
REGULAMENTO 
Concurso Cultural 

“DESAFIO DA PAZ” 
 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck nº 2041 e 2235 – Bloco A 

Vila Olímpia - São Paulo – SP – CEP: 04543-011 
CNPJ/MF 90.400.888/0001-42 

Período de realização: De 09.05.2011 até 12.05.2011 

 

1. DO CONCURSO 

1.1 O Concurso Cultural “DESAFIO DA PAZ” (o “Concurso”) será 

promovido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., de acordo com o artigo 3º, 
inciso II, da Lei nº 5.768/71 e artigo 30 do Decreto nº 70.951/72. 

1.2 O Concurso será aberto a todas as pessoas físicas interessadas, 
maiores de 18 anos, residentes e domiciliadas exclusivamente na cidade do Rio 
de Janeiro, que: 

(I) queiram participar;  

(II) estejam devidamente cadastradas no site de relacionamento 

www.twitter.com, desde que possuam uma conta válida; 

(III) sejam seguidores (follower) do Banco Santander no Twitter 
www.twitter.com/santander_br 

1.3 O objetivo das interações é entreter os participantes, envolvendo-os 
numa ação que estimule a criatividade, e que ainda possa premiar o 

participante, inexistindo qualquer espécie de sorteio (sorte) do prêmio abaixo 
descrito. 

1.4 A participação no Concurso é voluntária e gratuita e não está 
subordinada a qualquer modalidade de sorte, álea ou pagamento pelos 
concorrentes, nem vinculada à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou 

serviço ficando, portanto, dispensada da autorização estabelecida no 
artigo 1º da Lei 5768/71. 

1.5 A participação neste Concurso Cultural sujeita todos os participantes 
às regras e condições estabelecidas neste Regulamento e não sendo necessária 
a aquisição de qualquer produto, bem, direito ou serviço, nem condicionada ao 

pagamento de qualquer quantia e/ ou valor, pelos participantes, seja qual for 
sua natureza e ainda que a título de ressarcimento de tributos. Dessa forma, o 

participante, no ato de seu cadastro, adere a todas as disposições, declarando 
que LEU, COMPREENDEU E TEM TOTAL CIÊNCIA de todo o teor deste 
Regulamento.    

http://www.twitter.com/


2. DA PARTICIPAÇÃO 

2.1 Para participar, os interessados deverão criar uma frase sobre o 

tema: “QUAL O MAIOR DESAFIO VOCÊ ACEITARIA PELA PAZ NO 
BRASIL?” e dar um reply, sendo obrigatório, ao final da mensagem, que 

conste a hashtag #juntospelapaz, sob pena de participação inválida do 
participante. 

 2.1.1 As respostas deverão estar obrigatoriamente em língua 

portuguesa.  

2.1.2 A resposta não poderá ultrapassar os limites de caracteres 

estipulados no Twitter, ou seja, 140 (cento e quarenta) caracteres. 

2.2 Fica previamente determinado que somente serão aceitas as frases 
recebidas entre as 20h00m do dia 09.05.2011 até as 23h59m do dia 
11.05.2011 (horário de Brasília). 

2.2.1 As frases recebidas fora do período acima estipulado serão prontamente 

desconsideradas pelo Banco Promotor. 

2.3 Para serem aceitas, as frases não poderão conter palavras que 

incitem à violência, contrárias à moral e aos bons costumes, palavras de baixo 
calão, palavrões ou ofensas ao nome ou moral de qualquer pessoa. 

2.3.1 Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as 

frases que fizerem referências desonrosas a pessoas, locais, obras culturais, 

crenças, raça, cor, sexo, além daquelas protegidas por direitos autorais, 

inclusive marcas de outras companhias do mesmo ramo, ou não. 

2.3.2 As respostas também não poderão conter as expressões 

"Santander”, ou qualquer outra expressão de cunho comercial que 

caracterize a divulgação do nome da empresa Promotora deste Concurso, 

nem de seus produtos ou concorrentes, sob pena de desclassificação, não 

havendo possibilidade de reclamação. 

2.4 Os participantes serão excluídos automaticamente do Concurso em 
caso de fraude comprovada ou de apresentação de frase que não seja a sua 

própria, podendo ainda responder por crime de falsidade ideológica ou 
documental, hipótese na qual o autor da frase será automaticamente 

desclassificado do presente Concurso Cultural e não cabendo desta decisão 
qualquer espécie de Recurso. 

2.5 Os participantes poderão enviar quantas frases desejarem, porém, 

somente poderão ser premiados uma única vez neste Concurso.  

2.6 Em momento algum o Banco poderá ser responsabilizado por 

inscrições perdidas, atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, 
incorretas, inválidas ou imprecisas, sendo tais causas, motivo de exclusão do 
participante do concurso.  

2.6.1 O Banco não será responsável por problemas, falhas ou 

funcionamento técnico, de qualquer tipo, em redes de computadores, 

servidores ou provedores, equipamentos de computadores, 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 inscrições ou falha do Banco 

em recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na 

internet ou no portal ligado ao Concurso, vírus, falha de programação 

(bugs) ou violação por terceiros (hackers). 

2.7 Em caso de fraude o participante será automaticamente excluído do 
Concurso sendo que o prêmio será transferido para o próximo participante 
classificado, atendidas todas as condições válidas. 

2.8 O Banco poderá, a seu exclusivo critério e a qualquer instante, 

analisar a veracidade das informações prestadas neste Concurso, 

desclassificando sumariamente aqueles que prestarem quaisquer informações 

falsas, não cabendo aos mesmos qualquer recurso contra referidas decisões, 

podendo, ainda, o Banco Santander adotar contra os mesmos todas as 

medidas judiciais cíveis e criminais pertinentes. 

2.9 A frase elaborada deverá ser original, de autoria do próprio 

participante e não poderão ter sido antes premiadas em concursos ou 

competições de qualquer natureza. 

2.10 A frase deverá ser original, isto é, resultado da criação intelectual do 

participante, não sendo aceito cópia (total ou parcial) de criações de terceiros, 

sob pena de desclassificação imediata do participante. Qualquer nome de 

conteúdo impróprio, assim como aquele em desconformidade com o parágrafo 

acima, será automaticamente desclassificado.  

2.11 Caso haja frases com conteúdos ou idéias similares e que deixem em 

dúvida a decisão da Comissão Julgadora, o critério de desempate será dado 

em favorecimento ao participante que houver enviado primeiro sua resposta 

sendo que as demais serão desclassificadas. 

2.12 Havendo frases idênticas do mesmo participante será considerada 

válida apenas a primeira inscrita, sendo as demais desclassificadas.  

2.13 Os participantes responsabilizar-se-ão integralmente pela autoria 

das frases por eles enviadas, estando cientes que, caso suas frases venham a 

ser escolhidas, poderão ser publicadas tanto na internet quanto em mídia 

impressa, nos termos deste Regulamento.  

2.14 Caberá aos participantes à responsabilidade civil e criminal por 

eventual prática de plágio ou qualquer outro ato que viole direito autoral ou 

outro direito de propriedade intelectual de outrem. 



2.15 Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas frases 

consideradas pelo Banco como de conteúdo ilegal, nocivo, doloso, ameaçador, 

ofensivo, calunioso, difamatório, desrespeitosos, infundado, discriminatório, 

criminoso, e/ ou que deixem de atender critérios de veracidade; frases que 

assedie ou invada a privacidade alheia, seja vulgar, profano, sexualmente 

explícito, obsceno, racial ou etnicamente ofensivo, ou, de qualquer outra 

forma, inaceitável por causar riscos ou danos de imagem, materiais ou morais 

ao Banco Santander, seus empregados, qualquer um dos seus colaboradores 

ou terceiros. 

2.16 Fica terminantemente proibida a participação no Concurso todos os 

profissionais envolvidos nos processos de elaboração, julgamento, premiação e 

divulgação, seja do Banco ou das agências envolvidas neste concurso cultural. 

2.17 As dúvidas não previstas neste Regulamento deverão ser 

encaminhadas pelo e-mail juntospelapaz@peppercom.com.br e serão dirimidas 

pela banca julgadora, sendo que dessas decisões não será possível à 

interposição de Recursos. 

 

3. FORMA DE JULGAMENTO 

3.1 As frases recebidas serão encaminhadas para o julgamento, logo 
após o encerramento do Concurso, que será feito na Avenida Presidente 

Juscelino Kubitscheck nº 2041 e 2235, São Paulo – SP. 

3.1.1 Durante o julgamento será feita a avaliação de todas as frases 

recebidas, sendo escolhidas, dentre estas, as 10 (dez) melhores, que farão 

jus ao prêmio do item 4.1. 

3.1.2 Caso seja verificada a participação de 02 (duas) ou mais frases 

idênticas, os seus autores serão imediatamente desclassificados deste 

Concurso. 

3.2 O julgamento das frases será realizado por uma Comissão Julgadora 
formada por profissionais do Banco. 

3.3 A Comissão julgadora avaliará as frases recebidas e escolherá a mais 
criativa e adequada ao tema proposto e condições previstas neste 
Regulamento, seguindo os seguintes critérios de avaliação de: 

1 – Criatividade; 

2 – Originalidade; 

3 – Adequação ao Tema sugerido; 

4 – Impacto da Idéia; e 



5 – Correta utilização da língua portuguesa (ausência de erros 

gramaticais). 

3.4 As decisões da banca julgadora quanto aos critérios de julgamento 

utilizados, bem como quanto à escolha da frase vencedora, são de caráter 

irrevogável e inquestionável, não cabendo recurso a qualquer tempo e de 

qualquer espécie. 

3.5 As frases que não contiverem o tema proposto serão 

desclassificadas, bem como aquelas que forem recebidas após o dia 

12/05/2011. 

3.6 As decisões da banca julgadora serão soberanas e irrecorríveis. 

3.7 Os nomes dos vencedores serão divulgados no dia 13.05.2011 a 
partir das 9h00m, através do twitter @santander_br, sendo que os 
participantes deverão acompanhar através de suas contas e DM. 

3.7.1 Além disso, os vencedores serão informados desta condição 

através de DM (Direct Messages) de seu próprio Twitter, ao qual se obrigam 

a acompanhar diariamente durante o período do Concurso, no qual seus 

dados pessoais, constantes no cadastro, devem estar corretamente 

preenchidos quando da participação neste concurso. Caso estes estejam 

incorretos ou incompletos, impedindo a comunicação, o ganhador não 

poderá ser avisado sobre a premiação e, consequentemente, perderá o 

direito ao prêmio. 

3.7.2 Na mensagem enviada aos ganhadores será solicitado que 

informem: nome completo, CPF e endereço, sendo que a resposta deverá 

ser recebida pelo Banco até as 18h00m do dia 13.05.2011 visando a 

entrega do prêmio. Caso contrário, perderá o direito ao prêmio.   

 

4. DOS PRÊMIOS 

4.1 Os autores das 10 (dez) melhores frases escolhidas pela Comissão 
Julgadora, farão jus, cada um, a 01 (um) kit Corrida da Paz. 

4.1.1 Além disso, os contemplados farão jus ao transporte de ida e 

volta até a Corrida da Paz, que será realizada no dia 15.05.2011, com 

largada prevista para as 09 horas na Estrada José Rucas nº 1231, Vila 

Cruzeiro, Rio de Janeiro – RJ. 

4.1.2 O ponto de encontro dos contemplados para o deslocamento até o 

local de início da Corrida da Paz será O Hotel São Francisco, localizado à 

Rua Visconde de Inhaúma, 95 -  Centro, onde poderão estacionar seus 
automóveis até o retorno da corrida. 
 

4.1.3 Os contemplados deverão estar no local acima cita às 7h00. Caso 

contrário, perderão o direito de usufruir deste prêmio. 



 

5. ENTREGA DO PRÊMIO 

5.1 O Banco efetuará a entrega do prêmio no local da Corrida da Paz no 
próprio dia da Corrida (15.05.2011), devendo o vencedor apresentar um 

documento de identidade, bem como assinar um termo de recebimento e 
quitação do prêmio no momento do recebimento.  

5.2 Caso o participante contemplado não seja localizado, por qualquer 

motivo, o contemplado será desclassificado e substituído por aquele 
classificado logo em seguida, de acordo com os critérios de apuração deste 

Regulamento e assim sucessivamente. 

5.3 O Banco Promotor não se responsabilizará pela autenticidade dos 
dados fornecidos pelo participante, ou pelo fornecimento de informações 

incorretas, imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a entrega do 
prêmio, não podendo haver qualquer tipo de reclamação por parte do 

participante, sendo esse automaticamente excluído. 

5.4 O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus 
para o contemplado. 

5.5 O prêmio não poderá, sob hipótese alguma, ser convertido em 
dinheiro, por outro bem/produto, serviço, tampouco transferido.  

5.6 Em caso de fraude, o participante será automaticamente excluído do 
concurso, sendo que o prêmio será transferido para o próximo participante 

classificado, atendidas todas as condições válidas. 

5.7 A responsabilidade do Banco em relação ao participante ganhador 

encerra-se no momento da entrega do prêmio, que será comprovada mediante 

a assinatura do recibo de entrega. 

5.8 O presente Concurso Cultural não estabelece nenhuma relação de 

consumo, tampouco responsabiliza o Banco por qualquer vício de 

produto/serviço perante o ganhador. 

5.9 O Banco não se responsabilizará pela autenticidade dos dados 

fornecidos pelo participante, ou pelo fornecimento de informações incorretas, 

imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a entrega do prêmio, não 

podendo haver qualquer tipo de reclamação por parte do participante, sendo 

este automaticamente excluído e substituído por aquele classificado logo em 

seguida, de acordo com os critérios de apuração deste Regulamento; 

5.10 O prêmio a ser distribuído destina-se ao participante contemplado e 
será entregue em nome do mesmo, sendo vedada sua transferência antes da 

entrega. 



 

6. CESSÃO DE DIREITOS 

6.1 Os autores das frases, selecionadas ou não, declaram ser legítimos 

detentores dos direitos autorais relativos às frases encaminhadas, concordando 

em ceder neste ato ao Banco: (I) a frase e todos os direitos a ela 

relacionados; (II) os direitos de uso de sua imagem e som de voz, sem 

qualquer pagamento  por  parte do Banco, para uso exclusivo na divulgação 

deste Concurso, pelo prazo de 12 (doze) meses após o término, em qualquer 

tipo de veículo de imprensa, mídia ou internet.  

6.2 Os participantes, ao enviar a frase, aceitam e concordam 

expressamente em ceder os direitos autorais sobre as frases que forem 

enviadas para a participação, nos termos do artigo 49 e seguintes da Lei nº 

9.610/1998, exclusivamente quanto à avaliação para o presente Concurso e 

sua divulgação. O Banco poderá, a seu exclusivo critério, utilizar as frases 

cadastradas, premiadas ou não, em qualquer veículo de imprensa, mídia ou 

internet sem a necessidade de autorização específica, ficando assegurado ao 

autor da frase o direito de mencioná-la sempre que necessário na condição de 

autor, para fins de divulgação ou comprovação de autoria. Tal cessão é 

gratuita, não tendo os participantes qualquer direito à compensação financeira 

por tal cessão.  

6.3 Concordam, ainda, em isentar o Banco de qualquer obrigação ou 
responsabilidade civil reivindicada por terceiros, que possa surgir em 

decorrência da sua participação no Concurso ou de alguma forma a ela 
relacionada, especialmente quanto à alegação de violação de direitos autorais, 
incluindo qualquer responsabilidade ou despesa proveniente de reclamações, 

perdas, danos, ações judiciais, sentenças, custos de processos ou honorários de 
quaisquer tipo e natureza. 

 

7 INFORMAÇÕES GERAIS: 

7.1 O Banco reserva-se o direito de desclassificar qualquer participante 

que julgue estar manipulando a operação deste Concurso Cultural ou violando 

os termos e condições dispostos neste Regulamento ou, ainda, cuja frase 

tenha conteúdo pornográfico, violento ou atentatório à moral e aos bons 

costumes ou venha a ser considerado inadequado, a exclusivo critério do 

Banco.  



7.2 Caberá exclusivamente ao Banco avaliar e decidir sobre os casos 

omissos e as dúvidas suscitadas durante a realização do Concurso Cultural, 

sendo suas decisões soberanas e irrecorríveis. 

7.3 O simples ato do envio das frases pressupõem total conhecimento e 

concordância com as disposições deste Regulamento pelo participante. 

7.4 O Banco reserva-se o direito de cancelar, suspender ou modificar o 

Concurso ou seu Regulamento, sem aviso prévio aos participantes, no caso de 

fraudes, dificuldades técnicas ou qualquer outro imprevisto que esteja fora do 

seu controle e que comprometa a integridade do Concurso Cultural, de 

maneira que não possa ser conduzido conforme originalmente planejado. 

Nesses casos, não será devido qualquer tipo de indenização pelo Banco aos 

participantes. 

7.5 O participante reconhece e aceita expressamente que o Banco não 

poderá ser responsabilizada por qualquer dano ou prejuízo oriundo da 

participação neste Concurso Cultural ou da eventual aceitação do prêmio. 

7.6 O Banco não assumirá quaisquer responsabilidades após a entrega 

dos prêmios, nem assumirá quaisquer despesas relativas à hospedagem, 
acidentes, entre outros. 

7.7 A simples participação neste concurso implica na aceitação total e 
irrestrita de todos os itens deste Regulamento.  

7.8 Cópia deste Regulamento poderá ser obtida no site 
www.santander.com.br/document/wps/juntospelapaz.pdf 

7.9 O presente concurso foi promovido em observância às 

determinações legais, não possuindo finalidade comercial, com caráter 
exclusivamente “cultural”, de acordo com o artigo 30 do Decreto nº 70.951/72, 

“não” estando, destarte, sujeito à autorização prévia, nos termos da Lei n° 
5.768/71, Decreto n° 70.951/72 e Portaria 41/2008.  

7.10 Fica, desde já, eleito o foro central da Comarca da Capital do Estado 

de São Paulo como o competente para resolver quaisquer dúvidas ou 
controvérsias ou quaisquer questões referentes ao Regulamento.  

 

 


