confiabilidade para mensurar as quebras futuras, 

a entidade deverá reconhecer os ingressos correspondentes às quebras esperadas como receita 

antes mesmo do vencimento dos pontos (conforme item B46 do CPC 47) conferidos aos 

participantes do plano. Frise-se que referido reconhecimento dá-se em âmbito contábil, não 

tendo o condão de surtir efeitos tributários. 

 

5.3.2 Reconhecimento na perspectiva jurídica (regime de competência) 

 

Verificamos nas subseções anteriores que a contabilidade possui um conjunto de regras 

específicas para o reconhecimento das receitas, utilizando-se do regime de competência com a 

finalidade de evidenciar a situação econômica da empresa. Tais registros têm caráter 

essencialmente informativo, fomentando a tomada de decisão dos steakholders. 
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O Direito, por sua vez, consiste num conjunto de regras jurídicas que tem por objetivo 

regular as condutas entre os indivíduos, prescrevendo os efeitos que serão atribuídos a cada 

inter-relação ocorrida no meio social.  

A Contabilidade e o Direito, todavia, são ciências autônomas, que, por vezes, abordam 

o mesmo objeto, porém com finalidades distintas. No âmbito jurídico, o enfoque é prescritivo 

(em vez de informativo), ou seja, impõe-se determinada conduta a um sujeito sempre que 

ocorrida determinada situação. As finalidades díspares implicam a existência de aproximações 

e distanciamentos entre as duas ciências e suas respectivas regras. 

No tocante à aproximação, tem-se que, ao perceber que o regime de competência é o 

que melhor representa o ingresso financeiro das entidades, o ordenamento jurídico incorporou 

também esse regime como regra, determinando a Lei 6.404/76 que o resultado das Companhias 

será determinado independentemente de realização das operações em moeda, como dispõe seu 

art. 187, §1º, alínea “a”67. 

Além disso, o referido diploma legal determina que as demonstrações financeiras das 

Sociedades usem os princípios de contabilidade geralmente aceitos, como destaca o art. 17768. 

Os dispositivos acima transcritos demonstram o alinhamento do legislador aos preceitos 

contábeis, criando uma aproximação entre os diferentes campos do conhecimento. A par de tal 

inter-relação ter sido inaugurada por meio da Lei 6.404/76 (que rege as sociedades anônimas), 

a legislação do Imposto de Renda também adotou o princípio da competência como regra, 

determinando que o Lucro Líquido de uma companhia seja apurado mediante observância das 

lei comerciais e fiscais e que tal montante seja adotado como ponto de partida para encontrar a 

base de cálculo do IR (Lucro Real), mediante ajustes de adições, exclusões e compensações 

determinadas pela legislação tributária (art. 6º e art. 7º do Decreto 1.598/77 reproduzido no art. 

258/261 do RIR/18). 

 
67 “Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará: 

§ 1º Na determinação do resultado do exercício serão computados: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas receitas e rendimentos” 

(In: BRASIL. Presidência da República. Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm>. Acesso em: 26 ago. 2021). 
68 Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com obediência aos preceitos da 

legislação comercial e desta Lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodosou 

critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência. 

§ 1º As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de 

efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses efeitos. 

§ 2º A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da 

escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação 

especial sobre a atividade que constitui seu objeto [...]” (In: BRASIL. Presidência da República. Lei n. 6.404, de 

15 de dezembro de 1976, cit.)   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6404consol.htm
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Existem, contudo, diversas situações nas quais os sistemas jurídico tributário e contábil 

apresentam diferentes tratamentos para um mesmo dado econômico. Como exemplo, podemos 

citar que o legislador destacou algumas situações sobre as quais a regra adotada será o regime 

de caixa (tal como ocorre no caso das receitas decorrentes de variação cambial69).  

Em casos como esse, a diferença entre o tratamento jurídico e o contábil fica evidente. 

Isso porque, mesmo quando o regime de caixa é adotado para fins fiscais, a escrituração contábil 

não se altera, havendo dissonância entre o direito a contabilidade, que permanecerá registrando 

as transações sob a sistemática da competência, cujo registro deverá ser anulado para fins fiscais 

mediante ajustes de sistema interno, conforme nos ensinam Sacha Calmon Navarro Coêlho e 

Misabel Abreu Machado Derzi: 

 

Lado outro, adotado o regime de caixa para fins fiscais, a escrituração contábil não se 

altera, permanecem os ganhos e perdas escriturados segundo o regime de 

competência, mas tais efeitos, provocados ao longo do contrato pelo princípio contábil 

da competência devem ser anulados, por meio de estratégias externas (registros 

auxiliares), via adição ou exclusão da base de cálculo, no ato da apuração do imposto 

de renda.70 

 

E as divergências não se verificam só quando direito e contabilidade adotam regimes 

distintos para reconhecimento de receitas (como vimos acima nos casos de caixa x 

competência). Também ocorrem quando ambos adotam o regime de competência, como se dá 

no caso das receitas auferidas pelas Administradoras de plano de fidelidade, como passaremos 

a discorrer. 

 

5.3.2.1 Reconhecimento das receitas de spread e breakage na perspectiva jurídica 

(possibilidade somente no efetivo resgate ou expiração dos pontos) 

 

Como discorremos na subseção 5.1 deste trabalho, a análise sistemática do ordenamento 

nos permite afirmar que somente se adequará ao conceito de receita o ingresso de recurso que 

possua, cumulativamente, os seguintes predicados: i) represente ingresso novo; ii) decorrente 

da atividade empresarial; e iii) represente acréscimo patrimonial definitivo.  

 
69 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Medida Provisória 2.158-35, de 24 de agosto de 2001. art. 30. 

70 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado. Dos regimes fiscais de reconhecimento 

das variações cambiais nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. O momento do exercício do direito. Revista 

Dialética de Direito Tributário, n. 171. P. 123 
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De acordo com as normas contábeis vigentes (CPC 47), tem-se que a receita decorrente 

da administração do plano de fidelidade deverá ser reconhecida à medida que a Administradora 

desempenhe sua obrigação de performance. 

Segundo o referencial contábil, duas possibilidades mostram-se possíveis no tocante ao 

reconhecimento das receitas de spread: i) reconhecimento à medida que vai realizando sua 

atividade de administrar o plano, controlando os pontos e seus prazos de validade; ou ii) 

reconhecimento integral da obrigação de performance quando do momento da viabilização da 

premiação ocorrida no resgate. 

Já no que diz respeito ao breakage, o CPC 47 determina que a receita seja reconhecida 

de duas formas: i) a parcela da quebra que a empresa espera ser concretizada ao final do prazo 

de validade deve ser reconhecida no momento inicial, quando da concessão dos pontos; e ii) a 

parcela remanescente deverá ser reconhecida quando ultrapassado o prazo de validade das 

opções. 

Primeiramente, cumpre salientar que, ante a divergência entre as finalidades das normas 

contábeis e jurídicas, o legislador determinou expressamente, por meio do art. 58 da Lei 

12.97371, que as alterações promovidas nos métodos contábeis por meio de atos administrativos 

(como a publicação de um CPC) não terão implicação na apuração dos tributos federais. 

Prescreveu ainda, no parágrafo único desse mesmo dispositivo, que a Receita Federal do Brasil 

possui competência para determinar os procedimentos a serem adotados para anular efeitos da 

nova contabilização, neutralizando-os para fins de apuração dos tributos. 

A Receita Federal do Brasil proferiu a Instrução Normativa n. 1.771/2017, prevendo 

todos os procedimentos a serem adotados pelas empresas para neutralizar as alterações 

introduzidas pelo CPC 47 no tocante ao reconhecimento de receitas, de modo a tornar nulos 

seus efeitos tributários.  

Entre as neutralizações prescritas, estão aquelas referentes ao reconhecimento das 

receitas decorrentes das contraprestações variáveis72 (nas quais podem ser enquadradas as 

 
71 “Art. 58. A modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos 

com base em competência atribuída em lei comercial, que sejam posteriores à publicação desta Lei, não terá 

implicação na apuração dos tributos federais até que lei tributária regule a matéria.  
Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil, no âmbito de 

suas atribuições, identificar os atos administrativos e dispor sobre os procedimentos para anular os efeitos desses 

atos sobre a apuração dos tributos federais” (In: BRASIL. Presidência da República. Lei n. 12.973, de 13 de maio 

de 2014. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12973.htm>. Acesso 

em: 26 ago. 2021).  
72 “1. Os procedimentos contábeis relacionados abaixo, caso adotados pela pessoa jurídica, contemplam 

modificação ou adoção de novos métodos ou critérios contábeis: 

[...] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12973.htm
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receitas de spread), bem como aquelas referentes às receitas de breakage, cujo tratamento 

contábil se mostrou uma inovação trazida pelo item B46 do CPC 47, o qual prescreve, inclusive, 

o reconhecimento de uma parcela antes mesmo da expiração dos pontos73. 

É possível concluir, portanto, que as normas contábeis previstas pelo CPC 47 no que 

concerne ao reconhecimento das receitas de spread e breakage auferidas pelas empresas 

administradoras dos planos de fidelidade foram neutralizadas para fins fiscais. 

Além disso, para fins tributários, apenas poderá ser classificado como receita o ingresso 

de valor que preencha os requisitos jurídicos para tanto, representando ingresso novo, 

decorrente da atividade e que seja incorporado ao patrimônio da entidade. Dessa forma, 

eventual contabilização de ingresso como receita que não atenda às aludidas características não 

deve ser conceituada como receita para fins legais.  

No caso específico das Administradoras de planos de fidelidade, o valor correspondente 

ao spread somente será conhecido no efetivo momento do resgate, átimo temporal exato no 

qual será possível determinar a diferença entre o montante adiantado e aquele efetivamente 

despendido para viabilizar o resgate. Assim, somente no resgate será possível precisar qual o 

montante que representa ingresso novo e que se incorpora de modo definitivo ao patrimônio da 

Administradora, devendo o referido montante ser classificado como receita e, 

consequentemente, submetido à tributação. 

Quanto ao breakage, admitir o reconhecimento antecipado da receita, antes do efetivo 

vencimento dos pontos, consistiria em nítida violação ao conceito jurídico de receita. Isso 

porque somente quando do efetivo vencimento é que o montante ingressa de modo definitivo 

 
III - a aplicação dos critérios para a determinação do preço de transação em razão do reconhecimento de (itens 46, 

47 e 48 do CPC 47): 

a) contraprestações variáveis, nas hipóteses não previstas nos incisos I e II (itens 50 e 56 do CPC 47);” (In: 

BRASIL. Receita Federal Brasil (RFB). Instrução Normativa nº 1.771, Anexo Único. de 22 de dezembro de 2017. 

Disponível em: < http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=88842&visao=anotado>. 

Acesso em: 27 ago. 2021). 
73 “1. Os procedimentos contábeis relacionados abaixo, caso adotados pela pessoa jurídica, contemplam 

modificação ou adoção de novos métodos ou critérios contábeis: 

I - o tratamento conferido às modificações contratuais (item 21 do CPC 47); 

II - o reconhecimento de passivos em razão de obrigações contratuais relativas a: 

a) garantias, exceto as contratadas com empresas de seguros e as contabilizadas como provisões (itens B30, B31 

e B32 do CPC 47); 

b) direitos não exercidos (item B46 do CPC 47);” (In: BRASIL. Receita Federal Brasil (RFB). Instrução Normativa 

nº 1.771, Anexo Único. de 22 de dezembro de 2017. Disponível em: < 

http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=88842&visao=anotado>. Acesso em: 27 

ago. 2021). 
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no patrimônio da Administradora do plano de fidelidade, sendo nesse exato momento (data do 

vencimento) que se configura a receita para todos os fins legais. 

Logo, para fins jurídicos tributários, o spread somente deverá ser reconhecido quando 

efetivado o resgate, momento no qual será constatada a efetiva receita da entidade (equivalente 

à diferença positiva entre o valor antecipado e o montante despendido para realizar o resgate), 

e o breakage somente será convertido em receita no momento do vencimento dos pontos, 

momento esse no qual todo o montante antecipado passa a integrar de modo definitivo o 

patrimônio da Administradora. 
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6 INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS 

 

6.1 IRPJ e CSLL 

 

O imposto de renda possui como fato gerador a aquisição de disponibilidade jurídica ou 

econômica da renda ou proventos de qualquer natureza, computando-se para fins de verificação 

do acréscimo patrimonial todas as receitas, independentemente de sua denominação (art. 43, 

§1º74 ). 

A disponibilidade econômica tem-se por ocorrida quando há um ingresso efetivamente 

financeiro na companhia (em racional similar ao que ocorre no regime de caixa contábil), desde 

que tal ingresso financeiro represente a transferência de titularidade do montante. Isso porque, 

apenas com a transferência de titularidade ter-se-á o efetivo acréscimo patrimonial que enseja 

a incidência do IRPJ. Por sua vez, a disponibilidade jurídica se caracteriza pela aquisição do 

direito a receber/cobrar determinado montante (similar ao racional do regime de competência).  

Acerca da diferenciação entre as duas formas de disponibilidade, mostra-se pertinente 

transcrever as palavras do autor do anteprojeto do Código Tributário Nacional, Rubens Gomes 

de Sousa75: 

 

A disponibilidade “econômica” [...] verifica-se quando o titular do acréscimo 

patrimonial que configura renda o tem em mãos, já separado de sua fonte produtora e 

fisicamente disponível: numa palavra, é o dinheiro em caixa. Ao passo que a 

disponibilidade “jurídica” [...] verifica-se quando o titular do acréscimo patrimonial 

que configura renda, sem o ter ainda em mãos separadamente da sua fonte produtora 

e fisicamente disponível, entretanto já possui um título jurídico apto a habilitá-lo a 

obter a disponibilidade econômica. 

 

O legislador escolheu a aquisição da disponibilidade jurídica ou econômica como fato 

gerador do IRPJ pelo fato de que ambas representam um acréscimo ao patrimônio, dado que o 

conceito de patrimônio compreende o conjunto de direitos e obrigações76 de determinada pessoa 

 
74 “Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato 

gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: i - de renda, assim entendido o produto do capital, 

do trabalho ou da combinação de ambos; ii - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1º a incidência do imposto independe da denominação da 

receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 

percepção” (In: BRASIL. Código Tributário Nacional. Lei n.5.172, de 25 de outubro de 1966). 
75 SOUSA, Rubens Gomes de. Pareceres 1 – Imposto de Renda. Resenha Tributária, 1975, p. 248. 
76 OLIVEIRA. Ricardo Mariz de. Fundamentos do imposto de renda. São Paulo: Quartier Latin, 2008. pp. 82-

83. 
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ou entidade. Não por outra razão, o professor Hugo de Brito Machado77 assevera que a 

disponibilidade econômica “decorre do recebimento do valor que se vem a acrescentar ao 

patrimônio do contribuinte”, enquanto a disponibilidade jurídica “decorre do simples crédito 

desse valor, do qual o contribuinte passa a juridicamente dispor, embora este não lhe esteja 

ainda nas mãos”. 

Seja na perspectiva da disponibilidade jurídica, seja na perspectiva da disponibilidade 

econômica, o acréscimo patrimonial será configurado quando as receitas forem maiores que as 

despesas em determinado lapso temporal. Convém aqui lembrar o conceito de receita, que, 

segundo as palavras de José Luiz Bulhões Pedreira, “é a quantidade de valor financeiro, 

originário de outro patrimônio, cuja propriedade é adquirida pela sociedade empresária ao 

exercer as atividades que constituem as fontes do seu resultado” 78
. 

Como já restou elucidado no capítulo anterior quais são as receitas decorrentes da 

atividade central das Administradoras dos planos de fidelidade (spread e breakage), faz-se 

necessário determinar o momento exato no qual tais receitas são auferidas pela empresa e de 

que forma deverão ser computadas para formar a base de cálculo do IRPJ e da CSLL79. 

 

6.1.2 Incidência do IRPJ sobre o spread (somente no efetivo resgate) e sobre o breakage 

(somente após efetiva expiração dos pontos) 

 

Como abordado linhas atrás, as Administradoras firmam um contrato de parceria 

comercial com as empresas fornecedoras de bens ou serviços (M1), tendo por objeto a gestão 

de seus programas de fidelidade. Tal contrato determina que, uma vez ocorrida uma transação 

geradora entre a parceira e seu cliente, a referida empresa informará a Administradora para que 

esta conceda e controle os pontos em favor do participante, adiantando-lhe numerário para que 

possa arcar com o futuro resgate (M2). Vejamos a ilustração que sintetiza essa operação: 

 
77 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 243 
78 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Finanças e demonstrações financeiras da companhia. Rio de Janeiro: 

Forense, 1989. P. 455. 
79 Dado que a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido possui por base de cálculo o resultado do exercício, 

conforme art. 2º da Lei 7.689/88, no qual são computadas em sua maioria as mesmas receitas consideradas para 

fins de IRPJ, faremos sempre menção apenas ao IRPJ com o intuito de evitarmos excessiva repetição para fazer 

referência à CSLL. 
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Como expusemos na subseção 4.4.1 desta monografia, no Momento M2 (acima) resta 

configurada uma assunção de dívida, passando a Administradora a se responsabilizar pelo 

cumprimento da promessa realizada no contexto do programa da fidelidade (sem que haja 

extinção da obrigação da empresa parceira80). Para que a Administradora cumpra seu objetivo 

de gerir o programa e honrar o futuro resgate, a empresa parceira adianta à Administradora um 

valor ajustado, o qual deve ser custodiado e destinado a viabilizar o resgate futuro (momento 

no qual parte deste valor será entregue ao parceiro em contraprestação ao fornecimento do bem 

ou serviço escolhido pelo participante no futuro). 

No caso em tela, verifica-se que há o ingresso de valores no caixa da Administradora. 

No entanto, tal ingresso não se confunde, por ora, com a aquisição da disponibilidade 

econômica, dado que o montante não passa a integrar o patrimônio da Administradora, 

mantendo-se reservado para ser repassado ao parceiro quando da solicitação do resgate dos 

pontos pelo participante. Dito de outro modo, o montante entregue no Momento M2 somente é 

custodiado para fazer frente à sua obrigação futura de viabilizar o regate concretizando a 

premiação do participante. 

A remuneração da Administradora é avençada como a diferença entre o montante que 

lhe é adiantado para ser custodiado e aquele que deverá ser despendido quando da realização 

do resgate. Como não se sabe o valor a ser despendido para a aquisição do bem ou serviço a ser 

escolhido pelo participante, até o Momento M2 é impossível determinar qual a parcela do 

montante adiantado que será destinada à Administração a título de contraprestação pelos seus 

serviços. 

Uma vez alcançadas as condições estipuladas pelo plano de fidelidade, o participante 

solicitará o resgate de seus pontos, escolhendo uma entre as recompensas oferecidas pelo plano. 

No momento do resgate (M3), a Administradora acionará a empresa parceira para que entregue 

a utilidade desejada pelo participante, repassando então o valor em pecúnia que corresponde à 

 
80 Como nos ensina Washington de Barros Monteiro, quando um terceiro assume a posição de devedor, não há a 

extinção da obrigação, a qual subsiste. In: MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das 

obrigações. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1979. v. 4 (parte I). p. 280. 



73 

 

métrica de pontos estipulada entre a Administradora e a parceira. Vejamos a ilustração desse 

momento: 

 

 

Somente nesse momento (M3) é que é possível vislumbrar a aquisição da receita de 

spread por parte da Administradora, receita esta que deverá ser computada na base de cálculo 

do IRPJ. 

Utilizando-se de exemplo ilustrativo, caso no Momento M2 a empresa parceira tenha 

adiantado R$ 1.000,00 e solicitado o creditamento de 5.000 pontos em favor do participante e, 

no momento do resgate (M3), o participante tenha escolhido utilizar todos os seus pontos para 

receber como recompensa uma passagem aérea, a Administradora entrará em contato com a 

companhia parceira e verificará qual o valor a ser repassado em troca da passagem. Assim, caso 

o contrato de parceria preveja que a referida passagem (apresentada ao participante por 5.000 

pontos) deve ser remunerada pela quantia de R$ 800,00, a Administradora auferirá como receita 

o spread de R$ 200,00 (R$ 1.000,00 – R$ 800,00). 

O momento no qual a receita é auferida por uma empresa administradora de programa 

de fidelidade já foi apreciado por parte do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais em 

algumas oportunidades. 

Quando do julgamento do processo administrativo n. 10314.720548/2015-84, os 

conselheiros tinham sob análise um auto de infração lavrado contra a empresa Multiplus S.A., 

sob a alegação de que restou configurada postergação de receitas. Isso porque a Receita Federal 

do Brasil entendeu que o montante antecipado pelas empresas parceiras à Administradora do 

programa de fidelidade para cumprimento do futuro resgate configuraria receita da companhia, 

e deveria ser submetido à incidência do IRPJ. Em suma, a RFB lavrou o auto de infração 

tomando por base que a receita deveria ser considerada como auferida no Momento M2. 

Segundo asseverava a RFB, a Administradora haveria “vendido pontos” à empresa parceira (o 

que não se sustenta, conforme elucidamos na subseção 4.4.2). 
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Por outro lado, a Recorrente sustentava que não havia venda de pontos, os quais eram 

conferidos somente como instrumento de medida de valor, destacando que sua receita somente 

seria configurada no momento do resgate. Vejamos trecho do voto proferido pelo Relator 

Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, que sintetiza bem a questão posta em debate: 

 

Em apertada síntese, o que se coloca aqui em discussão é o momento correto do 

reconhecimento de receita pela Recorrente em sua operação. 

 

A ora Recorrente reconhece sua receita por ocasião da utilização ou resgate dos pontos 

Multiplus pelos clientes na compra de bens e serviços junto aos seus parceiros. 

 

Contudo, a Fiscalização entendeu que houve postergação indevida da receita, vez que 

segundo seu entendimento, a receita deveria ter sido oferecida à tributação no 

momento em que a Recorrente “vendeu” os pontos à empresa parceira, 

independentemente do registro do passivo equivalente aos valores que seriam 

utilizados no futuro para o pagamento dos bens e serviços adquiridos pelos clientes 

com a utilização dos pontos Multiplus.81 

 

Ao analisar a temática, o Relator Conselheiro foi categórico ao pronunciar as seguintes 

palavras: “[...] me parece claro nos autos que a atividade da Recorrente está longe de ser a de 

venda de pontos”82. Assim, elucidou em seu voto que a Recorrente recebe o caixa (no momento 

M2) em decorrência de uma assunção de obrigação amparada no art. 299 do Código Civil/2002 

e que tal montante será destinado ao pagamento de bens e serviços a serem realizados quando 

do resgate. Assim, conclui que, ao receber o valor em caixa (no momento M2), o patrimônio da 

Administradora “não sofre qualquer alteração neste momento e, portanto, não há receita a ser 

reconhecida”83. 

Sendo assim, por meio do acórdão n. 1201-002.120, proferido na sessão realizada em 

11 de abril de 2018, os Conselheiros da 1ª Turma da 2ª Câmara da 1ª Seção do CARF decidiram, 

por maioria de votos, julgar procedente o Recurso Voluntário interposto pela empresa, 

esclarecendo que o adiantamento de numerário no momento da assunção de obrigações não 

constitui receita da empresa, a qual somente restará configurada no momento do efetivo resgate 

dos pontos (M3, segundo a linha argumentativa apresentada nesta monografia), quando ocorre, 

 
81  Trecho constante á fl. 19 do acórdão n. 1201-002.120. In: BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho 

Administrativo de Recursos Fiscais. Processo Administrativo 10314.720548/2015-84/ Acórdão n. 1201-002.120 

(1. Turma Ordinária da 2. Câmara da 1. Seção do CARF). Imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Relator 

Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, 12 de abril de 2018.  
82 Fl. 20 do acórdão 1201-002.120. In: BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. Processo Administrativo 10314.720548/2015-84, cit. 
83 Fl. 21 do acórdão 1201 -002.120. In: BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos 

Fiscais. Processo Administrativo 10314.720548/2015-84, cit. 
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de fato, o acréscimo patrimonial da Administradora, como atesta a ementa cujo teor 

parcialmente transcrevemos: 

 

REDE DE AQUISIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE PONTOS PARA CONSUMO.  

NATUREZA DA OPERAÇÃO.  ETAPAS DIVERSAS.  DISPONIBILIZAÇÃO E 

POSTERIOR UTILIZAÇÃO DOS PONTOS.  PARTES DISTINTAS.  ASSUNÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO.  REGIME DE COMPETÊNCIA.  MOMENTO DE 

OCORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.   

Quando  a  contribuinte  disponibiliza,  mediante  pagamento  imediato,  pontos aos  

clientes  de  seus  parceiros  comerciais  para  posterior  utilização  na  aquisição  de  

bens  e  serviços,  tem-se  verdadeira  operação  de  assunção  de obrigações na qual a 

contribuinte deve registrar o caixa recebido pelos pontos como um passivo que será 

liquidado somente no momento de utilização dos pontos  pelos  clientes  e  efetivo  

pagamento  dos  fornecedores  dos  bens  e serviços adquiridos pelos clientes com a 

utilização dos pontos.   

Nesta hipótese, a receita da contribuinte se concretizará apenas no momento do 

resgate/utilização dos pontos, em estrita obediência ao Regime de Competência 

explicado pelo Parecer Normativo CST 58/77 e ao disposto no art. 43 do CTN que 

dispõe que a disponibilidade da renda é alcançada apenas quando o direito 

correspondente é definitivamente incorporado ao patrimônio da pessoa antes do qual 

não há que se falar em acréscimo patrimonial.84 

 

Entendemos que o arrazoado trazido na decisão administrativa condiz com a correta 

adequação do caso em tela às normas do ordenamento jurídico, uma vez que o acréscimo 

patrimonial experimentado pela Administradora somente poderá ser constatado quando da 

realização do resgate dos pontos. 

Contudo, é importante trazer à discussão o fato de ter a mesma Turma do CARF 

apreciado, pouco mais de três meses depois (em 26 de julho de 2018), o Processo 

Administrativo n. 10314.722542/2016-22, que também tratava de auto de infração lavrado sob 

idêntico fundamento em desfavor da Multiplus S.A. e, na ocasião, haver decidido em favor da 

Receita Federal.  

O acórdão, decidido por voto de qualidade em favor da Receita Federal, deixou 

consignado no voto vencedor, redigido pelo Conselheiro Paulo Cezar Fernandes de Aguiar, que 

a Administradora comercializava pontos sob o argumento de que, após o recebimento do valor 

adiantado pelas parceiras, não remanesceria qualquer vínculo entre a Administradora e suas 

parceiras (somente entre Administradora e os participantes). Trata, portanto, o ponto como um 

bem imaterial que seria vendido pela Administradora, conforme destacam os trechos do voto 

que transcrevemos abaixo: 

 
84 BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Processo Administrativo 
10314.720548/2015-84/ Acórdão n. 1201-002.120 (1. Turma Ordinária da 2. Câmara da 1. Seção do CARF). 

Imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Relator Conselheiro Luis Fabiano Alves Penteado, 12 de abril de 2018.  
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“145. Isso [ausência de obrigação da administradora pelos benefícios resgatados] 

comprova de maneira cabal que a interessada comercializa pontos e que sua 

responsabilidade se restringe a honrar esses pontos vendidos no momento do resgate 

de produtos/serviços por parte dos participantes. 

[...] 

147. Por conseguinte, tais requisitos foram todos atendidos quando a interessada 

transferiu o domínio de certa coisa (no caso um bem imaterial), o direito de resgate de 

prêmios no âmbito do programa de fidelização repassado pelas Parceiras a seus 

clientes, e, em contrapartida, recebeu o preço em dinheiro estabelecido nos contratos 

de parceria comercial celebrados com as empresas parceiras.85 

 

Desta forma, afirmando ainda que  

 

não há nos contratos de parceria comercial qualquer disposição expressa acerca do 

consentimento do credor (participantes dos programas de fidelidade)86 para 

transferência da obrigação do devedor originário (empresas parceiras) ao terceiro 

(interessada), conforme exigido pelo caput do referido art. 29987,  

 

restou consignado no acórdão n. 1201-002.302 que a receita da Administradora deveria ser 

reconhecida pelo valor bruto no momento em que fosse recebido o valor das empresas parceiras 

(Momento M2), devendo ser registrada mera provisão de caráter não dedutível correspondente 

aos custos a que se sujeitaria no momento do resgate, bem como as expectativas de pontos não 

resgatados (breakage), como destaca a ementa cujo teor transcrevemos: 

 

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA  IRPJ  

Ano calendário: 2011  

RECONHECIMENTO DA RECEITA.  ESFORÇO PARA SUA  

OBTENÇÃO.  TRANSFERÊNCIA DOS BENS OU SERVIÇOS.  

ANUÊNCIA DOS CLIENTES. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO.  

A receita deve ser reconhecida, nas transações  com  terceiros,  quando  o  

esforço para sua obtenção já tiver sido desenvolvido, com a transferência dos  

bens ou a prestação dos serviços, mediante anuência dos clientes e realização  

de pagamento ou compromisso firme de efetivá-lo.  

PROVISÃO PARA CUSTOS DE RESGATES FUTUROS. ADMISSÃO DE  

DEDUTIBILIDADE APENAS QUANDO EXPRESSAMENTE  

AUTORIZADA PELA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.  

Assumida a obrigação quanto ao futuro  resgate  de  prêmios  no  âmbito  do  

programa de fidelização de clientes, com a exigência de recursos financeiros  

 
85  Cf. BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Receitas Fiscais. Processo Administrativo 

n. 10314.722542/2016-22. Acórdão n. 1201-002.302. Fls. 20v/21.  
86 É preciso destacar aqui que, embora seja avençado entre a administradora e a empresa participante um contrato 

de assunção de obrigações (baseado no art. 299 do CC/02), não há que se falar em anuência do participante. Isto 

porque, como abordamos no item 4.2, a obrigação de premiar se dá mediante uma promessa de recompensa, a qual 

constitui ato unilateral, não sendo possível admitir a necessidade de anuência dos Participantes para que tal 

obrigação seja transferida à Administradora. 

87 Cf. BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de Receitas Fiscais. Processo Administrativo 

n. 10314.722542/2016-22. Acórdão n. 1201-002.302.Fls. 21v.   

http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf?idAcordao=7409154
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJurisprudencia.jsf?idAcordao=7409154
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para tal fim, e a possibilidade de se estimar o valor desses gastos futuros com  

suficiente segurança, cabe constituir-se provisão para  custos  dos  gastos  

futuros, com base em fundamentação estatística, levando-se em consideração  

os prêmios com maior probabilidade de resgate e a expectativa de pontos não  

resgatados (breakage), entretanto não dedutível por não se encontrar dentre as  

expressamente autorizadas pelos artigos 335 a 338 do RIR de 1999.  

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO  CSLL  

Ano calendário: 2011  

CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.  

O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado à tributação reflexa (CSLL no  

caso) decorrente dos mesmos elementos e fatos. 

 

Entendemos que o posicionamento firmado no acórdão acima referido não se encontra 

em consonância com o ordenamento jurídico, melhor sorte assistindo aos argumentos 

constantes no voto vencido proferido nesse mesmo acórdão n. 1201-002.302 

(10314.722542/2016-22). Isso porque, conforme detalhamos na subseção 4.3.1.2 deste 

trabalho, os pontos servem unicamente para controlar o cumprimento das condições existentes 

na promessa de recompensa realizada pela empresa parceira, que será viabilizada pela 

Administradora do plano de fidelidade. 

Não há, portanto, como sustentar que haveria uma “compra de pontos” por parte da 

empresa parceira, pois o ponto, além de servir apenas de métrica, não se configura como um 

bem imaterial e, mesmo admitindo, para fins de argumentação, que o ponto tivesse natureza de 

bem imaterial, verifica-se que não há a transferência de sua propriedade (seja para a empresa 

parceira, seja para o participante). Como desenvolvido nas subseções 4.3.1 e 4.3.2.1 do presente 

trabalho, é vedado ao participante gozar ou dispor dos pontos, encontrando-se vinculado tão 

somente a solicitar o seu resgate quando e como determina o regulamento do plano de 

fidelidade. Assim, parece-nos evidente que é impossível configurar-se nesse caso uma operação 

de compra e venda. 

Frise-se que, como detalhamos nas subseções 4.4.1 e 4.4.2, a obrigação de premiar é 

repassada à Administradora por meio de uma assunção de dívida, razão pela qual, juntamente 

com o adiantamento de caixa, é recebida uma obrigação correspondente, cujo valor ainda não 

é determinado. Apenas após o resgate ou o breakage é que será conhecido o montante da 

obrigação assumida e, só então, será incorporada a diferença ao patrimônio da Administradora. 

Neste sentido, entendemos que a interpretação que melhor se coaduna com o 

ordenamento vigente é aquela firmada no acórdão n. 1201-002.120 (PA 10314.720548/2015-

84) e no voto vencido proferido no acórdão n. 1201-002.302 (PA 10314.722542/2016-22), 

segundo a qual a receita auferida pela Administradora, que deverá compor a base de cálculo do 
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IRPJ, corresponde ao spread entre o valor adiantado pela parceira e o valor despendido para 

viabilizar a entrega do prêmio escolhido no resgate dos pontos. 

De igual forma, a receita decorrente do breakage (quebra ou expiração dos pontos), 

como corresponde a um spread no qual o valor do resgate é igual a zero, deve ser tratada 

segundo a mesma linha argumentativa. Assim, uma vez que o montante adiantado no M2 se 

encontrava destinado a honrar as despesas de um resgate que não ocorreu, a Administradora, 

no momento de expiração dos pontos, deverá reconhecer como receita todo o montante 

adiantado pela parceira (correspondente aos pontos expirados), configurando, nesse átimo 

temporal da expiração, a conversão do montante em receita da Administradora, acrescendo-lhe 

o patrimônio e devendo, finalmente, ser computado na base de cálculo do IRPJ. 

 

6.2 PIS e COFINS 

 

As contribuições ao PIS e à COFINS, delineadas constitucionalmente pelo artigo 149, 

pelo artigo 195, inciso I, alínea “b” e pelo artigo 239 da Carta Magna, podem incidir sobre “a 

receita ou o faturamento”. 

A disciplina geral dessas contribuições coube às Leis n. 9.718/98, n. 10.637/02 e n. 

10.833/03, sendo certo que, no regime de incidência não cumulativa, “incide sobre o total das 

receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou 

classificação contábil” 88.   

As normas de regência das contribuições, especialmente as Leis n. 10.637/02 e n. 

10.833/03, são de clareza meridiana ao preceituar que, para fins de incidência dessas 

contribuições, é fundamental a identificação da natureza jurídica do ingresso econômico ou 

financeiro como uma receita, independentemente da denominação e da classificação contábil. 

Como já firmamos na subseção 5.1, para fins tributários considerar-se-á receita todo: (a) 

ingresso de recurso novo, (b) decorrente da atividade empresarial, (c) que represente acréscimo 

patrimonial definitivo. Tais predicados, além de referendados pela doutrina, têm sua 

necessidade de adimplemento asseverada pelo Supremo Tribunal Federal quando do 

julgamento do RE n. 606.107, em 22 de maio de 2013. 

 
88 BRASIL. Presidência da República. Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e BRASIL. Presidência da 

República. Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003: Art. 1º A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência 

não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua 

denominação ou classificação contábil.   (Redação dada pela Lei n. 12.973, de 2014)  
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Vejamos, portanto, pela ótica das contribuições ao PIS/COFINS, quando devem ser 

consideradas auferidas as receitas de spread e breakage. 

 

6.2.1. Incidência do PIS/COFINS sobre o spread e o breakage (somente após o efetivo resgate 

ou expiração dos pontos) 

 

A problemática acerca da configuração de receita para fins do PIS/COFINS não destoa 

daquela atinente à investigação do momento no qual uma receita deve ser considerada auferida 

para fins de IRPJ/CSLL (cf. subseção 6.1.2), devendo ser investigado em que momento o 

ingresso passa a pertencer, em caráter definitivo, ao patrimônio da Administradora. 

De igual modo, a matéria já foi submetida à apreciação do CARF, mostrando-se 

imperiosa a análise de tais julgados. 

Quando da apreciação do Recurso Voluntário interposto pela Multiplus S.A. nos autos 

do processo administrativo n. 10314.728182/2015-91, em 24 de maio de 2017, os conselheiros 

novamente se depararam com um auto de infração no qual a Receita Federal do Brasil buscava 

a cobrança de PIS/COFINS sobre os montantes adiantados pelas empresas parceiras à 

Administradora do programa de fidelidade, sob o principal argumento de que tal montante 

deveria ser considerado receita decorrente da “venda de pontos”. Por outro lado, a Recorrente 

defendia que não há venda de pontos, os quais constituem não mais que a métrica necessária 

para operacionalizar o resgate dos prêmios, não havendo que se falar em receita até que ocorra 

efetivamente o momento do resgate ou do vencimento dos referidos pontos. 

Naquela oportunidade, os conselheiros decidiram, por maioria, que a razão assistia à 

Administradora do plano, determinando que somente deve ser constatada a receita da empresa 

no momento do resgate, correspondente ao spread (diferença entre os recursos adiantados pela 

parceira e aquele despendido para viabilizar o resgate) ou quando do vencimento dos pontos, 

quando todo o valor adiantado seria convertido em receita da Administradora (configurando o 

breakage). 

O voto vencedor, proferido pelo Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, realiza 

interessante abordagem do problema, na perspectiva do princípio da competência. Seu 

entendimento é o de que, tanto do ponto de vista contábil do CPC 30 (vigente à época) como 

do jurídico, visto que o princípio da competência importa no conhecimento simultâneo da 

receita com sua despesa correlacionada, somente seria possível considerar o valor adiantado 
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como receita quando confrontado com o custo no momento do resgate ou da expiração dos 

pontos. Vejamos trecho do voto: 

 

Parece-nos fora de qualquer dúvida o fato de que  os  ingressos  correspondentes  a  

$$$ (B),  decorrentes  da  aquisição  de  pontos  pelo  parceiro,  junto  à  Recorrente,  

para  creditamento  na  conta  do  participante,  não  podem  ser  reconhecidos  no  

momento do ingresso como receita, visto que os mesmos vem acompanhados da 

obrigação da  Recorrente de  fazer frente às despesas  financeiras do  resgate dos 

pontos pelo participante, na  forma do regulamento estabelecido. 

[...] 

Fica claro nos dispositivos do CPC  30  que  a  regra  é  o  reconhecimento  simultâneo 

da receita e da despesa relacionada a uma transação, como decorrência do próprio  

regime  de competência,  o  que  pressupõe a  possibilidade  de  determinar com  

confiabilidade  o  montante de ambos. Nos casos em que as despesas não puderem ser 

determinadas, os ingressos recebidos devem ser reconhecidos como receitas diferidas, 

na conta do passivo  a instrução é clara.  

[...] 

Naturalmente, não há como antecipar o valor da  despesa  que  deverá  ser  arcada  

pela  Recorrente  até  o  momento  em  que  ocorra  efetivamente  o  resgate,  ou  até  

que  caduquem os pontos creditados àquele participante, momento este em que passa 

a ser possível,  de forma confiável, determinar tanto o ingresso quanto as despesas da 

transação, para fins de  reconhecimento  da  receita  auferida  pela  Multiplus  e  

tributação  das  mesmas  pelas  contribuições sociais.  

Duas situações são possíveis, nesse caso: i) no caso de resgate efetuado pelo 

participante, o valor da receita bruta a ser reconhecida será ∆ $$$ (BC), isto é, a 

diferença entre o valor $$$ (B) e o valor $$$ (C)  denominado spread; ou ii) no caso 

de decaírem os pontos do participante (breakage),  a  receita  bruta  será  igual  ao  

valor  $$$ (B).  Em ambos os casos, o reconhecimento da receita somente poderá ser 

realizado quando se precisar de forma confiável a efetiva despesa decorrente da 

transação.89 

 

A despeito de concordarmos com a conclusão alcançada, discordamos da 

fundamentação utilizada. Primeiro, porque os efeitos tributários dos registros contábeis 

determinados pelo CPC 47 e citados no voto foram neutralizados pela IN/RFB 1.771/17. 

Segundo porque a descrição da atividade das empresas administradoras e relações 

firmadas com as demais partes envolvidas na confecção do voto não se coadunam com o que 

foi demonstrado nos itens anteriores. O acórdão citado possui a seguinte ementa: 

 

ASSUNTO:  CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE  

SOCIAL  COFINS.  

Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011  

RECONHECIMENTO DE RECEITA. DIFERIMENTO. PROGRAMAS DE 

FIDELIZAÇÃO OPERADOS POR TERCEIRO.  REGIME DE COMPETÊNCIA.  

A dependência material entre o Direito  Contábil  e  o  Direito  Tributário,  no Brasil,  

implica  na  relevância  normativa  das  regras  contábeis  para qualificação,  imputação  

temporal  e  valoração  de  fatos  econômicos.  No regime de competência, a regra é o 

 
89 BRASIL. Ministério da Economia/Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (2. Tuma da 4. Câmara da 3. 

Seção do CARF).  Processo Administrativo n. 10314.728182/2015-91, Acórdão n. 3402-004.146. Contribuição 

para o financiamento da seguridade social - COFINS. 



81 

 

reconhecimento simultâneo da receita e da despesa relacionada a uma transação o que 

pressupõe a confiabilidade na determinação de ambos.  

O montante recebido em uma transação cuja obrigação de performance não se  

encontra plenamente  determinada  deve  ser  reconhecido  como  receita diferida, 

ocorrendo o reconhecimento da receita apenas quando atendidas as obrigações 

assumidas. 

 

Já em outro auto de infração lavrado em face da Multiplus S.A. e controlado no Processo 

Administrativo n. 19515.720554/2016-21, para cobrança de PIS/COFINS sobre as receitas 

decorrentes da administração do plano de fidelidade, embora diante da mesma discussão, o 

conselho proferiu, em 19 de novembro de 2019, o acórdão n. 3201-006.137, em sentido 

diametralmente oposto ao que abordamos nas linhas acima.  

Nesse acórdão, cujo indeferimento do Recurso Voluntário foi sedimentado por maioria 

de votos, o redator do voto vencedor, Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, restringiu-

se a invocar as razões de decidir constantes no acórdão n. 1201-002.302, proferido em 26 de 

julho de 2018, no qual se permitiu a incidência de IRPJ/CSLL sobre o ingresso inicial (cf. 

subseção 6.1.2 desta dissertação).  

Como vimos, ficou determinado nesse acórdão que os ingressos iniciais deveriam ser 

reconhecidos como receita, devendo a empresa realizar provisões caso entenda que custos 

posteriores reduzirão seu ativo. Acresce-se ainda que tais provisões não são dedutíveis por 

ausência de previsão legal, como se depreende da ementa abaixo transcrita: 

 

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL (COFINS) 

Ano-calendário: 2012 

CONVERGÊNCIA DA CONTABILIDADE BRASILEIRA ÀS NORMAS 

INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS 

PARA FINS TRIBUTÁRIOS. 

Os ajustes contábeis efetuados em decorrência do processo de convergência da 

Contabilidade Brasileira às normas internacionais de contabilidade não poderão ser 

base de incidência de impostos e contribuições e nem ter quaisquer outros efeitos 

tributários, razão pela qual é obrigatória a utilização, para fins tributários, dos métodos 

e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007; por conseguinte, é indevido 

o diferimento da tributação das receitas obtidas na comercialização de direitos de 

resgate de prêmios, para o momento do resgate de pontos acumulados no âmbito do 

programa de fidelização de clientes. 

PROGRAMAS DE FIDELIDADE COM CLIENTE. PROVISÃO PARA CUSTOS 

DE RESGATES FUTUROS. 

Assumida a obrigação quanto ao futuro resgate de prêmios no âmbito do programa de 

fidelização de clientes, com a exigência de recursos financeiros para tal fim, e a 

possibilidade de se estimar o valor desses gastos futuros com suficiente segurança, 

cabe constituir-se provisão para custos dos gastos futuros, com base em 

fundamentação estatística, levando-se em consideração os prêmios com maior 

probabilidade de resgate e a expectativa de pontos não resgatados (breakage). 
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Pelas mesmas razões expostas na subseção 6.1.2, entendemos que a decisão consolidada 

pelo voto vencedor do acórdão n. 3201-006.137 não encontra albergue no ordenamento 

jurídico, dado que, no momento em que há o adiantamento de valores à Administradora, ainda 

é impossível determinar qual será o valor a ser incorporado ao seu patrimônio, já que tal 

montante somente será conhecido quando do momento do resgate (correspondente ao spread) 

ou no momento em que expirarem os pontos (breakage). 

Entendemos que a fixação de qualquer momento diferente do momento do resgate (para 

o spread) ou do vencimento dos pontos (para o breakage) para configurar uma receita constitui 

afronta ao ordenamento jurídico. Somente em tais momentos será possível contemplar os 

requisitos consagrados para a constatação de receita na perspectiva jurídica, quais sejam: (a) o 

ingresso de recurso novo, (b) decorrente da atividade empresarial, (c) que represente acréscimo 

patrimonial definitivo. 

 

6.3 NÃO INCIDÊNCIA DO ISS SOBRE A ADMINISTRAÇÃO DE PROGRAMAS DE 

FIDELIDADE 

 

O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) é um tributo cuja competência 

para instituição foi outorgada pelo legislador constitucional aos municípios, conforme 

determina o art. 156, inciso III, da Constituição Federal de 1988, possuindo como materialidade 

a prestação dos serviços definidos em lei complementar e não compreendidos na competência 

dos estados90. 

Quando do advento da CF/88, o ordenamento já se encontrava permeado pelo conceito 

de serviço, firmado na seara do direito civil, o qual corresponde à obrigação de fazer que um 

sujeito detém em decorrência de um contrato firmado com outrem91.  

 
90 Restaram resguardados para a tributação por parte do ICMS os serviços de telecomunicação e transporte 

interestadual e intermunicipal. 
91 Nesse sentido, Washington de Barros Monteiro assevera que: “Se o dar ou entregar é ou não consequência do 

fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a 

obrigação é de dar; todavia, se, primeiramente, tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, tendo de 

realizar algum ato, do qual será mero corolário o de dar, tecnicamente a obrigação é de fazer”. In: MONTEIRO, 

Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das obrigações. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1979. v. 4 (parte 

I). p. 87. 
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Para fins tributários, o professor Aires Fernandino Barreto conceituou o termo serviço 

como “o esforço humano que se volta para outra pessoa”, constituindo “um tipo de trabalho que 

alguém desempenha para terceiro”92.  

Além de se adequar ao aludido conceito de serviço, é preciso que a obrigação de fazer 

esteja definida em Lei Complementar, encontrando-se vigente a Lei Complementar n. 116/03, 

a qual traz a lista de serviços que poderão ser tributados pelo ISS.  

Para verificar a incidência do ISS sobre as atividades realizadas pelas Administradoras 

de planos de fidelidade, é necessário analisar, em cada caso concreto, o instrumento contratual 

firmado e as atividades desenvolvidas, averiguando se a atividade em questão está descrita na 

LC 116/03 e na lei do município onde a Administradora desenvolve suas atividades. 

Ocorre que, como mencionamos na subseção 4.4.1, a análise das especificidades da 

administração do programa de fidelização exige o conhecimento dos contratos firmados entre 

as Administradoras e as empresas parceiras, os quais se estabelecem na esfera privada e não se 

encontram disponíveis à análise pública. 

No entanto, para fins do presente estudo, tomaremos por base as alegações firmadas pela 

Multiplus S.A. que constam no acórdão n. 3402-004.146 do CARF, segundo as quais: 

 

[...] objeto social, que tem por fim, dentre outras atividades o desenvolvimento e 

gerenciamento de programas de fidelização  de  clientes  (art.  3º de seu estatuto social) 

'por meio de uma rede de coalizão ou de multifidelização', firmando contratos de 

parcerias comerciais com outras empresas (parceiros) para tal fim. Afirma que tais 

contratos “visam à criação de uma  rede  de  coalização  dos  programas  de  fidelização  

das  empresas parceiras, possibilitando que os clientes destas possam usufruir de toda 

uma gama de benefício que englobam todos os produtos e/ou serviços 

disponibilizados por todas empresas integrantes da Rede Multiplus, e não apenas 

aqueles oferecidos pelas empresas com as quais o beneficiário tenha  relações 

comerciais e  de consumo.93 

 

Depreende-se do trecho acima referido que a atividade desenvolvida pela empresa 

administradora consiste no desenvolvimento e no gerenciamento dos programas de fidelização 

de clientes, sendo a referida empresa responsável ainda pela criação de uma rede de coalizão 

que possibilite aos clientes das parceiras usufruir dos benefícios oferecidos por todas as 

empresas pertencentes a esse grupo de coalizão.  

 
92 BARRETO, Aires Fernandino. ISS na lei complementar 116/03 e na Constituição. In: TORRES, Heleno Taveira 

(org.). Inconstitucionalidades dos itens 21 e 21.1 da lista de serviços anexa à LC 116/2003. Barueri-SP: 

Manole, 2004. p. 29. 
93  Cf. fl. 06 do Acórdão n. 3402-004.146. In: BRASIL. Ministério da Economia/ Conselho Administrativo de 

Recursos Fiscais. Processo Administrativo n. 10314.728182/2015-91. Acórdão n. 3402-004.146 (2. Turma 

Ordinária da 4. Câmara da 3. Seção do CARF). Relator Designado: Carlos Augusto Daniel Neto. 
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Tal descrição encontra-se em consonância com a cláusula 3ª do estatuto social da 

Multiplus S.A.94, cujo teor evidencia que a empresa tem por objeto “o desenvolvimento e 

gerenciamento do programa de fidelização de clientes em razão do consumo de bens e serviços 

oferecidos por parceiros da companhia”.  

Ora, a análise da lista de serviços firmada pela Lei Complementar n. 116/03 revela não 

haver menção a um item específico que corresponda ao serviço de desenvolvimento e 

gerenciamento de programas de fidelidade. Tal fato, no entanto, não impede que haja 

interpretações mais amplas dessa lista.  

No Recurso Extraordinário n. 784.439, julgado em 29 de junho de 2020 pelo Supremo 

Tribunal Federal, firmou-se o entendimento de que a lista de serviços, embora seja taxativa, 

admite que os itens ali constantes sejam interpretados de forma extensiva. Assim, embora o 

item 17.12 faça alusão apenas aos serviços de “administração em geral, inclusive de bens e 

negócios de terceiros”, entendemos como possível que a atividade de administração dos planos 

de fidelidade possa enquadrar-se em tal item. Nesse caso, o montante avençado em 

contraprestação ao serviço de administração (correspondente ao spread e ao breakage) deve 

figurar como base de cálculo do tributo. 

Embora o raciocínio acima seja teoricamente possível, entendemos que estender a 

interpretação do item 17.12 de modo a abarcar a complexa atividade do gerenciamento de 

programas de fidelidade encontraria óbice no princípio da legalidade, dado que a atividade 

prestada vai muito além da mera administração. Isso porque, para a consecução desse escopo, 

as Administradoras realizam grande plexo de atividades, tais como o desenvolvimento de 

ferramentas de tecnologia para controle do acúmulo e expiração dos pontos, o envio de e-mails 

e divulgação em seu site dos prêmios a serem resgatados e a análise de estímulos de marketing 

específicos a serem destinados a participantes previamente identificados, tudo no intuito de 

administrar gerir e promover o plano de fidelidade.  

 
94 Artigo 3º A Companhia tem por objeto: i. o desenvolvimento e gerenciamento do programa de fidelização de 

clientes em razão do consumo de bens e serviços oferecidos por parceiros da companhia;  ii. a comercialização de 

direitos de resgate de prêmios no âmbito do programa de fidelização de clientes; iii. a criação de banco de dados 

de pessoas físicas e jurídicas; iv. a obtenção e processamento de informações transacionais referentes a hábitos de 

consumo; v. a representação de outras sociedades, brasileiras ou estrangeiras; e  vi. prestação de serviços auxiliares 

ao comércio de bens e produtos, incluindo, porém não se limitando, a sua importação e a exportação, além da 

aquisição de itens e produtos relacionados, direta ou indiretamente, a consecução das atividades acima descritas. 
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Assim, entendemos necessária a inserção de um item específico na LC 116/03 para que 

a atividade das Administradoras de programa de fidelidade seja alcançada pela incidência do 

ISS.    

Registre-se que, ao averiguar tais atividades de modo segregado, a Prefeitura de São 

Paulo já proferiu entendimento de que tais serviços deveriam ser tributados por ISS por 

constituir atividades de promoção de vendas, previstas no item 17.06 da LC 116/03 e na Lei 

Municipal n. 13.701/03, conforme se depreende da Solução de Consulta SF/DEJUG n. 8, de 4 

de março de 2013, cujo teor parcial transcrevemos: 

 

1. A consulente, regularmente inscrita no CCM – Cadastro de Contribuintes 

Mobiliários sob os códigos de serviço 02496, 06050 e 06130, tem por objeto social o 

desenvolvimento e gerenciamento de programas de fidelização de clientes, venda por 

atacado e filiação; soluções para parceiros e clientes em razão do consumo de bens e 

serviços oferecidos pela sociedade ou por parceiros; a corretagem de seguros, planos 

de capitalização e previdenciários; a gestão de contratos de seguro. 

[...] 

7. À vista de todo o exposto, entendemos que o programa Compra & Volta, da forma 

como está descrito pela consulente, bem como pelos documentos apresentados, 

constitui atividade de promoção de vendas, descrita na Lista de Serviços do art. 1º da 

Lei nº 13.701, de 24 de dezembro de 2003, no subitem 17.06, relativo ao código de 

serviço 02496 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, 

planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, 

textos e demais materiais publicitários. 

 

Aparentemente, tais atividades de publicidade e exposição dos prêmios a serem 

conferidos aos participantes se enquadram entre as atividades-meio no contexto da 

administração do plano. Assim, caso efetivamente enquadrado como atividade-meio no caso 

concreto, referido desempenho não poderá ser tributado como uma promoção de vendas (cuja 

previsão se encontra no item 17.06 da lista anexa a LC 116/03), uma vez que as atividades-

meio não devem ser submetidas ao ISS, conforme nos ensina Aires Fernandino Barreto, cujas 

palavras entendemos pertinente transcrever: 

 

Em toda e qualquer atividade há “ações-meio” (pseudo-serviços) cujo custo é direta 

ou indiretamente agregado ao preço dos serviços. Mas isso não autoriza possam ser 

elas tomadas isoladamente, como se cada uma fosse uma atividade autônoma, 

independente, dissociada daquela que constitui a atividade-fim (como seria, por 

exemplo, se se pretendesse que o advogado presta serviço de datilografia, mesmo 

sabendo que o custo dessa atividade-meio, separada ou embutidamente, é sempre 

cobrado do tomador dos serviços, por integrar seu preço).95 

 

 
95 BARRETO, Aires Fernandino. Curso de direito tributário municipal. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 355. 
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Conforme salientamos ao longo desta dissertação, em qualquer dos casos, as receitas 

auferidas pelas Administradoras dos planos de fidelidade somente podem ser consideradas 

quando da efetivação do resgate (spread) ou do vencimento dos pontos (breakage). 

Sendo assim, entendemos que a atividade de administração dos planos de fidelização 

deverá ser analisada mediante verificação das obrigações contratuais envolvidas em cada 

contrato entabulado entre as partes. Embora não exista item específico que preveja a tributação 

dessa Administração, a nós parece possível que as autoridades fiscais municipais enquadrem 

tais serviços na categoria de “administração em geral”, submetendo-os ao ISS por enquadrá-los 

no item 17.12 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/03. Mesmo reconhecendo tal 

possibilidade, nosso posicionamento advoga pela não incidência do tributo até a criação de um 

item específico atribuído à atividade. No que tange às atividades de publicidade que se 

encontram intrinsecamente vinculadas à Administração do plano, parece-nos que devam ser 

configuradas como atividades-meio, fugindo ao alcance do ISS. 
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7 CONCLUSÃO  

 

As empresas fornecedoras de bens e serviços inicialmente administravam seus próprios 

programas de fidelização, concedendo aos seus clientes créditos/prêmios (usualmente 

denominados pontos), que, em momento subsequente, poderiam ser trocados por bens ou 

serviços. Nesse tipo de operação, cumpre não confundir a transação geradora de pontos com a 

concessão dos pontos, pois as ações são distintas, embora quase simultâneas. Uma relação de 

compra e venda de bens e serviços (transação geradora) é imediatamente seguida da concessão 

gratuita de pontos, que tem abrigo na figura jurídica da promessa de recompensa, disciplinada 

no art. 854 do Código Civil. A representação gráfica do programa Kop Club (abaixo) bem 

exemplifica esse tipo de operação. 

 

 

Temos, nesse caso, uma promessa de recompensa, sendo ao ponto concedido atribuída 

a natureza apenas e tão somente de métrica, por meio da qual se pode controlar o cumprimento 

das condições firmadas pela promessa. Tais condições são basicamente estas: i) acumular 

determinado número de pontos; e ii) solicitar o resgate dos pontos dentro do prazo de 

vencimento. 

Com o tempo, a atividade de desenvolvimento e administração dos programas de 

fidelização ampliou-se e tornou-se mais complexa, tendo passado a ser realizada por empresas 

especializadas. Do ponto de vista jurídico, essas empresas firmam instrumentos contratuais de 

parceria (Momento M1) com as fornecedoras de bens e serviços, mediante os quais ocorre a 

assunção de obrigação (com fulcro no art. 299 do Código Civil). Obrigam-se, portanto, a 

viabilizar a premiação inicialmente assumida pela empresa parceira. 

A sistemática da operação dá-se da seguinte forma: quando realizada uma transação 

geradora, a empresa parceira aciona contratualmente a Administradora para que esta dê início 

à administração do plano de fidelização (controle dos pontos conferidos ao participante, envio 

de informações e fornecimento de toda a estrutura tecnológica), adiantando-lhe para custódia o 
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montante (Momento M2) que deverá ser destinado ao cumprimento da obrigação futura de 

premiar. Referidos momentos podem ser ilustrados da seguinte forma: 

 

                 

 

A remuneração pela administração do plano de fidelidade é geralmente firmada pela 

diferença entre o montante adiantado para custódia da Administradora e aquele efetivamente 

utilizado quando o participante solicitar o resgate. Desse modo, apenas por ocasião do resgate 

(Momento M3) é que a Administradora poderá precisar qual o montante de sua receita 

decorrente da administração do programa. Vejamos a ilustração desse momento: 

 

 

 

Assim, entendemos que, no segundo momento, quando do adiantamento de montante a 

ser custodiado, embora haja, de fato, um ingresso no caixa da Administradora, tal montante 

ainda não se encontra incorporado ao seu patrimônio, o que traz consequências do ponto de 

vista tributário. Apenas com a ocorrência do resgate é que a própria Administradora saberá qual 

o montante a ser definitivamente incorporado ao seu patrimônio, o qual corresponde à diferença 

(spread) entre o valor adiantado e aquele efetivamente despendido no resgate. 

No entanto, como a maior parte dos planos de fidelização prevê prazo de validade, em 

cujo término expiram os pontos, pode o cliente perder o direito à recompensa. Caso isso 
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aconteça, todo o valor que fora adiantado para fazer face a esse prêmio será convertido em 

receita da Administradora. Configura-se, na prática, um resgate sem custo de premiação, a que 

a nomenclatura contábil atribui o nome de receita de quebra (ou breakage). 

A par das receitas decorrentes da dinâmica da própria operação, mostramos que as 

Administradoras também costumam auferir receitas financeiras (denominadas floating) fruto 

da aplicação dos recursos que lhes são adiantados por seus clientes. Sendo as aplicações 

financeiras realizadas pelas Administradoras em seu próprio nome, as receitas obtidas dessa 

forma não decorrem da prestação do serviço de administração às empresas parceiras, razão pela 

qual não há que se cogitar da incidência de ISS. 

À luz do conceito jurídico de receita, originado do art. 195, I, alínea “b” da CF/88, 

constatamos que, para que seja configurado como receita, o montante deverá satisfazer as 

seguintes condições: (a) constituir ingresso de recurso novo, (b) decorrente da atividade 

empresarial, (c) que represente acréscimo patrimonial definitivo. Tais requisitos foram 

confirmados pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE n. 606.107 em 22 de 

maio de 2013. 

Assim, dado que somente no momento do resgate ou do vencimento dos pontos é 

possível determinar qual o montante que representará “acréscimo patrimonial definitivo” para 

as Administradoras, entendemos que o momento do reconhecimento da receita deverá sempre 

coincidir com o átimo temporal do resgate (quando constatado o spread) ou do vencimento dos 

pontos (quando constatado o breakage).  

Corroborando nosso entendimento, o acórdão proferido pelo CARF nos autos do 

Processo Administrativo n. 10314.720548/2015-84 determinou que somente poderia ser 

configurada receita a ser computada na base de cálculo do IRPJ/CSLL quando constatado o 

spread positivo ou o breakage. 

No entanto, tal entendimento ainda não está plenamente consolidado. Como 

mencionamos no decorrer desta investigação, há decisão divergente acerca da mesma matéria, 

em que o CARF, quando do julgamento do recurso voluntário objeto do PA 

10314.722542/2016-22, declarou que as receitas deveriam ser reconhecidas no ato do 

adiantamento dos recursos, sob o argumento de que a Administradora realizaria uma “venda de 

pontos”. 

Como enfatizamos neste trabalho, tal posicionamento, a nosso ver, não encontra 

albergue no ordenamento jurídico, visto que a própria expressão “venda de pontos” não se 
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sustenta, já os pontos constituem mera métrica a ser utilizada para verificar o adimplemento da 

condição prevista na promessa de recompensa (cf. subseção 4.3.1.2).  

Consideramos oportuna, a fim de dirimir dúvidas e dar segurança jurídica à operação, 

uma recomendação de caráter pragmático, a saber, que se estipule contratualmente, de forma 

clara, que a Administradora será remunerada tão somente pelo spread auferido entre o valor do 

montante adiantado pela parceira e aquele utilizado para viabilizar o resgate da premiação.   

Quando da análise da tributação incidente sobre as receitas sob o enfoque do 

PIS/COFINS, mostramos a existência de julgados cuja exposição de razões em nada difere dos 

argumentos traçados acima. De um lado, no julgamento do Recurso Voluntário apresentado no 

PA 10314.728182/2015-91, os Conselheiros determinaram que somente configurariam receita 

passível de incidência das aludidas contribuições o spread (verificado no momento do efetivo 

resgate) ou o breakage (constatado na efetiva expiração do ponto). Por sua vez, quando do 

julgamento do PA 19515.720554/2016-21, os conselheiros afirmaram tratar-se de “venda de 

pontos”, tributando como receita todo o montante adiantado e desconsiderando, assim, a 

tributação somente sobre o spread e o breakage. 

De igual modo ao que defendemos no tocante ao IRPJ/CSLL, entendemos equivocado 

pretender a incidência do PIS/COFINS em momento anterior ao átimo temporal do resgate ou 

do vencimento dos pontos. Isso porque, antes desses momentos, mostra-se impossível asseverar 

qual o ingresso que se incorporará de modo definitivo à esfera patrimonial da Administradora. 

Quanto à abordagem da eventual incidência do ISS sobre os serviços prestados pelas 

Administradoras, verificamos que tal questão depende da análise de cada operação em 

específico e das cláusulas contratuais que estabelecem os serviços a serem prestados. 

De todo modo, embora os serviços tributáveis sejam somente aqueles definidos em Lei 

Complementar, não havendo a LC 116/03 trazido um item específico destinado à administração 

de planos de fidelidade, entendemos ser possível que as autoridades municipais venham a 

enquadrar tal serviço na rubrica administração em geral, para a qual há previsão no item 17.12 

da lista anexa a LC 116/03. Isso porque, como sedimentado pelo STF quando do julgamento 

do RE 784.439, em 29.06.2020, apesar de ser a lista de serviços taxativa, é admitida a 

interpretação extensiva dos itens ali constantes. Nosso entendimento, contudo, caminha em 

outra direção. Dada a complexidade da atividade de administração de programas de fidelidade, 

parece-nos necessária a criação de um item específico que defina seu escopo e, só então, a 

atividade passaria a ser submetida à incidência deste tributo. 
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Ainda no tocante ao ISS, destacamos que a Prefeitura de São Paulo já proferiu Solução 

de Consulta SF/DEJUG n. 8, de 4 de março de 2013, na qual asseverou que os serviços 

prestados pela Administradora no tocante à divulgação dos prêmios e incentivos a resgate se 

enquadravam na atividade de promoção de vendas, a qual consta no item 17.06 da LC 116/03, 

devendo ser alvo do ISS. Como acreditamos ter demonstrado, tal linha argumentativa não se 

coaduna com o ordenamento jurídico, pois a divulgação de prêmios e promoções configura uma 

atividade-meio, desempenhada no contexto da administração do programa, não podendo, 

portanto, ser alcançada pelo ISS. 

Diante da oscilação de interpretações que temos observado, é de suma importância que 

as obrigações contratuais sejam suficientemente detalhadas pelas Administradoras de planos de 

fidelidade e, caso seja prestado algum serviço de publicidade de forma autônoma, que essa 

atividade seja remunerada por montante devidamente especificado. 

Portanto, como fruto de nossas investigações acerca dos negócios jurídicos firmados 

pelas Administradoras de planos de fidelização, concluímos que referida administração se dá 

mediante o enlace de múltiplas obrigações avençadas sequencialmente, sendo indispensável 

que o intérprete visualize que tais relações possuem por ponto fulcral uma promessa de 

recompensa (realizada pela empresa parceira) e uma assunção de dívida (mediante a qual a 

Administradora assume a obrigação de viabilizar a premiação prometida). Assim, é 

imprescindível que seja considerado como receita das Administradoras tão somente o montante 

incorporado em caráter definitivo à sua esfera patrimonial, o qual somente é conhecido quando 

do efetivo resgate (spread) ou quando da expiração dos pontos (breakage). 
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CAPÍTULO I – REGRAS DE INTERPRETAÇÃO E DEFINIÇÕES 

 

Seção I – Regras de Interpretação 

 

Art. 1°. Na interpretação deste Código: 

 

(i) os cabeçalhos e os títulos não limitarão ou afetarão, de qualquer modo, a 

interpretação do texto, servindo apenas para conveniência e referência; 

 

(ii) os termos “incluindo”, “inclusive”, “inclui”, “incluído” e suas derivações e termos 

análogos serão interpretados como se estivessem acompanhados pela frase 

“entre outros”, e, portanto, de maneira exemplificativa e nunca restritiva; 

 

(iii) as referências a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os 

respectivos aditivos, substituições, consolidações e complementações, exceto 

se de outra forma expressamente previsto; 

 

(iv) as referências a disposições legais e regulatórias devem ser interpretadas como 

referências a essas disposições, conforme vigentes à época do fato a que se 

aplicam; 

 

(v) salvo indicação expressa em contrário, as referências a seções, cláusulas e 

anexos referem-se a seções, cláusulas e anexos deste Código; e 

 

(vi) todas as definições utilizadas neste Contrato serão aplicáveis para o singular 

ou plural e independente de gênero. 

 

Seção II – Definições 

 

Art. 2°. Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste Código e nas 

Orientações de Conduta, seja no masculino ou feminino, bem como singular ou plural, 

terão os significados a seguir a eles atribuídos: 

 

“ABEMF” ou “Associação” é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de 

Fidelização. Fundada em 2014, tem por objetivo contribuir para o fortalecimento e 

expansão do mercado de fidelização no Brasil, representando suas Associadas perante 
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os diversos participantes do mercado de fidelização, incluindo o poder público, órgãos 

reguladores e sociedade civil em geral. 

 

“Associada” é a pessoa jurídica associada à ABEMF, responsável pela administração e/ou 

gestão de Programa de Fidelidade.  

 

“Benefícios” é qualquer produto, serviço, desconto, vantagem, prêmio e/ou promoções 

resgatado com Pontos/Milhas pelo Participante nos Parceiros das Associadas. 

 

“Catálogo de Coalizão” é um catálogo com serviços e/ou produtos oferecidos por 

diversos Parceiros de uma Associada, reunidos em um único ambiente ou plataforma, 

permitindo aos Participantes acumular Pontos/Milhas e/ou resgatar Benefícios em 

empresas de diferentes segmentos. 

 

“Comitê de Ética e Autorregulação” é o comitê da ABEMF, composto por representantes 

das Associadas, responsável por elaborar as orientações de conduta, boas práticas e 

autorregulação aplicáveis às Associadas, bem como preservar o cumprimento dos 

valores e princípios legais, morais e éticos estabelecidos no presente Código.  

 

“Código” é o presente Código de Autorregulação da ABEMF. 

 

“Conta” é a conta do Participante no âmbito dos Programas de Fidelidade, na qual são 

registradas os Pontos/Milhas, seus acúmulos e resgates, prazo de expiração, bem como 

as informações cadastrais do Participante, dentre outras. 

 

“Parceiro” é o fornecedor de produtos e/ou prestador de serviços com o qual as 

Associadas estabeleceram uma parceira comercial para o acúmulo de Pontos/Milhas 

e/ou o resgate de Benefícios. 

 

“Ponto/Milha” é a unidade de medida utilizada pelas Associadas nas transações de 

acúmulo e/ou resgate juntos aos Parceiros. 

 

“Participante” é toda pessoa física ou jurídica devidamente cadastrada nos Programas 

de Fidelidade, podendo, inclusive, serem adotadas as denominações de Cliente(s), 

Beneficiário(s), Premiado(s), Associado(s), entre outros.  
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“Programa de Fidelidade” é o programa de fidelização mantido por cada Associada que 

reúne, em único ambiente ou plataforma, diversos Parceiros e/ou outros programas de 

fidelização, permitindo que seus Participantes possam acumular Pontos/Milhas 

(transações de acúmulo), em virtude da utilização e/ou recorrência na utilização dos 

produtos e/ou serviços destes Parceiros, bem como trocar referidos Pontos/Milhas por 

Benefícios perante os mesmos ou diferentes Parceiros (transações de resgate). 

 

“Regulamento” é o documento de cada Associada que estabelece as regras, termos e 

condições de funcionamento dos Programas de Fidelidade, disciplinando individualmente 

o relacionamento entre as Associadas, os Parceiros e os Participante. Tais regras 

poderão ser mais restritivas em relação ao disposto no presente Código, mas não 

poderão, em nenhuma hipótese, contrariar o disposto no presente Código. 

 

CAPÍTULO II – INTRODUÇÃO 

 

Seção I – Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização – 

ABEMF 

 

Art. 3°. A ABEMF é uma entidade sem fins lucrativos fundada, em 2014, com o objetivo 

de contribuir para o fortalecimento e expansão do mercado de fidelização no Brasil, 

representando as suas Associadas perante os diversos participantes do mercado de 

fidelização, incluindo o poder público, órgãos reguladores e sociedade civil em geral. 

 

Art. 4°. Composta pelas principais companhias do mercado, a Associação tem como 

finalidade realizar estudos, divulgar dados do mercado de fidelização, fomentar ações 

para o fortalecimento e aperfeiçoamento contínuo do mercado brasileiro de fidelização, 

inclusive por meio de campanhas educativas voltadas ao uso das plataformas de 

fidelidade, bem como projetos que estimulem a troca/resgate dos Pontos/Milhas pelos 

Participantes dos Programas de Fidelidade. 

 

Seção II – Programas de Fidelidade 

 

Art. 5°. Os Programas de Fidelidade têm por objetivo principal gratificar Participantes 

fieis a determinada marca, produtos e/ou serviços, por meio da concessão de 

Pontos/Milhas, os quais poderão ser trocados por Benefícios.  
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Art. 6°. Neste contexto, e considerando:  

 

(i) o rápido crescimento do mercado de fidelização no Brasil e a sua relevância 

para a sociedade; e 

 

(ii) a necessidade de adoção de padrões mínimos a serem seguidos pelas empresas 

de fidelização do mercado. 

 

As Associadas à ABEMF entendem como necessária a adoção espontânea deste Código, 

o qual também será adotado obrigatoriamente por todas as novas Associadas que 

venham a fazer parte da ABEMF, devendo ainda servir de recomendação de melhoras 

práticas às demais empresas de fidelização do mercado. 

 

CAPÍTULO III – OBJETIVO, ABRANGÊNCIA E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Seção I – Objetivo 

 

Art. 7°. O objetivo do presente Código é estabelecer os princípios e as normas gerais 

que determinarão as práticas das Associadas e nortearão as práticas das demais 

empresas do mercado de fidelização. 

 

Seção II – Abrangência 

 

Art. 8°. A observância aos termos deste Código é obrigatória a todas as Associadas, 

sob pena de se sujeitarem a processo e sanções disciplinares dispostos nos termos do 

Capítulo VI deste Código. 

 

Parágrafo Único. A ABEMF admitirá como Associadas empresas que atuem no mercado 

de fidelização. A admissão de novas Associadas à ABEMF observará o disposto no seu 

estatuto social e demais documentos societários da Associação. 

 

Art. 9°. O presente Código não regulará programas de incentivo à produtividade de 

empresas que visem premiar o desempenho pessoal de seus funcionários ou terceiros, 

ainda que implementados e/ou organizados pelas Associadas. Sem prejuízo do disposto 

anteriormente, a aplicabilidade deste Código abrangerá o resgate de Pontos/Milhas por 

Benefícios diretamente nos Catálogos de Coalizão. 
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Seção III – Princípios Gerais 

 

Art. 10°. O presente Código e a atuação da ABEMF serão pautados pelos seguintes 

princípios: 

 

(i) manutenção de elevados padrões de ética e conduta nas relações entre as 

Associadas e a ABEMF, entre as Associadas entre si e entre as Associadas, 

Participantes e/ou Parceiros; 

 

(ii) respeito e cumprimento à legislação e à regulamentação em vigor aplicáveis às 

atividades das Associadas, agindo com decoro, responsabilidade, lealdade, 

dignidade, boa-fé e respeito à diversidade; 

 

(iii) observância às normas e princípios deste Código ou outras instruções emitidas 

pela ABEMF ou pelo Comitê de Ética e Autorregulação; 

 

(iv) fomento e medidas para propiciar condições favoráveis ao desenvolvimento do 

mercado em que atuam as Associadas;  

 

(v) observância à liberdade de iniciativa, livre concorrência e função social, de 

forma a evitar práticas anticompetitivas, nos termos da legislação em vigor; e 

 

(vi) estímulo a boas práticas de mercado em que atuam as Associadas, evitando 

práticas que possam prejudicar a imagem de seu mercado de atuação ou seus 

participantes em geral, especialmente no que se refere aos diretos e deveres 

aplicáveis conjunta ou individualmente às Associadas em qualquer esfera. 

 

CAPÍTULO IV – OBRIGAÇÕES DAS ASSOCIADAS 

 

Seção I – Obrigações Gerais 

 

Art. 11. Cada uma das Associadas deverá observar as seguintes regras gerais:  

 

(i) redigir Regulamentos e contratos com utilização de linguagem clara e objetiva, 

que permita a leitura e a compreensão do sentido e alcance das disposições, 
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de forma a propiciar um amplo entendimento aos Participantes sobre a forma 

de utilização dos Pontos/Milhas; 

 

(ii) garantir que a publicidade envolvendo os Programas de Fidelidade não seja 

abusiva ou enganosa conforme definições do art. 37 da Lei Federal nº. 8.078, 

de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);  

 

(iii) observar as demais disposições da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor), no que aplicável às atividades de 

fidelização; e 

 

(iv) cumprir as regras sobre prevenção e combate aos crimes de lavagem de 

dinheiro e ocultação de bens especificados pela Lei nº. 9.613, de 03 de março 

de 1998, e pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF.  

 

Seção II – Regulamentos 

 

Art. 12. Os Regulamentos dos Programas de Fidelidade das Associadas deverão prever, 

no mínimo, as seguintes informações:  

 

(i) direitos e obrigações das Associadas, dos Parceiros e do Participante;  

 

(ii) procedimentos para o acúmulo, resgate e validade dos Pontos/Milhas; 

 

(iii) hipóteses de bloqueio, suspensão de uso e cancelamento dos Pontos/Milhas; 

 

(iv) penalidades; 

 

(v) cobrança de eventuais tarifas, conforme estipulado pelas Associadas ou seus 

Parceiros, e condições de aplicação de tais tarifas, sempre prévia e amplamente 

divulgadas aos Participantes; 

 

(vi) hipóteses de suspensão e exclusão do Programa de Fidelidade; 

 

(vii) informações pertinentes ao eventual limite de transferência e uso de 

Pontos/Milhas entre diferentes Programas de Fidelidade, quando houver; e 
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(viii) canais de atendimento disponíveis ao Participante. 

 

Art. 13. Deverão ser redigidas com maior destaque, visando a sua imediata e fácil 

compreensão, todas as cláusulas do Regulamento que implicarem em: 

 

(i) limitação de direitos dos Participantes, e 

 

(ii) imposição de penalidades aos Participantes. 

 

Art. 14. Os Regulamentos serão elaborados pelas Associadas sempre em conformidade 

com a legislação aplicável, de modo a não apresentar cláusulas abusivas, tais como 

aquelas que: 

 

(i) impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade da Associada por 

irregularidades constatadas no Programa de Fidelidade; 

 

(ii) estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o 

Participante em desvantagem exagerada; 

 

(iii) determinem a utilização compulsória de arbitragem; 

 

(iv) imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico pelo 

Participante; e 

 

(v) sejam incompatíveis com a boa-fé e equidade. 

 

Art. 15. As Associadas poderão modificar, a qualquer momento, o conteúdo dos seus 

Regulamentos, desde que, nos casos de modificação de cláusulas que restrinjam direitos 

dos Participantes, estes sejam notificados das mudanças previamente à entrada em 

vigor das novas disposições, por qualquer meio de comunicação efetivo disponibilizado 

pelas Associadas.  
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Parágrafo Único. Se os Participantes não estiverem de acordo com as modificações 

introduzidas no Regulamento pela Associada, os Participantes deverão ter a 

possibilidade de exercer o seu direito de desligamento do Programa de Fidelidade. 

 

Seção III – Relacionamento com os Participantes 

 

Art. 16. Os contatos telefônicos relativos a comunicados e ofertas das Associadas 

deverão ser realizados de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 22:00 horas, e aos sábados 

das 10:00 às 16:00. Estão excetuadas as comunicações automáticas, decorrentes da 

utilização do Programa pelo Participante e/ou resultantes de solicitações dos 

Participantes, incluindo, mas não se limitando, a alterações de cadastro, disparos de 

mensagens de resgate e acúmulo de Pontos/Milhas, envio de mensagens eletrônicas (e-

mails) ou por telefonia móvel (SMS e MMS), dentre outros. 

 

Parágrafo Primeiro. Não são admitidas ligações aos domingos e feriados nacionais. 

 

Parágrafo Segundo. As restrições de horários dispostas no caput e no parágrafo 

primeiro não se aplicam nos contatos emergenciais relativos ao resgate de Benefícios 

e/ou envolvendo questões de prevenção e/ou fraude. 

 

Parágrafo Terceiro. A gravação de ligações telefônicas só será permitida mediante 

prévia informação ao Participante. 

 

Art. 17. As Associadas não devem se prevalecer da fraqueza, hipossuficiência ou 

ignorância dos Participantes, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou 

condição social, para impingir produtos ou serviços relacionados aos Programas de 

Fidelidade.  

 

Art. 18. As mensagens publicitárias ou promocionais por mensagem eletrônica (e-mail) 

ou por telefonia móvel (SMS e MMS) devem conter a possibilidade de o destinatário 

solicitar o não recebimento de futuras mensagens.  

 

Art. 19. As Associadas deverão disponibilizar serviço de atendimento ao Participante 

por telefone, internet ou qualquer outro veículo de comunicação para prestar 

esclarecimentos e informações relativas ao Regulamento e à utilização do Programa de 
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Fidelidade, tais como saldos, prazos de validade dos Pontos/Milhas, cancelamento de 

resgate e/ou acúmulo, entre outros. 

 

Art. 20. As Associadas deverão enviar ou disponibilizar extratos dos Pontos/Milhas aos 

Participantes por meio eficaz de comunicação, discriminando, no mínimo, as seguintes 

informações: 

 

(i) saldo total de Pontos/Milhas; e  

 

(ii) prazo de expiração dos Pontos/Milhas. 

 

Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto acima, a expiração dos Pontos/Milhas 

deverá ser comunicada eletronicamente, por qualquer meio de comunicação aplicável, 

mediante aviso e/ou alerta com, no mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência da data 

do vencimento. 

 

Art. 21. Os Pontos/Milhas não poderão ser convertidos, total ou parcialmente, em 

dinheiro. 

 

Parágrafo Único. A vedação constante deste Artigo 21 poderá ser pontualmente 

excepcionada, no caso de produtos e/ou serviços desenvolvidos pelas Associadas e seus 

Parceiros, quando então serão observadas as regras específicas dos referidos produtos 

e/ou serviços constante dos Regulamentos e/ou termos e condições de promoções 

específicas. 

 

Art. 22. O cadastro do Participante e/ou emissão de novas senhas poderão ser 

realizadas somente pelo próprio Participante, com o envio da documentação solicitada 

pelas Associadas, se aplicável, a qualquer tempo, mediante solicitação através da 

central de atendimento ou outro canal indicado e disponibilizado pelas Associadas. 

 

Seção IV – Prazo de Validade dos Pontos/Milhas 

 

Art. 23. O prazo de validade dos Pontos/Milhas acumulados pelos Participantes será de, 

no mínimo, 02 (dois) anos, contados da data do registro da transação de acúmulo dos 

Pontos/Milhas em questão na Conta.  
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Parágrafo Único. Determinadas promoções poderão ensejar a concessão de 

Pontos/Milhas aos Participantes por mera liberalidade das Associadas ou dos Parceiros, 

sendo permitido que tais Pontos/Milhas promocionais tenham prazo de validade menor 

do que o previsto acima. Tais exceções serão sempre comunicadas de modo expresso 

e prévio aos Participantes nos respectivos termos e condições das referidas promoções.   

 

Seção V – Proibição à cessão de Pontos/Milhas pelo Participante 

 

Art. 24. Os Pontos/Milhas emitidos pelas Associadas e acumulados pelos Participantes 

são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada a sua cessão a terceiros, a 

qualquer título, inclusive por sucessão ou herança. No caso de falecimento do 

Participante titular dos Pontos/Milhas, a sua conta perante a Associada será encerrada 

e os seus Pontos/Milhas acumulados serão cancelados, devendo isto constar dos 

Regulamentos e ser amplamente divulgado aos Participantes. 

 

Parágrafo Único. Os Benefícios resgatados, desde que válidos e legítimos, 

permanecerão em vigor até o seu efetivo uso ou cancelamento, nos termos do 

Regulamento de cada Associada. 

 

Art. 25. Com a finalidade de preservar a segurança e a proteção de dados dos 

Participantes, as Associadas devem estabelecer em seus Regulamentos e divulgar 

amplamente aos Participantes que é expressamente proibida a comercialização, pelo 

Participante, dos Pontos/Milhas oferecidos pelas Associadas, sob qualquer forma, 

incluindo, mas não se limitando, às hipóteses de compra, venda, cessões, doações, 

sucessão, herança, permuta ou qualquer outra forma de transferência gratuita ou 

onerosa de Pontos/Milhas.   

 

Parágrafo Primeiro. A comprovação de tais práticas pelos Participantes deverá ensejar 

a imediata suspensão e/ou exclusão do Participante do Programa de Fidelidade e o 

cancelamento do saldo de Pontos/Milhas, independentemente de serem tomadas pela 

Associada as medidas administrativas e judiciais cabíveis, sem que qualquer indenização 

seja devida ao Participante. 

 

Parágrafo Segundo. A vedação constante neste Artigo 25 poderá ser pontualmente 

excepcionada, na hipótese de produtos e/ou serviços desenvolvidos pelas Associadas e 

seus Parceiros, quando então serão observadas as regras específicas dos referidos 
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produtos e/ou serviços constante dos Regulamentos e/ou termos e condições de 

promoções específicas. 

 
Seção VI – Penalidades aplicáveis aos Participantes 

 
Art. 26. As Associadas deverão prever no Regulamento de seus Programas de 

Fidelidade o direito de poderem suspender e/ou excluir os Participantes e/ou de cancelar 

seu saldo de Pontos/Milhas, a qualquer tempo, independentemente de serem tomadas 

as medidas administrativas e judiciais cabíveis, no momento em que tiverem 

conhecimento de conduta ilegal ou contrária ao disposto em seus respectivos 

Regulamentos, de falsidade ou de má-fé empregadas pelos Participantes na utilização 

ou obtenção dos Pontos/Milhas e sua utilização, podendo ainda impedir seu posterior 

regresso, sem quaisquer ressarcimentos. 

 
Parágrafo Único. As Associadas deverão observar a validade e a legitimidade dos 

resgates dos Benefícios realizados nas Contas dos Participantes. Caso estes resgates 

sejam oriundos de conduta ilícita ou haja indícios de má-fé, e os Participantes não 

consigam confirmar a sua validade e legitimidade, os mesmos poderão ser cancelados 

e os Pontos/Milhas estornados à Conta do Participante. 

 

Seção VII – Reembolso de Pontos/Milhas 

  
Art. 27. As Associadas poderão realizar o reembolso de Pontos/Milhas aos Participantes, 

com o consequente cancelamento do resgate realizado e estorno dos Pontos/Milhas à 

Conta, a seu exclusivo critério, conforme termos do Regulamento do seu Programa de 

Fidelidade. O reembolso ocorrerá mediante solicitação dos Parceiros ou, em caráter 

excepcional, mediante solicitação dos Participantes e, em ambos os casos, estará 

sempre sujeito à avaliação, apuração e aprovação pelos Associados.  

 

Parágrafo Único. O reembolso de Pontos/Milhas referente ao resgate de Benefícios, 

deverá respeitar as regras específicas dos Regulamentos de cada uma das Associadas 

e seus respectivos Parceiros. 

 

Seção VIII – Prazo para Reclamação de Não Reconhecimento de Acúmulo ou 

Uso de Pontos 

 

Art. 28. No caso do Participante reclamar que a Associada não computou em sua Conta 

Pontos/Milhas que lhe eram devidos, nos termos do Regulamento, ou de o Participante 
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não reconhecer os Pontos/Milhas resgatados da sua Conta, a Associada deverá 

conceder, no mínimo, um prazo de 6 (meses) da data em que deveria ter havido o 

crédito dos Pontos/Milhas ou da data em que foi realizado o resgate dos Pontos/Milhas, 

conforme aplicável, para o Participante registrar sua reclamação perante a Associada. 

 

Parágrafo Único. Caso seja constatado que os Pontos/Milhas reclamados pelo 

Participante deveriam ter sido creditados em sua Conta, ou que foram descontados de 

sua Conta indevidamente, as Associadas deverão garantir que os Pontos/Milhas sejam 

creditados na sua Conta com a mesma data de lançamento original, isto é, a data em 

que o Participante originariamente acumulou tais Pontos/Milhas. 

 

Seção IX – Privacidade e Segurança da Informação 

 

Art. 29. As Associadas devem ter o compromisso com a privacidade e a segurança de 

seus Participantes durante todo o processo de navegação em suas plataformas, bem 

como em todos os procedimentos envolvendo coleta, uso, armazenamento e 

compartilhamento de dados dos Participantes. 

  

Art. 30. A coleta de dados dos Participantes pelas Associadas somente poderá ser 

realizada mediante consentimento livre, expresso e informado do titular dos dados.  

 

Art. 31. Os dados eventualmente coletados pelas Associadas somente poderão ser 

utilizados e compartilhados com terceiros nos limites dos termos previamente 

informados aos Participantes e da legislação aplicável.  

 

Parágrafo Único. Sem prejuízo do disposto acima, dados pessoais dos Participantes 

também poderão ser compartilhados com autoridades ou instituições governamentais 

que detiverem autorização legal para seu requerimento, nos termos da legislação 

aplicável.  

 

Art. 32. As Associadas deverão adotar procedimentos e sistemas a fim de garantir que 

as senhas de acesso dos Participantes sejam armazenadas utilizando criptografia não 

reversível, ou método semelhante, de forma a garantir maior segurança para 

Participantes, e que ninguém, nem mesmo funcionários e colaboradores das Associadas, 

tenham acesso à senha dos Participantes. 
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Art. 33. Os sistemas, processos e procedimentos utilizados pelas Associadas deverão 

conter medidas de segurança preventivas, nos termos da legislação vigente, de modo 

a fortalecer os mecanismos antifraudes. 

  

Parágrafo Único. As Associadas poderão bloquear o uso do Programa de Fidelidade 

em caso de suspeita de fraude, informando os Participantes pelo meio mais rápido 

possível, bem como excluir os Participantes de seu Programa de Fidelidade, se 

identificada a concorrência destes na fraude apurada. 

  

Art. 34. As Associadas deverão assegurar o acesso dos Participantes a informações 

relativas ao seu cadastro, saldo, registros de transações e dados pessoais nas suas 

Contas. 

 

Art. 35. Os Regulamentos deverão informar aos Participantes que as informações de 

acesso às Contas no Programa de Fidelidade, bem como o número e senha de acesso e 

de resgate são de uso pessoal, intransferível e de exclusivo conhecimento dos 

Participantes, sendo seu dever mantê-las sob estrito sigilo, não as divulgando, 

fornecendo ou compartilhando, por qualquer meio ou forma.  

 

Parágrafo Único. Os Regulamentos deverão também informar que o uso ou acesso 

indevido a tais informações, por terceiros, serão de responsabilidade exclusiva dos 

Participantes, incluindo a responsabilidade por prejuízos em decorrência da utilização 

indevida por terceiros, estando as Associadas isentas de responsabilidade por qualquer 

uso indevido. 

 

Seção X – Das Proibições às Associadas: 

 

Art. 36. É vedado às Associadas, dentre outras condutas previstas legalmente: 

 

(i) responsabilizar o Participante pelo uso fraudulento do Programa de Fidelidade 

por parte de terceiros, salvo se identificado que (a) o Participante compartilhou 

de má-fé, com culpa e/ou dolo informações sensíveis de seu login e senha com 

terceiros, autorizados ou não; (b) teve sua conta acessada por meio da prática 

de phising, voice phising ou outras formas assemelhadas de fraude, em que 

houve contribuição do Participante à ocorrência da fraude pela disponibilização 

de dados pessoais, bem como login e senha, ainda, que não intencional; e/ou 
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(c) teve problemas relacionados à linha telefônica constante de seu cadastro e 

recebeu um código de segurança nesta linha; e 

 

(ii) majorar ou instituir tarifas e anuidades que não sejam comunicadas, ao 

Participante, por qualquer meio com, no mínimo, 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

 

Seção XI – Acúmulo de Pontos/Milhas 

 

Art. 37. O acúmulo de Pontos/Milhas pelo Participante poderá ocorrer, quando o 

Participante: 

 

(i) realizar a contratação de serviços e/ou a aquisição de produtos oferecidos pelos 

Parceiros, desde que os serviços e/ou produtos sejam elegíveis ao acúmulo de 

Pontos/Milhas, conforme regras estabelecidas entre a Associada e referidos 

Parceiros;  

 

(ii) transferir os benefícios obtidos em programas e/ou promoções de incentivo à 

fidelidade, realizados pelos Parceiros; 

 

(iii) realizar transações de pagamento por meio de determinado instrumento de 

pagamento especifico elegível ao acúmulo de Pontos/Milhas, conforme previsto 

nos respectivos Regulamentos dos Programas de Fidelidade; e 

 

(iv) for contemplado, pelas Associadas, com Pontos/Milhas no âmbito de promoções 

e/ou programas de bonificação vinculados a cada Programa de Fidelidade, 

oriundos de um fato gerador. 

 

Parágrafo Único. Em qualquer dos casos, o Participante deverá ter a possibilidade de 

obter informações sobre os termos e condições específicos para acúmulo e/ou 

transferência de Pontos/Milhas: (i) com os Parceiros, no momento do acúmulo e/ou 

pedido de transferência; ou (ii) com as Associadas, a qualquer tempo após a realização 

do acúmulo e/ou da transferência; ou ainda, (iii) mediante consulta no site das 

Associadas. 
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Art. 38. Para que os Pontos/Milhas sejam creditados na Conta, é necessário que o 

Participante informe o número de identificação da referida Conta, conforme aplicável, e 

cumpra os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do acúmulo.  

 

Parágrafo Primeiro. Para determinados Parceiros, as Associadas poderão estabelecer 

que a informação do número de cadastro seja apresentada previamente à realização da 

aquisição do produtos e/ou serviços.  

 

Parágrafo Segundo. As Associadas poderão disciplinar prazo retroativo distinto para 

solicitação de acúmulo dos Pontos/Milhas, conforme definido em seus respectivos 

Regulamentos. 

 

Art. 39. Os Pontos/Milhas acumulados pelo Participante serão creditados pela Associada 

na respectiva Conta (i) após o Parceiro ter comunicado à Associada a realização de uma 

operação que gere o direito ao acúmulo nos termos do Regulamento; e/ou (ii) pela 

própria Associada quando o fato gerador decorrer de produto ou promoção desta, bem 

como de produto não oriundo de Parceiro da Associada. 

 

Parágrafo Primeiro. As Associadas poderão exigir que o Participante apresente os 

documentos comprobatórios da realização de uma operação que gere o direito ao 

acúmulo de Pontos/Milhas afim de realizar o respectivo crédito na Conta.  

 

Parágrafo Segundo. As Associadas deverão assegurar a existência de canais de 

comunicação efetivos para que o Participante possa entrar em contato com o Parceiro 

e/ou a Associada para comunicar casos de não realização do crédito de Pontos/Milhas 

na Conta, ou ainda, casos em que o número de Pontos/Milhas creditado esteja em 

desacordo com o acúmulo realizado. 

 

Art. 40. A Associada poderá realizar o estorno dos Pontos/Milhas creditadas na Conta, 

bem como cancelamento de eventuais transações realizadas pelo Participante, apenas 

nas seguintes hipóteses: 

 

(i)  o produto e/ou serviço gerador do acúmulo de Pontos/Milhas não seja 

devidamente efetivado, incluindo em razão da falto do respectivo pagamento, 

caso aplicável; 
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(ii)  seja identificado que os Pontos/Milhas foram adquiridos de forma ilícita, 

irregular ou fraudulenta;  

 

(iii)  seja identificado que o resgate do Benefício ocorreu de forma ilícita, irregular 

ou fraudulenta; e 

 

(iv)  erro no cômputo dos Pontos/Milhas creditados.  

 

Seção XII – Resgate de Pontos/Milhas 

 

Art. 41. Os Participantes que possuam Pontos/Milhas acumulados em sua Conta 

poderão realizar operações de resgate, que consistem na troca dos Pontos/Milhas por 

Benefícios. 

 

Art. 42. O resgate não poderá ser realizado mediante a somatória de Pontos/Milhas de 

diferentes Participantes. 

 

Parágrafo Único. A vedação constante neste Artigo 42 poderá ser pontualmente 

excepcionada, na hipótese de produtos e/ou serviços desenvolvidos pelas Associadas e 

seus Parceiros, quando então serão observadas as regras específicas dos referidos 

produtos e/ou serviços constante dos Regulamentos e/ou termos e condições de 

promoções específicas. 

 

Art. 43. O resgate de Pontos/Milhas poderá implicar eventuais custos, ônus e/ou taxas 

aos Participantes, dependendo do tipo de Benefício resgatado e/ou o canal utilizado para 

realizar o resgate. Os valores dos produtos ou serviços serão indicados de forma clara 

e precisa em Pontos/Milhas no momento da finalização do resgate. As Associadas 

deverão assegurar que os Participantes sejam informados pelos Parceiros acerca de tais 

custos e/ou ônus no momento do resgate e nos canais de comunicação disponibilizados 

pelas Associadas, caso tais custos, ônus e/ou taxas não estejam incluídos no valor total 

de Pontos/Milhas necessários à conclusão do resgate. 

 

Art. 44. As Associadas deverão assegurar que os Participantes tenham acesso de forma 

clara e precisa a todas as regras e condições para a realização do resgate de 

Pontos/Milhas, através do Regulamento e outros meios de comunicação que possam ser 

disponibilizados aos Participantes. 
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Art. 45. Para conferir maior segurança no momento do resgate, as Associadas poderão 

solicitar a inserção de um código de autorização. 

 

Art. 46. As condições específicas aplicáveis ao resgate de Pontos/Milhas, tais como 

quantidade e equivalência de Pontos/Milhas para cada Benefício serão definidas pelas 

Associadas, isoladamente ou em conjunto com os Parceiros, no âmbito dos seus 

respectivos Regulamentos, podendo sofrer alterações periódicas. A divulgação destas 

alterações será feita pelas Associadas e/ou pelo Parceiro através do site, e-mail, 

propaganda, entre outros meios de comunicação que possam ser disponibilizados aos 

Participantes. 

 

Art. 47. Considerando que os Benefícios disponíveis para resgate são criados, 

desenvolvidos e gerenciados, de forma independente, pelos Parceiros, sem qualquer 

intervenção ou participação das Associadas, estas deverão: 

 

(i) informar aos Participantes, de forma clara, precisa e constante, que as 

Associadas não têm qualquer responsabilidade, seja direta, indireta, subsidiária ou 

solidária, pelos Benefícios, de forma que qualquer defeito ou vício relativo aos mesmos, 

bem como atrasos ou ausência de entregas e indisponibilidade de estoque, deverão ser 

reclamados diretamente ao Parceiro responsável; e 

 

(ii) não obstante o disposto acima, envidar os seus melhores esforços, nos limites 

estabelecidos nas condições das respectivas parcerias comerciais com os Parceiros, para 

auxiliar os Participantes na resolução dos problemas eventualmente enfrentados com 

os Benefícios fornecidos pelos Parceiros.  

 

CAPÍTULO V – CONSELHO DE ÉTICA E AUTORREGULAÇÃO1 

 

Art. 48. A ABEMF contará com um Conselho de Ética e Autorregulação, observado o 

disposto no estatuto social da Associação e neste Capítulo V do Código. 

 

                                                           
1 Comentário PNA p/ ABEMF: Verificar necessidade de atualização do Estatuto Social para a criação deste 
Órgão. 
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Seção I – Composição e Funcionamento 

 

Art. 49. O Conselho de Ética e Autorregulação será composto de 06 (seis) a 08 (oito) 

membros, representante de cada Associada, todos eleitos pela assembleia geral da 

Associação, cumprindo mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Poderá 

ser indicado um membro independente, para Presidência do Conselho, observado 

regimento interno próprio.  

 

Art. 50. O Conselho de Ética e Autorregulação, observado o quórum de instalação de 

ao menos 05 (cinco) membros, reunir-se-á (i) sempre que julgar necessário; ou (ii) 

sempre que solicitado por 2 (dois) ou mais Associadas, ou (iii) por determinação da 

assembleia geral da Associação. 

 

Parágrafo Único. As deliberações do Conselho de Ética e Autorregulação serão 

tomadas pela maioria simples dos seus membros. 

 

Seção II – Competência e Atribuições 

 

Art. 51. Compete ao Conselho de Ética e Autorregulação, entre outras: 

 

(i)  orientar, aconselhar e responder às consultas formuladas pelas Associadas 

sobre questões relativas a este Código; 

 

(ii)  designar comitês disciplinares e eleger os respectivos membros, para fins de 

investigação e avaliação de comportamento das Associadas incompatíveis com este 

Código; 

 

(iii) aplicar penalidades para os casos de práticas e/ou condutas das Associadas 

incompatíveis com este Código; e 

 

(iv)  designar o seu presidente. 

 

Art. 52. No caso de omissão ou lacuna neste Código, o assunto será submetido à 

deliberação do Conselho de Ética e Autorregulação. 
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Art. 53. O Conselho de Ética e Autorregulação poderá elaborar e divulgar diretrizes ou 

pareceres de orientação que reflitam seu entendimento sobre determinadas condutas e 

infrações, sendo que tais diretrizes ou pareceres vincularão as decisões dos comitês 

disciplinares em julgamentos futuros. 

 

Parágrafo Único. As diretrizes ou pareceres de orientação serão numerados em ordem 

sequencial com indicação dos dispositivos deste Código e levados ao conhecimento das 

Associadas por meio de publicações da ABEMF ou mediante inserção na página da 

internet. 

 

Art. 54. Compete privativamente ao Conselho de Ética e Autorregulação propor 

alterações às disposições deste Código, as quais serão submetidas à deliberação da 

assembleia geral da Associação, convocada na forma prevista no seu estatuto social. 

 

Parágrafo Único. Cada Associada poderá propor alterações às disposições do presente 

Código ao Conselho de Ética e Autorregulação, que deverá avaliá-las e, caso as julgue 

pertinentes, submetê-las à deliberação da assembleia geral da Associação. 

 

CAPÍTULO VI – PROCESSO E SANÇÕES DISCIPLINARES 

 

Art. 55. O cumprimento do disposto neste Código é obrigatório a todas as Associadas, 

estando, em caso de descumprimento, sujeitas a penalidades e sanções disciplinares a 

serem decididas pelo Conselho de Ética e Autorregulação. 

 

Art. 56. Sujeitar-se-á ao processo disciplinar aquele que incorrer em qualquer conduta 

comissiva ou omissiva que viole os preceitos previstos neste Código, com aplicação das 

seguintes penas: 

 

(i) advertência; 

 

(ii) multa; ou 

  

(iii) suspensão. 

 

Parágrafo Primeiro. A pena de multa poderá ser aplicada nos casos de reincidência 

ou quando a gravidade da falta assim a justificar, conforme deliberação fundamentada 
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pelo Conselho de Ética e Autorregulação, e não poderá exceder 2 (duas) vezes o valor 

da contribuição vigente, por ocasião da infração. 

 

Parágrafo Segundo. A pena de suspensão, que não deverá ultrapassar 6 (seis) meses, 

poderá ser aplicada aos membros da Associação que: (i) vierem a reincidir, nos últimos 

2 (dois) anos, no cometimento de infração já punida com a pena de multa; ou (ii) a 

gravidade da falta justificar a sua aplicação, reconhecida com base em deliberação 

fundamentada pelo Conselho de Ética e Autorregulação.  

 

Art. 57. As penalidades somente serão aplicadas após processo disciplinar em que será 

assegurado amplo direito de defesa à Associada, podendo esta recorrer à assembleia 

geral da Associação da decisão proferida pelo Conselho de Ética e Autorregulação, e 

àquela não será permitida majorar a pena aplicada por este. 

 

CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 58. A ABEMF e suas Associadas se comprometem a envidar seus melhores esforços 

para divulgar a existência deste Código e suas disposições a todas as Associadas e ao 

mercado em geral.  

 

Parágrafo Único. Quaisquer alterações ao presente Código deverão ser igualmente 

divulgadas a todas as Associadas e ao mercado em geral. 

 

Art. 59. O presente Código foi aprovado na assembleia geral da ABEMF realizada em 

30 de maio de 2017, sendo que em caso de qualquer alteração ao presente Código o 

presente Artigo será atualizado para refletir o órgão deliberativo e data que aprovou a 

respectiva alteração.  

 

Art. 60. O presente Código entra em vigor em 90 (noventa) dias contados da data de 

sua aprovação, sendo imediatamente aplicável a todas as Associadas efetivas em tal 

data.  

 

Parágrafo Primeiro. O Código será aplicável a qualquer nova Associada na data da 

assunção de sua condição como tal por deliberação da assembleia geral da ABEMF.  
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Parágrafo Segundo. Ficam excepcionadas da aplicação imediata as condições cujo 

cumprimento requeira desenvolvimento sistêmico relevante por parte das Associadas, 

as quais passarão a ser exigidas em 180 (cento e oitenta) dias contados, conforme o 

caso, da data (i) de entrada em vigor do presente Código disposta no caput; ou (ii) da 

assunção da condição de Associada à ABEMF por deliberação da assembleia geral para 

as novas Associadas. 

* * * * * 
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I - NOME DO PROGRAMA

Kop Club

II - SOBRE O PROGRAMA

O Kop Club tem como objetivo reconhecer e presentear os clientes Kopenhagen e Kop Koffee, por 
troca de pontos geradas por compras nas lojas físicas das duas redes e por meio da plataform
commerce Kopenhagen.

REGULAMENTO
 KOP CLUB
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III - COMO PARTICIPAR

Ao manifestar a aceitação de participar do Programa, o consumidor deve realizar um cadastro na
loja onde for realizada a compra ou pelo site www.kopclub.com.br, e os seguintes dados serão inse
cadastro inicial:

NOME
CPF
CELULAR COM DDD
E-MAIL
DATA DE NASCIMENTO

Após a realização desse cadastro inicial, será necessário a complementação das informações por 
site do Programa, com o preenchimento das informações, Endereço, Estado Civil, Sexo, etc.

Os cadastros e pontuações de Participantes são únicos, pessoais e intransferíveis, não sendo po
inscrição conjunta de duas ou mais pessoas sob a mesma identificação. Ao efetivar seu cadastro
dados básicos, tanto através da loja quanto pelo site www.kopclub.com.br, o participante deixa c
tem amplo conhecimento e concorda de modo pleno e irrestrito com todos os termos e co
estabelecidas no presente regulamento, e recebe automaticamente 50 pontos bônus. Ao pree
cadastro completo, o participante ganha mais 50 pontos bônus, ambos com prazo de validade de 4
Essas pontuações de bonificação poderão ser alteradas ou extintas a qualquer momento sem aviso 
serão válidas até 31/12/2021.

Após efetuar o cadastro na loja, ao acessar o site pela primeira vez o participante terá como login e 
número do CPF informado no momento do cadastro.

Após o primeiro acesso o participante poderá trocar a senha a qualquer momento, mas aconselha-s
desde logo.

O Participante somente receberá pontos relativos a transações realizadas após a confirmação
cadastro. Cadastros realizados através de parcerias, que tenham em sua URL a extensão (e
www.kopclub.com.br/facebook) só terão a pontuação bonificada caso o novo cadastro seja r
especificamente através da URL informada na comunicação da ação.

Exemplo: “Pontuação bonificada somente para cadastros realizados via Facebook”

IV - PARTICIPANTES

Todos os consumidores, pessoas físicas, residentes no Brasil e maiores de 16 anos, que ad
produtos Kopenhagen e/ou Kop Koffee em qualquer uma das lojas físicas das suas redes ou da pla
e-commerce Kopenhagen, estão aptos a participar gratuitamente do KOP CLUB, salvo exceção
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Caso optem por participar, o interessado deverá realizar o preenchimento de um cadastro na própri
pelo site.

Não é permitida a participação de franqueados, funcionários e/ou colaboradores das lojas Kopen
Kop Koffee, sejam elas próprias ou franqueadas.

V - PONTUAÇÃO

O consumidor já participante do programa, que não esteja com seu cadastro mínimo já preench
receberá as pontuações das compras até que regularize sua adesão ao programa com o preenchim
todas as informações básicas necessárias (Nome, CPF, Celular com DDD, e-mail e data de nascime

Todas as compras efetuadas pelos consumidores cadastrados no KOP CLUB, irão gerar pontos
participante, considerando-se as seguintes regras:

No ato de cada compra em lojas físicas, o consumidor deverá informar seu CPF, para que seus
sejam creditados em até 24 horas. A pontuação só será creditada com a presença física do cliente
sendo totalmente vedada à atribuição de pontos à cadastros de terceiros, podendo ser exig
documento de identificação com foto para conferência. Já para as compras efetuadas atravé
commerce Kopenhagen, a pontuação será creditada no CPF informado no cadastro do cliente no si
que o pedido for entregue ao participante. A cada real (R$) utilizado na compra de produtos na
participantes, o consumidor irá ganhar 1 (um) ponto em sua conta do KOP CLUB. Os valores refere
centavos no cupom fiscal não serão considerados no acúmulo de pontos do programa. O Program
CLUB reserva-se o direito de alterar a conversão de pontos sem aviso prévio diante d
comemorativas e/ou outras ações sazonais, inclusive para alguns produtos específicos.

A cada real (R$) utilizado na compra de produtos nas redes participantes, o consumidor irá ganha
ponto em sua conta do KOP CLUB. Os valores referentes aos centavos no cupom fiscal nã
considerados no acúmulo de pontos do programa.

O Programa KOP CLUB reserva-se o direito de alterar a conversão de pontos sem aviso prévio d
datas comemorativas e/ou outras ações sazonais, inclusive para alguns produtos específicos.

O consumidor passará a ter o direito de trocar os pontos obtidos por presentes KOP CLUB após a
no mínimo, 150 (cento e cinquenta) pontos. Trocas institucionais, trocas de vale-presentes ou co
não contabilizam pontos ao consumidor KOP CLUB.

Na hipótese de ocorrência de pontos não creditados, o consumidor deverá entrar em contato com
CONOSCO no site do programa, com até 4 dias a contar da data da compra e enviar uma cópia
fiscal, cujos pontos não foram contabilizados para verificação e validação da equipe responsá
Programa. A Nota Fiscal deverá conter obrigatoriamente o CPF do titular do programa para
lançamento seja efetuado.
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A validação pode levar até 5 dias úteis e, em caso de validação positiva (aprovação de crédito), o p
de crédito poderá levar mais 3 dias úteis.

É importante que toda nota fiscal de compra vinculada ao Programa seja guardada para e
validações. A consulta de pontos poderá ser efetuada através do site do KOP CLUB, ou pela Ce
Atendimento 0800 771 7799, de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 17h00 e sexta-feira das 
16h00.

Compras finalizadas sem a inclusão e ou associação do CPF não poderão ser computadas no pr
Não há como recuperar vendas finalizadas sem esta “marcação” para gerar pontos no programa
para associação ao programa e geração de pontos é a do cliente presente no caixa e que está real
pagamento da compra.

Os pontos acumulados não serão, em hipótese alguma, conversíveis em dinheiro. Caso o clie
possua a quantidade mínima de pontos suficientes para efetuar a troca pelos produtos de bonificaç
será permitido complementar a quantia faltante em dinheiro ou qualquer outro meio de pagamento.

A troca dos pontos por presentes KOP CLUB é pessoal e intransferível e, poderá ser realizada som
favor do titular do cadastro.

Compras que forem atreladas a um CNPJ não serão pontuadas no programa.

VI - VALIDADE DOS PONTOS

Os pontos obtidos terão validade de 4 meses (120 dias), a contar da data do crédito dos pontos na c
participante.

Não será possível a reativação ou resgate de pontos que já tenham expirado, sendo de responsa
exclusiva do consumidor o controle de saldo e da data de expiração dos pontos de sua titularida
meio da consulta interna na área restrita do seu cadastro no site do programa.

VII - RESGATES

Todos os participantes cadastrados ganharão pontos por suas compras e esses pontos serão u
para resgate de presentes KOP CLUB. Os resgates podem ser realizados em qualquer loja Kope
participante, desde que consumidor esteja devidamente cadastrado. Para a utilização dos po
consumidor deverá atingir 150 (cento e cinquenta) pontos, no mínimo.

Os presentes KOP CLUB são pré-determinados e só poderão ser resgatados mediante compra de q
valor, apenas 24 horas após a primeira compra realizada sob o acúmulo de pontos. (validação feita 
horas da primeira compra com input de pontos).
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Com saldo mínimo a partir de 150 pontos, o consumidor poderá resgatar os seguintes produtos
pontuação correspondente:

Língua de Gato Tradicional 85g 300 pontos

Tablete Amargo 100g 300 pontos

Keep Kop Flocos de Arroz 120g 300 pontos

Tablete CSCJ 40g 150 pontos

Comprando a partir de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em lojas físicas no mês de aniversário (do d
último dia do mês), o participante do programa ganhará uma Nha Benta de 40 gramas, uma ún
sujeito à disponibilidade de estoque no momento da compra. Por questões de segurança, a Kopenh
reserva ao direito de solicitar um documento original recente e com foto para comprovação da data.

O presente KOP CLUB destina-se à utilização exclusiva do cliente cadastrado, sendo pe
intransferível, não podendo ser comercializado. Por isso, para que os resgates sejam liberados, é
que durante o processo seja informado o CPF junto com um documento do titular associado.

O cliente poderá ser bloqueado no Programa KOP CLUB a qualquer momento, caso apresente q
irregularidade no cadastro, como informações incompletas ou computadas sem veracidade, além d
nas regras do programa. Para casos de bloqueio, os clientes não terão direito a usufruir dos bene
Programa KOP CLUB, como resgate de produtos nas lojas da rede. No entanto, o cadastro pod
desbloqueado e voltar ao funcionamento normal, após sua regularização por meio do SAC KOP CLU

Caso exista algum problema com o sistema da loja no ato da troca, o resgate do presente não po
realizado e também nenhuma transação de troca ou crédito de pontos.

A troca dos pontos pelos produtos participantes está condicionada à disponibilidade desses prod
estoque nas lojas. Nenhum consumidor será prejudicado em caso de indisponibilidade tempo
estoque para troca de pontuação, devendo se dirigir a outra loja mais próxima para o resgate dos
ou entrar em contato via SAC para a realização das providencias cabíveis.

Para poder manter o fluxo de estoque das lojas, possibilitando o resgate e a fruição dos benef
presente programa a todos os participantes, os resgates realizados por cada consumidor/CPF cad
não poderão ultrapassar o limite máximo de 3.000 (três mil) pontos de troca por semana.

VIII - PRAZO DE DURAÇÃO
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O presente Programa teve início em dezembro de 2010 e não tem data prevista para término.

O consumidor terá disponível um prazo de 120 dias, contados da data de disponibilização da inform
término do Programa, para efetuar a troca dos pontos acumulados (desde que tenha acumula
pontos, no mínimo) por presentes KOP CLUB. Após 120 dias, contados a partir da data de disponib
da informação do término do Programa, não será mais permitida a troca dos pontos acumulad
consumidor.

IX - ATENDIMENTO

Todas as dúvidas relacionadas ao Programa KOP CLUB poderão ser esclarecidas no site do P
(www.kopclub.com.br), com o preenchimento do formulário de atendimento próprio, ou pelo 0800 77
de segunda a quinta-feira, das 9h00 às 17h00 e sexta-feira das 9h00 às 16h00.

X - POLÍTICA DE PRIVACIDADE

O Programa KOP CLUB registra em seus processos de cadastramento informações dos consu
participantes. Todas as informações são armazenadas em bancos de dados com alto grau de segu
restrição ao seu acesso.

As informações dos consumidores participantes são utilizadas para garantir seu acesso ao Prog
seus benefícios. Além disso, as informações armazenadas servem também para oferecer novos pro
serviços, melhorando a qualidade do atendimento aos participantes.

O Programa KOP CLUB não comercializa as informações dos consumidores participantes nem com
essa base com pessoas e empresas que não sejam parceiras. Toda a interação do Programa KO
com seus participantes é feita mediante consentimento prévio, realizado no processo de cad
alteração desta permissão pode ser feita a qualquer momento pelo site do Programa.

É de exclusiva responsabilidade do cliente a atualização dos dados de sua conta sempre que
qualquer modificação das informações ali constantes, bem como a manutenção do sigilo do n
usuário e/ou da senha de acesso relativos à sua conta pessoal, devendo o cliente comunicar imedia
à Kopenhagen em caso de perda, divulgação ou roubo da senha, ou ainda de uso não autorizado
conta. É recomendada a troca periódica da senha pessoal por motivos de segurança.

Em respeito a legislação brasileira que cuida da proteção geral de dados, o cadastro comp
consumidores poderá ser consultado, alterado ou até mesmo excluído a qualquer tempo, pelo
participante por meio da área logada do site, estando o PARTICIPANTE ciente de que a exclusão
cadastro pessoal também irá gerar a perda automática de todos os pontos acumulados no program
possibilidade de reativação.
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XI - DISPOSIÇÕES GERAIS

Os interessados pelo Programa KOP CLUB poderão fazer seus respectivos cadastros por meio
www.kopclub.com.br Poderão ser realizadas ações de pontuação sazonal, promoções pont
pesquisas de satisfação com os consumidores cadastrados no KOP CLUB, que poderão a
quantidade de pontos acumulados na compra de determinados produtos pelos participantes. Toda
ações serão previamente comunicadas a todos os consumidores cadastrados e a novos consumidor

A Kopenhagen se reserva o direito de cancelar os cadastrados no Clube que não informarem seus 
principais, como e-mail ou telefone. A Kopenhagen se reserva ao direito de a qualquer momento en
programa de fidelidade KOP CLUB, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, garantindo ao c
possibilidade de adquirir novos pontos durante este período, e garantindo ainda a troca dos
acumulados pelos produtos participantes informados no último regulamento vigente por mais 30 (tri
após decorrido esse prazo inicial, totalizando 120 (cento e vinte dias) para troca de todos os
adquiridos, nos termos do quanto previsto no tópico VIII do presente regulamento.

A participação dos clientes ao programa de relacionamento KOP CLUB será regulada exclusivam
este regulamento, que pode ser substituído ou alterado a critério único e exclusivo da Kopenha
casos omissos no presente regulamento serão interpretados com base nos princípios descritos no 
ou ainda, com base nas leis e princípios gerais de direito aplicáveis a cada caso.

AVALIAÇÃO DE FRAUDES / POSSÍVEL BLOQUEIO

A Kopenhagen possui um processo de identificação e apuração de fraudes. Dessa forma, rese
direito de, eventualmente, bloquear pontos e cadastro classificados como “suspeitos” até a valid
transação, impedindo que referidos pontos sejam trocados por prêmios. Se, mesmo assim, a sus
fraude persistir, a Kopenhagen se reserva o direito de excluir, permanentemente, o particip
Programa.

SANÇÕES LEGAIS

Em caso de confirmação de fraude, o participante deixará, automaticamente, de fazer parte do p
programa e, além de responder civil e criminalmente por tal ação, ainda estará sujeito às cond
previstas no Código Penal Brasileiro.

A Kopenhagen poderá, a qualquer momento, alterar quaisquer condições estipuladas neste Regul
desde que os participantes sejam previamente comunicados sobre as alterações. A Kopenhagen 
inclusive, alterar o critério de pontuação definido neste Regulamento, ainda que esta alteração im
redução da pontuação dos participantes.
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A utilização contínua do KOP CLUB após a divulgação de eventuais mudanças, inclusões e / ou alt
confirmará a aceitação destas pelo Participante. Portanto, o Participante se compromete, desde já
este regulamento e demais documentos aplicáveis, de tempos em tempos, de modo a ver
disposições aplicáveis em vigor. Se por qualquer motivo, alheio à vontade e controle do KOP CLUB
possível conduzir este programa de relacionamento conforme o planejado poderá ser fi
antecipadamente, mediante aviso aos Participantes. Caso o KOP CLUB tenha seu término ant
serão avisados os Participantes através dos mesmos meios utilizados para sua divulgação, explic
razões que o levaram a tal decisão e orientando quanto aos pontos já acumulados.

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo como o único órgão com
para dirimir toda e qualquer dúvida advinda deste Acordo, com renúncia expressa de qualquer o
mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O Presente Regulamento é válido a partir de 14/09/2020.



REGULAMENTO DA REDE MULTIPLUS 

A MULTIPLUS S.A. (“Multiplus”), inscrita no CNPJ sob 11.094.546/0001-75, criou, desenvolveu e mantém 
uma rede de multifidelização, denominada Rede Multiplus, a qual reúne, em uma única conta, os Benefícios 
oferecidos por diferentes empresas, doravante designados Parceiros, e seus respectivos programas de 
relacionamento e/ou de incentivo à fidelidade comercial (“Rede Multiplus”). 

A Rede Multiplus permite que pessoas físicas se associem, tornem-se participantes (“Participantes”) e 
possam escolher em quais Parceiros e/ou programas de relacionamento e/ou de incentivo à fidelidade 
comercial dos Parceiros desejam acumular Pontos, e em quais desejam resgatar Benefícios, conforme sua 
conveniência. 

O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer todas as regras e condições para participação dos 
Participantes na Rede Multiplus e se encontra registrado no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
da Capital do Estado de São Paulo, e publicado no site https://www.pontosmultiplus.com.br/home (“Site 
Multiplus”) e App. 

Para saber como a Multiplus trata os dados pessoais dos Participantes da Rede Multiplus e para saber as 
demais regras de privacidade da Rede Multiplus, consulte a Política de Privacidade no endereço: 
https://www.pontosmultiplus.com.br/_home/resources/Politica_de_Privacidade.pdf (“Política de 
Privacidade”). 

O aceite a este Regulamento se dará pelo clique no botão “Aceito”, que se encontra ao final do documento. 
Os Participantes são responsáveis pelo conhecimento do inteiro teor deste Regulamento, para decidir sobre 
sua participação na Rede Multiplus, sendo certo que mediante o aceite e adesão a este Regulamento o 
interessado estará apto a realizar seu cadastro para usufruir de todos os Benefícios e vantagens da rede. 

Para fins de demonstração da validade da aceitação deste documento pelo Participante, bem como de sua 
manifestação de vontade neste sentido, a Multiplus poderá armazenar registros de logs de sua aceitação, no 
ato de seu cadastramento. 

No caso de qualquer discordância, total ou parcial, com os termos deste Regulamento, o Participante deverá 
abster-se de efetuar o cadastro e de utilizar qualquer canal da Rede Multiplus. 

A LATAM Airlines Group S/A (“LATAM”), empresa aérea parceira da Rede Multiplus, administra direta e/ou 
indiretamente 02 (dois) programas de fidelização (i) um denominado “LATAM Fidelidade”, cuja área de 
atuação exclusiva consiste nas seguintes regiões: Brasil e Paraguai, e (ii) outro denominado “LATAM Pass”, 
cuja área de atuação consiste nas demais regiões. 

A Rede Multiplus será exclusiva para Acúmulo de Pontos e Resgate de produtos e serviços (“Benefícios”) 
oferecidos pelos Parceiros dos Programas LATAM Fidelidade e LATAM Pass nos seguintes países e regiões: 
Brasil, Paraguai, México, Estados Unidos da América, Canadá e países do continente Europeu, incluindo 
Turquia e Rússia (“Área de Atuação Multiplus”). 

1. ADESÃO DOS PARTICIPANTES AO MULTIPLUS 

1.1 Adesão do Participante. Poderá aderir e participar da Rede Multiplus toda pessoa física que tiver mais de 
02 (dois) anos de idade e for residente em qualquer das Áreas de Atuação Multiplus, independentemente de 
sua nacionalidade, desde que tenha realizado o seu cadastro de forma completa perante a Rede Multiplus, 
no Site Multiplus e App, conforme previsto neste Regulamento.  

1.1.1. Caso o Participante seja relativa ou absolutamente incapaz, nos termos da legislação vigente, o seu 
cadastro e consequente aceitação deste Regulamento deverá ser realizado por seus pais ou responsáveis, na 

https://www.pontosmultiplus.com.br/_home/resources/Politica_de_Privacidade.pdf


qualidade de assistentes ou representantes, conforme o caso, os quais ficam responsáveis pelos seus atos na 
utilização do Programa, no caso de qualquer conduta ilícita, na forma da legislação vigente. 

1.1.2. Desde 09 de maio de 2018 (inclusive), o cadastro dos atuais Participantes da Rede Multiplus e do 
Programa LATAM Fidelidade que residirem em países fora da Área de Atuação Multiplus será 
automaticamente transferido para o Programa LATAM Pass. Os referidos Participantes serão regidos pelos 
termos e condições do regulamento do Programa LATAM Pass, que deverá ser expressamente aceito pelos 
Participantes quando da primeira utilização. O perfil de Participante e o saldo de Pontos passará a ser 
administrado pelo Programa LATAM Pass, considerando a relação que 1 (um) Ponto Multiplus equivale a 1 
(uma) milha LATAM Pass. A partir dessa data, todos os Participantes que residirem fora da Área de Atuação 
Mulitplus deverão realizar sua inscrição diretamente no Programa LATAM Pass. 

1.1.3. O Participante é o único responsável pela veracidade e integridade de todas as informações prestadas 
à Multiplus, devendo manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente, seu nome, CPF (sempre que 
houver), e-mail, endereço e telefone para contato para ser possível usufruir dos prêmios, vantagens e 
Benefícios oferecidos pela Rede Multiplus. A Multiplus não se responsabiliza, em hipótese alguma, por 
quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas ou não atualizadas apresentadas pelo 
Participante. 

1.2 Aceitação do Regulamento. A adesão e participação do Participante na Rede Multiplus está sujeita aos 
termos e condições do presente Regulamento, o qual será expressamente aceito pelo Participante quando 
da efetivação do seu cadastro, por meio de seu clique no botão “Aceito”. Após tal efetivação, o Participante 
receberá o seu Número Multiplus, Senha de Acesso e Senha de Resgate, os quais o identificarão como 
Participante da Rede Multiplus e permitirão o acesso aos dados e informações de sua Conta Multiplus, 
localizada em um ambiente restrito no Site Multiplus e App. 

1.2.1. Caso o Participante não concorde com os termos deste Regulamento e, portanto, não o tenha aceitado, 
não será possível efetuar o seu cadastro, ficando vetada a sua participação à Rede Multiplus. 

1.3 Número Multiplus. O Número Multiplus será equivalente ao número de CPF/MF para Participantes 
brasileiros ou número Multiplus aleatório, criado a partir do sistema Multiplus, para Participantes 
estrangeiros ou brasileiros menores de idade que não tenham um número de CPF/MF emitido. 

1.4 Conta Multiplus. A Conta Multiplus reúne todas as informações sobre seus Pontos, incluindo o saldo e o 
prazo de validade dos mesmos, sendo de total responsabilidade do Participante consultá-las através do Site 
da Multiplus. 

1.5 Informações de uso pessoal do Participante. As informações de acesso à Conta Multiplus, bem como 
Número Multiplus, Senha de Acesso e Senha de Resgate são de uso pessoal, intransferível e de exclusivo 
conhecimento do Participante, sendo seu dever mantê-las sob estrito sigilo, não as divulgando, fornecendo 
ou compartilhando, por qualquer meio ou forma. Caso o Participante disponibilize as suas informações de 
uso pessoal a terceiros, o uso ou acesso indevido a tais informações serão de sua responsabilidade, o que 
inclui a responsabilidade por prejuízos em decorrência da utilização indevida por terceiros, eximindo a 
Multiplus por qualquer uso indevido. 

1.6 Reemissão/Alteração da Senha de Acesso e/ou da Senha de Resgate. A Senha de Acesso e a Senha de 
Resgate poderão ser reemitidas pelo Participante, a qualquer tempo, mediante respectiva solicitação na 
Central de Atendimento, pelo Site ou Aplicativo da Multiplus. 

1.7 Alteração de cadastro perante a Multiplus. A alteração do cadastro do Participante e/ou a emissão de 
novas senhas serão realizadas pelo próprio Participante, através de ferramentas de segurança 
disponibilizadas pela Multiplus.  



1.7.1. As alterações relativas ao país de residência, fora da Área de Atuação Multiplus, poderão ocorrer desde 
que observado o intervalo de 06 (seis) meses entre tais solicitações, mediante apresentação dos documentos 
comprobatórios e implicará na transferência do cadastro do referido Participante para o Programa LATAM 
Pass, conforme regras contidas no item 1.1.2., acima.  

1.7.2. Os Participantes cadastrados na Rede Multiplus que efetuarem alteração em seu cadastro, em 
qualquer dos canais de atendimento, terão as novas informações automaticamente atualizadas também no 
Programa LATAM Fidelidade e/ou Programa LATAM Pass.  

1.7.3. Desde 15 de novembro de 2015, passou a ser obrigatória a unificação da senha de acesso do Programa 
LATAM Fidelidade e da Rede Multiplus, composta por 08 (oito) caracteres. Foi, ainda, unificado o login de 
acesso, de modo que o Número Multiplus passou a ser também o Número LATAM Fidelidade, cuja alteração 
foi comunicada previamente ao Participante. Os dados de cadastro do Participante da Rede Multiplus, a 
medida de sua eventual alteração, serão continuamente incorporados na atualização cadastral no Programa 
LATAM Fidelidade, de modo a garantir a segurança dos registros. 
 
1.7.4. O Participante, ao realizar o cadastro ou solicitar alteração em seu cadastro, declara que as 
informações prestadas são fiéis e verdadeiras para todos os fins de direito, se responsabilizando, sob as penas 
da lei, por qualquer falsidade ideológica prevista na legislação, além de estar sujeito às medidas a serem 
adotadas pela Multiplus, que poderá excluir o cadastro fraudulento, a seu critério. 
 
1.8 Duplicidade de cadastro perante a Multiplus. Cada Participante será autorizado pela Multiplus a realizar 
somente 01 (um) único cadastro na Rede Multiplus, resultando em apenas 01 (uma) Conta Multiplus. Caso a 
Multiplus constate, em seus registros, a existência de 02 (dois) ou mais cadastros e/ou Contas Multiplus para 
um mesmo Participante, prevalecerá apenas um deles, a ser definido a exclusivo critério da Multiplus. A 
Conta Multiplus remanescente irá reunir todos os Pontos acumulados pelo Participante, que anteriormente 
constavam nos cadastros realizados em duplicidade, nos termos deste Regulamento. 

1.9. Adesão aos programas de relacionamento e/ou incentivo à fidelidade comercial dos Parceiros. Exceto 
para a inscrição no programa LATAM Fidelidade, o Participante que desejar usufruir dos Benefícios dos 
programas de relacionamento e/ou incentivo à fidelidade comercial dos Parceiros da rede Multiplus, 
incluindo a possibilidade de realizar o Acúmulo e/ou Resgate de Pontos, deverá obrigatoriamente realizar 
sua adesão diretamente em cada um dos programas dos Parceiros. Tal adesão estará sujeita às regras e 
condições informadas diretamente pelo Parceiro, sendo certo que em nenhum momento tal inscrição será 
realizada de forma automática pela Multiplus. 

1.9.1. Excepcionalmente, nos casos de expressa concordância do Participante, o cadastro na rede Multiplus, 
poderá ser iniciado diretamente pelos Parceiros, que farão um pré-cadastro do Participante. Neste caso, o 
Participante deverá posteriormente entrar no site da Multiplus, concluir o cadastro e aceitar o presente 
Regulamento, para que o mesmo esteja apto a receber os Pontos acumulados junto aos Parceiros e a realizar 
Resgates de produtos e/ou serviços. 

1.9.2. Adesão ao Programa LATAM Fidelidade. Aos Participantes residentes no Brasil ou Paraguai, a adesão à 
Rede Multiplus implicará também na adesão ao Programa LATAM Fidelidade, mediante aceitação expressa 
do Participante aos Regulamentos do Programa LATAM Fidelidade e da Rede Multiplus.  

1.9.3. Adesão ao Programa LATAM Pass: Aos Participantes residentes no Estados Unidos da América, Canadá, 
México ou países do continente Europeu, incluindo a Turquia e Rússia, a adesão à Rede Multiplus implicará 
também na adesão ao Programa LATAM Pass, mediante aceitação expressa do Participante aos 
Regulamentos do Programa LATAM Pass e da Rede Multiplus. 

1.10. A Multiplus não se responsabiliza pelas regras dos programas de relacionamento e/ou incentivo à 
fidelidade comercial de seus Parceiros, bem como pela coleta e pelo tratamento de dados concedidos pelos 



Participantes e/ou realizadas diretamente pelos Parceiros, em razão da adesão do Participante a seus 
programas. 

1.11. Cancelamento de Cadastro. O Participante poderá solicitar, a qualquer tempo, o cancelamento do seu 
cadastro na Rede Multiplus, perante a Central de Relacionamento ou através do Site Multiplus. 

1.11.1. Ao solicitar o cancelamento na Rede Multiplus, o Participante é informado e aceita que o seu saldo 
de Pontos Multiplus será automaticamente cancelado, não cabendo nenhum tipo de reembolso, indenização 
ou qualquer reivindicação sobre os mesmos.  

2. PONTOS MULTIPLUS 

2.1 Pontos Multiplus. Os “Pontos” ou “Pontos Multiplus” são as unidades de medida utilizadas 
pela Multiplus para contabilizar o Acúmulo e o Resgate de Benefícios oferecidos pela Rede Multiplus. Todo e 
qualquer Ponto disponível para Acúmulo e/ou Resgate na Rede Multiplus deve ter a sua utilização realizada 
em conformidade com os termos deste Regulamento. 

2.2 Validade dos Pontos. Os Pontos acumulados serão válidos para Resgate pelo período de 02 (dois) anos, a 
partir da data de lançamento dos Pontos na Conta Multiplus do Participante, e o seu débito se realizará, 
sempre, da data de lançamento mais antiga para a mais recente. A data de lançamento corresponderá à data 
em que o Participante obteve o direito ao Acúmulo de Pontos, cujo crédito se realizará, conforme prazo de 
processamento do respectivo lançamento pelo Parceiro.  

2.2.1. Para determinados produtos e/ou campanhas promocionais, a Multiplus poderá, a seu exclusivo 
critério, alterar o prazo de validade dos Pontos previsto acima, sendo que tais exceções serão sempre 
mediante comunicação prévia ao Participante, nos respectivos Termos e Condições dos referidos produtos 
e/ou campanhas promocionais.   
 
2.2.2. Alerta sobre Vencimento dos Pontos. A Multiplus encaminha periodicamente, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias para os Participantes (i) o saldo de pontos e (ii) a próxima pontuação a vencer 
para o devido acompanhamento. O Participante também poderá acompanhar a próxima pontuação a vencer, 
a qualquer momento, no site da Rede Multiplus. 

2.3 Proibição de Negociação de Pontos e de Benefícios da Rede Multiplus. Fica expressamente proibida a 
negociação, pelo Participante, dos Pontos e/ou dos Benefícios oferecidos pela Rede Multiplus, sob qualquer 
forma, incluindo, mas não se limitando à sua compra, venda, cessões, doações, permutas ou qualquer outra 
forma de disposição a terceiros dos de Pontos e/ou de Benefícios, que desvirtue a finalidade do programa de 
fidelização.  

2.4 Vedação à Cessão de Pontos. Os Pontos acumulados pelos Participantes são pessoais e intransferíveis, 
sendo expressamente vedada a sua cessão a terceiros, a qualquer título, inclusive por direito sucessório. No 
caso de falecimento do Participante titular dos Pontos, sua Conta Multiplus será encerrada e os seus Pontos 
acumulados serão cancelados. 

2.5 Conversão em dinheiro. Em nenhuma hipótese, os Pontos serão convertidos total ou parcialmente em 
dinheiro, seja em crédito em conta e/ou em pecúnia. 

2.6 Reembolso de Pontos. A Multiplus realizará o Reembolso de Pontos, mediante solicitação do Parceiro, 
cancelando o Acúmulo ou Resgate realizado e creditando os Pontos à Conta Multiplus do Participante. Os 
Pontos serão creditados na Conta Multiplus do Participante com prazo de validade igual ou superior àquele 
vigente na data de utilização dos Pontos. A Multiplus se reserva o direito de analisar cada caso 
individualmente, de modo a coibir eventual abuso de direito no Resgate de Pontos pelos Participantes.  

http://www.pontosmultiplus.com.br/


2.6.1. O Reembolso de Pontos referente ao Resgate de Benefícios e promoções dos Parceiros, incluindo, mas 
não se limitando ao reembolso do resgate de passagens, deverão respeitar as regras específicas dos 
programas de fidelização de cada um dos Parceiros. 

2.6.2. As seguintes hipóteses não ensejam o Reembolso de Pontos: 
 

(a) Produto e/ou serviço de Parceiro que, por sua natureza ou características, não seja passível de 
arrependimento; e 
 
(b) Insatisfação do Participante ao transferir Pontos para promoções e/ou programas dos de 
fidelização dos Parceiros. Uma vez transferidos os Pontos, serão aplicáveis as regras das promoções 
e/ou programas de destino. 
 

2.6.3. No caso de não reconhecimento dos Pontos utilizados pelo Participante, o mesmo terá um prazo de 
06 (seis) meses da data do Resgate para registrar sua reclamação na Multiplus e esta terá um prazo de 30 
(trinta) dias para posicionar o Participante sobre o registro desta reclamação. 

2.6.3.1 Caso seja constatado que os Pontos reclamados pelo Participante foram realmente utilizados 
indevidamente, os mesmos serão creditados na Conta Multiplus do Participante com a mesma data de 
lançamento original, isto é, a data em que o Participante originariamente acumulou tais Pontos. 

2.7 Suspensão e Exclusão do Participante por Prática Irregular. A partir de 09 de agosto de 2018, serão 
suspensos e/ou excluídos definitivamente da Rede Multiplus todos os Participantes que venham a infringir 
as regras deste Regulamento, bem como utilizem de má-fé, fraude ou ardil no Acúmulo de Pontos e/ou no 
Resgate de Benefícios, sem prejuízo de arcar com as respectivas responsabilidades civis e criminais. 

 2.7.1. Uma vez que não é possível descrever todas as hipóteses de infração às regras deste 
Regulamento e utilização de má-fé, fraude ou ardil à Rede Multiplus, abaixo algumas situações meramente 
exemplificativas:  

(a) as práticas ilegais ou contrárias às disposições deste Regulamento; 

(b) a conduta e/ou o uso irregular, inadequado ou suspeito que contribua para ocorrência de fraudes e/ou 
utilização indevida no Acúmulo de Pontos ou Resgate de Benefícios; 

(c) o Resgate de Benefícios da Rede Multiplus em favor de 25 (vinte e cinco), ou mais, terceiros distintos do 
Participante, a qualquer título, a cada período de 12 (doze) meses;  

(d) a negociação com terceiros sob qualquer forma da compra e venda de passagens aéreas  

(e) fornecimento de informações falsas ou inexatas para a realização de transações na Rede Multiplus;  

(f) fornecimento a terceiros do Número Multiplus, da Senha de Acesso e/ou Senha de Resgate;  

(g) realização de operações irregulares com cartões de crédito nos produtos oferecidos pela Rede Multiplus, 
tais como Compra, Renovação e Transferência de Pontos, Clube Multiplus, entre outros, e/ou nas operações 
com parceiros da Rede Multiplus; e  

(h) outras hipóteses não elencadas no presente item, mas identificadas como irregulares e contrárias ao 
funcionamento da Rede Multiplus. 

2.7.2. Na ocorrência das hipóteses elencadas acima, a Multiplus poderá suspender o Participante por um 
período de 06 (seis) meses ou, a depender da gravidade da situação, excluí-lo automaticamente da Rede 



Multiplus. Em caso de reincidência o Participante poderá ser excluído definitivamente da Rede.  A penalidade 
será aplicada tanto ao Participante que praticou quaisquer dos atos acima, quanto ao Participante que o 
auxiliou ou contribuiu para a prática, em violação ao disposto neste Regulamento.  

2.7.3. Durante o prazo de suspensão à Rede Multiplus, o prazo de validade dos Pontos acumulados na conta 
Multiplus do Participante ocorrerá regularmente, com vencimento dos Pontos na data original do Acúmulo. 
Em caso de exclusão da Rede Multiplus, o Participante terá o seu saldo de Pontos cancelado, 
independentemente de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis.  

3. ACÚMULO DE PONTOS NA MULTIPLUS 

3.1 Acúmulo de Pontos. O “Acúmulo de Pontos” ou “Acúmulo” pelo Participante na Rede Multiplus poderá 
ocorrer quando o Participante: 
 

(i)  Realizar a contratação de serviços e/ou aquisição de produtos oferecidos pelos Parceiros; 
 
(ii)  Participar dos programas e/ou promoções de incentivo à fidelidade comercial, promovidos pelos 
Parceiros e transferir os Benefícios obtidos em tais programas e/ou promoções para a rede Multiplus; ou 
 
(iii)  Por meio dos Produtos, tal como Compra, Renovação e Transferência de Pontos, Clube Multiplus, 
entre outros disponibilizados pela Rede Multiplus. 
 

3.1.1. O Participante poderá obter informações sobre as condições para Acúmulo e/ou transferência de 
Pontos: (a) com o Parceiro, no momento do Acúmulo e/ou pedido de transferência; ou (b) com a Multiplus, 
a qualquer tempo após a realização do Acúmulo e/ou da transferência; ou ainda, (c) mediante consulta ao 
Site Multiplus e/ou ao site disponibilizado pelo Parceiro. 

3.1.2. Não são elegíveis ao Acúmulo de Pontos os pagamentos de quaisquer impostos e taxas aeroportuárias 
ou de qualquer outra natureza, multas e penalidades que não façam parte dos Benefícios oferecidos, direta 
ou indiretamente, pelos Parceiros da Rede Multiplus.  

3.2 Crédito de Pontos na Conta Multiplus. Os Pontos acumulados pelo Participante serão creditados na sua 
Conta Multiplus em até 60 (sessenta) dias corridos após o Parceiro ter comunicado à Multiplus do referido 
Acúmulo. A Multiplus creditará Pontos na Conta Multiplus de cada Participante conforme a informação 
transmitida pelo Parceiro. Na hipótese do não crédito de tais Pontos, ou ainda, caso o número de Pontos 
creditados esteja em desacordo com o Acúmulo realizado, o Participante deverá entrar em contato 
diretamente com o Parceiro. A Multiplus não se responsabiliza por informações incorretas fornecidas por 
seus Parceiros, nem por outras incorreções delas decorrentes. 

3.3 Cobrança de taxa de transferência de Pontos pelos Parceiros da Rede Multiplus. Eventuais valores 
cobrados pelos Parceiros para transferência de Pontos para a Multiplus estarão sujeitos às condições do 
Regulamento específico de cada um dos Parceiros, eximindo a Multiplus de qualquer responsabilidade, seja 
direta ou indireta, subsidiária ou solidária pela cobrança dos mesmos perante os Participantes. 

4. RESGATE DE PONTOS 

4.1 Resgate. Os Participantes que possuam Pontos acumulados em sua Conta Multiplus poderão realizar o 
“Resgate de Pontos” ou “Resgate”, convertendo-os em Benefícios oferecidos pelos Parceiros da Rede 
Multiplus, os quais compreendem serviços, produtos, promoções e/ou programas de incentivo à fidelidade 
comercial, promovidos pelos Parceiros. 



4.2 Contabilização de Pontos para Resgate. Cada Resgate realizado deverá contabilizar os Pontos acumulados 
por um único Participante, sendo expressamente vedada a soma de Pontos de diferentes Participantes, para 
realizar um único Resgate de Pontos. 

4.3 Custos e/ou ônus do Resgate. O Resgate de Pontos pelo Participante na rede Multiplus poderá implicar 
em eventuais custos e/ou ônus, de acordo com o tipo de benefício resgatado e/ou o canal utilizado para 
realizar o Resgate, mediante a cobrança de taxas. O Participante deverá consultar as informações acerca de 
tais custos e/ou ônus no momento do Resgate, nos canais disponibilizados pela Multiplus, informados neste 
Regulamento. 

4.4 Procedimento para Resgate. 

(a) Antes de realizar qualquer Resgate de Pontos, o Participante deverá consultar as regras disponibilizadas 
no Site Multiplus e seguir as orientações nele contidas. 

(b) O Resgate de Pontos deverá ser realizado pelo Participante no Site Multiplus ou outros canais 
disponibilizados pela Multiplus. 

(c) Ao acessar o Site Multiplus, o Participante deverá informar seu Número Multiplus e sua Senha de Acesso, 
para acessar sua Conta Multiplus. 

(d) Depois de acessada a Conta Multiplus, o Participante deverá selecionar o benefício escolhido, e informar 
a sua Senha de Resgate para efetuar o Resgate dos Pontos. 

(e) As demais informações estão disponíveis para consulta no Site Multiplus. 

4.4.1 No momento do Resgate, também poderá ser solicitada a confirmação da operação através de uma 
ferramenta de segurança,. O Participante compromete-se a manter seus telefones de contato devidamente 
atualizados, bem como, manter o código de autorização recebido sob estrito sigilo, não o divulgando, 
fornecendo ou compartilhando, por qualquer meio ou forma. 

4.5 Condições específicas do Resgate. As condições específicas aplicáveis ao Resgate de Pontos, tais como 
quantidade e equivalência de Pontos para cada serviço, produto, promoção e/ou programa do Parceiro, 
serão definidas pela Multiplus, e/ou pelo Parceiro e devidamente aprovadas pela Multiplus, podendo sofrer 
alterações periódicas. A divulgação destas alterações será feita pela Multiplus e/ou pelo Parceiro aos 
Participantes através do site, e-mail, propaganda, entre outros meios de comunicação que possam ser 
disponibilizados pela Multiplus aos Participantes. 

4.6 Transferência de Pontos. Sempre que os Participantes optarem em realizar o Resgate de Pontos, 
transferindo-os para promoções e/ou programas de incentivo à fidelidade comercial dos Parceiros, aplicam-
se as seguintes condições: 

(a) As regras específicas aplicáveis à transferência de Pontos para promoções e/ou programas de incentivo 
à fidelidade comercial dos Parceiros, tais como fatores de conversão, quantidade e equivalência de 
Benefícios, serão definidas entre a Multiplus e o Parceiro, e a sua divulgação aos Participantes será 
realizada por meio do Site Multiplus e/ou outros canais disponibilizados. 

(b) Uma vez transferidos os Pontos para promoções e/ou programas de incentivo à fidelidade comercial dos 
Parceiros, não haverá a possibilidade de cancelamento da solicitação e/ou devolução dos Pontos 
Multiplus, passando a vigorar as regras vigentes para tais programas e/ou promoções de destino, as 
quais são de responsabilidade dos Parceiros e passarão a ser aplicáveis aos Pontos dos Participantes, 
inclusive com relação a eventual possibilidade de Reembolso de Pontos. 

4.7 Doações a Parceiros por meio do Resgate de Pontos. As doações realizadas pelos Participantes para os 
Parceiros exclusivamente especificados no Sites Multiplus por meio do Resgate de Pontos, não poderão ser 
utilizadas para abatimento de quaisquer tributos, em especial, o Imposto de Renda. 



4.8 Responsabilidade pelos Benefícios resgatados. Todos os Benefícios disponíveis para Resgate na Rede 
Multiplus, incluindo os serviços, produtos, promoções e programas de incentivo à fidelidade comercial dos 
Parceiros, são criados, desenvolvidos e gerenciados, de forma independente, por tais Parceiros, sem 
qualquer intervenção ou participação da Multiplus. Neste sentido, a Multiplus não tem qualquer 
responsabilidade, seja direta, indireta, subsidiária ou solidária, pelos referidos serviços, produtos, promoções 
e programas de incentivo à fidelidade comercial, de forma que qualquer defeito ou vício relativo aos mesmos 
deverá ser reclamado ao Parceiro responsável. 

O PARTICIPANTE ENTENDE QUE TODAS AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PRODUTO E/OU SERVIÇO 
RESGATADO NA REDE MULTIPLUS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO AOS RISCOS, CARACTERÍSTCAS, 
PECULIARIDADES, PRAZOS DE ENTREGA, RECEBIMENTO, RETIRADA, ENTRE OUTROS, DEVERÃO SER 
VERIFICADAS PELO PARTICIPANTE DIRETAMENTE COM O PARCEIRO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO E/OU 
SERVIÇO. 

O RESGATE DE BENEFÍCIOS, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A BEBIDAS ALCOÓLICAS, OU SERVIÇOS TAIS 
COMO ALUGUEL DE CARROS, ENTRE OUTROS, FICAM EXCLUSIVAMENTE RESTRITOS AOS MAIORES DE 18 
ANOS E CIVILMENTE CAPAZES NOS TERMOS DAS NORMAS E LEIS APLICÁVEIS. A MULTIPLUS NÃO SE 
RESPONSABILIZA POR INFORMAÇÕES ERRADAS E/OU INCONGRUENTES FORNECIDAS PELO PARTICIPANTE 
QUE, EM RAZÃO DELAS, TENHA ACESSO A PRODUTOS OU SERVIÇOS IMPRÓPRIOS PARA SUA IDADE. 

5. UTILIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES A PARCEIROS 

5.1. Em conformidade com as regras estipuladas na Política de Privacidade, a Multiplus poderá utilizar as 
informações fornecidas quando do cadastro do Participante e coletadas em razão de utilização da Rede 
Multiplus nas formas descritas neste item 5. 

5.2 A Multiplus poderá utilizar as informações de contato fornecidas pelo Participante para a divulgação de 
opções de Resgate e Acúmulo de Pontos dos Parceiros da Rede Multiplus, que a Multiplus entenda relevante 
ao Participante, com base nas informações obtidas sobre ele. 

5.3 A Multiplus poderá compartilhar as informações coletadas com seus Parceiros para a identificação de 
responsáveis pela utilização indevida dos Pontos, tanto quanto a Resgates e Acúmulos de Pontos Multiplus, 
tais como, mas não se limitando a, em caso de suspeita de fraude e/ou do cometimento de ilícitos. 

5.4. DESSA FORMA, O PARTICIPANTE DÁ O CONSENTIMENTO LIVRE, EXPRESSO E INFORMADO PARA QUE 
A MULTIPLUS UTILIZE AS INFORMAÇÕES OBTIDAS PARA ALÉM DA REGULAR DISPONIBILIZAÇÃO DE 
OPÇÕES DE RESGATE E ACÚMULO DE PONTOS, A PERSONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE, 
BEM COMO PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR CONDUTAS INDEVIDAS E/OU ILÍCITAS 
REALIZADAS UTILIZANDO-SE DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS PELA MULTIPLUS. 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 Parceiros da rede Multiplus. A Multiplus reserva-se o direito de, a qualquer tempo e independentemente 
de anuência prévia dos Participantes, incluir, excluir ou modificar a participação de Parceiros de Acúmulo 
e/ou de Resgate, na Rede Multiplus. 

6.2 Alteração do Regulamento. Este Regulamento poderá ser alterado, mediante prévia comunicação aos 
Participantes, por meio de registro do instrumento de alteração no cartório competente. 

6.3 Omissão. Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos, 
serão decididos pela Multiplus após avaliação do caso concreto. 



6.4 Validade do Regulamento. O presente Regulamento encontra-se devidamente registrado perante o Oficio 
de Registro de Títulos e Documentos da Cidade de São Paulo, revogando os regulamentos anteriores, e 
permanecerá válido indeterminadamente até que substituído, a critério da Multiplus, por novo regulamento 
devidamente registrado. 

6.5 Renúncia ou Novação. Não constituirá renúncia, ineficácia ou novação de obrigação, e nem afetará o 
direito da Multiplus de exigir o cumprimento das disposições deste Regulamento, as hipóteses que seguem 
listadas, mas que não se limitam a: (i) a omissão da Multiplus em requerer execução de qualquer disposição 
do Regulamento; (ii) a tolerância da Multiplus para o descumprimento de qualquer disposição do 
Regulamento. Toda renúncia, reconhecimento de ineficácia ou novação de obrigação somente será válida se, 
efetuada por escrito e assinada pelo representante legal da Multiplus. 

6.6 Caso Fortuito e Força Maior. A Multiplus não será considerada em mora ou inadimplemento de quaisquer 
de suas obrigações previstas neste Regulamento se o motivo de seu descumprimento decorrer de caso 
fortuito ou força maior, na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 

6.7 Independência das Disposições. Todos os termos, condições e disposições deste Regulamento são 
independentes, sendo certo que, na hipótese de qualquer de seus termos, condições ou disposições ser 
considerado, por juízo ou árbitro competente, inválido, inexequível ou ilegal, no todo ou em parte, por 
qualquer motivo, a validade e exequibilidade dos demais termos, condições e disposições, ou de partes dos 
mesmos, não serão afetadas. 

6.8 Gestão da Rede Multiplus. A Rede Multiplus, gerida de forma independente e a seu exclusivo critério, 
poderá ser suspensa, modificada ou extinta, mediante comunicação prévia aos Participantes. Em quaisquer 
das hipóteses, será resguardado o direito dos Participantes em relação aos Pontos acumulados até a referida 
data.  

6.9 Lei aplicável e foro. Esse Regulamento será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da 
República Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros estados ou 
países, sendo competente o Foro do domicílio do Participante residente no Brasil ou foro da comarca da 
capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida decorrente deste Regulamento. 

6.10 Horário Oficial.  Será considerado para efeito do presente Regulamento e eventuais Promoções da Rede 
Multiplus o horário oficial do Brasil, exceto se de forma contrária constar expressamente no regulamento de 
determinada promoção. 

Última atualização: 08.01.2019. 

 

 

______________________________________ 

MULTIPLUS S.A 
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REGULAMENTO DO PROGRAMA SMILES

 

O Programa Smiles, mantido pela Smiles Fidelidade S.A., é um programa próprio de coalizão para 
fidelização de clientes, constituído de uma plataforma de acúmulo e resgate de Milhas, por meio de uma 
ampla rede de Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros, observados os termos e condições 
deste Regulamento.

 

1. DEFINIÇÕES E CONCEITOS

 

1.1. Neste Regulamento, as seguintes palavras e expressões, quando escritas em letra maiúscula, 
possuem o significado abaixo indicado:

 

 “Ato Gerador de Milhas Smiles”: é a ação que permite acumular Milhas Smiles pelo Participante do 
Programa Smiles;

“Bilhete Aéreo”: é a passagem aérea prêmio, passível de emissão com Milhas Smiles;

“Cartão de Categoria Smiles”: é o cartão de identificação virtual, disponível à todo Participante Smiles 
para impressão no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br), em ambiente logado e mediante 
utilização dos Dados de Acesso Smiles;

“Cartão de Crédito Smiles”: significa os cartões de crédito emitidos no âmbito do arranjo de 
pagamento instituído por alguma Bandeira e emitido por uma Instituição Financeira emissora responsável, e 
que compartilhará as marcas “Smiles” e do Banco emissor, em um cartão “co-branded”. Tais cartões têm 
todas as funcionalidades de um cartão de crédito convencional, conforme práticas do mercado, inclusive 
produtos financeiros à critério do Banco emissor.

“Categoria Smiles”: são as classificações existentes do Cartão Categoria Smiles no Programa Smiles: 
Smiles, Prata, Ouro ou Diamante, ou outras que poderão vir a ser criadas;

“Clube Smiles”: é um clube de vantagens e benefícios exclusivos, administrado pela Smiles, onde o 
Participante do Programa Smiles poderá associar-se, observando os seus termos e condições, para usufruir 
de tais benefícios, independentemente de sua Categoria de Cartão no Programa Smiles, e obter 
promoções excepcionais.
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“Conta Smiles”: é a conta única do Participante do Programa Smiles, onde são registrados os 
acúmulos e resgates de Milhas Smiles, o prazo de expiração das Milhas Smiles, os dados cadastrais do 
Participante, dentre outras;

“Dados de Acesso Smiles”: é o conjunto formado pelo Número Smiles e pela Senha Smiles, que 
identifica o Participante e permite acesso e movimentação da Conta Smiles;

“Loja Virtual”: site na rede mundial de computadores, de propriedade da Smiles, onde é permitido o 
resgate de Milhas Smiles na troca por produtos e/ou serviços ofertados pelas Parceiras Aéreas, Comerciais e 
Parceiros Financeiros, acessado por meio do endereço eletrônico www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br); 

“Milha Qualificável”: é a unidade do Programa Smiles, que confere direito ao Participante à mudança 
na Categoria Smiles no Programa Smiles;

“Milha Smiles”: é a unidade do Programa Smiles que pode ser trocada por Prêmios Smiles;

“Número Smiles”: é o número de identificação do Participante no Programa Smiles; 

“Parceiras Aéreas”: são as empresas de transporte aéreo que ofertam produtos ou serviços de 
transporte aéreo no Programa Smiles, responsabilizando-se exclusivamente sobre os produtos e serviços 
resgatados no site da Smiles perante a Smiles e ao Participante;

“Parceiras Comerciais”: são as empresas parcerias da Smiles que podem ofertar seus produtos e 
serviços na Loja Virtual, bem como conceder Milhas Smiles aos Participantes e/ou oferecer produtos e 
serviços para troca “in loco”, responsabilizando-se exclusivamente sobre os produtos e serviços resgatados 
no site da Smiles perante a Smiles ao Participante;

“Parceiros Financeiros”: são as instituições financeiras que concedem Milhas Smiles aos seus usuários 
de cartões de crédito e demais produtos financeiros, conforme regras específicas estabelecidas pelo 
respectivo parceiro;

“Parceiros(as)”: quando referido, em conjunto, as Parceiras Aéreas, Parceiras Comerciais e Parceiros 
Financeiros;

“Participante”: é a pessoa física cadastrada no Programa Smiles;

“Prêmio Smiles”: é qualquer produto, serviço, vantagem e/ou benefício resgatado com Milhas Smiles 
pelo Participante nos Parceiros da Smiles; 

“Processamento do Acúmulo”: Efetivo acúmulo de Milhas na Conta Smiles do Participante;

“Programa Smiles”: é o programa de coalizão mantido pela Smiles, constituído de uma plataforma 
virtual para o acúmulo e resgate de Milhas Smiles, para obtenção de prêmios, vantagens ou benefícios 
pelos Participantes nos Parceiros da Smiles;

“Programa Parceiro”: é o programa de relacionamento ou de incentivo comercial mantido pela 
própria Parceira Aérea, Comercial ou Parceiro Financeiro;

“Regulamento”: é o presente documento, que estabelece as regras, termos e condições de 
funcionamento do Programa Smiles; 

“Requalificação”: é o ato realizado em 31 de março de cada ano civil, ocasião que se verifica se o 
Participante atingiu a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis necessários para sua 
permanência na Categoria Smiles que se encontra ou se deverá ser reclassificado na Categoria Smiles 
imediatamente inferior. 

“Senha Smiles: é a senha de uso pessoal e intransferível, para acesso à Conta Smiles;

http://www.smiles.com.br/
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“Smiles”: é a empresa Smiles Fidelidade S.A., administradora do Programa Smiles, sucessora por 
incorporação da SMILES S.A. (CNPJ/MF 15.912.764/0001-20), sociedade anônima regularmente constituída 
no país, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.730.375/0001-20, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício 
Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000, na Cidade de Barueri, Estado de 
São Paulo;

“Trecho”: Será considerado 01(um) Trecho cada voo realizado com a Parceira Aérea (origem e 
destino), independentemente de escalas ou conexões que existam no percurso.

“Trecho Qualificável(is)”: Tem o significado definido na clausula 10.1.1. e 10.1.2. abaixo. 

 

2. ADESÃO AO PROGRAMA SMILES

 

2.1. Poderão se cadastrar no Programa Smiles somente as pessoas físicas, maiores de 18 anos ou 
menores assistidos por seu(s) respectivo(s) responsável(is) legal(is), com inscrição ativa no Cadastro de 
Pessoas Físicas, junto ao Ministério da Fazenda ou documento de identificação válido no país de sua 
residência.

 

2.1.1. Caso o Participante for relativa ou absolutamente incapaz, nos termos na legislação civil 
brasileira, declara que o seu cadastro para utilização do Programa Smiles e consequente aceitação deste 
Regulamento, se deu com acompanhamento de seus responsáveis legais, na qualidade de assistentes ou 
representantes, conforme o caso, que assim, ficam responsáveis pelos seus atos na utilização do Programa 
Smiles, no caso de qualquer conduta ilícita, na forma da legislação civil vigente.

 

2.2. Antes de se inscrever no Programa Smiles, o interessado deverá ler integralmente este 
Regulamento e seus Anexos, incluindo eventuais alterações, bem como a política de privacidade do site. 
Ao solicitar o cadastramento no Programa Smiles, o interessado confirma sua adesão espontânea ao 
Programa, assim como expressa sua concordância com todas as regras, termos e condições previstos neste 
Regulamento e na política de privacidade. Em caso de discordância, não será possível a inscrição do 
interessado no Programa Smiles. 

 

2.3. A inscrição no Programa Smiles deverá ser feita pelo interessado no site www.smiles.com.br
(http://www.smiles.com.br) ou em outros canais de atendimento eventualmente disponibilizados pela Smiles. Para 
inscrição serão solicitados dados pessoais do interessado, incluindo, mas não se limitando, ao nome 
completo, nacionalidade,  sexo, data de nascimento, documento de identidade, número de inscrição no 
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, documento reconhecidamente válido para 
residentes e domiciliados no exterior, endereço para comunicação, telefone residencial, celular e endereço 
de correio eletrônico, não se admitindo que um mesmo endereço de correio eletrônico seja utilizado em 
mais de uma Conta Smiles.

 

2.3.1. A Smiles solicita os referidos dados pessoais quando do ingresso do Participante no Programa 
Smiles pelos motivos dispostos na política de privacidade que deverá ser lida e aceita pelos Participantes. 

 

http://www.smiles.com.br/
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2.3.2. É de responsabilidade do Participante manter todas as informações cadastrais completas e 
devidamente atualizadas, sob pena de não poder usufruir de todos os prêmios, vantagens e benefícios 
oferecidos pelo pelos Parceiros na plataforma do Programa Smiles.  A Smiles não se responsabiliza, em 
hipótese alguma, por quaisquer danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas apresentadas 
pelo Participante.  

 

2.4. Ao solicitar sua inscrição no Programa Smiles, o interessado declara que as informações prestadas 
são fiéis e verdadeiras, para todos os fins de direito, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei 
Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica).

 

2.4.1. Se comprovadamente falsa a informação prestada ao Programa Smiles, o interessado estará 
sujeito às sanções civis, administrativas e criminais previstas na legislação aplicável, bem como poderá o 
Participante ser excluído do Programa Smiles. 

 

3. ANÁLISE DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA SMILES

 

3.1. A análise do pedido de inscrição no Programa Smiles será efetuada pela Smiles, segundo critérios 
de análise próprios, a quem caberá deferir ou indeferir a solicitação.

 

3.2. São motivos para o indeferimento do pedido de inscrição no Programa Smiles, dentre outros:

 

a) a apresentação de informação ou documentação falsa, irregular ou insuficiente pelo interessado; 

 

b) a identificação de qualquer indício ou prova de vício, fraude ou irregularidade no cadastro; e

 

c) a tentativa de reingresso no Programa Smiles de Participante que dele tenha sido excluído, nas hipóteses 
previstas neste Regulamento.

 

3.3. Para a análise do pedido de inscrição, a Smiles poderá solicitar a apresentação de documentos 
que comprovem a identidade do interessado, bem como as demais informações por ele fornecidas.

 

4. CONTA SMILES

 

4.1. Após a aprovação do pedido de inscrição, será criada uma Conta Smiles para o Participante, na 
qual são registradas as Milhas Smiles, seus acúmulos e resgates, prazo de expiração das Milhas e os dados 
cadastrais do Participante, dentre outros.

 

4.1.1. Será fornecido a todo Participante um cartão de identificação virtual, denominado Cartão de 
Categoria Smiles, disponível para impressão no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br), na área 
logada exclusiva do Participante.

 

http://www.smiles.com.br/
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4.1.2. Após ter sua inscrição no Programa Smiles aprovada, o Participante receberá, no endereço de 
correio eletrônico por ele cadastrado, seu Número Smiles.

 

4.2. O Participante poderá ter somente uma única Conta Smiles ativa. Caso seja identificada a 
existência de mais de uma Conta Smiles para o mesmo Participante, a Smiles reserva-se no direito de 
cancelar e excluir a conta em duplicidade no cadastro, mantendo ativa a Conta Smiles que possuir o maior 
saldo de Milhas Smiles. As Milhas Smiles existentes na conta cancelada serão objeto de análise interna da 
Smiles e, não sendo o cancelamento decorrente de suspeita de fraude ou de cadastro contendo 
informações inverídicas, as Milhas Smiles serão transferidas para a conta que permanecer ativa, com o 
mesmo prazo de validade original.

 

5. CANCELAMENTO, SUSPENSÃO E EXCLUSÃO DO PROGRAMA SMILES

 

5.1 ESTE CONTRATO PODERÁ SER RESILIDO PELAS PARTES, A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE PRÉVIO AVISO, 
POR ESCRITO. 

 

5.2. É direito do Participante, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa prévia, solicitar o 
cancelamento de sua participação no Programa Smiles, mediante comunicação expressa à Central de 
Atendimento Smiles ou diretamente no site da Smiles. 

 

5.2.1. A solicitação de cancelamento somente poderá ser realizada pelo próprio Participante, ou seu 
responsável legal, caso aplicável, conforme item 2.1., sendo facultado à Smiles solicitar a apresentação de 
documentos que comprovem a identidade do solicitante.

 

5.2.2. A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO ACARRETARÁ O CANCELAMENTO DA CONTA SMILES E DAS 
MILHAS SMILES NELA REGISTRADAS. OS BILHETES AÉREOS JÁ EMITIDOS E AINDA NÃO UTILIZADOS 
PERMANECERÃO VÁLIDOS E O PARTICIPANTE PODERÁ CONSULTAR OS DADOS DO VOO E DEMAIS 
INFORMAÇÕES DIRETAMENTE COM A PARCEIRA AÉREA RESPONSÁVEL OU NA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA 
SMILES. 

 

5.2.2.1. NOS CASOS DE RESERVA DE BILHETES OU UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SMILES PARA EMISSÃO DE 
BILHETES QUE AINDA NÃO FOI(RAM) QUITADA(S) PELO PARTICIPANTE (EX. PRODUTO VIAJE FÁCIL), ESTAS SERÃO 
CANCELADAS AUTOMATICAMENTE PELA SMILES.

 

5.2.3. O PARTICIPANTE QUE SOLICITAR O CANCELAMENTO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA 
SMILES NÃO TERÁ DIREITO A NENHUM TIPO DE INDENIZAÇÃO OU REPARAÇÃO PELO CANCELAMENTO DAS 
MILHAS SMILES.

 

5.2.4. Caso o Participante solicite o cancelamento do Programa Smiles, a Smiles procederá de forma 
eficiente e cordial, sem prejuízo da cobrança das obrigações eventualmente existentes. A Smiles 
providenciará o cancelamento solicitado pelo Participante com efeitos imediatos, sem opor qualquer 
dificuldade ou obstáculo para o cancelamento.



/

 

5.3. SEM PREJUÍZO DAS SANÇÕES CIVIS, ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS CABÍVEIS, A SMILES PODERÁ 
EXCLUIR OU SUSPENDER DO PROGRAMA SMILES O PARTICIPANTE QUE:

 

a) negociar, sob qualquer forma, suas Milhas Smiles com terceiros, fora das regras previstas neste Regulamento, 
incluindo, mas não se limitando, aos casos de compra e venda irregular de Bilhetes Aéreos ou de produtos e serviços 
disponibilizados na Loja Virtual;

 

b) empregar qualquer tipo de fraude, artifício ou ardil na utilização, acumulação ou resgate de Milhas ou Prêmios 
Smiles; 

 

c) praticar qualquer conduta ilegal, irregular ou contrária ao disposto neste Regulamento ou nos regulamentos 
dos Programas Parceiros, bem como condutas contrárias à moral e aos bons costumes; 

 

d) quando o Participante fizer uso irregular, inadequado ou suspeito de sua Conta Smiles ou, de qualquer forma, 
contribuir para o uso irregular do Programa, ou causar prejuízos à Smiles ou às suas Parceiras Aéreas, Comerciais e 
seus Parceiros Financeiros;

 

e) quando o Participante, de qualquer forma, contribuir para a ocorrência de fraudes ao Programa Smiles, 
incluindo, mas não se limitando, ao fornecimento de informações falsas ou inexatas para a inscrição no Programa 
Smiles; ao fornecimento de informações falsas ou inexatas para a realização de transação com Milhas Smiles; ou à 
comunicação fraudulenta ou irregular do extravio, furto ou roubo do Cartão de Categoria Smiles ou da senha de 
acesso ao sistema.

 

f) quando o Participante, após o conhecimento do fato, deixar de comunicar imediatamente à Smiles sobre a 
ocorrência ou suspeita de extravio, furto, roubo ou violação de sua senha de acesso ao sistema, inclusive quando 
deixar de requerer o bloqueio da Conta Smiles ou a substituição da Senha;

 

g) quando o Participante fornecer seu Número e/ou Senha de acesso à Conta Smiles para terceiros.

 

5.3.1. EM CASO DE SUSPEITA, INDÍCIO OU COMPROVAÇÃO DE USO FRAUDULENTO OU IRREGULAR DA 
CONTA SMILES, DO PROGRAMA SMILES OU DA SENHA DE ACESSO DA CONTA SMILES, A SMILES PODERÁ 
SUSPENDER TEMPORARIAMENTE O USO DA CONTA SMILES, BEM COMO SOLICITAR AO PARTICIPANTE DO 
PROGRAMA O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS À ELUCIDAÇÃO DOS 
FATOS.

 

5.3.2. Ao Participante que for suspenso ou excluído do Programa Smiles, pela prática das condutas 
previstas no item 5.3, aplicam-se as regras previstas nos itens 5.2.2., 5.2.2.1 e 5.2.3.

 

5.4. A prática das condutas previstas no item 5.3 poderá ainda acarretar, a critério exclusivo da Smiles:
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A) O ESTORNO NA CONTA SMILES DAS MILHAS SMILES OBTIDAS IRREGULARMENTE OU MEDIANTE FRAUDE, ARTIFÍCIO 
OU ARDIL;

 

B) O CANCELAMENTO DOS PRÊMIOS SMILES DO PARTICIPANTE QUE COMETEU OU CORROBOROU COM A 
IRREGULARIDADE, FRAUDE, ARTIFÍCIO OU ARDIL; E

 

C) A SUSPENSÃO DO ACESSO DO PARTICIPANTE INFRATOR AO PROGRAMA SMILES, POR TEMPO INDETERMINADO.

 

5.5. A CONTA SMILES CUJO SALDO FOR IGUAL A ZERO E QUE NÃO SEJA MOVIMENTADA POR UM 
PERÍODO SUPERIOR A 12 (DOZE) MESES, PODERÁ SER CANCELADA PELA SMILES, QUE COMUNICARÁ, 
PREFERENCIALMENTE POR E-MAIL, O PARTICIPANTE QUANTO AO CANCELAMENTO, COM 30 (TRINTA) DIAS DE 
ANTECEDÊNCIA.

 

5.6. NO CASO DE FALECIMENTO DO PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES, A CONTA SMILES DE 
TITULARIDADE DO FALECIDO SERÁ IMEDIATAMENTE ENCERRADA, E AS MILHAS SMILES CANCELADAS. OS 
RESGATES REALIZADOS NA CONTA SMILES DO FALECIDO PERMANECERÃO VÁLIDOS. A UTILIZAÇÃO INDEVIDA 
DE MILHAS SMILES DO PARTICIPANTE FALECIDO SUJEITARÁ O INFRATOR À EXCLUSÃO DO PROGRAMA SMILES, 
CASO CADASTRADO, ALÉM DAS SANÇÕES CIVIS, ADMINISTRATIVAS E CRIMINAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE.

 

6. POLÍTICA DE USO E PRIVACIDADE

 

6.1. A Smiles tem o compromisso de respeitar a privacidade e o sigilo das informações pessoais, 
cadastrais, financeiras e dos demais dados acessados ou compartilhados pelo Participante do Programa 
Smiles, inclusive por meio do site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br), nos termos deste Regulamento.

 

6.1.1. Ao solicitar o cadastramento no Programa Smiles, o Participante expressamente concorda que 
as informações referidas no item 6.1 possam ser armazenadas e utilizadas pela Smiles e suas Parceiras 
Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros, com vistas ao oferecimento de produtos ou serviços, ao 
desenvolvimento de campanhas promocionais, à análise e processamento de dados e estatísticas, à 
detecção e tratamento de fraudes e outras atividades ilegais, inclusive como parte de investigações.

 

6.1.2. A autorização constante do item 6.1.1. alcança as subsidiárias, coligadas, escritórios de 
representação e terceiros selecionados pela Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros 
Financeiros, no Brasil ou no exterior.

 

6.1.3. As informações referidas no item 6.1 poderão ser acessadas, retidas ou compartilhadas em 
resposta a uma solicitação de órgão judicial, administrativo ou regulador, ou, ainda, para uso em processo 
legal ou administrativo, no Brasil ou no exterior. 

 

6.2. O Número e a Senha Smiles são de uso pessoal e exclusivo do Participante, que deve mantê-los 
em segurança, sigilo e confidencialidade, não os revelando, divulgando ou fornecendo a terceiros.

http://www.smiles.com.br/
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6.3. A Smiles expressamente recomenda que o Participante não acesse sua Conta Smiles por meio de 
computadores, celulares, tablets e demais equipamentos eletrônicos em ambientes eletrônicos não seguros, 
suspeitos, abertos, compartilhados ou que de qualquer forma possam representar riscos à transação ou 
facilitar a ocorrência de fraudes. 

 

6.3.1. A Smiles também recomenda expressamente que o Participante adote medidas de segurança 
nos computadores, celulares, tablets e demais equipamentos eletrônicos utilizados para acesso ao 
Programa Smiles, tais como, mas não se limitando, a instalação e uso de programas antivírus, anti-spywares 
e adwares.

 

6.4. A Smiles não será responsável pelo mau uso do Número e Senha Smiles do Participante, incluindo, 
mas não se limitando, às hipóteses de perda, furto ou extravio, por qualquer meio ou forma. O uso indevido 
dos dados de acesso Smiles será de exclusiva responsabilidade do Participante, incluindo a 
responsabilidade por prejuízos em decorrência da utilização indevida por terceiros, eximindo a Smiles de 
qualquer responsabilidade por tais atos.

 

6.5. O PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES COMPROMETE-SE, AINDA, A:

 

A) NÃO SOLICITAR O NÚMERO E/OU SENHA SMILES DE OUTRO PARTICIPANTE E NEM ACESSAR A CONTA SMILES QUE 
PERTENÇA A OUTRO PARTICIPANTE;

 

B) NÃO UTILIZAR O PROGRAMA SMILES PARA A PRÁTICA DE QUALQUER ATO ILEGAL, IRREGULAR OU FRAUDULENTO;

 

C) NÃO COMPARTILHAR SEUS DADOS DE ACESSO SMILES, INCLUSIVE O NÚMERO SMILES E/OU SENHA SMILES, COM 
QUALQUER OUTRA PESSOA, MESMO QUE PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES, E NEM DEIXAR QUE OUTRA PESSOA 
ACESSE SUA CONTA SMILES;

 

D) NÃO CRIAR UMA CONTA SMILES PARA QUALQUER OUTRA PESSOA ALÉM DELE PRÓPRIO, EXCETO QUANDO 
AUTORIZADO PELA SMILES;

 

E) NÃO CRIAR MAIS DE UMA CONTA SMILES PARA SI PRÓPRIO;

 

F) NAS HIPÓTESES DE SUSPENSÃO OU EXCLUSÃO DO PROGRAMA SMILES, NÃO SOLICITAR NOVA INSCRIÇÃO SEM 
PERMISSÃO EXPRESSA DA SMILES;

 

G) NÃO PRATICAR QUALQUER ATO QUE POSSA COMPROMETER A SEGURANÇA DA SUA CONTA SMILES;

 

H) NÃO TRANSFERIR A ADMINISTRAÇÃO OU GESTÃO DE SUA CONTA SMILES PARA TERCEIROS; e
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I) NO CASO DE ACESSO AO PROGRAMA SMILES POR DISPOSITIVO MÓVEL CELULAR, TABLET OU EQUIVALENTE, 
ATENTAR-SE AOS CUSTOS, TAXAS E IMPOSTOS COBRADOS POR SUA OPERADORA DE TELEFONIA E INTERNET.

 

6.6. A Smiles enviará mensagens por correio eletrônico aos Participantes do Programa Smiles acerca 
das movimentações realizadas na Conta Smiles. As mensagens, novidades e comunicações promocionais 
da Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros serão enviadas aos Participantes e, 
caso o Participante não queira recebê-las, poderá solicitar à Smiles que deixe de encaminhá-las. 

 

6.6.1. A Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e Parceiros Financeiros jamais enviam mensagens 
por correio eletrônico aos Participantes do Programa Smiles solicitando o fornecimento dos Dados de 
Acesso Smiles ou de qualquer outro dado ou informação sigilosa ou confidencial. Caso o Participante tenha 
qualquer tipo de dúvida sobre a autenticidade das mensagens recebidas em seu correio eletrônico deverá 
entrar em contato imediato com a Central de Atendimento Smiles.

 

7. MILHAS SMILES

 

7.1. A Milha Smiles é a unidade de medida utilizada pela Smiles para contabilizar o acúmulo e resgate 
de prêmios, vantagens e benefícios concedidos pelos Parceiros na plataforma do Programa Smiles.

 

7.2. AS MILHAS SMILES SÃO DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, SENDO VEDADA SUA TRANSFERÊNCIA A 
TERCEIROS, A QUALQUER TÍTULO, TAIS COMO, MAS NÃO SE LIMITANDO, ÀS HIPÓTESES DE VENDA, COMPRA, 
DOAÇÃO, PERMUTA, CESSÃO, SUCESSÃO, HERANÇA OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TRANSFERÊNCIA 
GRATUITA OU ONEROSA. AS MILHAS SMILES NÃO PODERÃO SER CONVERTIDAS EM DINHEIRO, TOTAL OU 
PARCIALMENTE, EM NENHUMA HIPÓTESE.

 

7.2.1. A vedação constante do item 7.2 deste Regulamento poderá ser pontualmente excepcionada, 
no caso de produtos ou serviços desenvolvidos pela Smiles e suas Parceiras Aéreas, Comerciais e seus 
Parceiros Financeiros, quando então serão observadas as regras específicas dos referidos produtos ou 
serviços.

 

7.3. São Atos Geradores de Milhas Smiles (Acúmulo):

 

a) a realização de voos domésticos ou internacionais com as Parceiras Aéreas, desde que os voos das Parceiras 
Aéreas sejam elegíveis para acúmulo de Milhas Smiles e observado o disposto no item 7.8; 

 

b) a aquisição de Produtos ou Serviços das Parceiras Comerciais do Programa Smiles, desde que os Produtos e 
Serviços das Parceiras Comerciais sejam elegíveis à concessão de Milhas Smiles para Acúmulo; e 

 

c) a transferência de pontos dos Parceiros Financeiros ou Comerciais para conversão em Milhas Smiles no 
Programa Smiles.
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7.3.1. As regras para acúmulo de Milhas Smiles em voos das Parceiras Aéreas são definidas por cada 
Parceira Aérea e estão disponíveis para consulta no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br). 

 

7.3.2. Com relação ao Ato Gerador de Milhas Smiles previsto na alínea “b” do item 7.3 (Parceiros 
Comerciais):

 

a) as Parceiras Comerciais do Programa Smiles definirão previamente a quantidade de Milhas Smiles atribuídas a 
cada produto ou serviço adquirido pelo Participante, devendo o Participante do Programa se informar sobre 
referidas regras de Acúmulo antes da aquisição do produto ou serviço junto aos Parceiros Comerciais; e

 

b) o acúmulo de Milhas Smiles somente será realizado quando a aquisição do produto ou serviço estiver 
completa, paga e regularmente efetuada junto ao Parceiro Comercial. 

 

7.4. Para acumular Milhas Smiles, o Participante deverá estar regularmente inscrito no Programa Smiles 
e fornecer o número de sua Conta Smiles ou CPF, conforme aplicável, quando da realização de qualquer 
Ato Gerador de Milhas Smiles junto aos Parceiros.

 

7.5. Cada um dos Atos Geradores de Milhas Smiles possui prazo específico para crédito na Conta 
Smiles do Participante. A Smiles tem até 60 (sessenta) dias de prazo, a partir da solicitação da Parceira 
Aérea, Comercial ou Parceiro Financeiro, para realizar o crédito das Milhas Smiles na Conta Smiles. O 
Participante deverá possuir os documentos comprobatórios da operação para garantir seu direito ao 
acúmulo de Milhas Smiles.

 

7.6. O Participante deverá atentar-se ao prazo para requerimento do crédito das Milhas Smiles em sua 
Conta Smiles, observando as regras estipuladas por cada Parceiro. Eventualmente, o requerimento do 
crédito das Milhas Smiles somente poderá ser realizado no momento da prática do Ato Gerador de Milhas 
Smiles, sob pena de decadência do direito.

 

7.7. As Milhas Smiles somente poderão ser creditadas uma única vez na Conta Smiles do Participante 
que praticou o Ato Gerador de Milhas Smiles. Caso o Ato Gerador de Milhas possibilite o acúmulo de 
benefícios em mais de um programa de fidelidade, o Participante deverá escolher em qual programa de 
fidelidade deseja pontuar, renunciando ao acúmulo no(s) outro(s) programa(s). As Milhas acumuladas em 
duplicidade de programas são passíveis de estorno por parte da Smiles e/ou do(s) outro(s) programa(s) de 
fidelidade.

 

7.7.1. O Acúmulo de Milhas Smiles decorrente de voos domésticos ou internacionais com as Parceiras 
Aéreas serão registradas na Conta Smiles do passageiro que efetivamente voar, por meio de seu Número 
Smiles ou CPF, independentemente de terceiro ter suportado o custo de aquisição do bilhete aéreo.

 

7.8. Conforme políticas estabelecidas pelas Parceiras Aéreas, não são Atos Geradores de Milhas 
Smiles, dentre outros que poderão ser estipulados por estas:

 

http://www.smiles.com.br/
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a) a realização de voo charter (fretado), doméstico ou internacional;

 

b) a realização de voo doméstico ou internacional com o uso de Bilhete Aéreo concedido por cortesia ou em 
premiações e sorteios das Parceiras Aéreas, Comerciais ou Parceiros Financeiros, incluindo Bilhete Aéreo resgatado 
com Milhas Smiles;

 

c) a realização de voo doméstico ou internacional com o uso de Bilhete promocional sujeito a condições 
específicas de tarifa;

 

d) a realização de voo doméstico ou internacional com o uso de Bilhete Aéreo de tarifa não regular, tais como as 
tarifas de grupo e negociadas; e

e) os pagamentos de quaisquer impostos e taxas aeroportuárias ou de qualquer outra natureza, multas e 
penalidades aplicadas pela Parceira Aérea.

 

7.9. A Smiles poderá realizar o estorno das Milhas Smiles creditadas na Conta Smiles do Participante, 
bem como cancelamento de eventuais transações realizadas pelo Participante, caso:

 

a) o Ato Gerador de Milhas Smiles não seja devidamente efetivado, incluindo o respectivo pagamento, caso 
aplicável;

 

b) seja identificado que as Milhas Smiles foram adquiridas de forma ilícita, irregular ou fraudulenta; e

 

c) seja identificado que o resgate do Prêmio Smiles ocorreu de forma ilícita, irregular ou fraudulenta. 

 

7.9.1. Nas hipóteses previstas no item 7.9, os Bilhetes Aéreos poderão ser cancelados pelas Parceiras 
Aéreas, assim como os demais Prêmios Smiles poderão ter sua entrega suspensa. Caso a entrega já tenha 
ocorrido, o Participante deverá devolvê-los intactos ou reembolsar o Parceiro Comercial.

 

8. VALIDADE DAS MILHAS SMILES

 

8.1. A validade das Milhas Smiles acumuladas variará de acordo com a categoria do Cartão de 
Categoria Smiles do Participante, na seguinte conformidade:

 

a) 36 (trinta e seis) meses, para as categorias SMILES e PRATA;

 

b) 48 (quarenta e oito) meses, para a categoria OURO;

 

c) 120 (cento e vinte) meses, para a categoria DIAMANTE.
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8.1.1. A validade será computada a partir da data e hora do crédito das Milhas Smiles na Conta Smiles 
baseado na categoria vigente antes do referido acúmulo. Os débitos em Milhas Smiles serão realizados 
pelas datas de vencimento mais próximas para as mais distantes. O Participante deverá acompanhar o 
prazo de validade e expiração de suas Milhas Smiles, por meio de informações disponíveis em sua Conta 
Smiles, no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br). 

 

8.2. As Milhas Smiles poderão ter validade diversa da prevista no item 8.1., nos casos de: 

 

a) promoções; 

 

b) bonificações; e

 

c) adesão a  determinado produto e/ou serviço da Smiles (exemplo: Clube Smiles).

 

8.2.1. Informações sobre a validade diferenciada das Milhas Smiles serão divulgadas no site 
www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br); nos termos e condições das promoções, bonificações e/ou de 
produtos ou serviços da Smiles, bem como nos outros canais de divulgação disponibilizados pela Smiles e 
observarão, no que couber, o disposto na Cláusula 9 deste Regulamento.

 

9. PRODUTOS SMILES

 

9.1. A Smiles pode desenvolver produtos específicos para possibilitar aos Participantes do Programa 
Smiles maiores possibilidades de acúmulo ou resgate de Milhas Smiles junto aos Parceiros.

 

9.1.1. Os produtos mencionados na cláusula 9.1 possuem, cada um, seu Regulamento ou Termo e 
Condições de Uso próprios, elaborados em sintonia com o presente Regulamento, e disponibilizados para 
consulta dos interessados no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br).

 

9.1.2. Os produtos mencionados na cláusula 9.1 podem ser sazonais, periódicos ou permanentes, 
sendo certo que poderão ser extintos pela Smiles a qualquer momento, sem prévio aviso. 

 

10. CARTÃO DE CATEGORIA SMILES

 

10.1. O Programa Smiles oferece 04 (quatro) tipos de Categorias Smiles para os Participantes do 
Programa Smiles em função das Milhas Qualificáveis e Trechos Qualificáveis acumulados, que variam 
conforme descrito no item 10.3., nas condições e proporções abaixo apresentadas. 

 

10.1.1. Será considerado dentro do ano civil (janeiro a dezembro) para a contabilização de 01(um) 
Trecho Qualificável as seguintes hipóteses de Trecho:

 

http://www.smiles.com.br/
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a) Trecho operado pela Parceira Aérea GOL Linhas Aéreas comprado e/ou resgatado com Milhas 
Smiles;

 

b) Trecho operado pelas Parceiras Aéreas cuja tarifa acumule Milhas Smiles e que o Participante 
tenha solicitado o acúmulo no Programa Smiles. Para ter ciência das tarifas que acumulam Milhas Smiles, o 
Participante deverá previamente consultar junto às Parceiras Aéreas nos canais disponíveis;

 

c) Trecho operados pelas Parceiras Aéreas emitidos com milhas Smiles e que tenham a participação 
de um trecho operado pela Gol Linhas Aéreas. 

 

10.1.2. Será considerado dentro do ano civil (janeiro a dezembro) para a contabilização de 01(uma) 
Milha Qualificável as seguintes hipóteses:

 

a) Para cada 10 (dez) Milhas Smiles obtidas com Cartões de Crédito Smiles, ou por meio das Milhas 
Smiles do plano do Clube Smiles ativo, dão direito a 01 (uma) Milha Qualificável, exceto milhas distribuídas a 
título de bônus, ou seja, emitidas não em decorrência da efetiva prática de um Ato Gerador de Milhas; 

 

b) Para cada 01 (uma) Milha Smiles proveniente de Parceiras Aéreas dá direito a 01 (uma) Milha 
Qualificável, exceto milhas distribuídas a título de bônus, ou seja, não em decorrência da efetiva prática de 
um Ato Gerador de Milhas.

 

10.1.2.1. As demais Milhas Smiles acumuladas não geram Milhas Qualificáveis. 

 

10.1.3. A Smiles e as Parceiras Aéreas poderão alterar a proporção de troca de Milhas Smiles em 
Milhas Qualificáveis, haja vista as condições comerciais negociadas entre as Partes. Poderão, ainda, 
estabelecer por meio de campanhas promocionais, alterações na proporção de troca por período 
determinado. Ambas as hipóteses aqui dispostas serão sempre amplamente divulgadas aos Participantes.

 

10.1.4. As Milhas Qualificáveis serão calculadas a cada transação de acúmulo, aplicando-se a 
proporção prevista no item 10.3 e arredondando-se, para cima ou para baixo, o resultado obtido.

 

10.2.  No âmbito do presente Regulamento, o Participante deverá informar seu número Smiles ou CPF 
válido para acumular Milhas Smiles e contabilizar Milhas Qualificáveis e Trechos Qualificáveis. 

 

10.2.1. Caso o interessado não esteja cadastrado no Programa Smiles quando da solicitação do 
acúmulo junto à Parceira, este ficará momentaneamente impossibilitado de acumular Milhas Smiles e 
contabilizar Milhas Qualificáveis e Trechos Qualificáveis. Para que possa acumular, o interessado deverá 
observar as regras e prazos de cada Parceira.

 

10.3. Serão consideradas as Milhas Qualificáveis e Trechos Qualificáveis voados para mudança de 
Categoria Smiles, na seguinte conformidade:
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a) CATEGORIA SMILES: É a categoria inicial do programa, destinada ao Participante que acumulou entre 0 (zero) 
e 9.999 (nove mil, novecentas e noventa e nove) Milhas Qualificáveis ou voou de 0 (zero) a 09 (nove) Trechos 
Qualificáveis com as Parceiras Aéreas durante o ano civil (janeiro a dezembro), aplicando-se as regras previstas no 
presente Regulamento; 

 

b) CATEGORIA PRATA: destinada ao Participante que acumulou entre 10.000 (dez mil) e 17.999 (dezessete mil, 
novecentos e noventa e nove) Milhas Qualificáveis ou voou de 10 (dez) a 17 (dezessete) Trechos Qualificáveis com 
as Parceiras Aéreas, durante o ano civil (janeiro a dezembro), aplicando-se as regras previstas no presente 
Regulamento. Caso o Participante supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis voados na 
quantidade acima descrita, as Milhas Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis excedentes serão considerados para a 
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente; 

 

c) CATEGORIA OURO: destinada ao Participante que acumulou entre 18.000 (dezoito mil) e 29.999 (vinte e nove 
mil, novecentas e noventa e nove) Milhas Qualificáveis ou voou 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) Trechos Qualificáveis 
 com as Parceiras Aéreas, durante o ano civil (janeiro a dezembro), aplicando-se a regras previstas no presente 
Regulamento. Caso o Participante supere a quantidade de Milhas Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis voados na 
quantidade acima descrita, as Milhas Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis excedentes serão considerados para a 
Requalificação ou upgrade de categoria no ano civil subsequente; e

 

d) CATEGORIA DIAMANTE: destinada ao Participante que acumulou a partir de 30.000 (trinta mil) Milhas 
Qualificáveis ou voou a partir de 30 (trinta) Trechos Qualificáveis com as Parceiras Aéreas, durante o ano civil 
(janeiro a dezembro), aplicando-se as regras previstas no presente Regulamento. Caso o Participante supere a 
quantidade de Milhas Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis  voados na quantidade acima descrita, as Milhas 
Qualificáveis ou Trechos Qualificáveis voados excedentes serão considerados para a Requalificação no ano civil 
subsequente.

 

11. DA DEFINIÇÃO DA CATEGORIA SMILES

 

11.1. A categoria do Participante no Programa Smiles será definida de acordo com a quantidade de 
Milhas Qualificáveis acumuladas ou pela quantidade de Trechos Qualificáveis voados durante o ano civil 
(janeiro a dezembro) com as Parceiras Aéreas, conforme apresentado na clausula 10. acima.

 

11.2. Os Cartões Smiles das categorias PRATA, OURO e DIAMANTE serão válidos a partir da data em 
que forem conquistados até o final do ano civil corrente e por um período adicional de 15 (quinze) meses.

 

11.3. O Participante que não acumular o número de Milhas Qualificáveis necessário para a 
permanência na sua atual categoria ou não voar Trechos Qualificáveis com as Parceiras Aéreas da Smiles 
na quantidade necessária para sua permanência na categoria atual, dentro do ano civil anterior (janeiro a 
dezembro), será reclassificado na categoria imediatamente inferior, com validade de 12 (doze) meses. Tal 
regra não se aplica à categoria SMILES, na qual o Participante permanecerá até que seja promovido. O 
Participante Smiles que acumular Milhas Qualificáveis para manter sua categoria atual no citado período 
terá seu cartão prorrogado, por um período adicional de 12 (doze) meses.
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11.3.1 As Milhas Qualificáveis e os Trechos Qualificáveis voados, contabilizados durante o ano civil 
(janeiro a dezembro), serão válidos até 31 de dezembro deste ano civil. A partir do dia 01 de janeiro do ano 
civil subsequente, um novo ciclo se inicia, zerando a contagem de Milhas Qualificáveis e a contagem dos 
Trechos Qualificáveis voados na Conta Smiles do Participante, exceto nas hipóteses previstas no item 10.3 
alínea: b, c e d.

 

11.4 A SMILES PODERÁ, A QUALQUER MOMENTO, MODIFICAR AS REGRAS RELATIVAS ÀS CATEGORIAS DE 
CARTÕES DE CATEGORIA SMILES, INCLUSIVE MEDIANTE O LANÇAMENTO DE NOVAS CATEGORIAS OU TRECHOS 
QUALIFICÁVEIS, SUBSTITUINDO OU NÃO AS ATUAIS, COMUNICANDO PREVIAMENTE A ALTERAÇÃO AOS 
PARTICIPANTES DO PROGRAMA SMILES, OBSERVANDO, QUANDO APLICÁVEL, OS TERMOS DO ITEM 14.4..

 

12. RESGATE DE PRÊMIOS SMILES

 

REGRA GERAL

 

12.1. O Participante poderá trocar (resgatar) suas Milhas Smiles por Prêmios Smiles, diretamente no site 
www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br), mediante o uso de seus Dados de Acesso Smiles, seguindo as 
regras constantes deste Regulamento e do próprio site.

 

12.1.1. Todas as informações necessárias para a emissão dos Bilhetes Aéreos, tais como quantidade 
necessária de Milhas Smiles, os destinos nacionais e internacionais disponíveis, as datas e horários dos voos e 
a disponibilidade de assentos, estão disponíveis no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br) para 
consulta on line pelos Participantes quando da busca pelo(s) voo(s). A quantidade de Milhas Smiles 
necessária para a emissão do Bilhete Aéreo poderá variar de acordo com a Parceira Aérea, a classe e 
destino escolhidos pelo Participante, além dos demais fatores especificados neste Regulamento.

 

12.1.2. O Participante declara que tem conhecimento de que a Smiles não pratica preços pré-
determinados para os Bilhetes Aéreos ou outros Prêmios. Os preços praticados serão aqueles disponíveis e 
informados no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br), mediante consulta prévia, e consideram, entre 
outros fatores, a disponibilidade do Prêmio pela Parceira Aérea, Comercial e/ou Parceiro Financeiro; as 
condições de oferta; demanda; disponibilidade de assentos no mercado à vista e de milhas; o preço 
vigente dos assentos no mercado à vista e de milhas; a antecedência  da compra; períodos de alta 
demanda, tais como feriados e datas comemorativas; bem como o custo de aquisição do Prêmio e as 
condições e índices macroeconômicos. 

 

12.1.3 A Smiles declara que não atua como empresa aérea, fabricante de produtos e/ou varejista, 
não controlando o estoque e quantidade de Prêmios dos Parceiros, incluindo Bilhetes Aéreos, produtos e/ou 
serviços, não podendo garantir as condições de preços disponibilizados no site www.smiles.com.br
(http://www.smiles.com.br) até que a operação desejada pelo Participante seja autorizada, confirmada e 
concluída pelas suas Parceiras.

 

BILHETES AÉREOS
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12.2. O resgate de Bilhetes Aéreos está condicionado à existência de assentos disponíveis para 
emissão com Milhas Smiles, de acordo com as regras de disponibilidade definidas pelas Parceiras Aéreas. O 
Participante do Programa Smiles deve estar ciente de que os assentos podem estar esgotados no momento 
em que ele desejar efetuar o resgate do Bilhete Aéreo.

 

12.2.1. É de responsabilidade exclusiva do Participante tomar conhecimento das regras tarifárias e do 
conteúdo do contrato de intermediação – resgate de bilhetes aéreos, que lhe será disponibilizado pela 
Parceira Aérea e pela Smiles no momento da emissão do Bilhete Aéreo. Em caso de dúvidas, o Participante 
poderá obter informações no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br) ou entrar em contato com a 
Central de Atendimento Smiles. 

 

PRODUTOS E SERVIÇOS DE PARCEIRAS COMERCIAIS

 

12.3. O Participante poderá também utilizar suas Milhas Smiles para resgatar produtos ou serviços de 
Parceiras Comerciais na Loja Virtual. A relação dos produtos ou serviços ofertados, a quantidade de Milhas 
Smiles necessárias para o resgate, assim como as regras e condições específicas de funcionamento da Loja 
Virtual podem ser encontradas no site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br). 

 

12.3.1. A rede de Parceiras Comerciais do Programa Smiles poderá sofrer alterações ao longo do 
tempo. A Smiles se compromete a manter atualizada a relação das Parceiras Comerciais divulgada no site 
www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br). 

 

12.4. Os produtos ou serviços ofertados na Loja Virtual são de responsabilidade exclusiva das Parceiras 
Comerciais. Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos aos produtos ou serviços comercializados 
na Loja Virtual devem ser obtidos pelo participante diretamente com as Parceiras Comerciais. Eventuais 
atrasos na entrega do produto ou serviço, vícios, ainda que ocultos, defeitos, trocas, cancelamentos ou 
reclamações devem ser tratados diretamente com as Parceiras Comerciais, assim como o exercício do 
direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor.

 

12.4.1. Sem prejuízo do disposto no item 12.4., a Smiles disponibilizará, por meio de sua Central de 
Atendimento, canal para atender às necessidades dos Participantes.

 

12.5. Poderão ser cobradas tarifas de resgate, emissão, cancelamento, reembolso de Milhas Smiles ou 
retirada de Prêmios Smiles, de transferência de Milhas Smiles, dentre outras, conforme estipulado pelo Smiles 
ou pelas Parceiras, ou outras tarifas, sempre amplamente divulgadas aos Participantes.

 

13. EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS

 

13.1. Para emitir Bilhetes Aéreos o Participante deverá estar com sua Conta Smiles regular, bem como 
deverá: i) acessar a área pertinente no site da Smiles; ii) ler atentamente as informações referentes a cada 
Bilhete Aéreo; iii) possuir a quantidade de Milhas Smiles necessárias para a emissão dos Bilhetes Aéreos; iv) 
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haver os Bilhetes disponíveis para emissão no momento de realização da busca; e v) ter o pagamento das 
demais taxas e valores aprovados pela sua administradora de cartão de crédito. 

 

13.2. A emissão dos Bilhetes Aéreos se efetiva com o débito das Milhas Smiles da Conta Smiles do 
Participante, bem como com o pagamento das taxas aeroportuárias e de demais serviços cobrados pela 
Parceira Aérea, caso aplicável. É de responsabilidade do Participante verificar se a emissão de seu Bilhete 
Aéreo foi devidamente concluída com o correto débito das Milhas no Site da Smiles, em sua área logada, 
bem como o efetivo pagamento das taxas e/ou serviços via cartão de crédito utilizado e/ou por meio da 
utilização  Milhas Smiles para liquidação das referidas taxas e/ou serviços, quando possível e quando 
aplicável.

 

13.2.1. A Smiles não poderá ser responsabilizada no caso da conclusão incorreta da emissão, sem que 
o Participante acompanhe todo o procedimento até sua efetiva conclusão, que é comunicada via envio 
de e-mail cadastrado pela Smiles ao Participante, bem como pela disponibilização da informação 
adequada e correta na Conta Smiles do Participante.

 

13.3. Os Bilhetes Aéreos poderão ser emitidos em nome do Participante ou de outra pessoa, no limite 
determinado pela Companhia Aérea à época do resgate e no limite determinado pela Smiles apresentado 
no item 13.3.1 abaixo. Entretanto, a responsabilidade sobre a movimentação da Conta Smiles é exclusiva 
do Participante, assim como é de sua exclusiva responsabilidade o indevido fornecimento de Número Smiles 
e/ou senha a terceiros, o que é vedado expressamente por este Regulamento e que está sujeito às sanções 
apresentadas no item 5.3., sem prejuízo das sanções cabíveis à luz do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

13.3.1. O Participante poderá emitir em sua Conta Smiles Bilhetes Aéreos para si e para até 25 (vinte e 
cinco) pessoas distintas, independentemente do grau de parentesco, afinidade e afins, a qualquer título, no 
período do ano civil (janeiro a dezembro). A cada ano civil (janeiro a dezembro) uma nova contagem se 
inicia. 

 

13.4. Os Bilhetes Aéreos poderão ser emitidos de forma independente, ou seja, o Participante poderá 
emitir trechos de ida e/ou ida e volta. Cada país estabelece regras para entrada e saída no país, portanto, 
é de responsabilidade do Participante observar a obrigatoriedade de emissão do Bilhete Aéreo de volta ao 
país de origem do voo de ida.

 

13.5. NO MOMENTO DA EMISSÃO DO BILHETE AÉREO, O PARTICIPANTE DEVERÁ OBSERVAR ATENTAMENTE 
TODOS OS CRITÉRIOS E DADOS PARA A CORRETA EMISSÃO, TAIS COMO INFORMAÇÕES PESSOAIS, NOME, CPF, 
DENTRE OUTRAS. 

O BILHETE AÉREO, UMA VEZ EMITIDO, NÃO PODERÁ SER ALTERADO EM NENHUM ASPECTO PELA SMILES, 
EXCETO QUANDO AUTORIZADO PELA PARCEIRA AÉREA E/OU QUANDO DA CONSTATAÇÃO DE 
INCONSISTÊNCIAS OPERACIONAIS OU SISTÊMICAS. 

 

13.6. O Bilhete Aéreo poderá ser cancelado, desde que autorizado pela Parceira Aérea e previsto nas 
regras tarifárias e no conteúdo do contrato de intermediação – resgate de bilhetes aéreos, sendo que, 
quando permitido pela Parceira Aérea, as Milhas Smiles válidas reembolsadas, mediante o pagamento das 
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taxas cabíveis, e o Participante poderá efetuar nova emissão a seu critério. As Milhas Smiles reembolsadas 
em virtude do cancelamento terão seu prazo de validade mantido de acordo com o prazo que estava em 
vigor quando da emissão do Bilhete cancelado. As Milhas Smiles reembolsadas, cujo prazo de vencimento 
houver expirado, não serão restituídas.

 

14. DISPOSIÇÕES FINAIS

 

14.1. O Participante expressamente reconhece a propriedade exclusiva da Smiles Fidelidade S.A. em 
relação à marca Smiles e demais marcas, produtos e serviços a elas relacionados. A adesão ao Programa 
Smiles não faz presumir, muito menos acarreta qualquer forma de licença ou autorização para que o 
Participante faça uso, gratuito ou remunerado, das marcas da Smiles. Todo e qualquer uso das marcas da 
Smiles sempre reverterão em benefício exclusivo da Smiles Fidelidade S.A. 

 

14.2. O Participante reconhece o direito da Smiles, a qualquer tempo e por ato unilateral, de aditar, 
modificar ou atualizar as regras, termos e condições deste Regulamento. Qualquer aditamento, 
modificação ou atualização serão previamente comunicados aos Participantes, por meio do site 
www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br)  e por correio eletrônico. Caso o Participante continue a usar o 
Programa Smiles depois do aviso de aditamento, modificação ou atualização deste Regulamento, isso 
caracterizará a aceitação das alterações implementadas.

 

14.3. O Regulamento do Programa Smiles, assim como eventuais aditamentos, modificações ou 
atualizações, é público e encontra-se Registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos da cidade 
de Barueri, estado de São Paulo, sob o no. 1.104.392, e averbado sob o no. 1448713, em sessão de 10 de 
dezembro de 2018. Tais documentos também estão disponíveis no site www.smiles.com.br
(http://www.smiles.com.br).

 

14.3.1. Este instrumento passará a vigorar, a partir de 01 de março de 2019 por prazo indeterminado, 
cancelando e substituindo os contratos e respectivas averbações anteriores.

 

14.4. O Programa Smiles poderá, a qualquer tempo e por ato unilateral da Smiles, ser suspenso, extinto 
ou modificado, ou ter sua gestão transferida, mediante prévia comunicação aos Participantes, com 
antecedência mínima de 90 (noventa) dias, por meio do site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br) e por 
correio eletrônico. Em qualquer hipótese, será resguardado o direito do Participante em relação às Milhas 
Smiles por ele já acumuladas até a data da suspensão, extinção ou modificação.

 

14.5. Os casos omissos neste Regulamento serão tratados diretamente entre o Participante e a 
administração do Programa Smiles. Qualquer tolerância a descumprimento ou omissão na execução de 
seus direitos por parte da Smiles, não constituirá renúncia, ineficácia ou novação dos direitos e obrigações 
ora pactuados, nem impedirá que a Smiles, ainda que extemporaneamente, requeira o cumprimento de 
tais direitos e obrigações.

 

14.6. Quaisquer exceções às regras, termos e condições deste Regulamento só valerão se constarem 
em documento escrito e assinado pelos representantes legais da Smiles.
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14.7. A Smiles não será considerada em mora ou inadimplente em relação a qualquer direito ou 
obrigação previstos neste Regulamento se o motivo do descumprimento decorrer de caso fortuito ou força 
maior, na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

 

14.8. Todas as regras, termos, condições previstas neste Regulamento são independentes. Desta 
forma, na hipótese de qualquer de suas regras, termos ou condições ser considerado, por qualquer motivo, 
por juízo ou árbitro competente, inválido, inexequível ou ilegal, no todo ou em parte, a validade e 
exequibilidade das demais regras, termos e condições, ou de partes deles, não serão afetadas. 

 

14.9. A Smiles disponibiliza o Serviço de Atendimento ao Cliente por diversos meios, conforme disposto 
neste Regulamento.

 

14.10. Este Regulamento será regido, interpretado e executado de acordo com as leis da República 
Federativa do Brasil, independentemente dos conflitos dessas leis com leis de outros estados ou países, 
sendo competente o Foro do local que o Participante entender mais pertinente, no Brasil, para dirimir 
qualquer dúvida decorrente deste instrumento. O Participante consente, expressamente, com a 
competência desse juízo, e renúncia, neste ato, à competência de qualquer outro foro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser.

 

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR SMILES

 

Smiles e Prata: 

0300 115 7001

Horário de atendimento: 

06h - 00h

 

Diamante e Ouro: 

0300 115 7007

Horário de atendimento: 

24h

 

Atendimento a Deficientes Auditivos 

Telefone: 

0800 709 0466

 

Atendimento online via Chat: www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br)
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SMILES FIDELIDADE S.A., sucessora por incorporação da SMILES S.A. (CNPJ/MF 
15.912.764/0001-20), sociedade anônima regularmente constituída no país, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 05.730.375/0001-20, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício 
Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000, na cidade de
Barueri, estado de São Paulo.
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Termos e Condições

TERMOS E CONDIÇÕES – CLUBE SMILES

 
1.         Clube Smiles, doravante “Clube Smiles” ou “Clube”, é um clube de vantagens e benefícios exclusivos, administrado pela SMILES
FIDELIDADE S.A., sucessora por incorporação da SMILES S.A. (CNPJ/MF 15.912.764/0001-20), sociedade anônima regularmente constituída no
país, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.730.375/0001-20, com sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos
21 e 22, Alphaville, CEP 06454-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, doravante denominada Smiles, onde o Participante do
Programa Smiles, administrado pela Smiles, poderá associar-se para usufruir de tais benefícios, independente de sua Categoria de Cartão no
Programa Smiles, e obter promoções excepcionais.
 

I - DA ADESÃO AO CLUBE SMILES E DA CONTRATAÇÃO DE PLANOS
 
2.         Estão aptos a associar-se ao Clube Smiles somente os Participantes do Programa Smiles que possuam CPF/MF válido no Brasil, nos
termos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ficando excetuados os Participantes do Programa Smiles com status da Conta
Smiles cancelado ou suspenso, conforme previsto no Regulamento do Programa Smiles, doravante “Associados Clube Smiles” ou
“Associados”. Para tanto, basta ao Participante do Programa Smiles optar pela associação ao Clube Smiles na opção disponível em sua Conta
Smiles, mediante a aceitação dos Termos e Condições – Clube Smiles, da escolha do plano de vantagens e benefícios a que terá direito, bem
como efetuar o pagamento mensal do valor referente ao Plano desejado, doravante “Plano” ou “Planos”, conforme item II deste instrumento
e da tabela anexa ao presente Regulamento.
 
3.         A ADESÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA SMILES AO CLUBE SMILES PODE SER FEITA PELO SITE DA SMILES
(WWW.SMILES.COM.BR (http://www.smiles.com.br/)), ONDE ESTÃO DESCRITOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DO CLUBE SMILES,
OS PLANOS, VALORES DAS MENSALIDADES E A DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS DO CLUBE SMILES A QUE O
PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES TERÁ DIREITO, OU POR MEIO DE CANAIS DISPONIBILIZADOS PELA SMILES, DE
TEMPOS EM TEMPOS.
 
4.  APÓS TER LIDO, ENTENDIDO E CONCORDADO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES – CLUBE SMILES, O PARTICIPANTE DO
PROGRAMA SMILES PODERÁ MANIFESTAR SUA ADESÃO AO CLUBE SMILES DA SEGUINTE FORMA:

a. aceitar os Termos de Condições - Clube Smiles;
b. selecionar o Plano desejado dos benefícios e vantagens, caso aplicável, e
c. informar os dados de seu cartão de crédito emitido no Brasil para realização dos pagamentos das mensalidades do Clube Smiles vinculado

ao Plano desejado e escolher o dia de vencimento de sua mensalidade. São disponibilizadas três datas para vencimento da mensalidade do
Clube Smiles: dias 05, 15 e 25 de cada mês e o Associado será cobrado de acordo com o disposto na tabela anexa ao presente
Regulamento. O Participante do Programa Smiles poderá escolher qualquer uma delas, que não poderá ser alterada. A Smiles poderá, a
seu critério, disponibilizar ao Participante Programa Smiles outras datas e formas de pagamento das mensalidades do Clube Smiles, as
quais serão informadas no site www.smiles.com.br/regulamento e/ou no momento da adesão ao Clube Smiles.

 
4.1 O Associado poderá, uma vez aderido ao Clube Smiles, solicitar a alteração de seu Plano, atualmente contratado para outros Planos
disponibilizados pela Smiles, desde que não esteja dentro do período de carência de um plano superior. Para tanto, basta que o Associado
solicite a adesão do novo Plano através do site www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br/) ou de outros canais disponibilizados pela
Smiles. As regras referentes ao novo Plano contratado, valores da mensalidade dos Planos e os Benefícios e Vantagens a ele vinculados estão
disponíveis neste Regulamento, na Tabela de Mensalidade dos Planos e Benefícios e Vantagens anexa a este Regulamento e divulgada na
Internet, por meio do site www.smiles.com.br/clube-smiles/planosebeneficios e/ou na Central de Atendimento da Smiles. Adicionalmente, o
Associado deverá observar as seguintes condições:

4.1.1 Somente os Associados cujos pagamentos de sua mensalidade estiverem em dia poderão requerer a mudança de Planos.
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4.1.2. ADESÃO À MUDANÇA DE PLANOS PELO ASSOCIADO: A adesão do Associado ao novo Plano deverá ser realizada através do site
www.smiles.com.br (http://www.smiles.com.br/) ou de outros canais disponibilizados pela Smiles, desde que os pagamentos de suas
mensalidades estejam em dia.

4.1.3. A solicitação de mudança de Plano poderá ser realizada a qualquer momento pelo Associado, mas esta solicitação só será efetivada a
partir do pagamento da nova mensalidade lançada no cartão de crédito do Associado, que poderá ocorrer no próprio mês da solicitação ou não.
Assim, após a solicitação do Associado pela mudança ao novo Plano do Clube Smiles, as novas condições do plano de
Benefícios e Vantagens vinculados a este, somente serão válidas a partir do pagamento da nova mensalidade lançada no
cartão de crédito indicado pelo Associado para o pagamento das mensalidades do Clube Smiles quando da sua adesão,
conforme item II do presente Regulamento.

Por exemplo: O vencimento da mensalidade do Associado ao Clube Smiles é todo dia 15. No dia 19 de um determinado mês,
o Associado solicita a mudança de Plano. A mudança só será efetivada no dia 15 do mês subsequente ao da solicitação, caso a
solicitação de pagamento seja aprovada pelo emissor do cartão de crédito. Em caso de pagamento recusado da nova
mensalidade do novo Plano pelo emissor do cartão de crédito do Associado, o Associado permanecerá no Plano vigente antes
da solicitação de mudança e com seu Plano suspenso até a sua regularização, nos termos do item II do presente Regulamento.
Assim, a mudança de Plano só será efetuada após a regularização do pagamento da mensalidade atual do Associado, de forma
automática.

4.1.4. A Smiles somente acatará a primeira solicitação de mudança de Plano realizada pelo Associado dentro do período correspondente a cada
ciclo de pagamento da mensalidade do Clube Smiles do Associado. Caso o Associado solicite mais de um pedido de mudança de Plano dentro
de um mesmo ciclo de pagamento da mensalidade do Clube, deverá aguardar o processamento do primeiro pedido e solicitar, novamente, no
ciclo de pagamento subsequente, a nova mudança de Plano. Para melhor esclarecimento desta condição, vejamos um exemplo:

Exemplo: Caso o Associado tenha escolhido como data de vencimento de sua mensalidade do Clube Smiles todo dia 5 e, em
um determinado mês, solicite a mudança de Plano no dia 10, e no dia 15, desse mesmo mês, solicite uma nova mudança de
Plano, esse último pedido não será acatado pela Smiles e o Associado será notificado desta recusa. Assim, a Smiles analisará
somente a solicitação de mudança de Plano ocorrida no dia 10. Outra solicitação de mudança de Plano só poderá ser requerida
pelo Associado após a solicitação de mudança de Plano anterior ser processada pela Smiles.

4.1.5 Os Associados que tiverem aderido inicialmente ao Clube Smiles por meio de ações promocionais e cancelado suas respectivas assinaturas
deverão aguardar o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data da última adesão para aderirem ao Clube Smiles por
meio de nova ação promocional de adesão. No entanto, o Participante do Programa Smiles poderá, a qualquer tempo, aderir novamente ao
Clube Smiles, desde que tal adesão não seja por meio de uma ação promocional, conforme regra contida no item 16 do presente Regulamento.
 
4.1.5.1. Do mesmo modo, os Associados que tiverem participado de ações promocionais de mudança de Plano deverão aguardar o prazo de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias contados da data da mudança de Plano promocional para participarem de uma nova ação promocional
de mudança de Plano.
 
4.1.5.2 Assim, o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da última adesão promocional do Clube Smiles, deverá ser
respeitado para futuras participações do Associado em promoções de adesão ao Clube Smiles e, também para efeito de mudança de Plano
promocional, ressalvando-se, contudo, que tais prazos não são cumulativos. Vejamos um exemplo:
 

Por exemplo: Um Participante que, em um determinado mês, tenha aderido ao Clube Smiles por meio de uma ação
promocional de adesão e cancele sua adesão após 6 (seis) meses de assinatura, somente poderá aderir novamente ao Clube,
por meio de uma promoção, após decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de adesão promocional.
Entretanto, caso esse mesmo Participante, no 7º (sétimo) mês contado da adesão promocional, venha a aderir novamente ao
Clube Smiles, sem ser por meio de uma ação promocional, e no 8º (oitavo) mês participe de uma ação promocional de
mudança de Plano, a Smiles autorizará a participação, pois o prazo de espera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias seria
válido apenas para ações promocionais de adesão, e não para ações promocionais de mudança de Plano.

 

4.1.6. Caso o Participante do Programa Smiles adira ao Clube Smiles através de uma Promoção e ainda possua benefícios
decorrentes desta promoção (Milhas Bônus, descontos em reais a receber, entre outros), em caso de solicitação de mudança
de Plano na vigência destes benefícios, os mesmos serão cancelados. Para melhor esclarecimento desta condição, vejamos um
exemplo:
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Por Exemplo: Promoção “Milhas em Dobro”. O Participante, se aderir ao Clube Smiles por meio da citada promoção, teria até
o 6º (sexto) mês o direito ao recebimento de 1.000 (mil) Milhas Bônus. Uma vez efetuada a adesão ao Clube, por meio da
promoção, caso o Associado solicite a mudança de Plano depois do pagamento da primeira mensalidade, ele não receberá a
bonificação de 1.000 (mil) Milhas Bônus a partir do 2º mês.

4.1.7. O Associado, caso opte por mudar de plano, abdicará de eventual benefício que esteja recebendo, seja Milhas Bônus ou não, pela
participação de ação promocional. Mudança de plano é caracterizada como uma nova adesão, seguindo novas regras, de acordo com as
condições estabelecidas à época.
 

II - DO VALOR DA MENSALIDADE E FORMA DE PAGAMENTO
 
5. Pela associação ao Clube Smiles, o Associado pagará à Smiles o valor vigente no momento da adesão, podendo optar pelas formas de
pagamentos disponibilizadas pela Smiles. O valor do Plano escolhido é o definido e concordado pelo Associado no momento da adesão ao
Plano, podendo ser alterado mediante aviso prévio nos termos definidos no presente Regulamento e será informado no extrato da Conta Smiles
e constará da Tabela de Mensalidade dos Planos e Benefícios e Vantagens anexa a este Regulamento e disponibilizada na Internet, por meio do
site www.smiles.com.br/clube-smiles/planosebeneficios,na Central de Atendimento da Smiles e demais canais disponibilizados pela Smiles.
 
5.1 O valor da mensalidade poderá sofrer majoração, respeitado o prazo de 12 (doze) meses contados da adesão do Associado ao Clube Smiles
ou de seu último reajuste; ou a instituição de nova cobrança aplicável ao Associado será divulgada na forma da Tabela de Mensalidade dos
Planos e Benefícios e Vantagens disponibilizada na Internet com, no mínimo, 90 (noventa) dias de antecedência à cobrança, respeitando,
também, a modalidade de pagamento escolhida e suas implicações.

 
6.         No momento da adesão, será cobrado o valor informado no momento da adesão, conforme o Plano e modalidade de pagamento
escolhido pelo Associado Clube Smiles disponível na Tabela de Mensalidade dos Planos e Benefícios e Vantagens divulgada na Internet, por
meio do site www.smiles.com.br/clube-smiles/planosebeneficios e/ou na Central de Atendimento da Smiles.
 
7.         O Associado deverá utilizar, como meio de pagamento do Clube Smiles, cartão de crédito emitido no Brasil. O Associado terá a opção
de pagar com cartão de crédito das seguintes bandeiras: American Express, Diners Club, Mastercard, Visa, Elo entre outras informadas pela
Smiles no site www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento.
 
7.1 A Smiles poderá, a seu critério, disponibilizar ao Participante Programa Smiles ou Associados outras formas de pagamento do Clube, as
quais estarão disponibilizadas no site www.smiles.com.br/clube-smiles (http://www.smiles.com.br/clube-smiles) ou informadas no
momento de sua adesão, podendo as referidas formas de pagamento apresentar regras de carência.
 
7.1.1. O PARTICIPANTE QUE TIVER ADERIDO AO PLANO ANUAL DO CLUBE SMILES (NAS MODALIDADES DE PAGAMENTO “À VISTA” OU
“PARCELADO”), DEVERÁ PERMANECER NO CLUBE SMILES PELO PERÍODO DA CARÊNCIA ESTABELECIDO À ÉPOCA DA ADESÃO (“CARÊNCIA”).
CASO O PARTICIPANTE CANCELE O CLUBE SMILES ANTES DE COMPLETAR O PERÍODO DE CARÊNCIA, A SMILES COBRARÁ DO PARTICIPANTE
UMA MULTA A SER DIVULGADA NO MOMENTO DA ADESÃO, POR MEIO DO ANEXO AO PRESENTE REGULAMENTO. NESSA HIPÓTESE, A MULTA
PODERÁ SER DESCONTADA DO VALOR TOTAL A SER REEMBOLSADO AO PARTICIPANTE, CORRESPONDENTE AOS DEMAIS MESES DO PLANO
ANUAL, CASO APLICÁVEL.

8. A Smiles dispensa o tratamento estritamente seguro aos dados confidenciais do Participante do Programa Smiles e do Associado Clube
Smiles e somente colhe os dados necessários para a prestação do serviço.
 

9. CASO, NA DATA DO PAGAMENTO, SEJA NA REGULARIZAÇÃO, NA ADESÃO OU RECORRÊNCIA, NÃO SEJA AUTORIZADA A
TRANSAÇÃO PELO EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO INFORMADO PELO ASSOCIADO, POR QUALQUER MOTIVO, O ACESSO
AOS BENEFÍCIOS DO CLUBE SMILES SERÁ SUSPENSO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO ASSOCIADO.

 

9.1 SE POR QUALQUER MOTIVO O EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZAR A TRANSAÇÃO DE PAGAMENTO DO
CLUBE, PODERÁ A SMILES, SE DISPONÍVEL ESTA FUNCIONALIDADE E POR SUA MERA LIBERALIDADE, ENCAMINHAR AO
ASSOCIADO BOLETO DE PAGAMENTO, POR MEIO DO E-MAIL INFORMADO EM SEU CADASTRO, PARA PAGAMENTO DA
MENSALIDADE NÃO AUTORIZADA PELO EMISSOR DO CARTÃO DE CRÉDITO.

 
10.        O Associado poderá solicitar a alteração do cartão de crédito utilizado para pagamento do Clube Smiles desde que observadas as
seguintes situações:
 

http://www.smiles.com.br/clube-smiles


/

a.         O Associado deseje alterar o cartão de crédito para os próximos pagamentos, independentemente da modalidade de pagamento
escolhida; e
 
b.         O Associado pretenda regularizar pagamentos em atraso. Nesta hipótese, a regularização em atraso deve ser efetuada pelo próprio
Associado por meio do site da Smiles, dentro da área logada, ou seja, opção “Minha Conta”.
 
 

III – DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS DE PLANOS
 
11. OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS DE CADA PLANO DESCRITOS NO ANEXO NÃO SÃO CUMULATIVOS COM DEMAIS BENEFÍCIOS
VINCULADOS À CATEGORIA DE UM PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES.
 

12. A Smiles, em parceria ou não com os seus Parceiros, poderá realizar promoções pontuais e exclusivas com benefícios extraordinários ou
benefícios ordinários com condições específicas e por período determinado. Tais promoções serão comunicadas com antecedência, através dos
canais de comunicação da Smiles e/ou dos Parceiros.

 
IV – ENCERRAMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES – CLUBE SMILES

 
13. O ASSOCIADO PODERÁ REQUERER O CANCELAMENTO DA ASSINATURA DO CLUBE SMILES A QUALQUER MOMENTO,
MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA À SMILES. CASO O ASSOCIADO SOLICITE O CANCELAMENTO DENTRO DO PERÍODO EM
QUE A MENSALIDADE JÁ TENHA SIDO PAGA, A ASSINATURA PERMANECERÁ EM VIGOR ATÉ UM DIA ANTES AO PRÓXIMO
VENCIMENTO QUANDO A ADESÃO OCORRER NA MODALIDADE RECORRÊNCIA.
 
14. OS ASSOCIADOS QUE TIVEREM ADERIDO AO CLUBE SMILES POR MEIO DE AÇÕES PROMOCIONAIS E CANCELADO SUAS
RESPECTIVAS ASSINATURAS DEVERÃO AGUARDAR O PRAZO DE 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DA
DATA DA ÚLTIMA ADESÃO PARA ADERIREM AO CLUBE SMILES POR MEIO DE NOVA AÇÃO PROMOCIONAL. NO ENTANTO, O
PARTICIPANTE DO PROGRAMA SMILES PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, ADERIR NOVAMENTE AO CLUBE SMILES, DESDE QUE
TAL ADESÃO NÃO SEJA POR MEIO DE UMA AÇÃO PROMOCIONAL.
 
15. O Associado pode desistir deste instrumento no prazo de 07 (sete) dias a contar da data de adesão do Associado ao Clube Smiles ou da
solicitação de alteração do Plano. Caso esse direito de arrependimento seja exercido pelo Associado, os valores eventualmente pagos, a
qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato e as Milhas Prêmios serão estornadas.
 
16. Para solicitações de cancelamento da assinatura do Clube Smiles, a Smiles disponibiliza ao Associado, em sua Conta Smiles, canal específico
para este fim.
 
17. Qualquer que seja a causa que motivou o Associado a solicitar o cancelamento de sua assinatura no Clube Smiles, a eficácia deste
instrumento perdurará pelo tempo necessário e com a finalidade única de possibilitar o pleno cumprimento de todas as obrigações do Associado
junto à Smiles e vice e versa.
 
18. Constatado, a qualquer tempo, o inadimplemento do Associado a Smiles poderá, a seu exclusivo critério, rescindir o presente instrumento,
mediante comunicação escrita, considerando-se devidas todas as obrigações contratuais do Associado, além da suspensão do uso e do
cancelamento dos Benefícios e Vantagens do Clube Smiles.
 
19. Constituirá, ainda, inadimplemento contratual, passível de aplicação das penalidades legais e contratuais cabíveis, a verificação pela Smiles,
a qualquer tempo, de não serem verídicas ou completas as informações e comunicações prestadas pelo Associado, visando ao ingresso e/ou à
permanência no Clube Smiles e/ou no Programa Smiles, incluída a constatação de qualquer omissão ou ação irregular em relação ao uso do
Programa Smiles e/ou Clube Smiles.
 
20. O PRODUTO CLUBE SMILES PODERÁ SER EXTINTO PELA SMILES A QUALQUER TEMPO, MEDIANTE AVISO PRÉVIO AOS
ASSOCIADOS COM 12 (DOZE) MESES DE ANTECEDÊNCIA, FICANDO ASSEGURADOS TODOS OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS ATÉ
O TÉRMINO DO PRAZO MENCIONADO.
 
 

V – ALTERAÇÕES DOS TERMOS E CONDIÇÕES – CLUBE SMILES
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21. A SMILES PODERÁ MODIFICAR O TEXTO DESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE COM RELAÇÃO AO VALOR DAS
MENSALIDADES, SEUS PLANOS E OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS PREVISTOS NA TABELA DE MENSALIDADE DOS PLANOS E
BENEFÍCIOS E VANTAGENS DIVULGADA NO SITE WWW.SMILES.COM.BR (http://www.smiles.com.br/)/CLUBE-
SMILES/REGULAMENTO, DESDE QUE INFORME PREVIAMENTE TAIS MODIFICAÇÕES AOS PORTADORES COM, NO MÍNIMO
90 (NOVENTA) DIAS DE ANTECEDÊNCIA, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO EFETIVA, INCLUINDO, MAS NÃO SE
LIMITANDO A E-MAIL, EXTRATO MENSAL, OU AINDA, MEDIANTE REMESSA DO NOVO TERMOS E CONDIÇÕES – CLUBE SMILES
AOS ASSOCIADOS A CRITÉRIO DA SMILES, PROCEDENDO AOS RESPECTIVOS REGISTROS EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE
TÍTULOS E DOCUMENTOS.  SE O ASSOCIADO NÃO ESTIVER DE ACORDO COM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PODERÁ
EXERCER O SEU DIREITO DE TERMINAR O INSTRUMENTO, SEM CUSTO ADICIONAL.
 
22. O PAGAMENTO DA MENSALIDADE, APÓS A CIÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES CONTRATUAIS REFERIDAS NO ITEM 21 ACIMA
IMPLICARÁ PLENA ACEITAÇÃO, PELO ASSOCIADO, DAS REFERIDAS ALTERAÇÕES.
 

VI – DISPOSIÇÕES ESPECIAIS
 
23. A Smiles não se responsabiliza pela qualidade, quantidade, vícios ou defeitos, ainda que ocultos, garantia e/ou assistência técnica de bens
e/ou serviços adquiridos com as Milhas Smiles, bem como por diferenças de preços e/ou por quaisquer parcelamentos ou financiamentos
negociados entre o Associado e o estabelecimento comercial parceiro da Smiles, exceto quando tais produtos forem resgatados com Milhas
Smiles diretamente no site da Smiles.
 

24. Este instrumento obriga as partes, seus herdeiros e sucessores, sendo sempre aplicáveis a legislação brasileira, o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor e legislação correlata, em relação a eventuais omissões e/ou contradições.
 
25. O Associado, ao aderir ao presente Termos e Condições – Clube Smiles, autoriza, respeitada a legislação em vigor, o oferecimento, pela
Smiles, de seus produtos e/ou serviços, desde que tal oferta não lhe ocasione qualquer custo, salvo se o Associado concordar expressamente
com disposição em contrário.
 

26. Toda e qualquer comunicação escrita à Smiles deverá ser encaminhada para o endereço de sua sede social.
 
27. Este instrumento passará a vigorar a partir de xx de xxx de xxxx e terá validade por prazo indeterminado.
 
28. Os termos e definições em maiúsculo, constantes deste instrumento e aqui não especificados, estão definidos no Regulamento do Programa
Smiles, disponível no site www.smiles.com.br. (http://www.smiles.com.br./)
 
29. Todo e qualquer pagamento, a qualquer título, eventualmente devido pelas partes, decorrente das obrigações assumidas no presente
instrumento, será exclusivamente cumprido pela Smiles no domicílio do Associado localizado no Brasil, sujeito às normas brasileiras.

VII - FORO E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
30. O presente Termos e Condições – Clube Smiles e sua execução, incluindo as obrigações de natureza financeira dele decorrentes, serão
regidos, interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na República Federativa do Brasil.
 
31. O Foro do presente instrumento é o do domicílio do Associado, sendo este o único competente para dirimir eventuais dúvidas ou questões
que se originem do presente instrumento, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.
 
32. Este Termos e Condições – Clube Smiles encontra-se registrado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Barueri - SP
sob o nº 1.045.769, em sessão de 26/02/2015 e averbado sob o no. xxxxx, em sessão de xxxxxxxx.
 

SMILES FIDELIDADE S.A.

Canais de Atendimento

http://www.smiles.com.br/
http://www.smiles.com.br./
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Smiles e Prata:  
0300 115 7001 
Horário de atendimento: 
06h - 00h 
Diamante e Ouro:  
0300 115 7007 
Horário de atendimento: 
24h 
Atendimento a Deficientes Auditivos  
Telefone: 
0800 709 0466

Atendimento por E-mail 
Site: www.smiles.com.br/atendimento/atendimento-por-e-mail.aspx
(http://www.smiles.com.br/atendimento/atendimento-por-e-
mail.aspx)

Horário de atendimento: 24h

 
 
 
 
 

SMILES FIDELIDADE S.A., sucessora por incorporação da SMILES S.A. (CNPJ/MF 15.912.764/0001-20),
sociedade anônima regularmente constituída no país, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.730.375/0001-20, com
sede na Alameda Rio Negro, nº 585, Edifício Padauiri, Bloco B, 2º andar, conjuntos 21 e 22, Alphaville, CEP
06454-000, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo

 
TABELA DE MENSALIDADE DOS PLANOS E BENEFÍCIOS E VANTAGENS
TABELA DE MENSALIDADE DOS PLANOS
MENSALIDADE PLANOS
R$ 42,00                  CLUBE 1.000
R$ 78,00                   CLUBE 2.000
R$ 162,00                CLUBE 5.000
R$ 219,00                CLUBE 7.000
R$ 299,00                CLUBE 10.000
 
T����� �� M���������� ��� P����� � B��������� � V��������

 
                                                                 T����� �� M���������� ��� P�����

M���������� P�����
R$ 42,00                 C���� 1.000
R$ 78,00                  CLUBE 2.000
R$ 162,00               CLUBE 5.000
R$ 219,00               CLUBE 7.000
R$ 299,00               CLUBE 10.000

                                                         T����� �� M���������� ��� P����� E��������
                   R$ 819,00 CLUBE 20.000

B��������� � V��������

http://www.smiles.com.br/atendimento/atendimento-por-e-mail.aspx
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Considera-se “Planos”, todos os disponíveis aos Participantes do Programa Smiles.
Considera-se “Planos Especiais”, os planos disponíveis para um determinado grupo de Participantes do
Programa Smiles, pré-definido pela Smiles e divulgado nos canais (exemplo: plano disponível para clientes
da Categoria Ouro, etc.).
 
a. Milhas Prêmio e validade estendida – o Associado terá direito a um crédito mensal de Milhas Smiles
conforme o seu Plano escolhido:
 
- Plano Clube 1.000: crédito mensal de 1.000 (mil) Milhas Smiles;
- Plano Clube 2.000: crédito mensal de 2.000 (duas mil) Milhas Smiles;
- Plano Clube 5.000: crédito mensal de 5.000 (cinco mil) Milhas Smiles;
- Plano Clube 7.000: crédito mensal de 7.000 (sete mil) Milhas Smiles;
- Plano Clube 10.000: crédito mensal de 10.000 (dez mil) Milhas Smiles; ou
- Plano Clube 20.000: crédito mensal de 20.000 (vinte mil) Milhas Smiles.
 
As Milhas Smiles creditadas terão validade de 10 (dez) anos, independentemente da Categoria de Cartões
do Programa Smiles que o Participante pertencer. (“Milhas Prêmio”).
 
a.1) O crédito mensal das Milhas Prêmio ocorrerá no momento em que o pagamento da mensalidade for
processado com sucesso no cartão de crédito indicado pelo Associado, tanto na adesão como nos
pagamentos subsequentes das mensalidades.
Caso o Participante tenha optado pelo pagamento à vista correspondente a  12 (doze) meses de
mensalidade do Clube Smiles e/ou optado por parcelar  em 12 (doze) vezes o valor à vista, as Milhas Prêmio
serão creditadas nos dias 05, 15 ou 25, de acordo com a data em que o Associado aderiu ao Clube Smiles,
ou seja:
 
- crédito das Milhas Prêmio no dia 05 para adesões ao Clube Smiles realizadas entre os dias 1 e 9 do mês do
mês anterior ao crédito;
-  crédito das Milhas Prêmio no dia 15 para adesões ao Clube Smiles realizadas entre os dias 10 e 19 do mês
do mês anterior ao crédito; e
- crédito das Milhas Prêmio no dia 25 para adesões ao Clube Smiles realizadas entre os dias 20 e 31 do mês
do mês anterior ao crédito.
 
a.2) Estorno de Milhas Prêmio: A Smiles poderá realizar estorno de Milhas Prêmio caso: (i) haja,
comprovadamente, erro de crédito das Milhas Prêmio na Conta Smiles do Associado; ou (ii) seja identificado
que as Milhas Prêmio foram adquiridas de forma ilícita ou irregular.
b. Acesso Antecipado a Promoções – o Associado Clube Smiles poderá ter acesso antecipado a
promoções da Smiles. Os Associados serão informados, preferencialmente e sempre que possível, com até
24 (vinte e quatro) horas de antecedência do lançamento da promoção em relação aos demais Participantes
não associados ao Clube Smiles, sendo que os Associados terão acesso antecipado (pré-venda) a promoções
 selecionadas pela Smiles, a seu exclusivo critério, como por exemplo “Destino Surpresa”, dentre outras,
com exceção dos “Feirões GOL”.

c. Reserva de Bilhetes Smiles - Os Associados Clube Smiles poderão, por meio do produto Reserva de
Bilhetes Gol, realizar até 5 (cinco) reservas de bilhete(s) Gol por meio da plataforma Smiles gratuitamente e
previamente ao débito de Milhas Smiles e à efetiva emissão do bilhete aéreo, dentro do período do ano civil
(01 de janeiro a 31 de dezembro). A partir da 6ª (sexta) reserva, será cobrado o valor de R$ 50,00
(cinquenta reais) por bilhete reservado. Caso o Participante deixe de participar do Clube Smiles, a isenção
será automaticamente cancelada, devendo o Participante pagar o valor relativo à reserva de bilhetes. Caso o
Participante do Programa Smiles volte a aderir ao Clube Smiles, a quantidade de Reservas de Bilhetes Gol
isentas remanescentes para utilização dentro do ano civil (de 01 de janeiro a 31 de dezembro), será a
quantidade resultante da diferença apurada entre:

a. a quantidade limite de reservas previstas na Tabela de Mensalidade dos Planos e Benefícios e
Vantagens; e

b. as reservas isentas realizadas dentro do ano civil correspondente.

As regras de Reservas de Bilhetes Smiles, validade, formas de pagamento e restrições deverão ser
consultadas pelo Associado no site https://portal.smiles.com.br/reserva-de-bilhetes
(https://portal.smiles.com.br/reserva-de-bilhetes).

https://portal.smiles.com.br/reserva-de-bilhetes
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d) Milhas Qualificáveis – As Milhas Prêmio que serão acumuladas com o pagamento da mensalidade,
exceto as Milhas Bônus, poderão ser consideradas Milha Qualificável, com a conversão apresentada no item
e.1 a seguir apresentado.
 
a) A cada 10 (dez) Milhas Prêmio acumuladas com o plano do Clube que o Participante escolheu, darão
direito a 01 (uma) Milha Qualificável, exceto milhas distribuídas a título de bônus, seja Bônus de aquisição,
Bônus de renovação, ou qualquer outro tipo de bonificação conferida pela Smiles ao Participante do Clube
Smiles.
 
e) Meu Bônus VIP – o Associado que transferir seus pontos acumulados com cartões de crédito
(incluindo cartões de crédito GOL Smiles) ou em programas de fidelidade de Instituições Financeiras
Parceiras, de acordo com as condições especificadas, terão direito a receber uma bonificação (“Meu Bônus
VIP”). O Associado deverá obedecer aos seguintes critérios para fazer jus ao benefício: i) deverá ser um
Associado ativo e com pagamentos em dia (efetivamente pagos), por 6 (seis) meses para o plano
recorrência (mensal) ou ter a partir de 06 (seis) meses ativos no caso dos planos anuais (a vista ou
parcelado) efetivamente pagos; ii) realizar o cadastro na plataforma Meu Bônus VIP, na página
https://www.smiles.com.br/group/guest/minha-conta/clube-smiles/bonus-vip
(https://www.smiles.com.br/group/guest/minha-conta/clube-smiles/bonus-vip), antes de efetuar a
transferência de pontos de Instituições Financeiras Parceiras, de modo que, após o cadastro, terá um prazo
de 07 (sete) dias para realizar a transferência. Finalizado o prazo, o Participante deverá aguardar um novo
período aquisitivo para que possa realizar uma nova transferência bonificada, independentemente se o
Participante transferiu, ou não; iii) utilizar o Meu Bônus VIP apenas uma única vez, dentro do prazo de 06
(seis) meses, de modo que a cada 06 (seis) meses de efetivo pagamento da mensalidade ou anuidade o
benefício se renovará, por exemplo, assim que o Participante completar 6 (seis) meses de Clube Smiles
efetivamente pagos, o benefício ficará disponível para ser utilizado pelos próximos 6 (seis) meses. Porém,
neste mesmo período em que o Participante poderá utilizar o Meu Bônus VIP, será contabilizada a contagem
de meses para a liberação do próximo benefício no período seguinte e, assim, sucessivamente.
 
e.1) Nos casos de Participantes do produto Conta Família, não será considerado o cadastro realizado por um
dos membros ou pelo administrador para que outro Participante do Conta Família realize a transferência. O
cadastro é por CPF e este deverá ser o mesmo da Transferência e do cadastro. 
 
e.2) Caso o Participante cadastre-se em mais de uma promoção ao mesmo tempo da solicitação da
transferência, a Smiles considerará a promoção com o maior percentual de bônus, desconsiderando
qualquer Código Promocional que eventualmente seja concedido.
 
e.3) Se o cliente não utilizar o Meu Bônus VIP dentro do período em que foi disponibilizado, ele não será
acumulativo para o próximo período. Ele expirará automaticamente ao final do período e será liberado um
novo benefício para o próximo período.
 
e.4) A bonificação será limitada a 300 (trezentas) mil Milhas Bônus por CPF e não por Conta Família Smiles.
A título de exemplo, caso um grupo de Participantes de uma mesma Conta Família, com inscrição ativa no
Clube 20.000, elegíveis ao Bônus de 30% (trinta por cento), transferirem, individualmente, 1.500.000 (um
milhão e quinhentas mil) Milhas Smiles, cada um deles receberá 300.000 (trezentas mil) Milhas Bônus.
Entretanto, caso o Participante se cadastre em uma promoção e esta seja mais benéfica, aplicar-se-á os
termos do item f.1. acima, bem como as regras e limites estabelecidos na referida promoção.
 
e.5) Se o Participante realizar a mudança de plano do Clube Smiles durante o período de contabilização para
a liberação do Meu Bônus VIP, será considerado o percentual de bônus do menor plano que o Participante
ficou durante o período. A título de exemplo, caso o Participante tenha inscrição ativa no Clube Smiles
10.000, e, antes de alcançar o período aquisitivo das Milhas Bônus (de 6 (seis) meses ou 6 (seis)
mensalidades pagas confirmadas), faça um downgrade para o plano 1.000 e, ainda dentro do período de 06
(seis) meses altere novamente para o Clube Smiles 10.000, quando alcançar o período de 6 (seis) meses ou
6 (seis) mensalidades pagas confirmadas, terá acesso ao percentual de Milhas Bônus do Clube 1.000.
 
e.6) Somente as Milhas Smiles provenientes de transferências de cartões de crédito (incluindo cartões de
crédito GOL Smiles) ou dos programas de fidelidade de Instituições Financeiras Parceiras do Programa
Smiles, serão válidas para o benefício Meu Bônus VIP Bonificada. As Milhas Smiles obtidas através de outras
empresas parceiras, ou seja, as Milhas Smiles que não forem provenientes dos cartões de crédito ou
programas de fidelidade de Instituições Financeiras Parceiras do Programa Smiles, não serão elegíveis ao

https://www.smiles.com.br/group/guest/minha-conta/clube-smiles/bonus-vip
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benefício de Meu Bônus VIP. As Milhas Smiles transferidas para a Conta Smiles do Associado no Programa
Smiles oriundas da transferência de pontos de cartões de crédito ou programas de fidelidade das
Instituições Financeiras Parceiras, sob nenhuma hipótese poderão ser revertidas para Instituição Financeira
Parceira.
 
e.7) Clientes com o Clube Smiles Suspenso ou Cancelado não terão direito ao Meu Bônus VIP. 
- Clientes Smiles, Prata, Ouro e Diamante sem Clube Smiles ativo não terão direito ao Meu Bônus VIP.
 
e.9) O percentual de bônus concedidos por meio do presente benefício não é cumulativo com nenhum outro
benefício, tanto do Clube Smiles, quanto os demais benefícios da Smiles, seja promocionais ou padrões.
 
e.8) O percentual de Bônus de cada plano do Clube Smiles, observada as condições de elegibilidade aqui
definidas, são as seguintes, de acordo com o plano do Participante:
 
Planos - Bonificações
 
Plano 1.000 - 10% (dez por cento);
Plano 2.000 - 20% (vinte por cento);
Plano 3.000 - 20% (vinte por cento);
Plano 5.000 - 30% (trinta por cento);
Plano 7.000 - 30% (trinta por cento);
Plano 10.000 - 40% (quarenta por cento);
Plano 20.000 - 50% (cinquenta por cento);
Plano 25.000 - 50% (cinquenta por cento).
 
f) BENEFÍCIO EXCLUSIVO PLANO 20.000 (CLIENTES ELEGÍVEIS CONFORME CONDIÇÕES À
ÉPOCA)
 
f) Upgrade Categoria Diamante – O Participante receberá Upgrade para a categoria Diamante TÃO
SOMENTE pelo período que estiver ativo no plano Clube 20.000, não sendo aplicável, desta feita, as regras
de validade, recorrência, permanência na Categoria Diamante apresentadas no regulamento do Programa
Smiles, ficando o Participante impossibilitado de realizar a impressão do Cartão Smiles.
 
            f.1) O Participante somente será considerado cliente da Categoria DIAMANTE para fins de
recebimento dos benefícios da categoria enquanto estiver com o pagamento em dia do plano Clube 20.000;
 
            f.2) O Participante permanecerá sujeito às regras de categoria conforme estabelecido no
regulamento do Programa Smiles, seja para manutenção de categoria Upgrade e Downgrade, ou seja, a
SMILES contabilizará Milhas Qualificáveis e Trechos Qualificáveis dentro do ano civil, nos termos do
Regulamento do Programa Smiles.
 
            f.2.1.) Caso o Participante deixe de pagar a mensalidade do plano Clube 20.000 ou seja suspenso
ou excluído por qualquer motivo, ou, ainda, que mude de plano, a SMILES retornará o Participante à
categoria a qual pertence no referido momento, de acordo com as regras estabelecidas no Regulamento do
Programa Smiles, ainda que o Participante, à época da adesão, pertencia à uma categoria diversa.
 
            f.2.2.) O Participante poderá consultar as Milhas Qualificáveis e Trechos Qualificáveis acumulados,
de modo que terá ciência da categoria a qual de fato pertence, nos termos do Regulamento do Programa
Smiles, em sua área logada no site da Smiles.
 
            f.3.) ESSE BENEFÍCIO PODERÁ SER DESCONTINUADO A QUALQUER MOMENTO, MEDIANTE AVISO
PRÉVIO DE 90 (NOVENTA DIAS).
 
 

 
g) Formas de Pagamento da mensalidade do Clube Smiles
 
g.1) Mensal – Recorrência
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I.1. O Associado deverá utilizar, como meio de pagamento das mensalidades do Clube Smiles, cartão de crédito ativo emitido no Brasil na
adesão ao Clube no qual as mensalidades serão debitadas automaticamente caso o Associado não se manifeste em contrário para
encerramento de sua associação ao Clube Smiles. O Associado terá a opção de pagar as mensalidades com cartão de crédito das seguintes
bandeiras: American Express, Diners Club, Mastercard, Visa, Elo entre outras informadas pela Smiles no site www.smiles.com.br/clube-
smiles/regulamento.
 
I.2. A Mensalidade do Clube Smiles será devida pelo Associado nos dias 05 ou 15 ou 25 de cada mês respeitando a data da adesão ao Clube
smiles realizada pelo Associado da seguinte forma:
 
- crédito das Milhas Prêmio no dia 05 para adesões ao Clube Smiles realizadas entre os dias 1 e 9 do mês do mês anterior ao crédito;
 
-  crédito das Milhas Prêmio no dia 15 para adesões ao Clube Smiles realizadas entre os dias 10 e 19 do mês do mês anterior ao crédito; e
 
- crédito das Milhas Prêmio no dia 25 para adesões ao Clube Smiles realizadas entre os dias 20 e 31 do mês do mês anterior ao crédito.
 
I.3. Na data para vencimento da mensalidade, que poderá ocorrer dentro do próprio mês de sua adesão, será cobrada nova parcela referente
ao mês vigente e assim sucessivamente.
 
g.2) Anual com pagamento à vista
 
II.1.  O Associado deverá utilizar, como meio de pagamento do Clube Smiles, cartão de crédito ativo e emitido no Brasil na adesão ao Clube
Smiles, devendo pagar o valor à vista, referente à 12 (doze) meses que o Participante ficará ativo no plano escolhido. O valor será o mesmo
definido para a modalidade Recorrência (item g.1.), podendo ser alterado por intermédio de uma promoção. O Associado terá a opção de
pagar com cartão de crédito das seguintes bandeiras: American Express, Diners Club, Mastercard, Visa, Elo entre outras informadas pela
Smiles no site www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento (http://www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento).
 
II.2. O Associado permanecerá ativo no Clube Smiles escolhido por prazo indeterminado. No final do período de 12 (doze) meses, se dará a
recorrência automática, na mesma forma de pagamento escolhida. O Associado poderá cancelar a renovação automática a qualquer
momento, sem aviso prévio, observadas as condições aqui previstas.
 
II.2.1.  O Associado poderá cancelar a qualquer momento a sua associação ao Clube Smiles sem que para tanto seja cobrada carência de
permanência no Clube Smiles. A carência de permanência no Clube Smiles somente será cobrada do Associado caso este tenha aderido por
intermédio de uma promoção de adesão ao Clube Smiles.
 
II.2.2. Após solicitar o cancelamento, o valor proporcional das mensalidades correspondentes aos meses não utilizados do Clube Smiles será
reembolsado pela Smiles. Caso as Milhas Prêmio  tenham sido creditadas no mês da solicitação do cancelamento, a Smiles não considerará o
referido mês para o estorno da mensalidade. Por exemplo, caso o Associado faça adesão ao Clube Smiles em janeiro e solicita o
cancelamento no mês de março daquele mesmo ano e, em março o Associado tenha recebido as Milhas Prêmio oriundas do Plano, a Smiles
reembolsará apenas as mensalidades referentes aos meses de abril até dezembro.
 
g.3) Anual com pagamento parcelado em 12 (doze) meses:
 
III.1.  O Associado deverá utilizar, como meio de pagamento do Clube Smiles, cartão de crédito ativo e emitido no Brasil na adesão ao Clube,
podendo pagar à vista o valor do Clube Smiles parcelado em até 12 (doze) vezes sem juros, referente à 12 (doze) meses que o Participante
ficará ativo no plano escolhido. O valor será o mesmo definido para a modalidade Recorrência (item g.1.), podendo ser alterado por
intermédio de uma promoção da Smiles. O Associado terá a opção de pagar com cartão de crédito das seguintes bandeiras: American
Express, Diners Club, Mastercard, Visa, Elo entre outras informadas pelo Clube no site www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento
(http://www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento).
 
III.2. O Associado permanecerá ativo no Clube Smiles escolhido por prazo determinado de 12 (doze) meses. No final do período de 12 (doze)
meses, o Associado deverá renovar o  modelo de pagamento.

http://www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento
http://www.smiles.com.br/clube-smiles/regulamento
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III.3. Após solicitar o cancelamento, o valor proporcional das mensalidades correspondentes aos meses não utilizados do Clube Smiles será
reembolsado pela Smiles. Caso as Milhas Prêmio do Clube Smiles tenham sido creditadas no mês da solicitação do cancelamento, a Smiles
não considerará o referido mês para o estorno da mensalidade. Por exemplo, caso o Associado faça adesão ao Clube Smiles em janeiro e
solicita o cancelamento no mês de março daquele mesmo ano e, em março o Associado tenha recebido as Milhas Prêmio oriundas do Plano,
a Smiles reembolsará apenas as mensalidades referentes aos meses de abril até dezembro.

 
h) Carência
 
h.1.) O PARTICIPANTE QUE TIVER ADERIDO AO PLANO ANUAL DO CLUBE SMILES, EXCETO PLANO 20.000 (NAS MODALIDADES DE
PAGAMENTO “À VISTA” OU “PARCELADO”), DEVERÁ PERMANECER NO CLUBE SMILES POR, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) MESES CONSECUTIVOS A
CONTAR DA ADESÃO (“CARÊNCIA”). CASO O PARTICIPANTE CANCELE O CLUBE SMILES ANTES DE COMPLETAR O PERÍODO DE CARÊNCIA
DE 6 (SEIS) MESES, A SMILES COBRARÁ DO PARTICIPANTE UMA MULTA CORRESPONDENTE AO VALOR DAS MENSALIDADES FALTANTES
PARA COMPLETAR A CARÊNCIA. NESSA HIPÓTESE, A MULTA SERÁ DESCONTADA DO VALOR TOTAL A SER REEMBOLSADO AO
PARTICIPANTE, CORRESPONDENTE AOS DEMAIS MESES DO PLANO ANUAL.
 
h.1.1.) O PARTICIPANTE QUE TIVER ADERIDO AO PLANO DO CLUBE SMILES NA MODALIDADE DE PAGAMENTO RECORRÊNCIA (MENSAL)
POR MEIO DE UMA AÇÃO PROMOCIONAL, A REGRA DE CARÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES SERÁ ESTABELECIDA, NÃO SENDO APLICADA
MULTA, PORÉM APLICAR-SE-Á A REGRA ESTABALECIDA NO ITEM h.3 ABAIXO.
 
h.2.) O PARTICIPANTE ELEGÍVEL CONFORME CONDIÇÕES À ÉPOCA, QUE TIVER ADERIDO AO PLANO ANUAL DO CLUBE SMILES 20.000
(NAS MODALIDADES DE PAGAMENTO “À VISTA” OU “PARCELADO”), DEVERÁ PERMANECER NO CLUBE SMILES POR, NO MÍNIMO, 10 (DEZ)
MESES CONSECUTIVOS A CONTAR DA ADESÃO (“CARÊNCIA”). CASO O PARTICIPANTE CANCELE O CLUBE SMILES ANTES DE COMPLETAR O
PERÍODO DE CARÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES, A SMILES COBRARÁ DO PARTICIPANTE UMA MULTA CORRESPONDENTE AO VALOR DAS
MENSALIDADES FALTANTES PARA COMPLETAR A CARÊNCIA
i.3.) O PARTICIPANTE QUE NÃO CUMPRIR O PERÍODO DE CARÊNCIA AQUI DISPOSTO E QUE TENHA SIDO BONIFICADO COM MILHAS
BÔNUS POR UMA PROMOÇÃO DE ADESÃO AO CLUBE SMILES OU EXCLUSIVA PARA PARTICIPANTES DO CLUBE SMILES E TENHA AS
UTILIZADO PARA RESGATE DE PRODUTOS OU SERVIÇOS (BILHETE AÉREO, PRODUTOS DE VAREJO, ETC.) ESTARÁ SUJEITO AO
CANCELAMENTO DO REFERIDO RESGATE COM O CANCELAMENTO DE TAIS MILHAS BÔNUS.
 
h.4.) O PRAZO DE CARÊNCIA E REGRAS ACIMA DISPOSTAS PODEM SER ALTERADAS POR MEIO DE UMA AÇÃO
PROMOCIONAL.
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REGULAMENTO PROGRAMA DE
PONTOS DA LIVELO

O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer as regras e condições para participação dos
Participantes no Programa de Pontos da Livelo S.A., empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº
12.888.241/0001-06 (“Livelo”).

O Programa de Pontos da Livelo objetiva recompensar e valorizar você, Participante, pelo
relacionamento mantido conosco e nossos Parceiros de Acúmulo.

Os Pontos gerados no Programa de Pontos da Livelo podem ser trocados por diversos produtos e
serviços, com milhares de opções para Resgate, que vão de produtos eletrônicos a passagens aéreas,
entre outros.

 

1. DEFINIÇÕES
1.1.App Livelo ou App: aplicativo para dispositivos móveis da Livelo, por ela desenvolvido para
acesso do Participante ao Programa Livelo utilizando tais dispositivos.

1.2.Cadastro: é a inscrição com dados pessoais corretos e completos no Programa Livelo feito pelo
próprio Participante através do Site Livelo ou demais canais disponibilizados pela Livelo ou pelos
Parceiros de Acúmulo.

1.3.Catálogo de Recompensas: o conjunto de produtos, serviços, promoções e/ou programas de
incentivo à fidelidade comercial disponíveis para Resgate em diversos canais do Programa Livelo
através de Pontos.

1.4.Central de Relacionamento Livelo: são os canais através dos quais o Participante pode
contatar a Livelo para informações, sugestões, reclamações, e/ou realizar algumas operações
permitidas pelo Programa Livelo.

1.5.Clube Livelo: é o clube de vantagens e benefícios criado e administrado pela Livelo para seus
Participantes.

1.6.Código de Autorização: código aleatório e temporal, disponibilizado pela Livelo, para permitir
que o Participante realize um Resgate ou operação no Programa Livelo (como alteração cadastral,
por exemplo).

1.7.Código de Ativação: é o código aleatório, temporal, pessoal e intransferível, disponibilizado
pela Livelo através de certos Parceiros de Acúmulo para utilização dos Pontos destes Parceiros de
Acúmulo nos canais Livelo. A verificação da Conta Livelo através de um Código de Ativação
permite a utilização de todos os Pontos daquele Participante, ainda que de mais de um Parceiro de
Acúmulo que exija tal verificação.

Regulamento válido a partir de 01/08/2018. 
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1.8.Conta Livelo: reúne os dados pessoais do Participante; informações sobre os Pontos, incluindo
o saldo, extrato de Pontos e Pontos a vencer; informações sobre Resgates; dentre outros, devendo o
Participante consultá-las através do site www.livelo.com.br ou App Livelo.

1.9.Conveniência Livelo ou Conveniência: quaisquer dos benefícios e facilidades diferenciados
oferecidos pela Livelo aos Participantes, tais como Compra de Pontos, Pontos de Presente,
Renovação de Pontos, dentre outros.

1.10.Loja Parceira: refere-se às pessoas jurídicas que estabelecem relação de parceria comercial
com a Livelo para oferta de produtos e serviços aos Participantes, em seus estabelecimentos, em
troca de Pontos.

1.11.Parceiros de Acúmulo:: referem-se às pessoas jurídicas que estabelecem uma relação de
parceria comercial com a Livelo para concessão de Pontos, que são acumulados na Conta Livelo do
Participante. Cada Parceiro de Acúmulo tem suas próprias regras de acúmulo de Pontos, as quais
não sofrem qualquer ingerência da Livelo, devendo o Participante conferir o regulamento de cada
Parceiro de Acúmulo antes da adesão ao respectivo programa.

1.12.Parceiros de Resgate: referem-se às pessoas jurídicas que estabelecem relação de parceria
comercial com a Livelo para oferta de produtos e serviços aos Participantes.

1.13.Parceiros(as): quando referido, em conjunto, as Lojas Parceiras, Parceiros de Acúmulo ou
Parceiros de Resgate.

1.14.Participante: pessoa física ou jurídica titular de uma Conta Livelo. A Participante pessoa
jurídica deverá indicar, necessariamente, uma única pessoa física para figurar como titular da Conta
Livelo, não sendo permitido o acesso com número de CNPJ.

1.15.Pontos: unidades de medida utilizadas pela Livelo para contabilizar o Acúmulo e o Resgate
dos benefícios oferecidos.

1.16.Programa Livelo: : programa de fidelidade desenvolvido e administrado pela Livelo, que visa
possibilitar ao Participante o acúmulo de Pontos e a sua troca por produtos e serviços
disponibilizados por Parceiros de Resgate selecionados, pelas Lojas Parceiras ou pela Livelo.

1.17.Recompensa: é qualquer produto, serviço, vantagem e/ou benefício resgatado com Pontos pelo
Participante nos Parceiros.

1.18.Resgate: é o ato de troca de Pontos por Recompensas efetuado pelo Participante.

1.19.Senha de Acesso: código pessoal e intransferível criado pelo Participante após a ativação para
acesso à Conta Livelo nos diversos canais disponibilizados pela Livelo.

1.20.Site Livelo: endereço eletrônico www.livelo.com.br e suas derivações.

2. ELEGIBILIDADE E ADESÃO

2.1.Podem participar do Programa todas as pessoas físicas maiores de 18 (dezoito) anos que
realizarem seu Cadastro de forma correta e completa no Site Livelo, ou em qualquer outro meio a
ser disponibilizado pela Livelo, podendo a Livelo requerer a autenticação do Cadastro, sendo a
aprovação da adesão a exclusivo critério e tempo da Livelo. Excepcionalmente, havendo expressa
concordância do Participante ou previsão no regulamento de Parceiros de Acúmulo, e desde que a
Livelo expressamente autorize, o Cadastro poderá ser realizado pelo próprio Parceiro de Acúmulo.

http://www.pontoslivelo.com.br/
http://www.livelo.com.br/


22/02/2021 Regulamento - Programa de Pontos Livelo

https://www.livelo.com.br/regulamento-programa-pontos-livelo 3/20

2.1.1.strong>Caso a Livelo verifique ou suspeite de qualquer inconsistência nas informações
prestadas pelo Participante no ato do Cadastro, suspenderá a conclusão do mesmo, cabendo ao
Participante entrar em contato com a Livelo através de seus canais de atendimento para saneamento
da eventual inconsistência e posterior conclusão do Cadastro.

2.1.2.strong>Para os Participantes que também sejam membros dos programas de fidelização de
determinados Parceiros de Acúmulo definidos pela Livelo, a utilização dos Pontos oriundos destes
Parceiros de Acúmulo dependerá, necessariamente, da inserção pelo Participante do Código de
Ativação conforme cláusula terceira deste Regulamento, não sendo disponibilizados na Conta
Livelo do Participante, até a validação do referido Código de Ativação, os Pontos gerados por estes
Parceiros de Acúmulo. A verificação da Conta Livelo através de um Código de Ativação permite a
disponibilização de todos os Pontos destes Parceiros de Acúmulo, ainda que de mais de um Parceiro
de Acúmulo que exija este tipo de verificação, sendo necessária a informação do Código de
Ativação uma única vez. Os Pontos indisponibilizados por força desta cláusula não terão sua
validade suspensa, postergada ou de qualquer forma condicionada ao fornecimento do Código de
Ativação.

2.1.3.O prazo para aprovação de cadastro pode variar, devendo ser observado pelo Participante o
prazo sanatório informado pela Livelo quando do contato do Participante nos canais de atendimento
oficiais da Livelo.

2.2.A adesão e participação do Participante no Programa Livelo está sujeita aos termos e
condições do presente Regulamento, o qual se dará como aceito pelo Participante quando ocorrer
no mínimo uma das seguintes situações:

(a)A efetivação do seu cadastro diretamente na Livelo;

(b)A aceitação de participação através de Parceiros de Acúmulo, sendo o presente
Regulamento complementar ao regulamento do referido parceiro; ou

(c)A realização da troca de Pontos por qualquer Recompensa do Catálogo de
Recompensas.

2.3.A adesão do Participante na Livelo não garante a sua adesão nos programas de fidelidade dos
Parceiros de Acúmulo credenciados junto à Livelo, devendo o referido cadastro ser feito
diretamente em cada um dos Parceiros de Acúmulo pretendido.

2.4.Caso o Participante não concorde com os termos deste Regulamento, não será possível efetuar
seu Cadastro ou efetivar um Resgate, não sendo possível sua participação no Programa Livelo.

2.5..O Participante é o responsável por manter atualizados seus dados cadastrais, especialmente seu
nome, CPF, e-mail, endereço e telefones para contato. A Livelo não se responsabiliza por quaisquer
danos ou prejuízos decorrentes de informações incorretas do Participante.

2.6.O Participante terá acesso ao Programa Livelo por meio do Site Livelo ou por meio de qualquer
outro canal oficialmente disponibilizado pela Livelo ou por terceiros por ela indicados. A Livelo
não se responsabiliza por qualquer inaptidão do Participante para se conectar à internet, ao Site
Livelo, App Livelo e/ou para acessar sua Conta Livelo.

2.7.A adesão do Participante ao Clube Livelo depende, também, de adesão ao regulamento próprio
do Clube Livelo, nas quais estão previstas todas as regras aplicáveis ao referido clube de vantagens.
Este Regulamento Livelo continua sendo válido e aplicado complementarmente, no que couber, ao
Clube Livelo.
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3. A CONTA LIVELO

3.1..Cada Participante Livelo poderá ser titular de apenas uma Conta Livelo. Constatado o
cadastramento de um Participante através de mais de um Parceiro de Acúmulo, os Pontos serão
consolidados em uma única Conta Livelo, observado o disposto na cláusula 2.1 e seguintes e nesta
cláusula terceira. Se a duplicidade decorrer de fraude devidamente apurada, serão cancelados a
referida Conta Livelo e os Pontos nela acumulados.

3.2.Para o Participante cadastrado na Livelo automaticamente através de um ou mais Parceiros de
Acúmulo, quando do seu primeiro acesso à Livelo poderá ser solicitado um Código de Ativação,
que deverá ser requerido a qualquer destes Parceiros de Acúmulo, seguindo regras e procedimentos
diretamente definidos por estes.

3.3.O Código de Ativação, quando exigido, poderá ser encaminhado eletronicamente pela Livelo ao
número de telefone indicado pelo Participante ao Parceiro de Acúmulo e/ou por integração
sistêmica diretamente pelo Parceiro de Acúmulo à Livelo, conforme disponibilidade, podendo tal
solicitação ser realizada a qualquer tempo pelo Participante enquanto mantiver relação com o
referido Parceiro de Acúmulo.

3.4.As informações da Conta Livelo, Senha de Acesso, Código de Ativação, entre outras, são
de uso pessoal, intransferível e de exclusivo conhecimento do Participante, sendo seu dever
mantê-las sob estrito sigilo, não as divulgando, fornecendo ou compartilhando, por qualquer
meio ou forma, inclusive em aplicativos e sites eletrônicos de guarda de senhas. Salvo nos
casos de fraude comprovada, os danos decorrentes do uso ou acesso indevido a tais
informações, por terceiros, são de responsabilidade exclusiva do Participante.

3.5.A Senha de Acesso poderá ser alterada pelo Participante a qualquer tempo no Site Livelo ou
App Livelo.

3.6. As Contas Livelo que não tiverem qualquer acúmulo ou Resgate de Pontos, por período
superior a 36 (trinta e seis) meses, poderão ser canceladas pela Livelo. Quaisquer pontos existentes
na Conta Livelo cancelada serão cancelados igualmente, sem que seja devida qualquer indenização
ou restituição por parte da Livelo para o Participante. O Participante será comunicado do
cancelamento da Conta Livelo com pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência. A comunicação
ocorrerá exclusivamente pelos meios de contato fornecidos diretamente pelo Participante à Livelo.

 

4. DOS PONTOS

4.1.OS PONTOS

4.1.1.O saldo de Pontos será disponibilizado ao Participante no Site Livelo, App Livelo, Central de
Relacionamento Livelo e demais canais indicados pela Livelo.

4.1.2.Ao se cadastrar no Programa Livelo o Participante autoriza que seu saldo de Pontos total e a
expirar sejam divulgados a determinados Parceiros de Acúmulo, ao Parceiro de Resgate, às Lojas
Parceiras e demais parceiros indicados pela Livelo, conforme definição desta.

4.1.3.Os Pontos não têm valor monetário, não sendo possível sua conversão em dinheiro, total ou
parcialmente.

4.2.VALIDADE

4.2.1.As regras de validade dos Pontos acumulados através dos Parceiros de Acúmulo podem variar
de acordo com normas estabelecidas nos respectivos regulamentos.
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4.2.2.Pontos acumulados em atividades e/ou campanhas de incentivo administradas pela Livelo
serão válidos para Resgate pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou conforme exceção definida
nas regras de cada ação, campanha ou oferta, sendo o prazo contado a partir do lançamento dos
Pontos na Conta Livelo do Participante.

4.2.3.Pontos acumulados por meio de Pontos+Dinheiro serão válidos exclusivamente para
utilização no Resgate atrelado a sua aquisição e, portanto, terão prazo de validade imediata,
conforme cláusula 7 deste Regulamento.

4.2.4.A validade dos Pontos oriundos do Clube Livelo e/ou Conveniências Livelo seguirão as regras
definidas nos respectivos regulamentos e/ou ofertas.

4.3.ACÚMULO DE PONTOS

4.3.1.O Participante estará qualificado a acumular Pontos da seguinte maneira:

(a)Transferir benefícios de outros programas ou conquistar Pontos ao participar de
campanhas ou ações de incentivo de Parceiros de Acúmulo, conforme condições
regulamentadas por esses;

(b)Através das Conveniências Livelo, tais como Pontos+Dinheiro, Compra de Pontos, entre
outras;

(c)Mediante acúmulo do Clube Livelo; ou

(d)Nas participações em atividades ou campanhas de incentivo oferecidas pela Livelo em
promoções do Programa Livelo e/ou de seus parceiros.

4.3.2..O Participante poderá obter informações sobre termos e condições específicas para acúmulo
e/ou transferência de Pontos com o respectivo Parceiro de Acúmulo ou nos termos e condições
disponíveis para cada ação de acúmulo realizada pela Livelo.

4.3.3..Para o acúmulo através de quaisquer das Conveniências Livelo, o Participante deverá,
previamente, consultar o regulamento próprio de cada uma, os quais tratam das regras e condições
específicas de cada Conveniência disponível. Este Regulamento Livelo continua sendo válido e
aplicado complementarmente, no que couber, às Conveniências Livelo.

4.3.4..A Livelo creditará Pontos na Conta Livelo de cada Participante nos prazos definidos na tabela
abaixo, com base na informação transmitida pelo Parceiro de Acúmulo.

Parceiro de Acúmulo / Tipo de Acúmulo Prazo para crédito

Programa de Fidelidade Cartões Bradesco 7 dias úteis

Programa Pontos pra Você 7 dias úteis

Livelo – Pontos + Dinheiro Imediatamente após aprovação do
pagamento

Conveniências Livelo 48 horas após a aprovação do pagamento

Promoções ou campanhas Prazo informado nas regras específicas da
promoção ou campanha

Demais Parceiros 60 dias corridos

 

(1)

(1)

(2) (3)
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4.3.5.A Livelo se reserva ao direito de, na hipótese de um Parceiro de Acúmulo requerer o crédito
de Pontos em Conta Livelo de Participante ainda não cadastrado, receber os Pontos Livelo
solicitados para acúmulo, os quais ficarão disponíveis pelo prazo de vigência definido na campanha
ou programa do Parceiro de Acúmulo, a contar da data de recebimento pela Livelo, estando
disponível ao Participante tão logo este conclua com êxito seu cadastro.

4.3.6..Na hipótese de tais Pontos não serem creditados ou a quantidade de Pontos creditados estar
divergente com o acúmulo realizado, o Participante deverá entrar em contato com o Parceiro ou a
Livelo. Para apuração, a Livelo se reserva o direito de solicitar documentos comprobatórios da
elegibilidade ao crédito, tais como mas não limitados a: (i) Documento de Identificação (CPF ou e-
mail nas transações via Internet); (ii) Nome ou endereço físico do Parceiro de Acúmulo em que
realizou a transação; (iii) Quantidade de Pontos a ser creditada; (iv) Data e período da transação; (v)
Número do pedido ou código identificador da transação no sistema do Parceiro de Acúmulo; (vi)
Número do cupom fiscal referente à transação realizada; (vii) Informações sobre produtos
adquiridos e/ou serviços contratados.

4.3.7.A Livelo não se responsabiliza por informações incorretas fornecidas por seus Parceiros, nem
por outras incorreções delas decorrentes, sendo de responsabilidade do Participante verificar sua
Conta Livelo regularmente a fim de checar se o creditamento de Pontos, extrato, dados pessoais e
demais informações ali constantes estão corretas e atualizadas. Caso o Participante tenha recebido
Pontos indevidamente em sua Conta Livelo, deverá comunicar imediatamente a administração do
Programa Livelo para que estes Pontos sejam estornados, podendo a Livelo igualmente estorná-los
se verificar posteriormente o creditamento indevido.

4.3.8..Fica o Participante ciente de que reclamações a respeito de Pontos não creditados
somente serão aceitas para análise em até 30 (trinta) dias corridos do prazo final para crédito,
conforme tabela da cláusula 4.3.4.

4.3.9.Os Parceiros de Acúmulo se reservam no direito de suspender o acúmulo ou a transferência de
Pontos do Participante à Livelo, assim como solicitar à Livelo o bloqueio dos Pontos previamente
transferidos à Livelo, em caso de ocorrência de qualquer uma das hipóteses previstas no
regulamento dos respectivos programas ou campanhas de incentivo destes Parceiros de Acúmulo.

4.3.10.Em todas as condições mencionadas acima os Pontos serão retirados da ou indisponibilizados
na Conta Livelo, não existindo período de prorrogação para a perda de validade de Pontos, e,
quando vencidos, tais Pontos não serão reembolsados.

4.3.11..Os requisitos necessários para a participação em promoções e/ou campanhas de incentivo
serão determinados a exclusivo critério das empresas que as estejam oferecendo, cabendo ao
Participante informar-se sobre os requisitos necessários previamente ao Resgate. Todo e qualquer
problema resultante da realização de uma determinada promoção ou campanha deverá ser resolvido
entre o Participante e a empresa responsável, seja a Livelo ou um Parceiro.

4.4.REEMBOLSO DE PONTOS

4.4.1.A Livelo poderá reembolsar o Participante mediante solicitação do Parceiro ou, em caráter
excepcional, mediante solicitação dos Participantes, respeitadas as regras estabelecidas pela Livelo
para tal operação. Em ambos os casos o reembolso estará sujeito à avaliação e apuração da
solicitação especifica, cancelando a transação relativa e ajustando os Pontos na Conta Livelo do
Participante.

 (1) após a comunicação do Parceiro de Acúmulo do referido acúmulo
 (2) após o preenchimento dos requisitos solicitados pela Livelo ou parceiro para o acúmulo
(3) caso seja informado pelo Parceiro prazo específico divergente do disposto neste Regulamento, deverá ser observado o prazoespecífico do Parceiro, seja ele inferior ou superior aos 60 dias.
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4.4.2.O reembolso de Pontos deverá respeitar as regras específicas de cada tipo de Recompensa ou
do Parceiro que solicite o reembolso.

4.4.3.As seguintes hipóteses não ensejam o Reembolso de Pontos:

(a)Insatisfação do Participante com o produto após o período legal de arrependimento;

(b)Vício de produto, sendo certo que qualquer compensação neste sentido será devida pelo
Parceiro de Resgate ou Loja Parceira responsável, podendo o Participante contatar a Livelo
para auxiliá-lo; e

(c)Insatisfação do Participante ao transferir Pontos para promoções e/ou programas dos
Parceiros de Resgate, a qualquer tempo.

4.4.4..No caso de não reconhecimento de qualquer transação pelo Participante, o mesmo terá
um prazo de 6 (seis) meses, contados da data do Resgate, para registrar sua reclamação na
Livelo, que terá, por sua vez, prazo de 30 (trinta) dias corridos para posicionar o Participante
sobre esta reclamação.

4.4.5.Caso seja constatado que os Pontos reclamados pelo Participante foram realmente utilizados
indevidamente, os mesmos serão creditados na Conta Livelo do Participante com a mesma data de
vencimento dos Pontos originais, isto é, a data de expiração conforme as regras e condições de
quando do acúmulo de tais Pontos.

4.5.CANCELAMENTO DE PONTOS

4.5.1.Os Pontos poderão perder sua validade, de acordo com as regras abaixo:

(a)Vencimento: às 23:59h, horário de Brasília, da data de vencimento definida no momento
do acúmulo;

(b)Descumprimento: quando do descumprimento, pelo Participante, de qualquer das
cláusulas e das condições deste Regulamento ou do regulamento dos Parceiros de
Acúmulo;

(c)Falecimento: quando do falecimento do Participante, uma vez que os Pontos
acumulados pelos Participantes são pessoais e intransferíveis, sendo expressamente vedada
a sua cessão a terceiros, a qualquer título, inclusive por sucessão ou herança. Neste caso,
inclusive, a Conta Livelo será encerrada e os Pontos acumulados serão cancelados, salvo
se diversamente definido, expressamente, no regulamento dos Parceiros de Acúmulo, na
hipótese de autorização do Parceiro de Acúmulo após solicitação do Participante e somente
quanto aos Pontos oriundos deste Parceiro de Acúmulo;

(d)Cancelamento voluntário do Participante na Livelo: cancelamento da participação no
Programa Livelo a pedido do Participante, devendo este, antes do pedido de cancelamento,
realizar o Resgate de seus Pontos acumulados. Os Pontos restantes na Conta Livelo
quando da solicitação de cancelamento serão definitivamente expirados, perdendo o
Participante imediatamente o direto de Resgate a estes Pontos. Caso o Participante deseje
retornar ao Programa Livelo, deverá criar uma nova Conta Livelo, a qual não recuperará
quaisquer dos Pontos da Conta Livelo anterior;

(e)Cancelamento de Pontos por parte do Parceiro de Acúmulo:: quando solicitado
diretamente pelo Parceiro de Acúmulo conforme regras estabelecidas nos respectivos
regulamentos.
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4.5.2.Em todas as condições mencionadas acima os Pontos serão retirados da Conta Livelo, não
existindo período de prorrogação para a perda de validade de Pontos.

(a)Na hipótese do item 4.5.1 (a), o Participante poderá, por meio da Conveniência
Renovação de Pontos, reativar os Pontos, quando elegíveis conforme regras da
Conveniência.

(b))Na hipótese de extinção dos Pontos por qualquer motivo, não será devida ao
Participante qualquer indenização ou reembolso, nada podendo ser reclamado ou
requerido pelo Participante neste sentido.

4.5.3.Na hipótese de verificação de violação de quaisquer das regras estabelecidas neste
Regulamento, poderá a Livelo, a seu exclusivo critério, bloquear a Conta Livelo ou os Pontos do
Participante, até ulterior verificação de regularidade, podendo realizar o cancelamento do cadastro
do Participante, com o consequente cancelamento de todos os Pontos dela constantes, reservando-se
a Livelo, ainda, nesta hipótese, a recusar-se a aceitar novo cadastro deste Participante.

 

5.RESGATE DE PONTOS

5.1.O Resgate de Recompensas exige que o Participante esteja devidamente cadastrado no
Programa Livelo, contendo um endereço válido no território brasileiro, atendido pelos correios ou
pelos serviços de entrega dos Parceiros de Resgate. Para a troca de algumas Recompensas a Livelo,
o Parceiro de Resgate ou Loja Parceira poderão solicitar e-mail, telefone de contato, dentre outras
informações pessoais.

5.2.Os Participantes poderão realizar Resgates diretamente no Site Livelo ou demais canais
indicados pela Livelo, como Parceiros de Acúmulo ou Lojas Parceiras, desde que os Participantes
tenham em sua Conta Livelo a quantidade mínima de Pontos necessária para o Resgate da
Recompensa desejada, considerando-se as regras a seguir:

(a)Que o Participante esteja ativo no Programa Livelo e que seu cadastro esteja completo,
contendo um telefone de contato, correio eletrônico (e-mail) e endereço físico válido em
território brasileiro, atendido pelos correios ou pelos serviços de entrega dos Parceiros de
Resgate ou Loja Parceira;

(b))Que o Participante tenha saldo de Pontos disponível para uso.

5.3.Cada Resgate realizado deverá contabilizar os Pontos acumulados por um único Participante,
sendo expressamente vedada a soma de Pontos de diferentes Participantes para realização de um
único Resgate.

5.4.Somente o Participante poderá solicitar a troca de Pontos por Recompensas, podendo a
solicitação de Resgate ser confirmada pela Livelo através da solicitação de Senha de Acesso,
Código de Autorização, contato por telefone e/ou por qualquer outro meio de comunicação por ela
eleito dentre os disponibilizados pela Livelo.

5.5.Ao realizar um Resgate o Participante autoriza que suas informações cadastrais (como
CPF, nome, e-mail, telefone e endereço completos) sejam divulgados ao Parceiro de Resgate,
para que este providencie a reserva, cadastramento e/ou envio da Recompensa.

5.6.Não será admitida qualquer alteração ou cancelamento do Resgate após a efetivação da troca
dos Pontos por Recompensas, com exceção dos casos previstos em lei.
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5.7.No ato do Resgate os Pontos acumulados serão abatidos automaticamente dos Pontos ativos e
desbloqueados para uso naquele canal e Recompensa, na ordem decrescente de validade.

5.8.Fica a cargo da Livelo e seus Parceiros de Acúmulo bloquear acesso a Pontos (total ou parcial)
de acordo com canal de resgate e/ou tipo de transação executada. Tais condições serão definidas
neste Regulamento e/ou nos regulamentos dos Parceiros de Acúmulo, assim como divulgadas nas
condições específicas de campanha, canal ou transação. A Livelo se reserva no direito de adicionar
ou excluir, a qualquer tempo, Parceiros ou Recompensas, bem como alterar o volume de Pontos
para Resgate de determinada Recompensa, ou o mínimo e máximo a ser utilizado em cada tipo de
Resgate.

5.9.O Participante poderá acessar o Site Livelo e demais canais Livelo autorizados, como App
Livelo, ou de parceiros autorizados para realização de Resgate, restando certo que cada canal poderá
apresentar diferentes Recompensas e promoções de Pontos necessários para o Resgate.

5.10..Caso não seja possível entregar a Recompensa devido a prestação de informações incorretas
por parte do Participante, sua ausência no momento da entrega, mudança de endereço não
informada ou quaisquer outras razões que inviabilizem a entrega, o Participante terá 60 (sessenta)
dias após a data de solicitação do Resgate para entrar em contato com a Central de Relacionamento
Livelo e solucionar o problema. Após esse prazo, o Participante perderá o direito à Recompensa.

5.11.O Participante será responsável por eventual ônus referente ao reenvio das Recompensas ou
cancelamento do Resgate em virtude de problemas citados no item 5.10.

5.12.A Livelo realizará o monitoramento da entrega das Recompensas resgatadas no Programa
Livelo, auxiliando o Participante até o efetivo recebimento. Todavia, é de exclusiva
responsabilidade dos Parceiros de Resgate e da Loja Parceira:

(a)a gestão de estoque e disponibilidade das Recompensas;

(b)a entrega da Recompensa indicada no tempo e local designado;

(c)as condições físicas da Recompensa entregue;

(d)as informações concedidas para divulgação deste monitoramento nos canais Livelo.

5.13.Além das regras gerais para Resgate, o Participante também deverá sujeitar-se às regras dos
regulamentos complementares de Parceiros de Acúmulo e demais parceiros, campanhas de
incentivo e/ou promoções, tendo em vista a natureza peculiar de cada uma, devendo se atentar a tais
regras antes da realização do Resgate.

5.14.O prazo de entrega da Recompensa é contado a partir da aprovação efetiva pela Livelo e seus
Parceiros do Resgate.

5.15.Havendo indícios de irregularidade no Resgate, a operação poderá ser suspensa ou recusada até
a confirmação de sua lisura.

5.16.Os Participantes devem manter guarda dos respectivos certificados de garantia dos produtos
adquiridos para eventual troca em caso de vício no prazo fixado pelo Parceiro de Resgate, Loja
Parceira, ou fabricante. A Livelo disponibilizará canal de atendimento para auxiliar o Participante
no exercício dos direitos decorrentes das normas de proteção do direito do consumidor.

 

6.CATÁLOGO DE RECOMPENSAS
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6.1.A Livelo poderá, a qualquer momento, limitar as Recompensas, a quantidade e a oferta a cada
Participante e canal, disponibilizando as regras e restrições de cada oferta no Site Livelo e/ou canais
disponíveis para o Resgate das referidas Recompensas.

6.2.Para acesso a mais detalhes, tais como descritivo das Recompensas e Parceiros de Resgate, o
Participante poderá acessar o Site Livelo e/ou o site oficial dos Parceiros de Resgate.

6.3..As imagens disponibilizadas no Catálogo de Recompensas terão caráter meramente ilustrativo,
não existindo qualquer vínculo com marcas e modelos, salvo quando assim descrito no
detalhamento da Recompensa.

6.4.O montante de Pontos necessário para o Resgate das Recompensas ofertadas no Catálogo
de Recompensas pode variar conforme disponibilidade da Recompensa, oferta ou outro fator,
sendo considerado como final o montante de Pontos apresentado no carrinho, antes da
conclusão do Resgate. Na hipótese de haver variação – a menor ou a maior – entre o momento
da escolha da Recompensa e a conclusão do Resgate, o Participante será informado podendo,
a sua livre escolha, retirar a Recompensa do carrinho ou aceitar o Resgate com montante de
Pontos menor ou maior que o inicialmente solicitado.

6.5.É dever do Participante certificar-se das condições de uso da Recompensa, tais como reserva,
horário, período de utilização, restrição, etc., sendo responsável por todos os ônus decorrentes da
inércia em verificar tais condições.

6.6.O Parceiro de Resgate é responsável pela qualidade de todas as Recompensas resgatadas pelos
Participantes, assim como pela entrega das mesmas.

6.7.DEPARTAMENTOS

6.7.1.Poderão ser oferecidos no Catálogo de Recompensas produtos físicos tais como eletrônicos,
eletrodomésticos, itens de vestuário, itens de decoração, etc., em categoria intitulada
“Departamentos”, os quais poderão ser solicitados pelo Participante nos canais habilitados Livelo,
observadas as seguintes condições:

(a)O prazo de entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias úteis contados do primeiro dia útil
subsequente à data de aprovação de Resgate da Recompensa, salvo se nos termos e condições
específicos do Parceiro de Resgate for informado prazo divergente;

(b)O endereço de entrega do produto está restrito ao território nacional, atendido pelos
correios ou pelos serviços de entrega dos Parceiros de Resgate e/ou Loja Parceira;

(c)O endereço de entrega do produto poderá estar restrito exclusivamente ao endereço de
cadastro do Participante, cabendo exclusivamente à Livelo autorizar envio de produtos a
outros endereços em nome do Participante;

(d)Determinadas localidades podem não ser atendidas pelo(s) Parceiro(s) de Resgate
desejado(s) pelo Participante, sendo a impossibilidade informada no carrinho, no momento
do Resgate.

6.7.2.Se em razão da localidade de entrega, disponibilidade de estoque, tipo de produto ou qualquer
outra razão a entrega do produto seja superior a 30 (trinta) dias úteis, a Livelo entrará em contato
com o Participante através de um dos dados para contato informados no cadastro para informar o
prazo correto, cabendo ao Participante a escolha entre o cancelamento do Resgate com o estorno de
todos os Pontos envolvidos na transação ou o aceite do prazo superior informado pela Livelo.
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6.7.3.O Participante poderá solicitar a devolução do produto, com o consequente estorno dos Pontos
e eventuais valores envolvidos no Resgate, em até 7 (sete) dias corridos contados do recebimento do
produto, devendo o mesmo estar sem uso, em sua embalagem original, acompanhado dos manuais,
acessórios e nota fiscal.

6.7.4..O local de entrega de qualquer produto da categoria Departamentos deve ser informado pelo
Participante por completo, com CEP, complemento (apartamento, bloco ou casa) – se houver – e
ponto de referência, se necessário. Ainda, é obrigatório que no local para entrega do produto da
categoria Departamentos haja pessoa habilitada ao recebimento, não sendo possível entrega a caixa
postal, tampouco sendo possível agendamento da entrega.

6.7.5.O Catálogo de Recompensas poderá oferecer produtos destinados exclusivamente a
Participantes com idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, tais como, mas não limitados a
bebidas alcóolicas. O Resgate destes produtos é permitido única e exclusivamente a Participantes
desta faixa etária, sendo a tentativa de Resgate por menor de idade considerada violação deste
Regulamento e passível de cancelamento da Conta Livelo do referido Participante, inclusive com
proibição de novo cadastro.

6.8.PROGRAMAS PARCEIROS

6.8.1.Pode ser oferecido no Catálogo de Recompensas opção de Resgate de Pontos para crédito em
programas parceiros (outros programas de relacionamento e/ou incentivo à fidelidade comercial)
como forma de premiação, a qual pode ser solicitada pelo Participante em um dos canais habilitados
da Livelo, observadas as seguintes condições:

(a)o Participante deve estar previamente cadastrado no respectivo programa parceiro;

(b)a identificação do Participante é de responsabilidade do programa parceiro, sendo vedada
a transferência de Pontos para contas de terceiros, que não o Participante, independente da
relação mantida entre Participante e o terceiro;

(c)se o pedido não for processado pela empresa administradora do programa parceiro, os
Pontos serão devolvidos automaticamente ao Participante em até 60 (sessenta) dias após a
rejeição do pedido de transferência, com a data de validade original, e até 90 (noventa) dias
para operações utilizando Pontos+Dinheiro.

6.8.2.A transferência de Pontos para crédito em programa parceiro pode requerer quantidade
mínima, máxima e múltipla de Pontos, a critério da Livelo, sendo tais condições devidamente
divulgadas aos Participantes no Site Livelo e/ou em outros canais de comunicação, podendo tais
condições ser alteradas a qualquer tempo pela Livelo, sem prévio aviso. 

6.8.3.Os Pontos transferidos serão creditados no referido programa parceiro em até 7 (sete) dias
úteis após solicitação de Resgate na Livelo, desde que os dados informados estejam corretos, salvo
se prazo divergente for expressamente anunciado na página do programa parceiro no Site Livelo.
Nas primeiras remessas, o prazo para crédito da premiação pode ser maior, devido à análise de
cadastro pelo Parceiro de Resgate. Se esse prazo não for cumprido, o Participante deve contatar a
empresa parceira para as devidas providências.

6.8.4.Para alguns parceiros, a transferência poderá ser acelerada, mediante solicitação do
Participante no ato do resgate através da inclusão da Conveniência oferecida pela Livelo intitulada
“transferência imediata”, ocorrendo o crédito no programa parceiro no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas a contar da solicitação pelo Participante, sendo cobrado, em contrapartida à
solicitação de processamento em prazo divergente do estabelecido neste Regulamento, percentual
sobre o montante de Pontos transferido ou montante de Pontos prédeterminado indicado no ato do
Resgate, conforme disponibilizado e informado no ato da solicitação. Esta Conveniência pode estar
disponível a apenas parcela dos programas parceiros, a critério exclusivo da Livelo.
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6.8.5.A confirmação de crédito no programa parceiro é responsabilidade do Participante. A Livelo
está isenta de responsabilidade por eventual atraso no crédito no programa do parceiro.

6.8.6.Os fatores de conversão de Pontos, quantidade e equivalência de Recompensas são definidos
pela Livelo, sendo devidamente divulgados aos Participantes no Site Livelo e/ou em outros canais
de comunicação.

6.8.7.Os Pontos transferidos para programas parceiros, sujeitam-se às regras vigentes para tais
programas, Catálogo de Recompensas e promoções.

6.9.VIAGENS

6.9.1.Pode ser oferecido no Catálogo de Recompensas opção de Resgate onlinede serviços de
viagem, tais como passagens aéreas, hotéis, pacotes turísticos e aluguel de veículos.

6.9.2.A confirmação de reserva será efetuada no e-mail do Participante cadastrado em sua Conta
Livelo, informado ao Parceiro de Resgate no momento da confirmação da transação. Se o
Participante não o receber no prazo de 12 (doze) horas, pode solicitar o reenvio à Central de
Relacionamento Livelo.

6.9.3.As emissões de vouchers e e-tickets de confirmação de serviços de viagem serão de
responsabilidade do Parceiro de Resgate, o qual se obriga a cumprir as regras estabelecidas no
comprovante de reserva. Se o Participante não os receber até 48 (quarenta e oito) horas antes do
embarque, pode solicitar o reenvio à Central de Relacionamento Livelo.

6.9.4.Especificamente para os Resgates de Pontos realizados no Site Livelo na modalidade
passagens aéreas, diárias em hotéis, pacotes turísticos e outros serviços de viagens que venham a ser
oferecidos, o Participante poderá solicitar o seu cancelamento nos casos de falecimento ou doenças
de natureza infectocontagiosas do Participante ou beneficiário da recompensa, quando não se tratar
do Participante. Neste caso, tais situações deverão ser comprovadas através de um laudo médico
e/ou mediante apresentação de outros documentos pertinentes a serem solicitados pela Central de
Relacionamento Livelo, cabendo a esta avaliar a validade da solicitação. Autorizado o
cancelamento, o Participante estará sujeito à cobrança de multas conforme regras das companhias
aéreas, hotéis, entre outros, conforme aplicável.

6.9.5.A Livelo não se responsabiliza por acidente, atraso ou outro imprevisto em viagem, estada ou
outro serviço escolhido pelo Participante, ficando sob sua conta, responsabilidade e despesa a
contratação de respectivos seguros e outros.

6.9.6.Após a confirmação do Resgate não será permitido o cancelamento por parte do
Participante ou passageiro, e os Pontos resgatados não serão restituídos, salvo na hipótese de
exercício do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor, ou seja,
7 (sete) dias corridos após a realização do Resgate ou conforme item 6.9.4 acima.

6.9.6.1.         O direito de arrependimento deve ser exercido com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data programada para embarque, check in
ou retirada do carro, sob pena de cobrança de multa.

6.9.6.2.         Não será garantido direito de arrependimento nos serviços de viagem
que estiverem devidamente descritos como “tarifa não reembolsável” no momento
do Resgate.

6.9.7. Em caso de no-show (não comparecimento ao vôo), o bilhete não poderá ser alterado nem
será reembolsado. Caso o no-show ocorra no 1° (primeiro) trecho de sua passagem, o retorno será
cancelado automaticamente pela companhia aérea, não havendo qualquer reembolso do trecho
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cancelado, exceto se o Participante informar, até o horário originalmente contratado para o trecho de
ida do voo doméstico, que deseja utilizar o trecho de volta.

6.9.8.Quando a intermediação dos serviços resgatados depender de um número mínimo de
Participantes e esse número não for atingido, a viagem pode ser cancelada ou modificada, sendo o
Participante comunicado com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas diretamente pelo
Parceiro de Resgate. Ocorrendo o cancelamento ou a modificação, ficará à escolha do Participante:
(i) a realização de outra viagem nessa mesma ocasião, (ii) a programação da mesma viagem para
outra data ou (iii) a devolução dos Pontos. Na hipótese de o Participante escolher outro roteiro ou a
mesma viagem para outra data e, sendo essas opções mais onerosas do que o volume de Pontos
inicialmente utilizado, a diferença do montante deverá ser compensada pelo Participante.

6.9.9.Em caso de ameaça de ocorrência de fenômenos naturais (terremotos, inundações, ciclones,
furacões, etc.), com possíveis riscos aos Participantes, situação de calamidade pública decretada,
acidentes ou greves prejudiciais aos serviços contratados, ou outras situações que comprovadamente
ofereçam risco à vida do Participante, a viagem pode ser cancelada ou parte dela, antes do início, ou
em qualquer etapa, pelo Participante ou pela operadora do serviço de viagem, sendo devida a
restituição ao Participante do volume em Pontos correspondente aos serviços não utilizados,
podendo haver retenção de taxas de serviços ou outras penalidades, conforme regras da operadora
do serviço e/ou da classe tarifária eleita. Na ocorrência destas situações, a Livelo e seu Parceiro de
Resgate não se responsabilizam pelos danos materiais ou morais decorrentes.

6.9.10.Na hipótese de cisão, cessão, fusão, incorporação, recuperação judicial ou falência da
empresa fornecedora, estas serão as únicas e exclusivas responsáveis pelas perdas e danos
eventualmente causados aos Participantes decorrentes do Resgate de Pontos por seus produtos ou
serviços.

6.9.11.O Participante deverá verificar e respeitar sempre os horários de entrada e saída dos
apartamentos e/ou cabines (check in/check out). Nem sempre os horários dos hotéis estão em linha
com os horários de vôo, podendo, eventualmente, o Participante desocupar o apartamento antes da
chegada do traslado. Caso o Participante queira continuar hospedado para aguardar a chegada do
traslado, deverá verificar disponibilidade do hotel e adquirir uma diária extra, a qual não será
restituída pela Livelo e pode não estar disponível para Resgate com Pontos.

6.9.12.As acomodações utilizadas na prestação dos serviços são, em regra, de categoria básica
(standard). Qualquer alteração diferenciada deverá ser previamente solicitada. Caso haja
modificações das acomodações por parte do Participante ou passageiro durante a confirmação da
viagem, este deverá assumir as despesas daí decorrentes, não sendo elas reembolsadas e podendo a
cobrança adicional estar indisponível para adimplemento com Pontos.

6.9.13.A critério e disponibilidade dos meios de hospedagem, o apartamento duplo poderá ter camas
separadas ou de casal e o apartamento triplo ou quádruplo poderá ser constituído de cama dobrável,
articulada ou sofá-cama, camas queen ou king size. Caso o Participante queira acomodação
específica, deverá previamente consultar a existência de cama diferenciada, bem como, o preço pelo
serviço exigido.

6.9.14.Para os Resgates de Pontos realizados no Site Livelo na modalidade de serviços aéreos, mera
correção (erro de preenchimento do nome e/ou sobrenome) dos dados informados, desde que não
perca o caráter pessoal e intransferível do Resgate efetuado e seja feito até o momento do check-in.
Para que a correção seja feita pela Livelo, a mesma deverá ser requerida pelo Participante com, pelo
menos, 72 (setenta e duas) horas de antecedência docheck-in, após o que a requisição deve ser feita
diretamente à companhia aérea no momento da realização do check-in.
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6.9.15.Para os Resgates de Pontos realizados no Site Livelo na modalidade diárias em hotéis,
pacotes turísticos (exceto serviços aéreos, os quais seguem o disposto no item 6.9.14) e outros
serviços de viagens que venham a ser oferecidos, após a confirmação da reserva, não é permitida a
troca dos dados pessoais informados, sendo a referida reserva pessoal e intransferível. Segundo o
código de costumes para hotéis e agências de viagens da AIH (Associação Interamericana de
Hotéis), o no-show (não comparecimento) configura-se quando o hóspede não se apresenta no hotel
até às 20h00min da data de confirmação para sua entrada. O apartamento reservado retorna ao
inventário do hotel automaticamente, podendo ser revendido a critério do hotel ou fornecedor sem
crédito para o hóspede.

6.9.16.Alguns hotéis e companhias aéreas cobram taxas de serviço, impostos ou suplementos que
não estão inclusos no Resgate e deverão ser pagos pelos Participantes em moeda – nacional ou
estrangeira, conforme o caso – diretamente ao hotel ou companhia aérea, conforme aplicável.

6.9.17.A Livelo não é responsável por despesas decorrentes de atrasos de chegada e/ou saída,
redução e/ou prolongamento de estada, nem quaisquer prejuízos materiais, pessoais ou morais que
eventualmente os Participantes e/ou passageiros venham a sofrer por motivos de força maior.

6.9.18.Para Resgate de locações de veículos em território nacional, o motorista deve estar habilitado
há mais de dois anos. Não é permitida a utilização de permissão para dirigir um carro alugado.
Somente motoristas maiores de 21 (vinte e um) anos podem alugar um automóvel. Além disso, é
necessária apresentação de cartão de crédito com limite mínimo exigido pela locadora, quando será
feita um pré-autorização de débito, para cobrir eventuais danos ou avarias que o carro possa sofrer.
Equipamentos adicionais (cadeirinha de bebê, GPS, entre outros) podem ser solicitados e serão
pagos no local da retirada do veículo em moeda – nacional ou estrangeira, conforme o caso.
Taxa One Way (local de retirada do veículo diferente do local de devolução) é cobrada em moeda –
nacional ou estrangeira, conforme o caso – e deverá ser paga no local da devolução do carro. O
veículo alugado deve ser devolvido com a mesma quantidade de combustível recebida quando
retirado da locadora.

6.9.19.Para Resgate de locações de veículos em território internacional, somente será locado carro
para motoristas habilitados por mais de dois anos. Não é permitida a utilização de permissão para
dirigir um carro alugado. Além da carteira de habilitação deverá ser apresentado o passaporte
válido. Na Europa, além desses documentos, é exigida carteira de habilitação internacional. A idade
mínima para locação de carro no exterior varia de 21 (vinte e um) a 25 (vinte e cinco) anos de idade
(há locadoras que cobram taxas para motoristas menores de 25 [vinte e cinco] anos e que devem ser
pagas na localidade), devendo essa informação ser verificada diretamente com a locadora do
veículo. O condutor deverá apresentar cartão de crédito internacional, com limite mínimo exigido
pela locadora, quando será feita um pré-autorização de débito, para cobrir eventuais danos ou
avarias que o carro possa sofrer. Equipamentos adicionais podem ser solicitados e serão pagos no
local da retirada do veículo em moeda estrangeira. Taxa One Way(local de retirada do veículo
diferente do local de devolução) é cobrada e deverá ser paga no local da devolução do carro em
moeda estrangeira. O veículo alugado deve ser devolvido com a mesma quantidade de combustível
recebida quando retirado da locadora (exceto quando esse item estiver incluído no plano).

6.9.20..É de responsabilidade do Participante se informar e obter, quando necessário, toda a
documentação, taxas governamentais e locais, vistos, vacinas, seguros e demais necessárias à
realização da viagem resgatada.

6.9.21.O Participante ou passageiro portador de necessidades especiais de qualquer natureza
deve entrar em contato com a Livelo antes da efetivação do Resgate, através da Central de
Relacionamento Livelo, opção 4, para que seja verificado junto ao fornecedor pretendido pelo
Participante a disponibilidade de atendimento apropriado.
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6.9.22.Se o pedido não for processado pela Parceira de Resgate responsável pela realização dos
serviços de viagem junto aos fornecedores, os Pontos serão devolvidos automaticamente ao
Participante em até 60 (sessenta) dias após a rejeição do pedido, com a data de validade original, e
até 90 (noventa) dias para operações utilizando Pontos+Dinheiro.

6.9.23.Além das regras estipuladas neste Regulamento, o Participante deve obedecer todo e
qualquer termo e condição específica para aquisição de viagens estabelecido e disponível no Site
Livelo quando do momento de escolha do produto a ser adicionado ao carrinho e resgatado.

6.10.LAZER

6.10.1.A Livelo poderá ofertar no Catálogo de Recompensas ingressos para apresentações culturais,
exposições, cinemas, peças teatrais e demais opções de lazer.

6.10.2.Os ingressos poderão dispor de pré-venda exclusiva para determinado segmento de
Participantes, conforme anunciado no momento da divulgação do evento cultural, sendo
posteriormente disponibilizados para o público em geral ou para novo segmento de Participantes, a
seu critério. Na hipótese de determinada categoria de ingressos se esgotar na pré-venda, não caberá
ao Participante que não puder se valer da referida pré-venda qualquer tipo de indenização ou
garantia de oferta de ingressos.

6.10.3.A Livelo poderá limitar, a seu exclusivo critério, o número máximo de ingressos passíveis de
Resgate por Participante, podendo esta limitação ser por setor, por evento, por cidade, ou por
qualquer outro critério. A violação do limite estabelecido ensejará no posterior cancelamento do
Resgate, ainda que o mesmo tenha sido concluído.

6.10.4.A Livelo é responsável tão somente pela oferta de ingressos, sendo a promotora do evento,
responsável pelas salas de cinema ou outra aplicável a exclusiva responsável por quaisquer vícios
que possam surgir na efetiva prestação do serviço.

6.10.5.Eventuais alterações nos horários, datas ou locais dos eventos culturais são de
responsabilidade exclusiva da promotora, realizadora ou outra aplicável, cabendo ao Participante
direcionar quaisquer questionamentos neste sentido a estas diretamente.

6.10.6.É de responsabilidade exclusiva do Participante verificar a classificação etária do evento, o
qual pode ter limitação de ingresso para menores, mesmo que acompanhados dos pais ou
responsáveis. Caso o Participante não tenha sua entrada permitida por violação à classificação
etária, não caberá, por parte da Livelo, qualquer tipo de compensação, inclusive reembolso de
Pontos.

6.10.7.O ingresso adquirido pelo Participante é válido exclusivamente para o evento, setor, cidade e
dia escolhido, não sendo permitida a troca por outro evento, setor, cidade e/ou dia.

6.10.8.É vedada a comercialização ou exploração econômica do ingresso sobre qualquer forma ou
meio, inclusive a realização de ações promocionais com ingressos, exceto se houver expressa e
prévia autorização da promotora, realizadora ou outra aplicável, sob pena de aplicação das medidas
judiciais cabíveis pela Livelo e/ou promotora do evento, realizadora ou outra aplicável, além das
punições decorrentes de violação deste Regulamento.

6.10.9.O ingresso, quando enviado de forma eletrônica ao Participante, deverá ser impresso pelo
mesmo. O ingresso, nesta hipótese, possuirá um código de barras único que permite somente uma
entrada ao evento. Caso os ingressos sejam perdidos, furtados ou impressos mais de uma vez,
apenas o primeiro portador a passar pelo leitor terá acesso ao evento, não sendo possível solicitar
um novo ou uma segunda via do ingresso. O ingresso aos eventos poderá se dar, ainda, mediante
validação eletrônica, inserção de nome em lista de ingresso ou outro meio, conforme informado na
oferta do evento no Programa Livelo.
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6.10.10.A inclusão de qualquer produto ou serviço no carrinho não garante a reserva do mesmo,
somente estando garantido o referido produto após a efetivação do Resgate e recebimento, pelo
Participante, da informação de conclusão do mesmo. A Livelo não se responsabiliza caso o estoque
de ingressos disponível se esgote durante o processo de Resgate de qualquer Participante, visto que,
por tratar-se de comércio eletrônico, todos os produtos são ofertados a todos os Participantes de
maneira online ao mesmo tempo, sendo o ingresso de quem efetivamente concluir o Resgate
primeiro.

6.10.11.Os Resgates e transações poderão ter tempo transacional de conclusão superior ao normal
em razão de indisponibilidade sistêmica dos parceiros da Livelo ou análise de crédito pela
operadora de cartão de crédito (nas hipóteses de compras com cartão de crédito). Em nenhuma
destas hipóteses a Livelo se responsabilizará por Resgates não concluídos ou promoções que não
venham a ser usufruídas pelo Participante.

6.10.12.A Livelo não se responsabiliza pela prestação incorreta de qualquer informação pelo
Participante no momento da conclusão do Resgate.

6.10.13..O promotor do evento é o único e exclusivo responsável pela realização, cancelamento e
adiamento do evento/espetáculo. Em caso de cancelamento total do evento, a Livelo estornará
automaticamente a pontuação ao Participante. Em caso de adiamento, o promotor do evento
informará o procedimento para utilização do ingresso em nova data, mas em ambos os casos, cabe a
Livelo somente o reembolso da pontuação.

6.10.14..É proibido fotografar, filmar, gravar ou reproduzir qualquer imagem dos eventos
disponibilizados pela Livelo, sendo possível que o Promotor do evento/espetáculo restrinja o acesso
do público portando determinados objetos/itens, visando segurança e /ou melhor andamento do
evento/espetáculo.

6.10.15.Os organizadores dos eventos se reservam ao direito de impedir a entrada após o início do
mesmo, não sendo admitidas trocas nem devolução de Pontos nestes casos.

6.10.16.Quando o ingresso for enviado ao Participante – por correio ou eletronicamente – será
obrigatória a apresentação do ingresso impresso da entrada do evento, devendo o Participante zelar
pelos seus ingressos, guardando-os em local seguro, longe do calor, umidade ou luz do sol. Após a
entrega ou recebimento, os ingressos são de responsabilidade do Participante. Na hipótese de a
entrada se dar por nome em lista de ingresso, o Participante ou beneficiário deverá apresentar
documento oficial original com foto e data de validade vigente; nas demais hipóteses de ingresso
deverão ser observadas as regras definidas na oferta do evento e nas instruções recebidas pelo
Participante no momento do Resgate.

6.10.17.A perda, inutilização, roubo, furto ou não utilização dos ingressos na data do evento não
ensejará ao Participante qualquer direito da restituição ou possibilidade de troca, alteração ou
compensação de qualquer forma. O comparecimento ao evento implica a aceitação incondicional
dos termos deste Regulamento.

6.11.SERVIÇOS RECARGA DE CELULAR

6.11.1.Pode ser oferecido no Catálogo de Recompensas opção de Resgate de Pontos por serviços
como recargas de créditos para celular em diversas operadoras de telecomunicações disponíveis no
Brasil, a qual pode ser solicitada pelo Participante em um dos canais habilitados da Livelo,
observadas as seguintes condições:

(a)O Participante declara ter pleno conhecimento do contrato de prestação de serviços
firmado com a operadora responsável pelo número de telefone celular ao qual o crédito será
realizado, tendo conhecimento das limitações e provisões específicas aplicáveis à sua relação
jurídica;
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(b)O Participante é exclusivamente responsável pela seleção da operadora adequada, bem
como digitação do número de telefone celular exato para recarga, acompanhado de seus
códigos regionais (DDD) específicos para identificação, bem como quaisquer chaves de
acesso ou códigos específicos que determinada operadora possa solicitar para realização e
efetivação da Recarga;

(c)O Participante declara, ainda, ter conhecimento e concordância de que a recarga
de créditos só será efetivada se a situação da linha perante a operadora estiver
regular e sem impedimento para receber o credito;

(d)O Participante declara saber que a critério da Livelo, por questões de segurança, esta
poderá exigir que Participante seja o titular da linha destinatária do crédito e/ou, que este
realize a recarga somente em números de telefone que constem em cadastro no Programa
Livelo.

6.11.2.A realização do crédito assim como conferência das informações indicadas pelo Participante
no momento do Resgate são de responsabilidade da Parceira de Resgate.

6.11.3.Se o pedido não for processado pela Parceira de Resgate responsável pela realização dos
créditos junto à operadora, os Pontos serão devolvidos automaticamente ao Participante em até 60
(sessenta) dias após a rejeição do pedido, com a data de validade original.

6.11.4.A informação dos valores de crédito disponíveis assim como respectivos prazos de utilização
por operadora poderão ser consultados pelo Participante, antes da conclusão do Resgate, no Site
Livelo, na Central de Relacionamento Livelo e/ou demais canais indicados pela Livelo.

6.11.5.O respectivo valor solicitado será creditado no número de telefone/operadora indicado em até
4 (quatro) dias úteis após solicitação de Resgate na Livelo, desde que os dados informados estejam
corretos.

6.11.6.A Livelo não se responsabiliza por Resgates perdidos em razão de escolha de operadora
errada ou digitação de número de telefone celular equivocado, incompleto ou insuficiente para a
ocorrência da efetiva recarga de créditos por parte da operadora.

6.11.7.A confirmação de crédito no número de telefone celular indicado é responsabilidade do
Participante.

6.11.8.A Livelo está isenta de responsabilidade por eventual atraso no crédito no número de telefone
celular indicado por inconsistência no sistema da Parceira de Resgate.

 

6.12.LOJAS PARCEIRAS

6.12.1.A Livelo pode habilitar Lojas Parceiras para transações de Resgate de seus produtos e/ou
serviços diretamente em seus estabelecimentos comerciais ou sites, as quais podem ser concluídas
nestes locais ou ali iniciados e posteriormente direcionados às plataformas Livelo.

6.12.2.As condições específicas aplicáveis ao Resgate de Pontos diretamente nas Lojas Parceiras,
tais como processo de Resgate ou quantidade e equivalência de Pontos por Recompensa, são
definidas pela Livelo em comum acordo com a Loja Parceira, podendo sofrer alterações
devidamente divulgadas no Site Livelo ou nos canais de comunicação da Loja Parceira.

6.12.3.As Recompensas disponíveis para Resgate nas Lojas Parceiras são por elas gerenciadas de
forma independente, sem intervenção ou participação da Livelo. Sendo assim, a Livelo não tem
qualquer responsabilidade pelas referidas Recompensas, de forma que qualquer defeito ou vício a
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elas relacionadas deverá ser reclamado diretamente à Loja Parceira, não sendo responsabilidade da
Livelo a troca da Recompensa com vício ou falha, podendo o Participante solicitar auxílio da
Livelo.

6.12.4.O Participante declara-se ciente de que as informações atinentes à Recompensa resgatada nas
Lojas Parceiras, incluindo as relativas aos riscos a eles relacionados, características, prazos de
entrega, recebimento, retirada, entre outras, deverão ser verificadas e/ou reclamadas diretamente
com as Lojas Parceiras.

6.12.5.A Livelo reserva-se o direito de, a qualquer tempo e independentemente de anuência prévia
dos Participantes, incluir, excluir ou modificar o procedimento para Resgate na Loja Parceira,
devendo o Participante consultar constantemente as condições no Site Livelo.

6.13.PRODUTOS BANCÁRIOS

6.13.1.O Participante poderá, ainda, realizar Resgate de determinados produtos bancários dos
bancos credenciados junto à Livelo, conforme regulamento disponibilizado pelos próprios bancos.

6.13.2.Os itens disponibilizados para Resgate serão escolhidos e ofertados a critério exclusivo dos
bancos credenciados.

6.14.DOAÇÃO

6.14.1.Poderão ser ofertadas aos Participantes organizações sem fins lucrativos e demais instituições
filantrópicas parceiras para doação de Pontos Livelo. Tais parceiros serão selecionados pela Livelo e
disponibilizados no Programa Livelo a critério exclusivo desta.

6.14.2.Os produtos da categoria doação são informados conforme critérios das organizações sem
fins lucrativos e demais instituições filantrópicas parceiras. Desta forma, os valores ali informados e
benefícios representados são calculados exclusivamente pelas organizações sem fins lucrativos e
demais instituições filantrópicas parceiras conforme critérios próprios destas, sem qualquer
ingerência da Livelo. Os Pontos Livelo doados são compensados e entregues às organizações sem
fins lucrativos e demais instituições filantrópicas parceiras, não havendo qualquer auditoria ou
fiscalização por parte da Livelo quanto à utilização ou emprego das verbas doadas. Qualquer
questionamento neste sentido deve ser direcionado às organizações sem fins lucrativos e demais
instituições filantrópicas escolhidas.

6.14.3.A doação de Pontos Livelo para as organizações sem fins lucrativos e demais instituições
filantrópicas não garante ao Participante qualquer benefício monetário, tal como – mas não limitado
a – isenção fiscal, não podendo ser reclamado qualquer benefício em razão da doação voluntária de
Pontos.

 

7.PONTOS+DINHEIRO

7.1.Na hipótese de o Participante não dispor de Pontos suficientes para o Resgate da Recompensa
desejada ou não desejar realizar a operação de Resgate integralmente com Pontos, o referido
Resgate poderá ser realizado através da Conveniência Pontos+Dinheiro, sendo o montante em
Pontos complementado com valor monetário em moeda corrente brasileira de acordo com o tipo de
Recompensa objeto de troca e canal. Esse complemento terá os meios e formas de pagamentos
demonstradas no momento da simulação, juntamente com o valor mínimo de Pontos necessários à
transação.
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7.2.Através desta Conveniência o Participante está complementando seu saldo total necessário ao
Resgate através da aquisição de Pontos em moeda corrente, não sendo o valor pago em dinheiro
utilizado para a aquisição direta do produto ou serviço selecionado. Estes Pontos acumulados por
meio de Pontos+Dinheiro serão válidos exclusivamente para utilização no Resgate atrelado a sua
aquisição e, portanto, terão prazo de validade imediata.

7.3.Na hipótese de cancelamento do Resgate realizado com Pontos+Dinheiro, o estorno, quando
houver, será realizado nos mesmos moldes do Resgate, isto é, sendo devolvidos os mesmos
montantes em Pontos e valores monetários. Na hipótese de serem aplicadas multas, caberá à Livelo
a opção da forma de dedução cabível. O estorno, se houver, será realizado em até 90 (noventa) dias
após a confirmação pela Livelo.

7.4.A Conveniência Pontos+Dinheiro será regulada exclusivamente pela Livelo, que poderá, a
qualquer momento e a seu critério, restringir a disponibilidade da Conveniência em sua totalidade,
por canal de Resgate, por Parceiro de Resgate, por produto ou qualquer outro critério, bem como
ajustar os limites mínimos e máximos disponibilizados para utilização em valor monetário em
moeda corrente brasileira.

 

8.EXCLUSÃO DO PROGRAMA

8.1.O Participante pode solicitar sua exclusão do Programa Livelo, bastando para isso comunicar
sua decisão à Central de Relacionamento Livelo. Concomitantemente, os Pontos adquiridos e não
utilizados serão cancelados de forma automática.

8.2.Caso o Participante venha a solicitar nova adesão ao Programa Livelo após solicitação de
cancelamento de seu cadastro, seja esta adesão através da Livelo ou através de Parceiros de
Acúmulo autorizados a criar Conta Livelo em nome do Participante, este terá uma nova Conta
Livelo aberta, podendo iniciar sua participação no Programa Livelo novamente. Porém, os Pontos
cancelados acumulados em sua antiga Conta Livelo não serão reabilitados.

8.3.É direito da Livelo cancelar a Conta Livelo do Participante, inclusive recusando novos acúmulos
de Parceiros de Acúmulo ou novo cadastro por Parceiros ou pelo Participante, na ocorrência de
quaisquer das seguintes situações: (i) inadimplemento das obrigações estabelecidas neste
Regulamento ou nos regulamentos dos Parceiros de Acúmulo; (ii) falecimento do Participante; (iii)
prestação de qualquer informação falsa pelo Participante à Livelo, seja diretamente ou através dos
Parceiros de Acúmulo.

 

9.VALIDADE DO PROGRAMA

9.1.A Livelo reserva-se o direito de encerrar o programa a qualquer tempo, com a respectiva
comunicação da data de encerramento a seus Participantes com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias.

9.2.Após o encerramento, todos os Pontos adquiridos e não utilizados no Programa Livelo perderão
a validade.

 

10.DISPOSIÇÕES FINAIS
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10.1.Fica expressamente proibida a negociação, pelo Participante, dos Pontos e/ou das
Recompensas oferecidas pela Livelo ou seus Parceiros, sob qualquer forma, incluindo, mas não se
limitando, à sua compra, venda, cessão ou permuta. A comprovação de tais práticas ensejará a
imediata exclusão do Participante do Programa Livelo e o cancelamento dos Pontos,
independentemente de serem tomadas todas as medidas judiciais cabíveis, reservando-se a Livelo,
inclusive, ao direito de recusar novo cadastro do Participante.

10.2.Também poderão ser excluídos do Programa Livelo todos os Participantes que venham a
infringir as regras deste Regulamento, bem como utilizem de fraude ou comportamento ardil na
utilização das Recompensas, sem prejuízo de arcar com suas responsabilidades civis e criminais,
reservando-se a Livelo, inclusive, ao direito de recusar novo cadastro do Participante.

10.3.O presente Regulamento poderá ser alterado a qualquer momento pela Livelo, a seu exclusivo
critério. O Participante será comunicado da alteração ao Regulamento com pelo menos 30 (trinta)
dias de antecedência e a comunicação ocorrerá exclusivamente pelos meios de contato fornecidos
diretamente pelo Participante à Livelo. A utilização do programa pelo Participante (na forma de
acúmulo ou Resgate de pontos, bem como qualquer interação com a Livelo) após esse período, será
considerada aceitação tácita das novas condições do Regulamento.

10.4.A Livelo reserva-se o direito de invalidar os Pontos creditados ou a creditar na Conta Livelo do
Participante caso tenha conhecimento de que não foram cumpridas todas as obrigações constantes
nas regras de qualquer uma das atividades, promoções e/ou campanhas de incentivos oferecidas pela
Livelo ou qualquer Parceiro.

10.5.A Livelo se reserva o direito de definir as regras de suas campanhas, bem como seu conteúdo,
destinatários e beneficiários, podendo, inclusive, segmentar campanhas, promoções ou produtos a
parcela de seus Participantes.

10.6.A Livelo não se responsabiliza por eventuais mudanças ou cancelamentos de quaisquer
promoções, pela retirada de quaisquer Parceiros do Programa Livelo ou por quaisquer efeitos na
aquisição de Pontos causados por essas mudanças, cancelamentos ou retiradas, não sendo a referida
retirada ou cancelamento, de nenhuma forma, considerada perda de direito adquirido ou qualquer
outro, pelo Participante.

10.7.Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos,
serão decididos exclusiva e soberanamente pela Livelo.

10.8.A Livelo não será considerada em mora ou inadimplemento de quaisquer de suas obrigações
previstas neste Regulamento se o motivo de seu descumprimento decorrer de caso fortuito ou força
maior, na forma estabelecida pelo Código Civil Brasileiro (Lei no 10.406/2002).

Conforme já detalhado neste Regulamento, a Livelo é exclusivamente responsável pelos serviços
por ela prestados, sendo responsabilidade exclusiva de quaisquer Parceiros, fabricante e/ou
operadora a indenização, compensação, restituição ou qualquer outro decorrente de vício, defeito,
falha, inconsistência ou qualquer outro no fornecimento do produto e/ou serviço.

Regulamento válido a partir de 01/08/2018. Se você já é participante consulte aqui o regulamento
com validade até 30/07/18.

http://static.pontoslivelo.com.br/content/img/regulamento-livelo/Regulamento_validade_18-06-17.pdf

