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Os participantes 

não podem ser 

surpreendidos por 

alterações unilaterais e 

prejudiciais.

A justiça brasileira tem 
recebido diversas de-
mandas que visam obs-

tar a limitação de negociações 
de pontos, especialmente 
direcionadas às companhias 
aéreas, já que se trata de 
aquisição a título oneroso e 
não gratuito. 

Para melhor compreensão, 
cabe ressaltar que tal prática 
decorre de adesão aos diver-
sos programas de fi delização 
entre as pessoas físicas e os 
parceiros comerciais, as quais 
mediante o pagamento de 
determinada quantia se tor-
nam associadas/participantes 
para fi ns de acumulação de 
pontos, em troca de oportu-
nos resgates de benefícios, 
segundo as suas conveniên-
cias – principalmente a troca 
de milhagens por passagens 
aéreas.

Em se tratando de negócio 
jurídico oneroso, a imposição 
de cláusulas de inalienabilida-
de ou mesmo de limitação de 
uso, assim como tem ocorrido 
na emissão de bilhetes aéreos, 
tem sido considerada abusi-
va por violar os direitos dos 
consumidores, já que os re-
gulamentos das companhias 
aéreas sofreram alterações 
recentes nesse sentido.

Em tese, os fornecedores/
parceiros alegam que es-
tariam comprometidos em 
coibir práticas ilegais de 
transações paralelas, com 
vendas de pontos que ense-
jam elevados faturamentos 
aos usuários participantes, 
o que entendem como atos 
ilícitos, no entanto, mencio-
nadas e pretensas limitações 
afetam diretamente milhões 
de participantes de diversos 
setores.

Não obstante, nos regula-
mentos estão sendo inseridas 
cláusulas com previsão de 
suspensão ou até mesmo 
exclusão dos programas aos 
participantes que atuarem 
mediante fraude ou má-fé no 
acúmulo ou resgate de pontos 
de benefícios, os quais ainda 
deverão responder civil e 

criminalmente, no entanto, 
tais fatos não poderão ser 
oponíveis aos consumidores 
sem que sejam demandado 
judicialmente. 

De outra senda, os consumi-
dores através das demandas 
judiciais estão demonstrando 
que tais limitações são pre-
judiciais aos seus direitos 
adquiridos, já que se associa-
ram aos diversos programas 
visando exatamente a obten-
ção de benefícios até então 
ilimitados nos contratos de 
adesão, e que ora estão sendo 
prejudicados por regulamen-
tos posteriores.

Nesse sentido, o judiciário 
tem se pronunciado favora-
velmente aos consumidores, 
vez que em se tratando 
de associação onerosa aos 
programas, os usuários/con-
sumidores não podem ter 
limitações aos poderes que 
adquiriram sobre os pontos, 
devendo exercê-los livres 
de quaisquer coibições ou 
impedimentos, tanto que as 
cláusulas dos regulamentos 
estão sendo consideradas 
arbitrárias e ilegais, com con-
cessão de tutelas para impe-
dir os bloqueios de resgates. 

Diante disso, tem-se que 
tais práticas estão se expan-
dindo para diversos setores e, 
uma vez constatado qualquer 
tipo de bloqueios irregulares 
que impeçam o uso de resga-
tes, os participantes deverão 
procurar o respaldo jurídico 
para ingressar com demanda 
judicial cabível, para demons-
trar inclusive a probabilidade 
de direito, inerente ao des-
cumprimento de regras que 
proíbe a comercialização e 
impõe a limitação de números 
de favorecidos, desde que não 
esteja prevista no contrato 
de adesão ou regulamento 
anterior. 

Portanto, diante da existên-
cia de benefício vigente, os 
participantes não podem ser 
surpreendidos por alterações 
unilaterais e prejudiciais, 
inclusive o judiciário tem 
determinado a inversão do 
ônus, quando, a critério do 
juiz, se tratar de parte hipos-
sufi ciente e/ou for verossímil 
a alegação, segundo as regras 
ordinárias vigentes.

(*) - É especialista em Direito Civil e 
Direito Processual Civil do Massicano 

Advogados.

Os indevidos bloqueios de pontos 
dos programas de fi delidade

Vanessa Laruccia (*)
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Companhia de Melhoramentos MP2
CNPJ/MF nº 11.508.615/0001-40 - NIRE 35. 300.375.688

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em (“AGO”), a ser 
realizada no dia 02/12/19, às 10 hs, na sede em SP/SP, na Rua 
Carlos Comenale, nº 281 – 6º andar, conjunto 62, para deliberarem: 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/16, 
31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a destinação dos resultados 
dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da 
diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos se-
nhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às maté-
rias que serão deliberadas na AGO. SP, 29/10/19. Diretoria. Maria Eve-
lina Melo Peixoto Ubersfeld, diretora. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ nº 60.586.526/0001-27 - NIRE 35.300.026.004 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 12 hs, na 
sede localizada em SP/SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; 
b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da diretoria.” A 
Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º 
Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP 

PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 21/11/2019  - 08:50h  -  2º LEILÃO: 26/11/2019  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL

-
-

DATA DOS LEILÕES: 1º 
Leilão: dia 21/11/2019, às 08:50 horas, e 2º Leilão dia 26/11/2019, às 14:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís 

. DEVEDOR FIDU-
CIANTE: ETEVALDO OLIVEIRA SILVA, 

VALDELICY APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA SILVA, 

CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGA-
MENTO: -

DOS VALORES: 1º leilão: R$  337.895,86 (Trezentos e 
trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); 2º leilão: R$ 168.947,93 (Cento 
e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

. O 
arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informa-
ções sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

-

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não ense-
ja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. -

-

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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FUNCIONÁRIO RECEBENDO COMO PRÓ-LABORE
Empresa possui sócio, que está registrado como funcionário, 
pode ser alterado para pró-labore. Sobre o pró-labore incide 8% 
FGTS? E como fica férias e 13º salário de quem recebe pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONCEDE AUXÍLIO EDUCAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS, 
PRETENDE PAGAR AS DESPESAS COM TRANSPORTE, SEM INTEGRAR 
AO SALÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que é de nosso entendimento que somente o valor da bolsa 
de estudo pode ser considerado como auxílio educação, nenhum outro 
valor poderia ser agregado. Base Legal – Lei nº8.212/91, art.28, §9º, “t”.

INTERMITENTE SEM CONVOCAÇÃO
Quando o funcionário intermitente fica mais de 12 meses sem con-
vocação, pode ser efetuado a demissão, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADO MÉDICO DURANTE O AVISO PRÉVIO
Funcionária durante o aviso prévio apresentou atestado médico de 21 
dias, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MÉDICO APOSENTADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL, QUE 
CONTINUA NA ATIVA, É OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DA CON-
TRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA?  

Esclarecemos que o aposentado pelo RGPS que continuar ou voltar a 
exercer qualquer atividade abrangida por esse regime é segurado obri-
gatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições 
previdenciárias como qualquer outro trabalhador não aposentado. 
Base Legal – Art. 9º, § 1º do Decreto nº 3.048/99.

TERCEIRIZAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Empresa pretende terceirizar a prestação de serviços para os próprios 
funcionários, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A Câmara de Representantes 
dos Estados Unidos aprovou 
na noite desta terça-feira (29) 
uma resolução que reconhece 
o ataque a armênios pelo Im-
pério Turco-Otomano durante 
a Primeira Guerra Mundial 
(1914-1918) como genocídio. A 
questão é altamente sensível e 
ocorre em meio à deterioração 
das relações entre o país e a 
Turquia, depois da ofensiva 
defl agrada contra a minoria 
curda na Síria.

O governo turco rejeita a 
classifi cação de genocídio. A 
resolução garantiu 405 votos a 
favor e somente 11 contra. Esta 
é a primeira vez em 35 anos que 
uma lei desse tipo recebe apoio 
dos dois partidos. O pré-candi-
dato democrata à Presidência, 
Joe Biden, disse que a votação 
honrou a memória das vítimas. 
O Império Turco-Otomano é 
acusado de cometer genocídio 
contra os armênios a partir de 
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Redações do Exame Na-
cional do Ensino Médio 
(Enem) que tiraram a 

nota máxima têm pelo menos 
seis pontos em comum: de-
monstram domínio da modali-
dade escrita formal, respeitam 
os direitos humanos, têm 
proposta de intervenção para 
o problema apresentado no 
tema, têm repertório sociocul-
tural, atendem ao tipo textual 
dissertativo-argumentativo e 
apresentam as características 
textuais fundamentais, como 
coesão e coerência. 

Esses foram os aspectos des-
tacados por especialistas do Inep 
que comentaram sete redações 
que tiraram a nota mil no Enem 
2018. O tema do ano passado foi 
Manipulação do comportamento 
do usuário pelo controle de dados 
na internet. A prova de redação 
do Enem 2019 será aplicada 
neste domingo (3) para cerca 
de 5,1 milhões de candidatos 
inscritos no exame. Além da 
redação, eles farão as provas de 
ciências humanas e linguagens. 

A cartilha traz também exem-
plos de trechos que fi zeram com 
que os participantes zerassem 

EB
C

Veja como tirar nota mil 
na redação do Enem

 A prova de redação do Enem 2019 será aplicada neste domingo (3) para cerca de 5,1 milhões de 
candidatos inscritos no exame

Procure escrever sua redação com letra legível, para evitar 

dúvidas no momento da avaliação.

as competências analisadas 
pelos corretores. Cada uma 
das cinco competências vale 
200 pontos. Um dos quesitos é 
respeito aos direitos humanos. 
De acordo com o Inep, são con-
sideradas desrespeito aos di-
reitos humanos propostas que 
incitam as pessoas à violência, 
ou seja, aquelas em que trans-
parece a ação de indivíduos na 
administração da punição – por 
exemplo, as que defendem a 
“justiça com as próprias mãos”. 

No ano passado, zeraram 
essa competência os textos 
que incitavam tortura e cárcere 
privado a pessoas que faziam o 
uso do controle de dados para 
a manipulação, que promoviam 
censura e vigilância em massa, 
que impediam a liberdade de 
acesso à informação e comu-
nicação de qualquer pessoa ou 
grupo e que negavam direitos 
humanos a qualquer pessoa.  O 
Inep aconselha: “Procure escre-
ver sua redação com letra legível, 

para evitar dúvidas no momento 
da avaliação. Redação com letra 
ilegível poderá não ser avaliada”.

As cinco competências ava-
liadas na redação do Enem são: 

1: Demonstrar domínio da 
modalidade escrita formal da 
língua portuguesa.

2: Compreender a proposta 
de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas de conheci-
mento para desenvolver o tema, 
dentro dos limites estruturais 
do texto dissertativo-argumen-
tativo em prosa. 

3: Selecionar, relacionar, 
organizar e interpretar in-
formações, fatos, opiniões e 
argumentos em defesa de um 
ponto de vista. 

4: Demonstrar conhecimento 
dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção 
da argumentação. 

5: Elaborar proposta de 
intervenção para o problema 
abordado, respeitando os di-
reitos humanos (ABr).

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      1.157
DISPONIBILIDADES         207
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         646

Poupança    646
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS         100

Título de Capitalização    100
OUTROS CRÉDITOS         176

Câmbio Comprado   0
Rendas a Receber     102
Diversos    74
PDD 0

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas    28

PERMANENTE           19
IMOBILIZADO DE USO   19

TOTAL DO ATIVO   1.176

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO         315
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         111

Ordens de Pagamento em M.E.    111
OUTRAS OBRIGAÇÕES         204

Carteira de Câmbio     0
Fiscais e Previdenciárias    36
Diversas    168

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.016
Capital Social     418
Reservas de Lucros   614
Lucros ou Prejuízos Acumulados   - 16

CONTAS DE RESULTADO       - 155
Receitas Operacionais     449
(Despesas Operacionais)   - 604

TOTAL DO PASSIVO   1.176

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 30 de Setembro de 2019

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador  CRC: 1SP088327/O-0

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      14.597
Disponibilidades    4.940
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.300

Aplicações no Mercado Aberto    1.300
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.957

Carteira Própria    4.451
Vinculados à Prestação de Garantias      -
Vinculados ao Banco Central    506

Outros Créditos        3.327
Carteira de Câmbio    1.883
Rendas a Receber     294
Negociação e Intermed. de Valores    16
Diversos    1.181
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (47)

Outros Valores e Bens             73
Despesas Antecipadas     73

PERMANENTE           984
Imobilizado de Uso           394

Outras Imobilizações de Uso    1.189
(Depreciações Acumuladas)     (795)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            590
Outros Ativos Intangíveis    894
(Amortização Acumulada)   (304)

TOTAL DO ATIVO      15.581

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO        8.213
Relações Interdependências        1.480

Ordens de Pagamentos em Moedas     1.480
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações        6.733

Carteira de Câmbio    4.036
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     943
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     1.625

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        7.368
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    (8)
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado           369

Receitas Operacionais     6.376
(Despesas Operacionais)     (5.818)
Receitas não Operacionais    -
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    (111)
(Contribuição Social)    (78)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido       15.581

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Setembro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

Câmara dos EUA reconhece genocídio armênio e gera polêmica
1915. O número total de mortos 
é desencontrado. Os armênios 
dizem que 1,5 milhão morreu. 
Já a Turquia estima que o total 
de vítimas seja de 300 mil.

Segundo a Associação In-
ternacional de Acadêmicos de 
Genocídio (IAGS), o número 
de mortos é de “mais de um mi-
lhão”. A decisão provocou uma 
polêmica entre os Estados Uni-
dos e a Turquia. O presidente 
Recep Tayyp Erdogan afi rmou 
que o reconhecimento “não 
tem nenhum valor” e que seu 
Parlamento dará uma respos-
ta. Segundo a imprensa local, 
citando fontes, o ministério das 
Relações Exteriores da Turquia 
convocou o embaixador ame-
ricano em Ancara, David Sat-
terfi eld, para protestar contra 
a “decisão sem fundamentos 
jurídicos adotada pela Câmara 
de Representantes”.

Além disso, a convocação 
estaria relacionada à aprovação 

de um texto que prevê puni-
ções contra autoridades turcas 
referentes à ofensiva na Síria. 
O governo turco enfatiza que a 
decisão não está de acordo com 
a aliança da Otan entre os dois 
países e com o tratado sobre 
a trégua na Síria fi rmado pelo 
vice-presidente dos EUA, Mike 
Pence, em Ancara. 

O genocídio armênio foi 
reconhecido por cerca de 30 
países, incluindo a Itália. Para o 
primeiro-ministro da Armênia, 
Nikol Pashinyan, a atitude norte
-americana é “um claro passo em 
direção à restauração da justiça 
histórica que confortará milhões 
de descendentes de sobreviven-
tes do genocídio” (ANSA).

Medida é vista como uma reação à ofensiva da Turquia na Síria. 
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