
REGULAMENTO GERAL 

PROMOÇÃO “NATAL PODEROSO BRASILCARD” 

 

Brasil Card Administradora de Cartão de Crédito Ltda, inscrita no CNPJ sob o número 

03.130.170/0001-89, com sede na Avenida Francisco Wenceslau dos Anjos, n.º 529, 

Centro, Monte Belo/MG, pelo presente regulamento promove a campanha “Natal 

Poderoso BrasilCard” e estabelece todos os critérios e premiação com base nas 

cláusulas a seguir: 

 

Cláusula 1: Modalidade da promoção 

Assemelhado a Sorteio, pela Loteria Federal 

Cláusula 2: Área de abrangência da promoção 

A promoção terá abrangência nacional, participando todos os estabelecimentos 

credenciados com a Brasil Card. 

Cláusula 3: Data de início e término da promoção 

A promoção acontecerá de 15/08/2017 a 06/01/2018. 

Cláusula 4: Período para participação 

O período que valida a participação de clientes na promoção é de 15/08/2017 a 

06/01/2018, até às 18:00 horas – horário de Brasília, ou findando 10 (dez) séries, o que 

ocorrer primeiro. 

Cláusula 5: Quantidade de prêmios e especificações 

Serão 08 (oito) prêmios, sendo: 

03 (três) carros 0KM - FIAT MOB 1.0; 

05 (cinco) motos 0KM – HONDA 150 cilindradas. 

Cláusula 6: Valor total dos prêmios 

O valor total dos prêmios é de R$127.100,00 (cento e vinte e sete mil e cem reais). 

Cláusula 7: Logística da promoção 

Poderão participar da promoção todas as pessoas físicas residentes e domiciliadas em 

território nacional, desde que realizem compras à vista ou parceladas, com valor a partir 

de R$60,00 (sessenta reais), por meio de quaisquer um dos cartões com a bandeira 

Brasil Card, e quaisquer meios para realizar transações autorizados, sendo: POS, TEF, 

URA, WEB ou venda manual, solicitada através da Central de Atendimento, no telefone 

(35) 3573-2600 ou Chat Online, disponível no site institucional www.brasilcard.net. 

 7.1: Após efetivada e validada a transação, será emitido eletronicamente um 

número da sorte com 05 (cinco) dígitos para o titular do cartão em que a venda foi 

realizada, respeitando o valor mínimo de compras supramencionado, para que o cliente 

concorra aos prêmios oferecidos nessa promoção; 
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 7.2: Para participar da promoção, o participante precisa dar um “aceite”. Para 

isso, será necessário que o cliente acesse o site institucional da Brasil Card 

(www.brasilcard.net) para cadastro de seu número da sorte, CPF e telefone, além de 

assinalar a opção “aceito participar” e enviar seus dados. 

 IMPORTANTE:  Todos os clientes aptos a participar da promoção, conforme 

cláusula 7, receberão seu número da sorte (verificar forma de distribuição dos números 

da sorte nos itens 7.3 e 7.4), no entanto, os prêmios só poderão ser reivindicados pelos 

clientes que se cadastrarem no site para participar da promoção, de acordo com o item 

7.2. 

7.3: Para a realização do processo mencionado no item 7.2, o cliente terá acesso 

ao seu número da sorte através da nota fiscal de compra, onde será impresso seu 

respectivo número para participar da promoção, exceto em caso de transações 

manuais. 

 7.4: Clientes cuja(s) transação(ões) ocorrer(em) manualmente, por meio 

telefônico ou chat online, receberão SMS informando seu número da sorte e deverão 

cumprir com os critérios mencionados no item 7.2. 

 7.5: As transações válidas para participação da promoção serão limitadas a 

vendas realizadas nos estabelecimentos credenciados com a Brasil Card no território 

nacional ou recargas de celular efetuadas por meio de qualquer um dos cartões da 

bandeira Brasil Card. 

 7.6: Saques emergenciais não serão considerados para fins de participação da 

promoção. 

 7.7: Os dados de todas as transações realizadas durante o prazo de duração da 

promoção serão processados eletronicamente, de forma integrada, permitindo, através 

do banco de dados, a identificação dos contemplados. Os elementos sorteáveis serão 

emitidos em séries de 100.000 (cem mil) números, no universo de 0 a 99.999, 

distribuídos sequencialmente, sendo os contemplados definidos com base nos 

resultados da extração da Loteria Federal, de acordo com o Art. 2º da portaria 41/08 do 

Ministério da Fazenda. 

 7.8: O valor das compras será auferido em cada transação realizada, sendo que 

os valores inferiores em compras não poderão ser somados a fim de totalizar o valor 

mínimo de compra de R$60,00 (sessenta reais). Os valores excedidos não serão 

cumulativos ou reaproveitados. 

 7.9: O elemento sorteável das séries 0 a 9 será composto por 6 (seis) dígitos, 

sendo que o primeiro algarismo corresponde ao número de série e os outros cinco 

subsequentes, correspondem ao número de ordem. Veja o exemplo: 

Elemento sorteável: 2 36142, sendo que 2 indica a série e 36142, o número de ordem. 

 7.10: O critério para identificar o ganhador de cada prêmio segue as 

especificações a seguir. Considere as sequências de 05 (cinco) dígitos como sendo os 

números extraídos pela loteria federal. A leitura dos cinco dígitos deve obedecer o plano 

horizontal da esquerda para a direita. 

7.10.1: Definição da série que está concorrendo ao prêmio 

 Para o primeiro prêmio: algarismo da unidade simples do primeiro prêmio. 

Para o segundo prêmio: algarismo da unidade simples do segundo prêmio 
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Para o terceiro prêmio: algarismo da unidade simples do terceiro prêmio. 

Para o quarto prêmio: algarismo da unidade simples do quarto prêmio 

Para o quinto prêmio: algarismo da unidade simples do quinto prêmio. 

Para o sexto prêmio: algarismo da centena simples do segundo prêmio 

Para o sétimo prêmio: algarismo da centena simples do terceiro prêmio. 

Para o oitavo prêmio: algarismo da centena simples do quarto prêmio 

7.10.2: Definição das sequências sorteadas 

Para o primeiro prêmio: será feita a leitura do dígito das 05 (cinco) unidades 

(último dígito, da esquerda para a direita) do primeiro ao quinto bilhete sorteado do 

primeiro ao quinto prêmio da Loteria Federal; 

Para o segundo prêmio: será feita a leitura do dígito das 05 (cinco) unidades 

(último dígito, da esquerda para a direita) do quinto ao primeiro bilhete sorteado do 

quinto ao primeiro prêmio da Loteria Federal; 

Para o terceiro prêmio: será feita a leitura do dígito das 05 (cinco) dezenas 

(penúltimo dígito, da esquerda para a direita) do primeiro ao quinto bilhete sorteado do 

primeiro ao quinto prêmio da Loteria Federal; 

Para o quarto prêmio: será feita a leitura do dígito das 05 (cinco) dezenas 

(penúltimo dígito, da esquerda para a direita) do quinto ao primeiro bilhete sorteado do 

quinto ao primeiro prêmio da Loteria Federal; 

Para o quinto prêmio: será feita a leitura do dígito das 05 (cinco) centenas 

(antepenúltimo dígito, da esquerda para a direita) do primeiro ao quinto bilhete sorteado 

do primeiro ao quinto prêmio da Loteria Federal; 

Para o sexto prêmio: será feita a leitura do dígito das 05 (cinco) centenas 

(antepenúltimo dígito, da esquerda para a direita) do quinto ao primeiro bilhete sorteado 

do quinto ao primeiro prêmio da Loteria Federal; 

Para o sétimo prêmio: será feita a leitura dos 03 (três) últimos dígitos da esquerda 

para a direita (correspondente à centena, dezena e unidade) do primeiro bilhete 

sorteado do primeiro prêmio da Loteria Federal, seguindo dos 02 (dois) últimos dígitos 

da esquerda para a direita (correspondente à dezena e unidade) do segundo bilhete 

sorteado do segundo prêmio da Loteria Federal; 

Para o oitavo prêmio: será feita a leitura dos 03 (três) últimos dígitos da esquerda 

para a direita (correspondente à centena, dezena e unidade) do quinto bilhete sorteado 

do quinto prêmio da Loteria Federal, seguindo dos 02 (dois) últimos dígitos da esquerda 

para a direita (correspondente à dezena e unidade) do quarto bilhete sorteado do quarto 

prêmio da Loteria Federal. 

Assim, supondo que na extração da Loteria Federal do Brasil prevista nesse 

regulamento, sejam extraídos os seguintes números de bilhetes sorteados: 

 

 

 

 



1º prêmio: 45.321 

2º prêmio: 79.761 

3º prêmio: 81.084 

4º prêmio: 09.418 

5º prêmio: 10.029 

 

Teríamos. Seguindo as regras presentes nos itens 7.10.1 e 7.10.2, os seguintes 

elementos sorteáveis para os prêmios promocionais: 

1º Elemento: 1.11489 

2º Elemento: 1.98411 

3º Elemento: 4.26812 

4º Elemento: 8.21862 

5º Elemento: 9.37040 

6º Elemento: 7.04073 

7º Elemento: 0.32161 

8º Elemento: 4.02918 

 

 7.12: Caso o número de transações não preencha a quantidade total de séries 

e o elemento sorteável/série sorteado seja, por ventura, parte dos números não 

utilizados, dever-se-á localizar o novo contemplado conforme critério que segue:  

 1) Dever-se-á considerar as séries imediatamente inferiores à série sorteada, até 

que se identifique um elemento sorteado válido gerado. 

 2) Caso não sejam identificados elementos sorteados válidos até chegar-se na 

série mínima possível, o prêmio deverá ser entregue ao portador do primeiro elemento 

sorteável de número imediatamente superior válido ou, na falta deste, ao portador do 

primeiro elemento sorteável válido imediatamente inferior.   

Cláusula 8: Data do Sorteio e premiação 

O sorteio de todos os prêmios acontecerá no dia 06/01/2018, sábado, conforme sistema 

da Loteria Federal. A sequência de prêmios seguirá de acordo com a tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Prêmios Descrição dos prêmios Valor 

1º prêmio 01 (um) carro MOB 1.0 0KM R$30.700,00 

2º prêmio 01 (um) carro MOB 1.0 0KM R$30.700,00 

3º prêmio 01 (um) carro MOB 1.0 0KM R$30.700,00 

4º prêmio 01 (uma) moto HONDA 150 cilindradas 0KM R$7.000,00 

5º prêmio 01 (uma) moto HONDA 150 cilindradas 0KM R$7.000,00 

6º prêmio 01 (uma) moto HONDA 150 cilindradas 0KM R$7.000,00 

7º prêmio 01 (uma) moto HONDA 150 cilindradas 0KM R$7.000,00 

8º prêmio 01 (uma) moto HONDA 150 cilindradas 0KM R$7.000,00 



Valor total dos prêmios distribuídos: R$127.100,00 (cento e vinte sete mil e cem 

reais). 

 

8.1: Caso não haja extração da Loteria Federal na data prevista para o sorteio, 

valerá o sorteio imediatamente posterior. 

8.2: A aferição dos contemplados será realizada no dia 09/01/2018, às 09:00H, 

na sede da empresa, localizada à Avenida Francisco Wenceslau dos Anjos, n.º 529, 

Centro, Monte Belo/MG, CEP 37.115-000. O banco de dados estará locado na sede 

da empresa. 

 

Cláusula 9: Exibição e comprovação da propriedade dos prêmios 

A exibição e comprovação da propriedade dos prêmios ocorrerá por meio de fotos 

meramente ilustrativas nas peças publicitárias e propagandísticas da campanha, no site 

institucional da BrasilCard, encarte de faturas e redes sociais. 

 9.1: A Empresa compromete-se a adquirir os prêmios através de contrato e/ou 

nota fiscal ou, na impossibilidade, realizar o depósito bancário em conta vinculada no 

valor dos prêmios, em até 08 (oito) dias da data da respectiva extração, conforme 

determina o Artigo 15º, inciso 1º e 2º do Decreto 70.951/72. 

 

Cláusula 10: Entrega dos prêmios 

 10.1: Os prêmios a serem distribuídos destinam-se aos titulares do cartões. Caso 

o ganhador possua cartão adicional, o prêmio caberá somente ao titular do cartão. 

 10.2: Os prêmios são pessoais e intransferíveis. Estes serão entregues pelas 

respectivas concessionárias no endereço dos contemplados. 

 10.3: A fim de garantir a entrega dos prêmios ao contemplado, o titular do cartão 

deverá assinar um termo de recebimento do prêmio, contendo nome, CPF, RG, número 

do cartão BrasilCard e assinatura. Assim, a responsabilidade da empresa promotora 

com os participantes contemplados encerra-se após a entrega comprovada dos 

prêmios. 

 10.4: Caso o contemplado esteja inadimplente acima de 60 (sessenta) dias no 

momento do sorteio, o mesmo perderá o direito ao prêmio e um novo número será 

sorteado dentro da série, cabendo ao portador do número distribuído imediatamente 

superior ou, na falta deste, ao imediatamente inferior e assim sucessivamente. 

 10.5: Em caso de dúvidas em relação ao regulamento ou os prêmios, entrar em 

contato com a BrasilCard através da central de relacionamento, pelo telefone (35) 3573-

2600. 

 

Cláusula 11: Prescrição do direito aos prêmios 

Caso algum prêmio não seja reclamado no prazo de até 180 (cento e oitenta) 

dias, contados do término da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor 

correspondente será recolhido, pela Empresa Promotora, ao Tesouro Nacional, como 

renda da União, no prazo de até 10 (dez) dias. 



 

 

Cláusula 12: Divulgação da promoção 

12.1: A promoção será divulgada por meio de encartes, banners, folders, 

cartazes, fatura do cartão, bem como através  do  site institucional www.brasilcard.net,  

SMS,  centrais  de atendimento. 

 12.2: A divulgação dos contemplados será feita por meio do site 

www.brasilcard.net 

 

Cláusula 13: Divulgação da imagem dos contemplados 

Os participantes contemplados cedem neste ato os direitos de uso de sua imagem e 

som de voz, sem qualquer ônus para a Empresa Promotora, para uso exclusivo na 

divulgação desta promoção, pelo período de 12 (doze) meses após seu término. 

Cláusula 16: Desclassificação 

13.1: Os participantes poderão ser excluídos automaticamente da promoção em 

caso de suspeita de fraude, de não preenchimento dos requisitos previamente 

determinados e/ou em decorrência da prestação de informações incorretas ou 

equivocadas, de acordo com as regras do regulamento da promoção. 

13.2: O contemplado porventura desclassificado da promoção não terá direito ao 

recebimento do prêmio e o valor do respectivo prêmio será recolhido aos cofres da 

União, no prazo de até 10 (dez) dias. 

 

Cláusula 14: Imposto de renda 

Conforme  a  Lei  nº  9.065,  de  20/06/95,  retificada  em  03/07/95  e  alterada  pela  Lei  

nº 11.196/05, art. 70, a Empresa Promotora recolherá 20% (vinte por cento) a título de 

imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, sobre o valor de mercado dos 

prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência do fato gerador, 

através de DARF, na rede bancária, com o código 0916. 

 

Cláusula 15 : Disposições Gerais 

 15.1: Não   poderão   participar   da   promoção   pessoas   jurídicas, sócios, 

diretores, administradores e empregados da empresa Brasil Card Administradora de 

Cartão de Crédito Ltda. 

 15.2: Caso o elemento sorteado seja correspondente a um cliente impedido de 

participar (conforme item 15.1), valerá o número imediatamente posterior. Persistindo o 

impasse, o procedimento será o mesmo: valendo o número imediatamente posterior até 

chegar em um resultado aceito por este regulamento. 

 15.3: O       Regulamento       da       promoção       será       disponibilizado       no       

site www.brasilcard.net. 

 15.4: É de  total  responsabilidade  da  Empresa  Promotora  o  cumprimento  de  

todas  as condições estabelecidas neste Regulamento. 



 15.5: As dúvidas  e  controvérsias  originadas  de  reclamações  dos  participantes  

e/ou responsáveis legais (pai, mãe ou tutor) da promoção deverão ser primeiramente 

dirimidas pela Empresa Promotora e, caso persistam, estas deverão ser submetidas à 

SEAE/MF, quando o prejudicado não optar pela reclamação direta aos órgãos públicos 

integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 

 15.6: Fica, desde  já,  eleito  o  foro  central  da  Comarca  do  participante  para  

solução  de quaisquer questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 

 15.7: Esta  promoção  está  de  acordo  com  a  legislação  vigente  (Lei  n.º  

5.768/71, regulamentada pelo Decreto n.º 70.951/72 e Portaria MF 41/08) e obteve o 

Certificado de Autorização de Promoção Comercial SEAE/MF nº 04/0326/2017 

expedido pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. 


