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REGULAMENTO 
 

 “V ENAP ENCONTRO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS”. 

 
O SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

– SINDIFISCO NACIONAL – com sede em Brasília, no endereço SDS Conjunto Baracat, 1º 
andar, Salas 1 a 11, Asa Sul, Brasília-DF – CEP: 70392-900, doravante denominada 
simplesmente SINDIFISCO, realizará sorteio de prêmios entre os Auditores-Fiscais 
aposentados e pensionistas que participarem do V ENCONTRO NACIONAL DE 
APOSENTADOS E PENSIONISTAS nos termos e condições estabelecidas neste 

regulamento: 
 
1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

 
1.1. Estarão aptos a participar do sorteio aqueles que cumprirem os seguintes requisitos: 

 
a) Ser Auditor(a)-Fiscal aposentado(a) da Receita Federal,  

 

b) Ser pensionista de Auditor(a)-Fiscal da Receita Federal falecido(a), e 
 

c) Ser filiado(a) ao Sindifisco Nacional,  
 

d) Estar participando do evento que será realizado dia 30/06/2021. 

 
1.2 Ficam excluídos de participar nos sorteios os membros da Direção Executiva Nacional do 

SINDIFISCO. 
 
2. DOS PRÊMIOS 

 
3.1 Os prêmios a serem sorteados são os seguintes: 

 
1) 01 iPhone 12 128GB; 
 

2) 10 vale-compras no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) cada um, válidos por 1 ano, para os 
portais Americanas, Submarino e Shoptime*; 

 
*Plataforma B2W de compras virtuais, os participantes sorteados receberão um cartão virtual 
vale-presente para uso em compras online nos sites referenciados. 

 
3.2. O prêmio NÃO É ENDOSSÁVEL, bem como não será permitida a troca do produto por 

outro à escolha do participante. 
 
3.3 O SINDIFISCO não se responsabiliza por danos, perdas, extravios e prejuízos de qualquer 

natureza decorrente do uso do prêmio ganho; 
 

3.4. O SINDIFISCO se reserva ao direito de escolher o fornecedor em que será obtido o 
prêmio. 



 
 

 
 

 

SDS - Conjunto Baracat - 1º andar - Salas 1 a 11 - Brasília/DF - CEP 70392-900 

Fone (61) 3218 5200  
 

sindifisconacional.org.br 

 
 

3. DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO NO SORTEIO 

 
4.1. Ao acessar a sala do evento, o filiado está inscrito para participar do V ENAP e apto a 

participar do sorteio. 
 

4.2. O participante que for contemplado em qualquer um dos sorteios NÃO concorrerá aos 
demais prêmios a serem sorteados. 
 

4. DO SORTEIO 

 

5.1. O sorteio dos prêmios será feito durante o evento pelo site Sorteador.  
 
5.2. Todas os participantes inscritos serão incluídos no site do Sorteador para participar do 

sorteio.  
 

a) Teremos 3 blocos de sorteios na seguinte ordem: 
 
01) 05 vale-compras no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) cada um, válidos por 1 ano, para os 

portais Americanas, Submarino e Shoptime*; 
 

02) 05 vale-compras no valor de R$ 1.000,00 (Mil reais) cada um, válidos por 1 ano, para os 
portais Americanas, Submarino e Shoptime*; 
 

03) 01 iPhone 12 128GB. 
 

5.3. Após o sorteio dos nomes, os participantes contemplados serão identificados mediante 
verificação automática do número do CPF, conforme registro em sistema. 
 

5.5. Os participantes contemplados serão contatados pelos funcionários do SINDIFISCO que 
passarão as informações necessárias ao recebimento dos prêmios. 

 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. A participação no sorteio implica o conhecimento e a total aceitação do presente 
regulamento pelos participantes do V ENAP. 

 
6.2. Os casos omissos desse regulamento serão resolvidos pelo comitê organizador do V 
ENAP. 

6.3. Em caso de dúvida, o filiado deverá manter contato pelo e-mail  

daap@sindifisconacional.org.br 

 
6.4. Fica eleito o Foro de Brasília (DF) para dirimir quaisquer controvérsias a respeito das 

disposições do presente regulamento e/ou casos omissos. 
 

Brasília-DF, 14 de junho de 2021. 
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