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1. INTR  

empresa promotora ou de terceiros.1 
 

em 
algum shopping center ou supermercado, para concorrer a um carro ou uma viagem, por 
exemplo.  vista do leigo os estabelecimentos simplesmente deci ar, 
delimitam a regra e divulgam, sem muita formalidade, mas isso ocorre porque muitos 
ainda desconhecem ou ignoram a procedimento de autoriz  
 
Essa di rifica em vir do mercado, 
fazendo com que os comerciantes 
caminho da irregularidade, colocando- ficando 

is  
 

, para uma empresa ou entidade 
, divulgar e emitir cupons eros da sorte 

indiscriminadamente, mas sim observar 
 e ao devido procedimento de autori   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ___________. . 
www.caixa.gov.br/empresa/promocoes-sorteios/distribuicao-gratuita-premios/perguntas-
frequentes/Paginas/default.aspx. Acesso em: 08 out. 2018. 



2 BREVE  LEGISLATIVO 

A Lei 5.768/712, regulamentada pelo Decreto 70.951/72, previu a possibilidade de 
-brinde ou 

ulo de propaganda e, em regra, mediante autor  
 
A Lei 10.683/03, objeto de c Medida Prov -37/2001, atribuiu a 

propaganda, para a Caixa Ec  CEF e Secretaria da Admin
zenda  SEAE/MF, quando promovida ou contendo 

 
 

ia /2018, a 
comp

 
da para a Secretaria de 

Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria - Sefel, vinc  
 
Logo em seguida, em 02 de Janeiro de 2019, em virtude das 
novo Governo, aprovando a nova estrutura 
regimental e qu
Economia, que transferiu aquelas atri  integralmente  

 SECAP conomia.  
 
 
3 CAMPAN  
 
Nos termos do art  combinado com art. 12, da Portaria 41/2008, do 

 para a 
no caso das campanhas:  
 

a) Realizadas diretamente por pes s de sua 
com a finalidade 

 
 

b) 3: com a finalidade de promover 
conc sportivo ou recreativo, desde que 
apresente os seguintes elementos: 

 
 0 
  dos concorrentes a qualquer modalidade de pagamento; 
  

qualquer bem, d  
 4; 
 a marcas, produtos o .5 

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5768.htm 
3  
atividade comercial, industrial ou de compra e ente quites com os 

 
4 Art  riza preenchimento de cadastro, nos termos do caput deste artigo, a 

do participante. 



 
As referidas modalidades, por serem excepcionais, devem obedecer ao estritamente 
disposto orrer o risco de se enquadrarem nas modalidades 
autorizadas, sugerindo- o de um regulamento bem redigido 
demonstrando o enquadramento nessa excepcionalidade. 
 
3.1 Sorteio realizado por pessoas  de  
 
Os sor
respectiva j com a finalidade pr de 
de tributos de sua dependem de autori
fisc ,  
 

denominada IPTU premiado , realizado por 
em que 

pagamento do referi  e permite aos contribuintes quites com a 
municipal concorrer a  dist nte. 

 
Como dito, essa excepcionalidade se aplica  realizada diretamente pelo ente 

a, e desde que tenha a f
nsiva. Nesse sent eses 

de irregularidade a Ad :  
 

a) ua como o da pr , sob o falso manto do interesse 
finalidade as marcas, produtos ou 

 de empresas e entidades privadas, dissimuland esse 
e penalidades para ambas as entidades. 

Deveria pel
 

 
b) atua como aderente/apoiador de campanhas promovidas por pessoas 

jur suas marcas, 
produtos . 
requerimento de aut visto que a mer

 l. 
 
Esse alerta e  das regularidade se fazem importantes, pois n

nesses moldes, em especial nas cidades do interior, local 
em que a fisc  o mesmo rigor que nas capitais. 
 
As campanhas realizadas sem a  
e penalidades administrativas e timbre de um  somente piora 

, implicando inclusive em responsabili cos a frente das 
referidas entidades, sejam estas  
 
 
 
 
 

5 Trata-

ide  da empresa promotora. 



3.2 Concursos ticos, desportivos ou recreativos 

O clusivamente cultural, portivo ou recreativo,
aquele  de nenhum tipo de produto 
ou vinculado a qualquer modalidade de sorte ou jogo, nem tampouco ao pagamento de 

 possui a finalidade de   
 

e obedecer ao que d  , 
Portaria  41/2008 e 422/2013, 
de  de um Regulamento claro e bem 
amarrado, com regras que demonstrem a inexigibilidade d  

as seguintes: 
 

a)  
 

ualquer pessoa interessada, vedado o 
condicionamento da  uso de qualquer bem, direito ou 

 que exigem 
Secap/ME. 

 
 comerciais 

os objeto de 
distri exemplo d  

 maiores de idade e 
habilitados perant o serem contemplados e usufruir o 

 
menores de idade a promo , 
poderem portar carteira de motorista, nos termos da  contemp  

 
b) Preenchimento de cadastro:  
 
Nos termos do caput  

rtivo ou recreativo 
devem se limitar a exigir do participante os 

nome, CPF, e-mail e telefone. 
 
Se caracterizado o intuito de formar banco de dados, 
cadastro ou resposta a pesquisas de mercado, m 
desrespeito 
desportivo ou recreativo, motivo pelo qual a em

- cias decorrentes do 
requerim  

 
c  condicionada:  
 

condicionada 
vinculado a qualquer modalidade de sorte ou jogo, nem tampouco ao pagamento 
de qualquer valor.  
 
d  
 

 ser  inclusive em dinheiro, diversamente das 
 


