
 
 

 REGULAMENTO DA PROMOÇÃO  
“ENCOLHI A PROFESSORA CINEMARK”  

 
1. Objeto e Prazo da Promoção  

1.1 A promoção “Encolhi a Professora Cinemark” (“Promoção”) é promovida pela 
empresa RJ DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA., sediada na Alameda Rio Negro, 503, 
1º andar – sala 114, Bairro Alphaville, CEP 06.454-000, na Cidade de Barueri, Estado 
de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.146.442/0001-40 (doravante 
denominada “Alpha Filmes”, ou “Promotora”), e CINEMARK BRASIL S/A, sediada na 
Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – Market Place Tower I – 15º andar – Bairro Vila Cordeiro, 
CEP 04.583-904, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ nº 
00.779.721/0001-41 (doravante denominada “Cinemark”, ou “Aderente”). 

1.2 Esta Promoção é destinada a qualquer pessoa física, residente e domiciliada em 
território nacional, ressalvado o disposto no item 5.2 deste Regulamento 
(“Regulamento”). 

1.3 Para participar, o interessado deverá se cadastrar no site 
https://www.cinemark.com.br/promocao/encolhi-a-professora (“hotsite”). 

1.4 Apenas serão aceitos para participação os cadastros realizados entre as 00h do dia 
20/01/2018 e 23h59 do dia 06/02/2018, exclusivamente no hotsite. Os cadastros 
realizados antes e/ou depois desse período não serão consideradas no ato da 
apuração. 

 
2. Mecânica da Promoção  

2.1 Para participar, basta acessar o hotsite realizar o cadastro preenchendo os seus 
dados pessoais (nome completo, data de nascimento, endereço completo 
(logradouro, nº, complemento, bairro, estado, cidade, CEP), CPF, e-mail de contato, 
celular com o DDD e, caso possua, telefone fixo com DDD), e responder 
criativamente à pergunta “Quem você encolheria e por quê?”, utilizando no máximo 
250 (duzentos e cinquenta) caracteres. 

 
2.2 Cada participante poderá participar apenas uma vez, enviando apenas uma 

resposta, de modo que a mesma não poderá ser alterada. As participações 
realizadas com dados que já estão concorrendo serão desconsideradas. 

 
2.2.1 No caso de respostas idênticas ou semelhantes, enviadas por participantes 

diferentes, será considerada como válida a primeira resposta enviada, 
desclassificando-se as demais. 
 

2.2.2 O vencedor se compromete a responder exclusivamente pela originalidade 
e autoria da resposta, assumindo toda a responsabilidade por esta, perante 
a Promotora, a Aderente, e terceiros. 

 
2.2.3 As respostas enviadas pelos participantes não poderão atentar contra a lei, 

a moral, os bons costumes, a dignidade, a imagem, a reputação, a honra, a 
integridade ou qualquer outro direito de qualquer pessoa, a nacionalidade, 



a etnia, a política ou religião, a ordem pública e/ou qualquer norma jurídica 
vigente, sob pena de desclassificação. No mesmo sentido, também não 
poderão conter: (i) qualquer menção no sentido de realizar propaganda de 
produtos/marcas que não sejam pertencentes à empresa Promotora e à 
empresa Aderente; (ii) palavras e/ou expressões indecorosas, 
preconceituosas, pornográficas, desrespeitosas, discriminatórias, 
injuriosas, caluniosas, difamatórias, que incitem o uso de drogas e álcool, a 
violência, principalmente contra menores de idade. E, ainda, não poderão 
constituir plágio ou uso não autorizado de direito intelectual, sob pena de 
desclassificação imediata. 

 
2.3 No caso de participação de menores de 18 (dezoito) anos e outras pessoas que 

necessitem de representação na forma da lei, estes devem estar devidamente 
representados ou assistidos, conforme o caso, por seus pais ou responsáveis legais, 
os quais deverão participar da promoção em caráter de representação ou 
assistência ao participante, responsabilizando-se integralmente por este e por seus 
atos. 

3. Apuração 

3.1 As respostas à pergunta constante no item 2.1 acima serão analisadas por uma 
banca julgadora, composta por 3 (três) representantes da Aderente (“Banca 
Julgadora”), a qual irá eleger a melhor resposta. 

3.2 A Banca Julgadora será a responsável pelo controle do recebimento das inscrições, 
conferência de dados e seleção da melhor resposta dissertativa, respeitando os 
critérios de criatividade, originalidade, adequação às normas da Língua Portuguesa 
(ortografia, coesão, coerência), adequação ao tema, e observância de todas as 
regras da Promoção. Será escolhido como vencedor(a), o(a) autor(a) da melhor 
resposta, de acordo com os critérios acima elencados. 

3.3 A apuração acontecerá no dia 08 de fevereiro de 2018, às 15h30, no escritório do 
Cinemark, localizado na Av. Dr. Chucri Zaidan, 920 – Market Place Tower I – 15º 
andar – Bairro Vila Cordeiro, CEP 04.583-904, São Paulo/SP, com livre acesso aos 
interessados, respeitada a quantidade de pessoas imposta pela segurança e demais 
normas do local.   

3.4 No caso de suspeita de fraude, poderá ser solicitada ao participante, a qualquer 
tempo e sob qualquer meio ou forma, mesmo durante o período de participação da 
Promoção, a apresentação de seus dados pessoais e quaisquer documentos 
comprobatórios (tais como cópia autenticada de RG, CPF, certidão de nascimento, 
entre outros), sob pena de desclassificação imediata do mesmo. 

3.5 A divulgação do resultado será feita no dia 09 de fevereiro de 2018, através do 
hotsite, https://www.cinemark.com.br/promocao/encolhi-a-professora.  

 
3.6 Promotora e a Aderente serão solidariamente e integralmente responsáveis por 

toda a execução Promoção. 

 

https://www.cinemark.com.br/promocao/encolhi-a-professora


4 Premiação 
 

4.1 O vencedor da Promoção (“Vencedor”) será contemplado com 1 (um) DRONE UDI 

KESTREL U28-1, modelo SPARK ALPINE, que possui uma câmera fotográfica de 

12MP. 

4.2 O valor total da premiação desta Promoção é de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

4.3 O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus ao Vencedor. 

 

4.4 O prêmio é pessoal e intransferível. 

 

4.5 O prêmio não poderá ser convertido em dinheiro, conforme Portaria 41 de 19 de 

fevereiro de 2008, tampouco trocado por qualquer outro produto ou serviço, que 

não esteja contemplado nas regras deste Regulamento. 
 

5 Da Desclassificação 
 

5.1 Não terão validade inscrições que não preencherem as condições básicas do 
concurso e que impossibilitarem a verificação de sua autenticidade. 
 

5.2 Não poderão participar deste concurso pessoas jurídicas ou menores de 16 
(dezesseis) anos de idade sem a autorização do respectivo representante legal, os 
proprietários e funcionários da Promotora e da Aderente, bem como seus 
respectivos cônjuges e parentes em até primeiro grau, ou empregados de empresas 
do mesmo grupo econômico ou demais parceiros e prestadores de serviços direta 
ou indiretamente envolvidos na organização da Promoção. As inscrições das 
pessoas impedidas de participar desta Promoção poderão ser identificadas através 
do banco de dados dessas empresas. Quando identificadas, essas participações 
serão invalidadas e desclassificadas imediatamente. 

 

5.2.1 São condições que invalidam a participação: falsificação, adulteração, 

omissão de informações ou fornecimento de informações parciais, 

falsas ou improcedentes, e impossibilidade de identificação do 

participante. 

 

5.2.2 O participante será excluído, imediatamente, da Promoção, em caso de 

qualquer tentativa de manipular ou burlar os procedimentos de 

participação da Promoção, fraude comprovada ou qualquer outra 

forma ilícita e/ou emprego de meios mecânicos, robóticos, 

fraudulentos ou escusos para a obtenção de benefício/vantagem, ainda 

que nem todas as suas participações tenham valido ou se consumado 

nestas condições. 
 

5.3 Serão considerados válidos para participação neste concurso, os cadastros que 
apresentarem todos os requisitos da promoção: dados completos e resposta criativa 
para a pergunta “Quem você encolheria e por quê?”. Cadastros incompletos não 
serão considerados no ato da apuração.  



 
5.4 Os participantes serão excluídos automaticamente da Promoção em caso de fraude 

comprovada, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 
documental.  
 

5.5 Na hipótese de o Vencedor vir a ser desclassificado, perder o direito ao prêmio, por 
qualquer motivo que seja ou, ainda, desistir do mesmo por livre e espontânea 
vontade, a Promotora poderá premiar, a seu exclusivo critério, a resposta que, de 
maneira subsequente, melhor se adeque aos seus critérios de eleição, e assim 
sucessivamente. 

 
6 Procedimentos de Entrega do Prêmio 
 

6.1 Finalizada a apuração e, após a divulgação do Vencedor, este será contatado no e-

mail indicado no cadastro a fim de confirmar o seu interesse em receber o prêmio, 

recebendo as instruções de como proceder para o resgate do mesmo. 

 

6.2 A Promotora realizará até 03 (três) tentativas de contato com o Vencedor e, caso 

não o localize no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do 

contemplado, este será desclassificado e o prêmio será entregue ao participante 

subsequente na colocação das melhores respostas. Este processo será repetido 

tantas vezes quanto necessárias para localizar um outro vencedor. 
 

6.3 O Vencedor deverá enviar por e-mail uma cópia de seus documentos pessoais (RG, 
CPF, e comprovante de residência), no prazo máximo de 10 (dez) dias, e, ainda, 
assinar um Termo de Quitação, para o recebimento do prêmio. Caso o Vencedor 
não envie a documentação no prazo solicitado, será automaticamente 
desclassificado. 

 

6.3.1 Caso o Vencedor tenha idade inferior a 18 (dezoito) anos deverá, 
obrigatoriamente, estar acompanhado de seus pais ou de seu 
representante legal, munido de identificação, para o recebimento do 
prêmio, assinatura do Termo de Quitação e Entrega de Prêmio, bem 
como para assinatura dos documentos necessários. Nesse caso, o 
prêmio será entregue em nome do menor, mas seu representante legal 
deverá apresentar seu RG e CPF. 

 
6.4 Caso o Vencedor resida na cidade de São Paulo, poderá optar por retirar o prêmio 

no escritório sede da Promotora. Caso resida em outra cidade, ou caso não seja 
possível efetuar a retirada no local designado, o prêmio será entregue no endereço 
indicado em seu cadastro de participação, através de transportadora. 
 

6.4.1 O prêmio será entregue na residência do contemplado, via 

transportadora, em até 30 (trinta) dias contados da data da apuração. 

 

6.4.2 Serão feitas 03 (três) tentativas de entrega do prêmio, no endereço 

indicado pelo participante no momento do cadastro. Após as 03 (três) 

tentativas, no caso de não haver pessoa para receber o prêmio ou de o 

endereço cadastrado estar incorreto, o participante deverá entrar em 

contato com a Promotora através do Hotsite para coordenar a entrega 



do prêmio no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, período após 

o qual o mesmo perderá o direito ao prêmio. 
 

6.5 Na eventualidade do Vencedor vir a falecer, a premiação será entregue ao 
respectivo espólio, na pessoa do seu inventariante. Não havendo processo de 
inventário, será entregue aos herdeiros do contemplado, desde que devidamente 
comprovada esta condição.  

 
6.6 O prazo concedido por lei para reclamação do prêmio é de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados a partir da comunicação do resultado, por parte da Promotora. Após 
esse período, qualquer contemplado perderá o direito ao prêmio, sendo o valor 
correspondente recolhido ao Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de 
10 (dez) dias. 

 
7 Das Disposições Gerais 
 

7.1 Critérios que devem ser cumpridos pelo participante para ter direito ao prêmio: 

Seguir todos os requisitos indicados no item 2 acima, bem como não incorrer em 

quaisquer das condições aqui previstas que acarretem a desclassificação do 

participante. 

 

7.2 Endereço completo do local de exibição dos prêmios: Hotsite. 
 

7.3 A distribuição de prêmios é livre e desembaraçada de qualquer ônus para o 
contemplado, exceto suas despesas pessoais para retirada do prêmio e para usufruir 
dele como, despesas com locomoção, estacionamento, alimentação, entre outros. 

 
7.4 A participação neste concurso implica na aceitação total e irrestrita de todos os itens 

deste Regulamento, disponibilizado no site 
https://www.cinemark.com.br/promocao/encolhi-a-professora. 

 
7.5 A Promotora e a Aderente não se responsabilizarão pelas inscrições que não forem 

realizadas por problemas na transmissão de dados, no servidor, nas linhas 
telefônicas ou em provedores de acesso aos usuários ou ainda por falta de energia 
elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior.  

 
7.6 A Promotora e a Aderente não serão responsáveis, também, por transmissões de 

computador e/ou celular que estejam incompletas ou que falhem, bem como por 
falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau 
funcionamento eletrônico de qualquer rede, "hardware" ou "software", à 
disponibilidade e acesso à Internet ou ao hotsite desta Promoção, assim como por 
qualquer informação incorreta, vírus, falha de programação (bugs) ou violação por 
terceiros (hackers), falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo que possa 
ocorrer durante o processamento do cadastro na Promoção, desde que tais 
acontecimentos não estejam direta ou indiretamente sujeitos ao controle da 
Promotora e da Aderente, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer 
responsabilidade proveniente de tais fatos e/ou atos 

 

https://www.cinemark.com.br/promocao/encolhi-a-professora


7.7 O Vencedor autoriza, desde já, como consequência da conquista do seu prêmio, a 
utilização, pela Promotora e pela Aderente, de seu nome, imagem e som de voz, em 
qualquer um dos meios escolhidos, para divulgação desta Promoção, pelo período 
de 01 (um) ano a partir da data da respectiva apuração, e, assim como OS 
PARTICIPANTES AUTORIZAM A UTILIZAÇÃO DOS ENDEREÇOS FÍSICOS, 
ELETRÔNICOS, TELEFONES E DEMAIS DADOS INFORMADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO 
NA PROMOÇÃO, COM O PROPÓSITO DE FORMAÇÃO DE CADASTRO, REFORÇO DE 
MÍDIA PUBLICITÁRIA, SEM NENHUM ÔNUS PARA A PROMOTORA E A ADERENTE E 
DEMAIS EMPRESAS DO GRUPO DA PROMOTORA E DA ADERENTE. A PROMOTORA E 
A ADERENTE COMPROMETEM-SE, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 11º DA 
PORTARIA 41/2008 DO MF, A NÃO COMERCIALIZAR OU CEDER, AINDA QUE A 
TÍTULO GRATUITO, OS DADOS COLETADOS EM RAZÃO DESTA PROMOÇÃO. 

 
7.7.1 Os dados e informações coletados estarão armazenados em ambiente 

seguro, observado o estado da técnica disponível, e somente poderão 
ser acessados por pessoas qualificadas e previamente autorizadas. 

 
7.8 Em atenção ao artigo 10 do decreto 70.951/72, não farão parte da premiação ou da 

Promoção medicamentos, armas e munições, explosivos, fogos de artifício ou de 
estampido, bebidas alcoólicas, fumo e seus derivados e outros produtos que 
venham a ser relacionados pelo Ministro da Fazenda. 

 
7.9 Conforme a Lei nº 11.196, de 21/11/05, art. 70, inciso I, letra b, item 2, a Promotora 

recolherá 20% de IRRF sobre os valores dos prêmios, até o 3º dia útil subsequente 
ao decêndio de ocorrência do fato gerador, por meio de DARF, com o código 0916. 

 
7.10 As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos consumidores 

participantes da promoção deverão ser preliminarmente dirimidas pela Promotora, 
e, posteriormente, submetidas à CAIXA/CEPCO. O PROCON local, bem como os 
órgãos conveniados em cada jurisdição receberão as reclamações devidamente 
fundamentadas, dos consumidores participantes. 

 
7.11 Esta promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº. 5.768/71, 

regulamentada pelo Decreto nº. 70.951/72 e Portaria MF nº 41/08).  
 

Distribuição Gratuita – Certificado de Autorização CAIXA nº. 3-5060/2018. 
 


