
 

REGULAMENTO “Vestindo a camisa do Brasil com você” 

 
1. PRAZO E ÁREA DE EXECUÇÃO DA AÇÃO 
1.1. A Ação será realizada em todo o território nacional.  
1.2. O período de participação da Ação será das 0h00m do dia 15.06.2018 até às 23h59m do dia                  
03.07.2018 (horários de Brasília). 
  

2. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar da presente Ação os consumidores que sejam pessoas           
físicas/naturais e maiores de 12 (doze) anos de idade residentes em território nacional. 
2.2. Os interessados elegíveis menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 12 (doze)             
anos de idade estarão autorizados a participar, desde que representados legalmente por seus pais              
ou responsáveis legais, nos termos do Código Civil em vigor e atendidos os demais requisitos do                
presente Regulamento.  
2.3. Os dados informados de login na plataforma da Mooba pelos participantes serão            
utilizados para a realização, condução e conclusão da presente Ação. 
2.4. A Mooba poderá, a qualquer tempo, verificar as participações, a fim de esclarecer             
eventuais dúvidas relacionadas a tentativas e/ou indícios de fraude.  
2.5. O fornecimento de informações falsas, incorretas, inválidas ou imprecisas no          
cadastro do site da Mooba, implicará na desclassificação do participante, a qualquer momento. Esta              
prática poderá, ainda, caracterizar crime, sujeitando o infrator às penalidades previstas na legislação             
em vigor.  
2.6. Os usuários poderão saber com quantos pontos estão acessando o site da Ação, no              
endereço http://mooba.com.br/vestindo-a-camida-da-selecao-com-voce, informando, para tanto, login      
e senha para acessar sua página de usuário.  
2.7. Tendo em vista as características do ambiente da Internet, a Mooba não se             
responsabilizará pela inscrição dos participantes que não forem realizados/concluídos por problemas           
de conexão, no servidor, nas linhas telefônicas ou em provedores de acesso dos usuários, ou ainda                
por falta de energia elétrica, sem exclusão das demais situações decorrentes de caso fortuito ou               
força maior.  
2.8. Não poderão participar desta Ação as pessoas jurídicas nem os empregados e            
estagiários da empresa Mooba. 
2.9. Quando da verificação do usuário vencedor, se constatado que o contemplado está            
incluído na relação das pessoas impedidas de participar, o prêmio correspondente será destinado ao              
segundo colocado de acordo com a regra prevista no item acima. 

3. APURAÇÃO DOS CONTEMPLADOS 

3.1. O resultado da Ação dar-se-á no dia 04 de julho às 13h por meio do site da ação bem como                     
no site institucional da Mooba e suas redes sociais, sendo estas: Twitter, Facebook e Instagram. 
3.2. Critério do vencedor. Vence o participante que acumular o maior número de pontos. 
 
 



4. REGRAS PARA ACÚMULO DE PONTOS 

 
 
4.1. O acúmulo de pontos dar-se-á pela: 
 

A. Instalação e ativação do plugin pelo participante: 50 pontos 
B. Indicação de amigos (cadastro deste amigo na plataforma da Mooba): 3 pontos por amigo              

indicado no período da ação. 
C. Cadastro completo dos amigos indicados (cadastro com os dados cadastrais: nome, cpf,            

sexo, data de nascimento e celular destes amigos na plataforma da Mooba): 3 pontos por               
cadastro completo de amigo indicado no período da ação. 

D. Instalação e ativação do plugin pelos amigos indicados: 25 pontos por cada plugin de cada               
amigo instalado e ativo. 

E. Compra através do site da Mooba realizada pelo participante: 5 pontos por compra realizada              
no periodo da ação. 

F. Compra através do site da Mooba realizada pelo amigo indicado: 10 pontos por compra              
realizada por amigo indicado no período da ação.  

5. CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
5.1. No caso de empate, a Mooba seguirá os critérios de desempate listados abaixo, seguindo do               
A ao F, necessariamente nesta ordem até que o desempate aconteça e o vencedor seja identificado. 
 

A. Quantidade de amigos indicados 
B. Quantidade de amigos indicados e com o plugin instalado e ativo. 
C. Quantidade total de compras realizadas pelo participante durante a vigência da Ação. 
D. Quantidade total de compras realizadas pelos amigos indicados durante a vigência da Ação. 
E. Instalação e ativação mais antiga do plugin. 
F. Compra mais recente realizada pelo site da Mooba. 

  
 

6. PRÊMIOS 

6.1. Camisa da Seleção Brasileira Oficial - modelo ano de 2018, tamanho a ser informado              
pelo vencedor. Vencedor receberá a camisa com nota fiscal comprovando sua procedência. 
 
 
 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E ENTREGA DO PRÊMIO 

7.1. O resultado da Ação poderá ser divulgado no site da Ação,           
http://mooba.com.br/vestindo-a-camida-da-selecao-com-voce, a critério da Mooba, sendo o       
participante vencedor avisado desta condição por meio de ligação telefônica e/ou e-mail, de acordo              
com os dados que constarem no cadastro do participante no site da Mooba.  



7.2. A entrega do prêmio e a comunicação de que o participante foi o vencedor será feita ao                  
participante no mesmo dia da divulgação do resultado, por e-mail e/ou telefone.  
7.3. Logo após este primeiro contato, o participante vencedor deverá assinar e enviar à             
Mooba via sedex ou digitalizado por email o comprovante de endereço para o qual o prêmio deverá                 
ser enviado (caso não o façam, a Mooba se reserva o direito de desclassificar tal participante e                 
redirecionar a comunicação para outro participante no lugar daquele, usando para isso o mesmo              
critério usado para a eleição do primeiro vencedor. Toda essa documentação por parte do              
participante vencedor deverá ser enviada à Mooba obrigatoriamente no prazo máximo de 2 (dois)              
dias corridos, contados a partir da data da divulgação do vencedor, mencionada acima.  
7.4. O vencedor desta Ação deverá tirar uma foto com o prêmio como comprovação de seu                
recebimento e autoriza a Mooba a divulgar tal foto nos canais de comunicação que considerar               
pertinente. 
7.5. Na hipótese de não cumprimento das regras acima ou na hipótese do consumidor             
não ser encontrado, o participante será desclassificado e o prêmio correspondente será destinado ao              
segundo colocado. 
7.6. Na eventualidade de o participante contemplado ser menor de 18 (dezoito) anos, os pais               
ou representantes legais deverão receber o prêmio em nome do menor e, para tanto, deverão               
comprovar tal condição.  
7.7. O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando a Mooba por eventuais             
restrições que o contemplado possa ter para usufruí-lo.  
7.8. O prêmio será entregue livre e desembaraçado de qualquer ônus para o            
contemplado.  
6.7. Não será permitido ao vencedor trocar seu prêmio por qualquer outro, nem mesmo             
por dinheiro.  

8. DIVULGAÇÃO DA AÇÃO 

8.1. A Ação será divulgada através da Internet, em especial no site           
http://mooba.com.br/vestindo-a-camida-da-selecao-com-voce, e de outros meios de mídia e        
comunicação, a critério da Mooba.  
8.2. O vencedor, ao participar desta Ação, autoriza a Mooba a utilizar o seu nome,              
imagem e som de voz, gratuitamente, para divulgação da presente ação em jornais, revistas,              
cartazes, faixas, outdoors, televisão, rádio, telemidia, cinema, mala-direta, mídia exterior, materiais           
de ponto de venda, Internet, rede sociais, pelo prazo de 2 (dois) anos, contados da data de                 
encerramento da ação, em caráter irrevogável, irretratável e universal, não significando, implicando            
ou resultando em qualquer obrigação de divulgação, nem de pagamento pela Mooba ao vencedor,              
consoante a previsão da Portaria 41/2008 MF.  
 

9. CONDIÇÕES GERAIS 

9.1. As dúvidas e reclamações oriundas de reclamações dos consumidores participantes          
desta Ação deverão ser dirimidas pela Mooba por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor               
da mesma. 
9.2. Caso ocorram fraudes, dificuldades técnicas, ou qualquer outro imprevisto que esteja           
fora do controle da Mooba e que comprometa a integridade da Ação procederemos com o adiamento                
da apuração dos resultados para uma nova data a ser divulgada posteriormente aos participantes.  
9.3. Os participantes serão excluídos automaticamente da Ação em caso de          
participações fraudulentas por meio da obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo não              
cumprimento de quaisquer das condições deste Regulamento. Para efeito deste item, considera-se            
fraude a participação através do cadastramento de informações incorretas ou falsas; as participações             



de pessoas não elegíveis conforme critérios aqui estabelecidos; as participações contrárias aos bons             
costumes, à ética e à moral; as participações que tenham sido efetuadas através de método robótico,                
automático, repetitivo, programado ou similar.  
9.4. A Mooba informa que poderá solicitar as notas fiscais das compras realizadas e que              
usadas a fim de computar pontos para esta Ação. Caso as mesmas não sejam apresentadas, os                
pontos adquiridos por conta destas serão excluídos da totalidade de pontos do vencedor e uma nova                
contagem será feita, podendo assim, ocasionar a eleição de um novo vencedor.  
9.5. A participação na presente Ação implica na aceitação automática de todas as            
disposições do presente Regulamento.  
 


