
 

Promoção “PROMOÇÃO FATURA ONLINE FORTBRASIL”. 
Regulamento 

 
1. Da Empresa 

1.1. Da Empresa – Promotora 

FORTBRASIL. Administradora de Cartões de Crédito S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob 
CNPJ de número 02.732.968/0001-38, localizada na Avenida Bezerra de Menezes, 100, 3º Andar, Otávio 
Bonfim, CEP 60.325-000, Fortaleza-CE, telefone (85) 3923.5300 e endereço eletrônico 

www.fortbrasil.com.br, tendo como representante legal o Diretor, José Pires de Oliveira Neto, CPF/MF: 
720.905.293-34, telefone/Fax: (85) 3923.5347, joseneto@fortbrasil.com.br. 
 

2. Da Promoção 

A promoção denominada “PROMOÇÃO FATURA ONLINE FORTBRASIL”, na modalidade sorteio, será 
realizada em todo território nacional, no período de 01/02/2017 a 02/01/2018, tendo a finalidade de 
incentivar a adesão dos clientes ao serviço de Fatura Online e a promoção da marca da empresa 
participante. 

Para participar da promoção o cliente deverá aderir a Fatura Online dos cartões FORTBRASIL nos 
estabelecimentos emissores do cartão Fortbrasil, Central de Atendimento FORTBRASIL (85) 3304-2311 e 
0800 724 8042, (Fortaleza e Região Metropolitana) e 0800 709 2332 (Para as demais localidades) ou 
através do Chat Online no site: www.fortbrasil.com.br . 

As adesões, por sua vez, devem ser realizadas pelos titulares dos cartões, durante o período de 
participação das 00h00min do dia 01/02/2017 às 23h59min do dia 02/01/2018, horário de Brasília, com os 
cartões FORTBRASIL. 

 

3. Dos Elementos Sorteáveis (Números da Sorte) 

Será gerado um Elemento Sorteável (Número da Sorte) para cada adesão da Fatura Online dos Cartões 
FORTBRASIL, concorrendo ao sorteio toda primeira quarta-feira do mês.  

Os Elementos Sorteáveis (Números da Sorte), com os quais os participantes estarão concorrendo aos 
prêmios, estarão disponíveis em até 3 (três) dias após a aderência da Fatura Online, a partir do dia 
01/02/2017. O Elemento Sorteável será atribuído somente ao titular Pessoa Física do Cartão FORTBRASIL, 
ou seja, apenas o titular poderá ganhar a promoção. Os adicionais não serão contemplados visto que a 
Fatura é a mesma para titular e adicional. 

O Elemento Sorteável é composto por 5 (cinco) algarismos, representando a ordem, que serão 
considerados para confronto com os resultados da Loteria Federal, e outros dois algarismos subsequentes 
representando as séries. 

 

Exemplo de Elemento Sorteável 

Número da série: 01 

Número de ordem: 12.345 

Serão emitidas 100 (cem) séries, numeradas de 00 a 99, com 100.000 (cem mil) números de ordem cada, 
numerados de 00.000 a 99.999, tais números da série e números de ordem serão distribuídos 
aleatoriamente. As séries iniciarão no número de ordem 00.000 e terminarão no número de ordem 
99.999, sendo diferenciadas por dois dígitos que iniciará em 00, e depois 01 e, assim sucessivamente, até 
99. 
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Caso deseje aumentar a quantidade de Números de Série, a empresa, impreterivelmente, comunicará com 
10 (dez) dias de antecedência a SEAE/MF (Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da 
Fazenda). Além disso, informará este aumento nos mesmos veículos em que foi dada a divulgação da 
promoção, caso a SEAE defira o pedido. Caso as séries se encerrem antes do final previsto pela campanha, 
a empresa divulgará, nos mesmos meios de comunicação, o fim da promoção, assim que as séries 
terminarem. 

Todos os participantes da promoção serão gerenciados pelo sistema da FORTBRASIL de forma integrada, 
ou seja, os contemplados serão identificados por meio do banco de dados da FORTBRASIL. O mesmo 
sistema fará a distribuição concomitante de séries e números de ordem (Elementos Sorteáveis), de forma 
equitativa e aleatória, sendo o contemplado definido com base na extração dos resultados da Loteria 
Federal do Brasil, de acordo com o inciso V, alínea a do artigo 2.° da Portaria 41/08, do Ministério da 
Fazenda.  

Caso o Elemento Sorteável não tenha sido distribuído, será contemplado o próximo número superior 
distribuído e, na falta deste, o próximo número inferior distribuído na mesma série e, assim, 
sucessivamente e alternadamente. 

Exemplo: o número 50.793 foi sorteado, mas não foi distribuído na série 15. Portanto será contemplado o 
número superior 50.794 e na sua falta será contemplado o número inferior distribuído na mesma série, 
sucessivamente alternadamente, n° 50.792, 50.795, 50.791 etc. 

 

4. Da Definição do Contemplado 

Será extraído do sorteio da Loteria Federal um Número de Ordem e um Número de Série, que servirão 
para a identificação do contemplado, conforme os critérios a seguir: 

a) Definição do Número de Ordem do contemplado: 

Será contemplado o portador do número formado pela unidade simples do 1° ao 5° prêmio da Loteria 
Federal, lidos verticalmente de cima para baixo. 

Exemplo: 

1° prêmio 45236 

2° prêmio 22705 

3° prêmio 48231 

4° prêmio 12342 

5° prêmio 07848 

 

O prêmio será do portador de número 65.128, de acordo com o critério estabelecido. 

a.1) Definição do Número da Série do contemplado: 

Para definir o Número de Série, que juntamente com o Número da Ordem obtido anteriormente servirá 
como base a identificação do contemplado, serão utilizados os algarismos da dezena simples do primeiro 
prêmio e da dezena simples do segundo prêmio, lidos verticalmente de cima para baixo. 

Exemplo:  

1° prêmio 45236 

2° prêmio 22705 

3° prêmio 48231 



 

4° prêmio 12342 

5° prêmio 07848 

 

Número de Ordem do contemplado: 65.128 

Número de Série do contemplado:  

Dezena simples = 3 

Unidade simples = 0 

Sendo assim o contemplado seria o portador do número de ordem 65.128 e da série 30.  

Promotora deverá apresentar a SEAE 01(um) dias antes das apurações o banco de dados com todas as 
séries e números da sorte distribuídos bem como a relação de nomes dos respectivos cadastrados. 

 

5. Do Sorteio 

Os Sorteios da promoção “PROMOÇÃO FATURA ONLINE FORTBRASIL”, pela Loteria Federal, terá sorteios 
mensais com a apuração do resultado na sede da empresa, na Av. Bezerra de Menezes, 100, 3º Andar, 
Otávio Bonfim, Fortaleza-CE, a partir das 15h00min dos dias mencionados abaixo. Caso o sorteio da 
Loteria Federal não ocorra na data prevista, será utilizado o resultado de extração imediatamente 
posterior. 

 

Sorteio Data do Sorteio Data da Apuração Quantidade de Ganhadores 

1º Sorteio 01/03/2017 02/03/2017 1 

2º Sorteio 05/04/2017 06/04/2017 1 

3º Sorteio 03/05/2017 04/05/2017 1 

4º Sorteio 07/06/2017 08/06/2017 1 

5º Sorteio 05/07/2017 06/07/2017 1 

6º Sorteio 02/08/2017 03/08/2017 1 

7º Sorteio 06/09/2017 08/09/2017 1 

8º Sorteio 04/10/2017 05/10/2017 1 

9° Sorteio 01/11/2017 03/11/2017 1 

10° Sorteio 06/12/2017 07/12/2017 1 

11° Sorteio 03/01/2018 04/01/2018 1 

 

6. Do Prêmio 

Cada contemplado ganhará 01 (uma) Fatura Paga no valor de até R$500,00 (Quinhentos Reais). 

Valor Total da Premiação: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) 

 

O prêmio será entregue sem qualquer ônus para o contemplado. Sendo a empresa promotora responsável 
pelo pagamento de taxas que eventualmente venham a incidir sobre a premiação, no momento de sua 
entrega. Sendo o mesmo intransferível. Ainda o prêmio distribuído gratuitamente ao contemplado desta 
promoção não poderá ser convertido em dinheiro, conforme dispõe o § 3º do artigo 1º da Lei nº. 5.678/71. 
16.3. 

Dada à natureza dos prêmios, os prêmios não serão exibidos. A empresa promotora comprovará a 
propriedade do prêmio em até 08 (oito) dias antes da data da apuração da promoção, em conformidade 
com o § 1º do artigo 15 do Decreto nº 70.951 de 09/08/1972. O comprovante de propriedade deverá ser 



 

efetuado através de depósito caucionado, consoante parágrafo único do art. 34, da Portaria MF nº 41, de 
2008, sob pena de descumprimento do plano de operação. 

 

7. Da prescrição do Direito ao Prêmio 

Caso o prêmio não seja reclamado em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data do sorteio, ou o 
ganhador não seja localizado, este perderá o direito ao prêmio e o valor correspondente será recolhido, 
pela empresa promotora, ao Tesouro Nacional, com renda da União, na forma da lei, no prazo 
subsequente de 10 (dez) dias. 

 

8. Da Desclassificação 

Os participantes serão automaticamente excluídos da promoção em caso de fraude comprovada, podendo 
ainda responder por falsidade ideológica ou documental. 

Caso o participante contemplado não esteja em dias com o pagamento de sua fatura, será contemplado o 
cliente com o Elemento Sorteável no próximo número superior distribuído e, na falta deste, o próximo 
número inferior distribuído na mesma série e, assim, sucessivamente e alternadamente. 

 

9. Dos Impedidos de Participar da Promoção 

Não poderão participar da promoção os empregados e prestadores de serviços da FORTBRASIL 
Administradora de Cartões de Crédito S/A. Caso estes sejam contemplados, o valor do prêmio respectivo 
será recolhido integralmente à União. 

 

10. Do Local da Entrega dos Prêmios 

Os ganhadores receberão os prêmios através de descontos nas suas faturas mensais, no prazo de até 30 
(trinta) dias após o sorteio, salvo em caso de comprovada necessidade de prorrogação por parte do 
ganhador. O ganhador fornecerá cópias do seu CPF e RG e comprovante de endereço, bem como assinará 
um Termo de Recebimento e Quitação do prêmio.  

Caso o participante contemplado titular do cartão falecer antes da entrega do prêmio, os respectivos 
herdeiros farão jus e receberão o prêmio de acordo dom a Legislação vigente, desde que exercido total 
direito dentro do prazo previsto neste Regulamento e mediante apresentação da devida documentação 
que os legitime. 

 

11. Da Divulgação da Promoção 

A promoção será divulgada por meio da Internet, Pontos de Venda, destacando as principais informações 
sobre a Promoção Comercial sempre indicando que o regulamento na íntegra está disponível no site 
www.fortbrasil.com.br. 

O nome do ganhador será divulgado em cartazes, no SITE www.fortbrasil.com.br, bem como comunicados 
por telefone ou telegrama, no prazo máximo de 15 (quinze) dias da data do sorteio. 

O ganhador autorizará o uso de seu nome, imagem, voz e som, para divulgação do resultado em 
campanha publicitária subsequente e de sustentação dessa ação, sem nenhum ônus às pessoas jurídicas 
promotoras, pelo período de 1 (um) ano contando a partir da data da apuração. 

 

12. Da Prestação de Contas 
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A prestação de contas será feita pela Sra. Allana Bezerra Peixoto, Supervisora de Marketing, telefone: 85 
3923.5347, email: allana.peixoto@fortbrasil.com.br, e será encaminhada à SEAE/MF dentro do prazo 
previsto no art. 35 da Portaria M F nº 41, de 2008. 

 

13. Disposições Finais 

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores/participantes serão, 
preliminarmente, dirimidas pela promotora e, posteriormente, submetidas à SEAE/MF. 

Reclamações devidamente fundamentadas deverão ser feitas ao órgão de defesa do consumidor - 
PROCON. 

Fica, desde já, eleito o Foro da Comarca do PARTICIPANTE, para solução de quaisquer questões  referentes 
ao Regulamento desta PROMOÇÃO. 

  

14. Do Certificado de Autorização 

A empresa promotora fará constar em todo o material de divulgação da campanha o número do 
certificado SEAE/MF de Autorização. 

 
 

________________________ 
José Pires de Oliveira Neto  
CPF/MF: 720.905.293-34 
Função/ cargo: Diretor  


