
 

 

Sindjus-DF 
 

Regulamento do Sorteio de Prêmios - Final do Ano de 2019 
 
 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO NO DF - SINDJUS-DF, com sede à SDS, Ed. Venâncio V, 

salas 107 a 114 – Asa Sul, em Brasília-DF, CNPJ n.º 26.446.781.0001-36, neste ato 

regularmente representado por seu Coordenador Geral, José Rodrigues Costa Neto, 

brasileiro, casado, funcionário público, e por seu Coordenador de Administração e 

Finanças Anderson Ferreira da Silva, brasileiro, casado, servidor público, torna público 

para conhecimento de todos seus filiados o sorteio de prêmios de final de ano de 2019. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para sorteio 

e premiação de final de ano/2019 do Sindjus-DF.  

 

DOS PARTICIPANTES DO SORTEIO E DO PERÍODO DE HABILITAÇÃO 

Art. 2º - Participarão do sorteio todos os servidores filiados ao Sindjus-DF que 

estiverem quites com as mensalidades sindicais. Poderão participar do sorteio os 

servidores que se filiarem e pagarem a primeira mensalidade até às 16 horas do dia 12 

de dezembro de 2019, por meio de transferência bancária ou em espécie e comprovar o 

referido pagamento no setor financeiro do Sindicato, devendo estar quites com as 

mensalidades. 

 

Parágrafo 1º - Os filiados em débito com a tesouraria do Sindjus-DF poderão quitar 

todas as parcelas em atraso até às 16 horas do dia 12 de dezembro de 2019, devendo 

realizar o pagamento por meio de transferência bancária ou em espécie e comprovar a 

quitação do débito no setor financeiro do sindicato como condição indispensável para 

participar do presente sorteio; 

 

Parágrafo 2º - Os membros da Diretoria Colegiada (titulares e suplentes) e do Conselho 

Fiscal (titulares e suplentes) do Sindjus-DF não poderão participar do presente sorteio. 

 

DOS OBJETOS DO SORTEIO 



 

 

Art. 3º - Serão sorteados 7 (sete) prêmios a seguir discriminados: 

 

Primeiro prêmio: 1 (um) automóvel Kwid Flex, ano 2018/2019, 4 portas, cor prata, com 

tapete e emplacamento;  

Segundo prêmio: 1 (um) Cartão de Viagem CVC no valor individual de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais); 

Terceiro prêmio: 1 (um) Cartão de Viagem CVC no valor individual de R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos reais); 

Quarto prêmio: 1 (um) Cartão de Viagem CVC no valor individual de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais); 

Quinto prêmio: 1 (um) Cartão de Viagem CVC no valor individual de R$ 2.500,00 (dois 

mil e quinhentos reais); 

Sexto prêmio: 1 (uma) TV Smart, LG , 4K Painel IPS, Thinq AI,  43 polegadas; 

Sétimo prêmio: 1 (uma) TV Smart, LG , 4K Painel IPS, Thinq AI, 43 polegadas. 

 

Parágrafo 1º - Os prêmios serão sorteados em reunião da Diretoria do Sindicato, na sede 

do Sindjus-DF, com transmissão ao vivo (Youtube). 

 

Parágrafo 2º - Os filiados que forem contemplados no sorteio de qualquer dos prêmios 

constantes neste Regulamento não poderão concorrer aos demais prêmios. 

 

DA DATA DO SORTEIO E DO RESULTADO 

Art. 4° - O sorteio será realizado na reunião da Diretoria do Sindjus-DF no dia 13 de 

dezembro de 2019, às 11 horas, através de sistema eletrônico que selecionará 

aleatoriamente o sorteado por meio da matrícula sindical de todos os filiados do 

Sindjus-DF. 

 

Parágrafo Primeiro: Os prêmios serão sorteados um de cada vez, na sequência descrita 

no artigo 3º deste regulamento, sendo que os premiados serão aqueles cujo número da 

matrícula do Sindicato for selecionado pelo sistema eletrônico, com checagem imediata 

do respectivo nome do filiado e verificação de sua situação financeira, a fim de aferir o 

cumprimento do requisito de quitação constante neste regulamento. 

 



 

 

Parágrafo Segundo – O resultado do sorteio será divulgado para toda a categoria no site 

e nas redes sociais do Sindjus-DF, e enviado para o e-mail dos filiados. 

 

Parágrafo Terceiro – O filiado contemplado será informado por meio de telefone, e-mail 

pessoal ou qualquer outro meio idôneo. 

 

DA ENTREGA DA PREMIAÇÃO 

Art. 5° - A Diretoria do Sindicato fará a entrega da premiação para os contemplados na 

Festa de Confraternização do Sindjus-DF no dia 19/12/2019, no Clube Naval, à partir 

das 21 horas, mediante assinatura de protocolo de entrega do respectivo prêmio. 

 

Art. 6º - Somente o filiado do Sindjus-DF contemplado no sorteio poderá receber o 

prêmio, devendo apresentar RG, CNH ou carteira funcional com foto. 

 

Art. 7º - O servidor filiado contemplado que, por qualquer motivo, estiver 

impossibilitado de comparecer na data e local estipulados no artigo 5º deste 

regulamento para receber o prêmio, terá o prazo de 3 (três) meses, a contar do dia 

19/12/2019, para comparecer à sede do Sindjus-DF e receber o prêmio ao qual foi 

contemplado. 

Parágrafo único - Caso o prêmio não seja reclamado ou retirado no prazo estabelecido 

no caput deste artigo, o filiado sorteado perderá o direito ao prêmio. 

 

Art. 8º - A participação no presente sorteio implica na aceitação automática de todas as 

disposições deste Regulamento. Eventuais casos omissos serão solucionados pela 

Direção do Sindjus-DF. 

 

Art. 9º - O participante contemplado, desde já, autoriza o Sindjus-DF a divulgar seu 

nome, voz e imagem até 1 (um) ano após o encerramento do sorteio, na mídia impressa, 

audiovisual, digital e via Marketing Direto, sem que seja devido ao contemplado 

qualquer valor, retribuição ou remuneração a qualquer título. 

 

Parágrafo Único - Caso o filiado não aceite que seu nome seja divulgado como 

mencionado no caput do artigo 9º do presente Regulamento, não poderá participar do 



 

 

sorteio, devendo, para tanto, se manifestar por escrito nesse sentido, até 5 (cinco) dias 

antes da data do sorteio. 

 

DA TRANSFERENCIA DO VEÍCULO 

Art. 10 - Somente será transferida a titularidade e feita a entrega do DUT (Documento 

Único de Transferência) do veículo para o ganhador da premiação, após a apresentação 

de sua documentação. 

 

Parágrafo 1º - O ganhador da premiação será o responsável por eventuais despesas para 

a transferência do veículo, bem como pelo pagamento do IPVA, Seguro Obrigatório e 

demais encargos. 

 

Parágrafo 2º - Fica a cargo do ganhador do prêmio a responsabilidade por sua 

manutenção, inclusive as obrigatórias exigidas pela fábrica. Eventual perda da garantia 

será de responsabilidade do ganhador do prêmio. 

 

Art. 11 - As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes do 

presente sorteio deverão ser primeiramente encaminhadas e dirimidas pela Organização. 

 

Fica, desde já, eleito o Foro de Brasília-DF, para solução de quaisquer questões 

referentes ao Regulamento do presente sorteio. 

 

Brasília/DF, 05 de dezembro de 2019. 

 

_____________________________________________________________________ 

SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO 

PÚBLICO DA UNIÃO NO DF – SINDJUS-DF 


