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  REGULAMENTO - AÇÃO ENTRE AMIGOS – versão 2 em 24/11/2021  
 

Centro Popular de Formação da Juventude – Vida e Juventude, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.162.569/0001-04, sediada no SCS Bloco D Lote 03 Quadra 02, Edifício Oscar Niemeyer Sala 
806 - Asa Sul, Brasília - DF, 70316-900, vem a público promover a Ação entre Amigos, 
consoante os termos das cláusulas seguintes: 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO DA AÇÃO ENTRE AMIGOS 
 

Cláusula 1 – Visando a arrecadação de recursos para a manutenção e ampliação dos seus 
projetos sociais, o Vida e Juventude promoverá um concurso na forma de sorteio de números, 
tomando como parâmetro os 4 últimos números sorteados do 1º prêmio da extração da 
Loteria Federal, do dia 22 de janeiro de 2022. A data do sorteio foi alterada para possibilitar 
uma melhor adesão a esta ação entre amigos. 

 
Parágrafo Primeiro: O prêmio concedido ao participante sorteado consistirá em 02 (duas) 
passagens aéreas - ida e volta (para o participante sorteado e um acompanhante), no trecho 
Brasília - Rio de Janeiro. 

 

Parágrafo Segundo: O beneficiário sorteado NÃO PODERÁ fazer uso das passagens aéreas em 

períodos de altas temporadas e/ou feriados prolongados. 
 

Parágrafo Terceiro: As passagens aéreas deverão ser utilizadas até o prazo limite de 31 de 
outubro de 2022, desincumbindo-se o Vida e Juventude de quaisquer ônus perante o 
participante sorteado, no caso da não utilização das passagens no prazo aqui estabelecido. 

 

CAPÍTULO II – DOS PARTICIPANTES DA AÇÃO ENTRE AMIGOS 
 

Cláusula 2 – Quaisquer pessoas residentes e domiciliadas em território nacional podem 
participar do sorteio, mediante a prévia aquisição do bilhete numerado, cuja ordem 
sequencial inicia-se no 0000 e finaliza no 9999, o que corresponde a 2000 (dois mil) bilhetes 
disponibilizados para venda. 

 

Cláusula 3 – O valor de cada um dos bilhetes é de R$ 10,00 (dez reais). 
 

Cláusula 4 – Os bilhetes estão impressos graficamente em cartelas numeradas e validadas por 
assinatura e carimbo do Centro Popular de Formação da Juventude, no verso. Cada bilhete é 
composto por 5 números da sorte diferentes. 

 

Cláusula 5 – Aos Associados e Colaboradores do Vida e Juventude incumbe a responsabilidade 
pela venda dos bilhetes, bem como a anotação dos dados referenciais do adquirente no 
canhoto da cartela, quais sejam: nome, número do telefone, e/ou endereço completo e e- 
mail. 
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CAPÍTULO III - DO CONHECIMENTO DO VENCEDOR DO PRÊMIO 
 

Cláusula 6 – Será ganhador do prêmio o participante que possuir o bilhete cujo número 
coincida com os 4 (quatro) últimos algarismos correspondentes à da extração da Loteria 
Federal, na forma explicitada na Cláusula 1 deste regulamento. 

 

Parágrafo Primeiro: No caso de o sorteio do Primeiro Prêmio não contemplar qualquer bilhete 
vendido, considerar-se-á o sorteio do Segundo Prêmio nos mesmos parâmetros definidos na 
Cláusula 1 e assim por diante até o Quinto Prêmio desta mesma data. 

 

Parágrafo Segundo: No caso de nenhum dos cinco prêmios deste dia 11/12/2021 
contemplarem qualquer número de bilhete, procede-se ao sorteio nas extrações 
imediatamente subsequentes e sucessivas da Loteria Federal, nos mesmos padrões e 
parâmetros do primeiro sorteio. 

 
Parágrafo Terceiro: O resultado da extração da Loteria Federal da data do sorteio será 
divulgado no site do Vida e Juventude (www.vidaejuventude.org.br) no dia seguinte à 
extração, podendo, igualmente, ser visualizado no site da Caixa Econômica Federal 
(http://www.cef.gov.br). 

 

CAPÍTULO IV – DA PRESCRIÇÃO 
Cláusula 7 – A prescrição do direito ao prêmio ocorrerá num prazo de até 90 (noventa) dias 
após a data do sorteio, prazo o qual o ganhador decairá de seu direito de recebê-lo, sendo o 
prêmio não reclamado revertido ao patrimônio do Centro Popular de Formação da Juventude 
– Vida e Juventude, para que este disponha livremente do prêmio, dando-lhe a destinação 
que julgar cabível. 

 
Parágrafo único: A reclamação do prêmio poderá se dar por qualquer meio de comunicação, 
tais como telefone, via postal ou eletronicamente, por e-mail ou mesmo pessoalmente. 

 

CAPÍTULO V – DO LOCAL DA ENTREGA DO PRÊMIO 
 

Cláusula 8 – O local da entrega do prêmio será a sede do Centro Popular de Formação da 
Juventude - Vida e Juventude, SCS Bloco D Lote 03 Quadra 02, Edifício Oscar Niemeyer Sala 
806 - Asa Sul, Brasília - DF, 70316-900, Telefone/Fax: (61) 3323-1954 ou, diante da 
impossibilidade de proceder-se à entrega neste local, em outro local a ser designado segundo 
a conveniência da Presidência do Vida e Juventude. 

 

Cláusula 9 – A entrega do prêmio será feita, mediante a apresentação do respectivo bilhete, 
intacto de qualquer rasura, que será identificado por meio do canhoto em poder do Vida e 
Juventude e de documento original de identidade do beneficiário sorteado. 

http://www.cef.gov.br/
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Parágrafo único: O dever de guarda e conservação do bilhete adquirido incumbe 
exclusivamente ao seu respectivo portador, não se responsabilizando o Vida e Juventude, em 
hipótese alguma, pela perda, extravio ou mau uso que se façam sobre qualquer dos bilhetes. 

 

Cláusula 10 – O Vida e Juventude reserva-se o direito de reter o prêmio, caso haja dúvidas 
quanto à autenticidade do cupom apresentado ou quanto à identidade do beneficiário 
sorteado, hipótese na qual o bem sorteado será objeto de depósito, judicial ou extrajudicial, 
até que sejam dirimidas, em juízo ou fora dele, as dúvidas eventualmente existentes. 

 
Cláusula 11 – O prêmio distribuído deverá ser livre e desembaraçado de qualquer ônus para 
o contemplado, incluindo-se aqueles de natureza fiscal. 

 
CAPÍTULO VI – DOS BILHETES NÃO ADQUIRIDOS 

 

Cláusula 12 – Na hipótese de o bilhete sorteado não haver sido vendido, o Vida e Juventude 
reserva-se o direito de reter o prêmio, a fim de proceder uma nova Ação entre Amigos. 
Cláusula 13 – Os bilhetes porventura não vendidos ficarão em posse do Vida e Juventude, 
cujos números serão relacionados e publicados no site da instituição 
(www.vidaejuventude.org.br), no dia 10 de dezembro de 2021, véspera do sorteio. 

 

CAPÍTULO VII – DA DISPONIBILIDADE DO REGULAMENTO 
 

Cláusula 14 – Este regulamento está disponível no site do Vida e Juventude 
(www.vidaejuventude.org.br) e impresso para consulta na sede desta instituição (SCS Bloco D 
Lote 03 Quadra 02, Edifício Oscar Niemeyer Sala 806- Asa Sul, Brasília - DF, 70316-900). 

http://www.vidaejuventude.org.br/
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