
REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

LG  FICA ESPERTO

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.014355/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Endereço: DR. CHUCRI ZAIDAN Número: 940 Complemento: 3 E 4 ANDARES E CJ 181-A NO 18 ANDAR Bairro:
VILA CORDEIRO Município: SAO PAULO UF: SP CEP:04583-110
CNPJ/MF nº: 01.166.372/0002-36

1.2 - Aderentes:
 Razão Social:COMITE PARA DEMOCRATIZACAO DA INFORMATICAEndereço: SENADOR SALGADO FILHO
Número: 0000 Complemento: MEZANINO 101 BOSSA        NOVA MALL Bairro: CENTRO Município: RIO DE
JANEIRO UF: RJ CEP:20021-340
 CNPJ/MF nº:00.969.401/0001-54 Razão Social:ASSOCIACAO CASA HACKEREndereço: LUVERCI PEREIRA DE
SOUZA Número: 545 Bairro: CIDADE UNIVERSITARIA Município: CAMPINAS UF: SP CEP:13083-725
 CNPJ/MF nº:36.038.079/0001-97

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
04/08/2021 a 23/10/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
04/08/2021 a 15/10/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1	O presente Concurso tem por objetivo divulgar o diferencial ThinQ dos produtos LG, o aplicativo que integra de
forma inteligente e coloca o controle de casa nas mãos do consumidor.

6.2	Serão Participantes do Concurso Fica Esperto com LG ThinQ as seguintes Organizações Não Governamentais
– ONGs:

•	ONG1 - Casa Hacker – Associação Casa Hacker ONG1, representada pelo influenciador Rafael Vitti

•	ONG 2 – Recode – Comitê Para Democratização da Informática, representada pela influenciadora Thais Fersoza.

6.3	Os influenciadores solicitarão aos seus seguidores, no período de 04/08/2021 a 15/10/2021, para que gravem
um vídeo, mostrando a inteligência da sua casa e que o compartilhem com a #FicaEspertoLGThinQ e também na
sua hashtag.

6.4	Os vídeos deverão atender as seguintes regras:
6.4.1	Postar um vídeo, não sendo válidos fotos, áudios ou outros formatos.
6.4.2	Usar a hashtag #FicaEspertoLGThinQ e, também, a hashtag de um dos influenciadores: #TataLGThinQ ou
#RafaLGThinQ
6.4.3	O vídeo sempre deve ser realizado dentro de um ambiente de residência, seja casa ou apartamento.
6.4.4	O vídeo pode envolver ou não eletrodomésticos. Caso envolva, é permitido o uso de produtos LG ou também
da concorrência. No entanto, não é permitida a menção em voz alta de marcas concorrentes, nem enaltecer
produtos concorrentes de forma clara e proposital.
6.4.5	Não será permitido nos vídeos o uso de palavras ou frases ofensivas e desrespeitosas.
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6.4.6	O perfil do participantes interessados em participar desta campanha deverão ser públicos. Perfis privados não
poderão participar desta promoção

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 16/10/2021 10:00 a 23/10/2021 10:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 04/08/2021 00:00 a 15/10/2021 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Prof. Fonseca Rodrigues NÚMERO: 835 BAIRRO: Alto de Pinheiros
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 05461-020
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

100.000,00 100.000,001 Certificado de Barras de Ouro no valor de R$ 100.000,00
(Cem mil reais) que será entregue à ONG vencedora do
concurso.

1

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

100.000,001

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
A ONG que garantir maior engajamento (quantidade de vídeos postados com hashtags da promoção), durante o período de
participação, através de seu influenciador, ganhará o prêmio do Concurso.
Em caso de empate será considerada ganhadora da presente campanha a primeira ONG que atingir a quantidade de
engajamentos.

10 -  CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO:
8.1	Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de participação, sendo sumariamente
desclassificados os participantes que descumprirem quaisquer regras desse Regulamento, que cometerem qualquer tipo de
suspeita de fraude, ficando, ainda, sujeitos à responsabilização penal e civil.

8.2   A manipulação do resultado da Promoção por meios ardilosos e/ou artifícios será considerada como fraude.

8.3	Não ocorrendo o atendimento de quaisquer dos requisitos, termos e condições previstos neste Regulamento, incluindo, mas
não se limitando à hipótese de prestação de informações inverídicas, incorretas, incompletas ou equivocadas ou
descumprimento de qualquer quesito de elegibilidade, o Participante será automaticamente desclassificado da Promoção.

11 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
9.1	O resultado da Promoção e o nome do contemplado será divulgado no site da Promoção (https://www.lg.com/br/lg-
thinq/regulamento) e no Instagram dos Influencers, em até 5 (cinco) dias após o término apuração.

9.2	A ONG contemplada será comunicada do resultado da Promoção pelo envio de e-mail, telegrama ou carta com aviso de
recebimento (AR), bem como por contato telefônico, de acordo com os dados cadastrais mantidos pela Promotora. A Promotora
poderá utilizar meios subsidiários de contatos, como, mas não se limitando a, redes sociais do influencer e seus canais públicos
e privados de comunicação.

12 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
10.1	O prêmio será entregue, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
apuração, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 70.951/72.

10.2	Para recebimento do prêmio, no ato da comunicação ou recebimento do prêmio, a ONG contemplada deverá assinar o
recibo de entrega do prêmio e apresentar cópia do CPF e RG de seus representantes legais, documentos que constituirão a
prova de entrega do prêmio e serão mantidos sob guarda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o término da Promoção.

10.3	A responsabilidade da Promotora perante a ONG contemplada encerra-se no momento da entrega do prêmio e a assinatura
do recibo pela contemplada.

10.4	O prêmio a ser distribuído destina-se a ONG representada por um dos influenciadores. Este prêmio em nenhuma hipótese
poderá ser transferido.

13 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
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11.1	A participação na Promoção é voluntária e implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento.

11.2	Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da Promoção previstas no Regulamento.

11.3 As ONGs através de seus representantes legais autorizam, a título gratuito, o uso de sua imagem, voz, performance e
nomes, em filmes publicitários e institucionais veiculados em mídia eletrônica, digital, internet, fotos, cartazes, anúncios em
jornais e revistas e em qualquer outra forma de mídia impressa, para divulgação da Promoção no território nacional pelo período
de até 1 (um) ano após a data final da Promoção.

11.4	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, em observância a legislação em vigor.

11.5	A ONG poderá pedir a exclusão de seus dados pessoais da base da Promotora, no que será atendido após o prazo legal 06
(seis) meses estabelecido no Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/14.

11.6	A Promotora não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de
computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, celulares, tablets, hardware ou software, ou erro,
interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas
não se limitando, a transmissão imprecisa de cadastros, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet, vírus,
falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).

11.7	Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do Estado de São Paulo para solução de quaisquer questões referentes à presente
Promoção.

11.8	O número do Certificado de Autorização e o Regulamento completo da Promoção serão disponibilizados no site da
Promoção, https://www.lg.com/br/lg-thinq/regulamento, para consulta de todos os interessados. De forma que as empresas
Promotora solicita dispensa de aposição do número do certificado nos demais materiais de divulgação.

11.9	As ONGs que participarão da promoção deverão ser organizações idôneas que seguem as leis vigentes no Brasil e não
podem, em hipótese alguma, possuir condenação ou investigações ligadas a crimes de corrupção, sob pena de
desclassificação.

14 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;

Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
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"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Waldir Eustaquio Marques Junior, Subsecretário de
Prêmios e Sorteios, em 14/09/2021 às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador NLI.HUY.EJK
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REGULAMENTO/PLANO DE OPERAÇÃO DA PROMOÇÃO

LG THINQ – FICA ESPERTO

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP/ME Nº 03.015161/2021

1 - EMPRESAS PROMOTORAS:

1.1 - Empresa Mandatária:
Razão Social: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
Endereço: DOM PEDRO I Número: 7777 Complemento: EDIF  1 E 2 Bairro: PIRACANGAGUA II Município:
TAUBATE UF: SP CEP:12091-000
CNPJ/MF nº: 01.166.372/0001-55

2 - MODALIDADE DA PROMOÇÃO:
Concurso

3 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Todo o território nacional.

4 - PERÍODO DA PROMOÇÃO:
20/09/2021 a 23/10/2021

5 - PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:
20/09/2021 a 15/10/2021

6 - CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO:
6.1	O presente Concurso tem por objetivo incentivar a participação na promoção LG THINQ FICA ESPERTO, e é
destinado aos participantes engajados na ação, através da postagem de fotos e reels, na forma a seguir:
6.2	 A partir de 20.09.2021, os participantes na promoção LG THINQ FICA ESPERTO, além de efetuarem seu
engajamento, na forma estabelecida no Regulamento autorizado para aquela promoção, poderão também
concorrer ao prêmio desta promoção, e postando reels e fotos, seguindo as seguintes orientações:
-	A foto deve responder à mesma temática de “O que você faria se tivesse uma casa super inteligente?”;
- A legenda deve conter a hashtag do time escolhido: #TataLGThinQ ou #RafaLGThinQ, marcar @lgdobrasil;
-	O participante deverá postar a foto no feed;
-	O participante deverá manter o perfil aberto até o final da campanha;
-	Reels vídeo deve ter, no máximo, 60 segundos.
6.3.	Para efeitos de cadastramento desta promoção, a Empresa Promotora considerará, como dados pessoais dos
participantes, aqueles constantes no perfil no Instagram, que utilizou para postar a foto e/ou reels.
6.3.1	Ao dar seu aceite neste regulamento e postar sua foto ou reels, o participante autoriza a Empresa Promotora a
utilizar os dados constante de seu perfil, para efeito de identificação junto à Banca Julgadora e para eventual envio
do prêmio, em caso de contemplação.
6.3.2	Ao dar o seu aceite no presente Regulamento, os Participantes assumem a veracidade dos dados constantes
no perfil de seu Instagram.
6.4	Ao final do período de participação uma banca julgadora escolherá a melhor reels ou foto, que fará jus ao
prêmio ofertado nesta promoção.
6.5	A banca julgadora será formada por 04 (quatro) profissionais, sendo formadas por 01 Profissional da Empresa
Promotora, 02 da Agência Rock, que adotarão os seguintes critérios de julgamento: Aderência à temática da
Promoção, criatividade e o uso da hashtag do time escolhido: #TataLGThinQ ou #RafaLGThinQ e marcar
@lgdobrasil;
6.5	O participante, a qualquer momento, será desclassificado, caso no momento do cadastro da promoção, ele
forneça informações falsas, inválidas, imprecisas ou incorretas. Caso esta prática caracterize crime, sujeitará o
infrator às penalidades previstas na legislação em vigente.
6.6	Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as fotos ou reels que fizerem referências desonrosas
a pessoas, locais, crenças, raça, cor, sexo, obras culturais ou propriedade industrial.
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6.7	As fotos ou reels que envolverem terceiros, que não o participante, pressupõe que este providenciou a devida
autorização de uso, não sendo a empresa Promotora responsável por este uso e/ou citação.
6.8	 Igualmente, serão desclassificados todos os participantes que apresentarem fotos ou reels que não forem de
sua autoria e que violarem quaisquer outros direitos de terceiros.
6.9	Na hipótese de recebimento de duas ou mais reels ou fotos ou reels idênticos ou significativamente similares,
análogas e/ou que de qualquer forma possam ser interpretadas como cópia ou reprodução, total ou parcial, quando
encaminhadas por participantes distintos, será considerado para os efeitos de inscrição, aquela que foi recebida
primeiramente.
6.10	É de inteira responsabilidade do participante a defesa de eventual direito contra-acusação de plágio ou
imitação da foto ou reels apresentado nesta Promoção.
6.11	Os participantes serão excluídos automaticamente da promoção em caso de fraude comprovada, participação
através da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não cumprimento de quaisquer das condições
aqui previstas. Para efeito desse item, considera-se fraude a participação através do cadastramento de
informações incorretas ou falsas; a participação de pessoas não elegíveis conforme critérios aqui estabelecidos; as
participações que tenham sido efetuadas através de método robótico, automático, repetitivo, programado ou similar.
6.12	Em momento algum a Promotora poderá ser responsabilizada por participações atrasadas, incorretas, inválidas
ou imprecisas, sendo tais causas, motivo de exclusão do participante da promoção.
6.13	Da mesma forma, a Promotora não se responsabilizará pelas participações que não forem concluídas por
problemas nos computadores, servidores, linhas telefônicas ou em provedores de acessos dos usuários ou, ainda,
por falta de energia elétrica no local de acesso do usuário, sem exclusão das demais situações previstas no
ordenamento jurídico, eximindo-se, por conseguinte, de qualquer responsabilidade proveniente de tais fatos.
6.14	Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da promoção previstas neste
Plano de
6.15	Ao se inscrever na presente promoção, o participante autoriza a utilização de seus dados pessoais pelas
Empresas Promotoras, para fins de realização da presente promoção.
6.16	Fica desde já estabelecido que as Empresas Promotoras tem o compromisso de proteger os dados informados
pelos participantes, mantendo a confidencialidade sobre tais informações, garantindo que, excetuados os casos
previstos em lei e ao fiel cumprimento da execução desta promoção e que não serão compartilhados com terceiros,
sendo os dados tratados na forma que prescreve a Lei 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
6.17	Os participantes poderão solicitar a exclusão definitiva de seus dados, ficando cientes de que, nesta hipótese,
automaticamente deixam de participar da presente promoção.

7 - APURAÇÃO E DESCRIÇÃO DE PRÊMIOS:

PERÍODO DA APURAÇÃO: 16/10/2021 14:00 a 23/10/2021 14:00
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 20/09/2021 00:01 a 15/10/2021 23:59
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: Avenida Prof. Fonseca Rodrigues NÚMERO: 835 BAIRRO: Alto de Pinheiros
MUNICÍPIO: São Paulo UF: SP CEP: 05461-020
LOCAL DA APURAÇÃO: Sala de reuniões

PRÊMIOS

OrdemValor R$Descrição Valor Total R$Quantidade

5.400,00 5.400,001 TV LG, modelo OLED55C1PSA 1

8 - PREMIAÇÃO TOTAL:

Quantidade Total de Prêmios Valor total da Promoção R$

5.400,001

9 -  FORMA DE APURAÇÃO:
-	A foto deve responder à mesma temática de “O que você faria se tivesse uma casa super inteligente?”;
- A legenda deve conter a hashtag do time escolhido: #TataLGThinQ ou #RafaLGThinQ, marcar @lgdobrasil;
-	O participante deverá postar a foto no feed;
-	O participante deverá manter o perfil aberto até o final da campanha;
-	Reels vídeo deve ter, no máximo, 60 segundos.

10 -  FORMA DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
8.1	O resultado da Promoção e o nome do contemplado será divulgado no site da Promoção  www.lg.com/br/lg-
thinq/regulamento, perfi l @LGDOBRASIL e no perfi l dos INFLUENCERS @RAFAAVITTI, @TATAFERSOZA,
@ARYFONTOURA, em até 5 (cinco) dias após o término apuração do ganhador.
8.2	O participante contemplado será comunicado do resultado da Promoção pelo envio de e-mail, telegrama ou carta com aviso
de recebimento (AR), bem como por contato telefônico, de acordo com os dados cadastrais mantidos pela
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Promotora. A Promotora poderá utilizar meios subsidiários de contatos, como, mas não se limitando as redes sociais e seus
canais públicos e privados de comunicação.

11 -  ENTREGA DOS PRÊMIOS:
9.1	O prêmio será entregue, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da
apuração, de acordo com o artigo 5º do Decreto nº 70.951/72.
9.2	Para recebimento do prêmio, no ato da comunicação ou recebimento do prêmio, o participante contemplado deverá assinar o
recibo de entrega do prêmio e apresentar cópia do CPF e RG. E os  documentos que constituirão a prova de entrega do prêmio
e serão mantidos sob guarda, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o término da Promoção.
9.3	A responsabilidade da Promotora perante o participante contemplado encerra-se no momento da entrega do prêmio e a
assinatura do recibo pelo contemplado. Para tal, a Promotora assume o compromisso de identificação e notificação do
contemplado.
9.5	Caso o participante contemplado esteja impossibilitado de receber o prêmio, por qualquer que seja o motivo, poderá
constituir mandatário, mediante procuração pública, com poderes específicos para tal finalidade.

12 -  DISPOSIÇÕES GERAIS:
10.1	A participação na Promoção é voluntária e implicará a aceitação total e irrestrita de todos os itens deste Regulamento.
10.2	Não terão validade as participações que não preencherem as condições básicas da Promoção previstas no Regulamento.
10.3	O contemplado autoriza, a título gratuito, o uso de sua imagem, voz, performance e nomes, em filmes publicitários e
institucionais veiculados em mídia eletrônica, digital, internet, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas e em qualquer outra
forma de mídia impressa, para divulgação da Promoção no território nacional pelo período de até 1 (um) ano após a data final da
Promoção.
10.4	OS PARTICIPANTES AUTORIZAM AO PARTICIPAR DA PROMOÇÃO, A UTILIZAÇÃO DE SEUS ENDEREÇOS
FÍSICOS,ELETRÔNICOS, TELEFONES E DEMAIS DADOS EVENTUALMENTE INFORMADOS COM O PROPÓSITO DE
FORMAÇÃOE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO, REFORÇO DE MÍDIA PUBLICITÁRIA E DIVULGAÇÃO DA PRÓPRIA
PROMOÇÃO, EMTODO TERRITÓRIO NACIONAL, NOS LIMITES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, SEM
NENHUM ÔNUS PARA A PROMOTORA, SENDO QUE, NO ENTANTO, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O ARTIGO 11 DA
PORTARIA MF Nº41/2008, A PROMOTORA ESTÁ EXPRESSAMENTE VEDADA DE COMERCIALIZAR OU CEDER, AINDA
QUE A TÍTULOGRATUITO, OS DADOS COLETADOS NESSA PROMOÇÃO.
10.5	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, em observância a legislação em vigor.
10.6	O participante poderá pedir a exclusão de seus dados da base da Promotora, no que será atendido após o prazo legal 06
(seis) meses estabelecido no Marco Civil da Internet, Lei nº 12.965/14.
10.7	A Promotora não será responsável por problemas, falhas ou funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de
computadores, servidores ou provedores, equipamentos de computadores, celulares, tablets, hardware ou software, ou erro,
interrupção, defeito, atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, incluindo, mas
não se limitando, a transmissão imprecisa de cadastros, em razão de problemas técnicos, congestionamento na Internet, vírus,
falha de programação (bugs) ou violação por terceiros (hackers).
10.8	O número do Certificado de Autorização e o Regulamento completo da Promoção serão disponibilizados no site da
Promoção, www.lg.com/br/lg-thinq/regulamento e perfil @lgdobrasil, para consulta de todos os interessados. De forma que as
empresas Promotora solicita dispensa de aposição do número do certificado nos demais materiais de divulgação.

13 -  TERMO DE RESPONSABILIDADE
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
autorizada;

Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro;

É vedada a apuração por meio eletrônico;

Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data da apuração/sorteio, sem qualquer ônus aos contemplados

Quando o prêmio sorteado, ganho em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e
oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo
da promoção, caducará o direito do respectivo titular e o valor correspondente será recolhido, pela empresa autorizada, ao
Tesouro Nacional, como renda da União, no prazo de quarenta e cinco (45) dias;

Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser
representado por seu responsável legal; à exceção das promoções comerciais realizadas por concessionária ou permissionária
de serviço de radiodifusão, nos termos do artigo 1º-A, § 3º, da Lei 5.768, de 20 de dezembro de 1971;

A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial;

As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão, primeiramente, dirimidas pela promotora,
persistindo-as, estas deverão ser submetidas à Secap/ME;
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Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas;

A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de
descumprimento do plano de distribuição de prêmios;

O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a
compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial;

Além dos termos acima, a promoção comercial deverá obedecer às condições previstas na Lei nº 5.768, de 1971, no Decreto nº
70.951, de 1972, Portaria MF nº 41, de 2008, Portaria MF nº 67, de 2017, Portaria MF nº 422 de 2013, Portaria Seae/MF nº 88
de 2000, e em atos que as complementarem.

Para as modalidades "Sorteio" e "Assemelhada a Sorteio" a empresa deverá anexar a Lista de Participantes na aba
"Apurações", contendo nomes e números da sorte distribuídos, após o término de cada período de participação e antes da
extração da Loteria. O arquivo deverá ser no formato .csv e cada arquivo poderá ter até 15MB.

A infringência às cláusulas do Termo de Responsabilidade e do Regulamento constituem descumprimento do plano de operação
e ensejam as penalidade previstas no artigo 13 da Lei nº. 5.768, de 1971.

Documento assinado eletronicamente por Waldir Eustaquio Marques Junior, Subsecretário de
Prêmios e Sorteios, em 15/09/2021 às 22:08, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
https://scpc.seae.fazenda.gov.br/scpc/consulta_codigo_autenticacao.jsf, informando o código
verificador TWX.IBU.ZUS
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