
REGULAMENTO 

1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA PROMOTORA 

Razão Social:  ÁRVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS SA 

Nome Fantasia:  Árvore 

Endereço:  Rua Sacadura Cabral No 144, Saúde, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20081-262 

Inscrição no CNPJ/MF/N° 19.004.863/0001-65 

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO: Assemelhado a Sorteio. 

3 - ÁREA DE OPERAÇÃO DO EVENTO: Estado do Rio Grande do Sul. 

4 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: de 00h00min do dia 14/01/2021 até às 23h59min do dia 14/03/2021                

(Horário Oficial de Brasília). 

5 - DATA DO INÍCIO E TÉRMINO DO EVENTO: de 14/01/2021 até o dia 31/03/2021 

6 - PRODUTOS OBJETOS DA PROMOÇÃO: 

A presente Promoção é direcionada, exclusivamente, para alunos e professores dos Anos Finais do              
Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) e do Ensino Médio da rede de ensino do                   

estado do Rio Grande do Sul e visa o incentivar a leitura de livros por meio da plataforma Árvore Livros,                    
da empresa promotora.  

7 - QUANTIDADE, DESCRIÇÃO DETALHADA E VALOR UNITÁRIO E TOTAL DOS PRÊMIOS: 

Valor total da premiação: 2.849,98 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e oito                 
centavos) 

Quantidade total de premiação distribuída:  2 (dois)  

8 - DESCRIÇÃO DETALHADA DA OPERAÇÃO: 

8.1 – Critério de Participação: A presente promoção é direcionada, exclusivamente, para estudantes             
regularmente matriculados e professores ativos na rede de ensino do estado do Rio Grande do Sul, do                 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, e que durante o período de 00h00min do dia 14/01/2021 até às                   

23h59min do dia 14/03/2021 (Horário Oficial de Brasília) efetivarem leitura completa de livros na              
plataforma Árvore Livros, acessível pelo website www.arvore.com.br ou pelo aplicativo “Árvore Livros”            
nas lojas Apple Store e Google Play.  

8.1.1 – Ao fim da primeira leitura completa realizada na plataforma, será gerado 1 (um) número da                 

sorte* e este estará vinculado diretamente ao código do participante cadastrado na referida             
plataforma**.  

(*) A partir do 26/03/2021 a empresa promotora irá divulgar os participantes válidos na campanha e os                 

respectivos números da sorte atribuídos. Esta informação ficará disponibilizada no site           
https://www.arvore.com.br/desafio-ferias-rs. 

(**) Os contemplados na promoção necessariamente serão alunos, regularmente matriculados e/ou           
professores ativos dos Anos Finais do Ensino Fundamental (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) ou                 
do Ensino Médio da rede de ensino estadual do Rio Grande do Sul. 

Qtde. Descrição do Prêmio Valor unitário (R$) 

2 Notebook da marca Positivo, modelo Motion Intel Atom Q464B 4GB          
64GB SSD 14"  
 

R$ 1.424,99 

http://www.arvore.com.br/


8.1.2 – Para ser elegível na promoção, a leitura do(s) livro(s) deverá: 

● Ser aluno e estar regularmente matriculado em uma turma dos Anos Finais do Ensino              
Fundamental (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) ou do Ensino Médio na rede estadual de ensino                  

do Rio Grande do Sul; 

● Ser professor em atividade e lecionando em pelo menos 01 turma dos Anos Finais do Ensino                

Fundamental (do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental) ou do Ensino Médio rede estadual de ensino do                  
Rio Grande do Sul; 

● Ter login ativo e ter lido pelo menos um livro completo na plataforma Árvore Livros no período                 
entre às 00h00 (zero hora) do dia 14 de janeiro até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove                     
minutos) do dia  14 de março de 2021; 

● Em caso de fraude comprovada, a empresa promotora poderá, ainda, acionar judicial ou             
extrajudicialmente o responsável, bem como este poderá responder por crime de falsidade ideológica             

ou documental. 

8.1.3 – A adesão à promoção se dará de forma automática. Portanto o(s) participante(s) que não                

desejar(em) participar da promoção deverá(ão) enviar e-mail para sorteiors@arvore.com.br. A opção           
por não participar deverá ser feita entre a data de divulgação da campanha e o final do período de                   

participação (23:59 do dia 14/03/2021). Apenas o aluno ou professor cadastrado na plataforma poderá              
solicitar a exclusão. 

9 – Números dos Elementos Sorteáveis que serão emitidos: 200.000 (duzentos mil) elementos             
sorteáveis. 

9.1 - SÉRIES E NUMERAÇÃO: Serão emitidas, durante toda campanha, 2 (duas) séries, numeradas de 0 a                 
1. Cada série será composta por 100.000 (cem mil) números sendo que os números de cada série serão                  
numerados de 00.000 a 99.999. 

9.2. – Entrega dos elementos sorteáveis: Respeitado o disposto neste regulamento, o participante             
receberá números da sorte conforme regras definidas neste regulamento. Os números serão gerados de              

forma randômica e, portanto, não seguem uma sequência lógica. 

10 - Data da emissão das séries e prazo de participação: 

Série 
 

Período de Participação* Data de emissão 
das séries 

Público da série Data do sorteio 

0 de 00h00min do dia 14/01/2021 
até às 23h59min do dia 
14/03/2021. 

Até o dia 
26/03/2021 

Estudantes dos Anos   
Finais do Ensino   
Fundamental e do   
Ensino Médio da rede    
de ensino do Estado    
do Rio Grande do Sul     
(do 6º ao 9º ano do      
Ensino Fundamental)  
usuários da Árvore   
Livros. 

31/03/2021 

1 de 00h00min do dia 14/01/2021 
até às 23h59min do dia 
14/03/2021. 

Até o dia 
26/03/2021 

Professores dos Anos   
Finais do Ensino   
Fundamental e do   
Ensino Médio da rede    
de ensino do Estado    
do Rio Grande do Sul     
(do 6º ao 9º ano do      
Ensino Fundamental)  

31/03/2021 

mailto:sorteiors@arvore.com.br


(*) ou até esgotarem os elementos sorteáveis a serem distribuídos, haja vista que a quantidade é                

limitada (total geral = 100 mil números para cada público alvo da campanha). Neste caso a data do                  
sorteio permanecerá a citada acima, mesmo que os elementos sorteáveis acabem antes do período de               
participação. 

11 – Forma de apuração: O elemento sorteável contemplado, de cada uma das duas séries, será o                 

elemento cujo número coincidir, exatamente, com as unidades simples dos números sorteados na             
Loteria Federal do Brasil, no sentido de cima (1º prêmio) para baixo (5º prêmio).  

Exemplo: 

1º prêmio: 57.613 

2º prêmio: 42.762 

3º prêmio: 20.211 

4º prêmio: 59.896 

5º prêmio: 13.725 

Número contemplado: 32.165 da série 0 (estudante) e da série 1 (professor) 

O contemplado de cada uma das séries receberá como prêmio: Notebook da marca Positivo, modelo               
Motion Intel Atom Q464B 4GB 64GB SSD 14" no valor de R$ 1.424,99. 

RESSALVA I:  

C.1) No caso de não ter sido distribuído o “número da sorte” apurado ou caso este não atenda aos                   

critérios de participação desta promoção, dar-se-á a entrega do(s) prêmio(s), alternadamente, ao            
“Elemento sorteável” imediatamente superior, dentro da mesma série, ou, na falta deste, ao             

imediatamente inferior, repetindo-se tal procedimento até que se encontre um “Elemento sorteável”            
distribuído mais próximo ao apurado com base no resultado da loteria federal. No caso de se alcançar o                  

número sequencial inicial ou final, buscar-se-á apenas os imediatamente superiores ou inferiores,            
respectivamente.  

C.2) Caso seja identificada razão para invalidar a participação de um dos ganhadores, conforme descrito               
no item 8.1.2, o prêmio será transferido a outro participante conforme critérios descritos na ressalva               
C.1. 

C.3) Se por alguma razão não seja realizada a Loteria Federal do Brasil na data prevista, aplicar-se-á o                  
sorteio imediatamente superior a data aqui descrita. 

11.1 – DATA, HORÁRIO E LOCAL DO SORTEIO: 

Às 19h via Loteria Federal, no dia 31/03/2021 

11.2 – ENDEREÇO, LOCAL E HORÁRIO DE AFERIÇÃO DOS CONTEMPLADOS: 

A aferição dos resultados será realizada na sede da empresa promotora no dia 02/04/2021, às 8 horas                 
(Rua Sacadura Cabral No 144, Saúde, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20081-262) 

12 – FORMA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTEMPLADO: 

12.1.- O resultado desta promoção será divulgado no site https://www.arvore.com.br/desafio-ferias-rs,          
cabendo, assim, ao contemplado habilitar-se para receber o prêmio. Os contemplados serão notificados             

por meio de e-mail, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis da data do sorteio, não se                  
responsabilizando a empresa promotora pela perda do prêmio por parte do contemplado pelo não              

usuários da Árvore   
Livros. 



atendimento das ligações ou não resposta dos e-mails, visto a obrigatoriedade dos participantes em              
conferirem o resultado no site mencionado neste regulamento.  

12.2 - A empresa promotora poderá solicitar documentos comprobatórios de vínculo a rede de ensino               

do estado do Rio Grande do Sul. Neste caso, os potenciais contemplados, deverão apresentar os               
referidos documentos em até 72 horas a contar do efetivo contato. Caso não seja apresentado, o                

potencial contemplado será desclassificado e a premiação entregue a outro ganhador, dentro da lógica              
prevista nas ressalvas deste regulamento. 

12.2 - Forma de divulgação do resultado: Os nomes e os números da sorte dos contemplados também                 
serão divulgados nas redes sociais da Secretaria de Educação do RS (@seducrs) a partir das datas de                 

aferição dos resultados (item 11.2) e ficarão disponíveis até o dia 01 de abril de 2021. Os ganhadores                  
serão informados que os dados exigidos pela Lei serão divulgados no site da promoção. 

13 – ENDEREÇO COMPLETO DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRÊMIOS: 

Os prêmios sorteados serão entregues, sem ônus, nos domicílios dos contemplados, no prazo de 30               

(trinta) dias, contados da respectiva data do sorteio, respeitado o disposto neste regulamento,             
buscando com isto dar cumprimento ao disposto no Artigo 5º, do Decreto nº 70.951 de 09/08/72. O                 

prazo de caducidade do direito aos prêmios indicados neste Regulamento, por parte do ganhador, será               
de 180 (cento e oitenta) dias contados das respectivas apurações. Não sendo o prêmio reclamado neste                

período, a pessoa jurídica promotora converterá o(s) valor(es) do(s) prêmio(s) correspondente(s) em            
moeda corrente, recolhendo o montante aos cofres do tesouro nacional como renda da união, no prazo                

subsequente de 10 (dez) dias nos termos do Art. 6º do Decreto nº 70.951 de 09/08/72. 

Para o recebimento dos prêmios sorteados, os contemplados deverão preencher o “Recibo de             

Contemplação e Entrega do Prêmio” com seus dados pessoais, assiná-lo e fornecer cópia do RG e CPF                 
autenticados, no ato da entrega do prêmio sorteado. 

O contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber pessoalmente o prêmio             
sorteado, poderá constituir mandatário mediante procuração pública com poderes específicos para tal            

finalidade. Caso o contemplado esteja absolutamente incapaz, deverá ser representado por seu            
responsável legal, e, na hipótese de ser relativamente incapaz, deverá ser regularmente assistido para              

efetivo recebimento do prêmio mediante a entrega do mesmo, que será emitido em nome do               
absolutamente ou relativamente incapaz, conforme o caso. No caso de o contemplado falecer antes da               

entrega do prêmio, os respectivos herdeiros farão jus e receberão o prêmio de acordo com a legislação                 

vigente, desde que exercido tal direito dentro do prazo previsto neste Regulamento para o recebimento               
do prêmio, e desde que apresentada a devida documentação que os legitime. Caso tal fato não ocorra, o                  

prêmio será recolhido como renda para a União. O contemplado reconhece e aceita expressamente que               
a empresa promotora não poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da              
participação nesta Promoção ou da eventual aceitação do(s) prêmio(s). 

 
14 – DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CONTEMPLADO: 

O recebimento do prêmio sorteado pelo contemplado implica na concessão de sua autorização, de              

forma total, irrevogável e irretratável, pelo prazo de 1(um) ano, tanto para o Brasil como para todo e                  

qualquer outro país, para que a Promotora use a sua imagem relativa à contemplação do prêmio                
ofertado nesta promoção, com a finalidade de compor materiais publicitários, promocionais e            
institucionais de divulgação da premiação. 

15 – DÚVIDAS E CONTROVÉRSIAS: 

As dúvidas e controvérsias dos clientes participantes da Promoção autorizada deverão ser,            

preliminarmente, dirimidas pelos seus respectivos organizadores e, persistindo-as, submetidas à          
SECAP/ME- Secretaria de Avaliação de Políticas Públicas, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério             

da Economia e/ou aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  



16 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. - Os participantes só poderão concorrer com 01 (um) Número da Sorte, independente da               
quantidade de leituras realizadas. 

 

16.2. - A leitura de periódicos, jornais e revistas na plataforma não serão contabilizados e considerados                
para os fins da presente promoção sendo ela exclusiva para livros. 

16.3. - Ficam impedidos de participar do evento promocional em questão: (a) Diretores e funcionários               
da empresa promotora, bem como os seus respectivos cônjuges, filhos e/ou enteados; (b) Empregados              

das agências de publicidade e de promoção envolvidas na campanha; (c) Servidores públicos do Estado               
do Rio Grande do Sul em exercício de cargo administrativo e lotados na sede ou nas coordenadorias                 

regionais de ensino da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Sul 

16.4. - Ao participar desta Promoção estarão os clientes concordando tacitamente com todas as              
disposições constantes neste Regulamento. 

16.5. - Os contemplados da Promoção transferem à empresa promotora, sem nenhum ônus, e em               
caráter pleno e total, todos os direitos autorais sobre o conteúdo de fotos, vídeos, áudio e imagens que                  
venham a ser produzidos e divulgados em canais de comunicação pela empresa promotora e utilizados               
pelo período de 1 (um) ano. 

16.6. - O regulamento completo da presente promoção estará disponível por meio do site              
https://www.arvore.com.br/desafio-ferias-rs. 

16.7. - Constará de forma clara e precisa, no regulamento da promoção, o número de certificado de                 

autorização conforme previsto no artigo 28º da Portaria 41/2008 do Ministério da Fazenda. 

16.8. - Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca do participante para solução de quaisquer                 
questões referentes ao Regulamento da presente Promoção. 

16.9. - Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art.70- inciso 1º- letra b, a empresa recolherá 20% de                   

IRRF sobre o valor dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos fatos                  
geradores, através de Darf recolhido na rede bancária, com o código 0916. 

16.10. - A prestação de contas, após o encerramento da promoção, deverá ser encaminhada à SEAE                

dentro do prazo legal estabelecido na Portaria nº 41, de 2008, sob pena de descumprimento do                
Regulamento. 

16.11 - A empresa deverá encaminhar à SECAP a Lista de Participantes, anexando na aba "Apurações"                
do sistema SCPC, os nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de                 
participação e antes da extração da Loteria. 
 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº 04.011335/2021. 


