




REGULAMENTO DO 
SORTEIO DE PRÊMIOS 

DE FINAL DO ANO DE 2021 
para os filiados Sindjus-DF

O SINDICATO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NO DF, com sede no 
SCN Quadra 01 Bloco C salas 201 a 208 Edifício Brasília Trade Center, em Brasília-DF, CNPJ n.º 26.446.781.0001-
36, neste ato regularmente representado por seus Coordenadores, torna público para conhecimento de 
todos seus filiados pertencentes à categoria do Poder Judiciário e Ministério Público da União no DF, o sorteio 
de prêmios de Final do ano de 2021 para os filiados do SINDJUS-DF.

DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 1º - O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para sorteio e premiações do 
“Sorteio de final do ano de 2021 para os filiados 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 a 
tesouraria do sindicato, e os filiados recentes que tiverem pelo menos 1 (uma) mensalidade paga até a data 
do sorteio.

Parágrafo 1º - Os filiados em débito com a tesouraria do Sindjus-DF,  poderão quitar todas as parcelas em 
atraso até às 17h dia 26 de novembro 2021,  no setor financeiro do sindicato, como condição para participar 
do presente sorteio.

DOS OBJETOS DO SORTEIO:
Art. 3º - Serão sorteados 104 (cento e quatro) prêmios a seguir discriminados: 
        PARA TODOS OS FILIADOS 

• 01 (uma) ADEGA COM CAPACIDADE PARA 12 GARRAFAS contendo 12 VINHOS.
• 10 (dez) VOUCHERS DE CRÉDITO SICOOB CREDIJUSTRA no valor de 500,00 cada.

PARA OS FILIADOS DO ACRE:
• 05 (cinco) VOUCHERS DE RESTAURANTE NO VALOR DE 300,00. 



  
PARA OS FILIADOS DE RONDONIA:

• 05 (cinco) VOUCHERS DE RESTAURANTE NO VALOR DE 300,00.
      

PARA OS FILIADOS DE RORAIMA:
• 03 (três) VOUCHERS DE RESTAURANTE NO VALOR DE 300,00.

       

PARA OS FILIADOS DO DF:

• 20 (vinte) CONVITES PARA O EVENTO:  VINUM BRASILIS - Degustação de vinhos e queijos (direito 
a levar 01 acompanhante). O evento será realizado nos dias 3 e 4 de dezembro, sendo 10 convites 
para o dia 3 (três) e 10 convites para o dia 4 (quatro). Local: Salão Millennium – clube ASCADE. Os 
convites deverão ser retirados na sede do Sindjus-DF, até o dia 3 de dezembro às 12h.

• 40 (quarenta) INGRESSOS PARA O SHOW DO CANTOR GERALDO AZEVEDO – reservas no assento 
mesa ouro (direito a levar 01 acompanhante). O evento acontecerá dia 10/12 no salão coberto do 
clube AABB. Os ingressos deverão ser retirados na sede do Sindjus-DF, até o dia 10/12 às 12h.

• 20 (vinte) VOUCHERS TANQUE CHEIO NO VALOR DE 300,00. 

Parágrafo 1º - O filiado que for sorteado com algum prêmio não poderá participar do sorteio dos demais 
prêmios. O sorteio iniciará com os dois primeiros ítens de prêmios em que todos terão a oportunidade de 
participar. Em seguida serão realizados os sorteios para os estados do AC/RO/RR e DF, nessa sequencia.

DA DATA DO SORTEIO E DO RESULTADO:
Art. 4° - O sorteio será realizado na sede do Sindjus-DF, com transmissão ao vivo pelo youtube no dia 29 de 
novembro de 2021, a partir das 11 horas, através de sistema eletrônico com a matrícula sindical de todos os 
filiados do Sindjus-DF.

Parágrafo Primeiro: Os premiados serão aqueles cujo número da matricula 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, bem como por e-mail.

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 entrega da premiação para os contemplados acontecerá a partir do dia 01/12/2021 na sede do 
Sindjus/DF, pela diretoria do sindicato, mediante assinatura de protocolo de entrega do respectivo prêmio.

Art. 6º - Somente o filiado do Sindjus-DF contemplado no sorteio poderá receber o prêmio, mediante 
identificação, devendo apresentar RG, CNH ou carteira funcional com foto.

Art. 7º - O servidor filiado contemplado que por qualquer motivo estiver impossibilitado de receber 
pessoalmente o prêmio, poderá constituir mandatário mediante procuração com poderes específicos para 
tal finalidade.

Art. 8º - Caso o prêmio não seja reclamado ou o ganhador não seja localizado, este perderá o direito ao 
prêmio no prazo de 3 (três) meses. 

Parágrafo primeiro – Para o evento VINUM BRASILIS, o ganhador deverá retirar o convite até o dia 03/12 às 12h.

Parágrafo segundo – Para o show do cantor GERALDO AZEVEDO, o convite deverá ser retirado ate o dia 10/12 
às 12h.

Art. 9º - A participação no presente sorteio implica na aceitação automática de todas as disposições do 
presente Regulamento. Eventuais casos omissos serão solucionados pela direção do Sindjus-DF.

Art. 10º - O participante contemplado, desde já, autoriza o Sindjus-DF a divulgar seu nome, sua voz e sua 
imagem até 1 (um) ano após o encerramento do sorteio, na mídia impressa, auditiva, eletrônica e via Marketing 
Direto, sem que seja devido ao contemplado qualquer valor, retribuição ou remuneração a qualquer título. 

Parágrafo Único - Caso o filiado não deseje que seu nome seja divulgado como mencionado no caput do 
artigo 10º do presente Regulamento, não participará do sorteio, devendo, para tanto, se manifestar por 
escrito nesse sentido, até às 17h do dia anterior à data do sorteio.

Art. 11º - As dúvidas e controvérsias originadas de reclamações dos participantes do presente sorteio deverão 
ser primeiramente encaminhadas e dirimidas pelos seus respectivos organizadores.

Fica, desde já, eleito o Foro da Brasília-DF, para solução de quaisquer questões referentes ao Regulamento 
do presente sorteio.

Brasília-DF, 24 de novembro de 2021.
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