
 

Promoção “Presente Surpresa” - Certificado de Autorização CAIXA nº 2-7647/2018  

 

PAQUETÁ CALÇADOS LTDA – Lojas Gaston e Lojas Esposende” , Rua Bento Ávila de Souza, 137, 

Santa Rita, Itapajé, CE, CEP:62.600-000, CNPJ sob nº 01.098.983/0001-03  

2. MODALIDADE: Distribuição gratuita de prêmios, na modalidade VALE BRINDE através de 

premiação que estará impressa, de forma aleatória, no cupom fiscal dos consumidores.  

3. AREA DE EXECUÇÃO DA PROMOÇÃO: Nas Lojas físicas e E-commerce das Marcas Gaston e 

Esposende, a relação de lojas está descrita no regulamento completo exposto nas lojas 

participantes.  

4.PERIODO DE PARTICIPAÇÃO DA PROMOÇÃO: Data de início: 08/11/18 e data de término: 

24/12/18.  

5.CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO: Todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas de acordo 

com o item 2 deste Regulamento,que realizarem compras de R$ 150,00 e/ou acima de R$ 150,00 

em um mesmo cupom fiscal, por qualquer meio de pagamento, de qualquer produto adquirido 

nas Lojas físicas Gaston OU nas Lojas Esposende e E-commerce de ambas as marcas, expostos à 

venda sem distinção de tipo ou modelo, exceto os constantes no Decreto nº 70951/72,artigo 

10, incisos.I,III e IV. 

Após o término da compra, nas Lojas físicas ou no E-commerce, caso o consumidor seja 

contemplado, será impresso no rodapé do cupom fiscal a seguinte mensagem: Parabéns, você 

ganhou um voucher de compras no valor de R$ 400,00.  

A troca dos vouchers será somente na loja onde a compra foi efetuada e no caso do E-commerce, 

somente nas compras virtuais no site da mesma marca que efetuou suas compras.  

O voucher deverá ser utilizado em UMA ÚNICA COMPRA e se esta for inferior a R$ 400,00 não 

será fornecido troco. Da mesma forma que se for superior a R$ 400,00 se faz necessário o 

pagamento da diferença.  



Os funcionários da promotora bem como demais empresas envolvidas, poderão participar da 

presente promoção.  

A participação do consumidor nesta promoção é totalmente gratuita, bastando a aquisição dos 

produtos elencados neste regulamento.  

No caso de compras parceladas será sempre considerado o total do comprovante e não o valor 

da parcela.  

6.PREMIAÇÃO: Os vouchers de compras correspondem a 250 (duzentos e cinqüenta) unidades, 

no valor unitário de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sendo 125 (cento e vinte e cinco) unidades 

por marca, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em conformidade com o 

Decreto nº 70951/72, art. 15 §5º, é proibida a conversão dos prêmios em dinheiro.  

7. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO: Em caso de suspeita de fraude, de não preenchimento dos 

requisitos previamente determinados e/ou em decorrência da prestação de informações 

incorretas ou equivocadas, de acordo com as regras deste regulamento.  

8)EMISSÃO DOS VOUCHERS DE COMPRAS: 

A cada 2.000 cupons fiscais emitidos nas Lojas físicas Gaston e Esposende, UM consumidor será 

contemplado com um voucher de compras no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). A cada 

150 cupons fiscais emitidos no E-commerce (Lojas Esposende e Gaston), UM consumidor será 

contemplado com um voucher de compras no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Os 

cupons fiscais cancelados, após emissão, também serão computadas no “contador”.  

9.LOCAL, PRAZO E ENTREGA DOS VOUCHERS DE COMPRAS: Deverão apresentar o seu cupom 

fiscal premiado, na mesma loja onde efetuou a compra, para utilização do mesmo (que será em 

produtos das marcas participantes. 

Neste ato, se faz necessário o preenchimento dos dados constantes no comprovante de entrega 

do prêmio: Nome, CPF e telefone do contemplado.  

10. PRAZO DE CADUCIDADE DOS VOUCHERS DE COMPRAS: O direito ao resgate dos vouchers 

de compras caduca no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do término da 

promoção, de acordo com o artigo 6º do Decreto 70.951/72. O valor correspondente aos 

vouchers de compras não resgatados após este prazo será recolhido, ao Tesouro Nacional, como 

renda da União  

11. DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DOS CONTEMPLADOS: Os participantes ganhadores concordam, 

antecipadamente, em ceder neste ato seu nome, voz ou imagem na divulgação publicitária do 

resultado da promoção, pelo período de 1 (um) ano contados da data do término da promoção, 

sem que, por tal circunstância decorra a obrigatoriedade de qualquer pagamento, sob qualquer 

título, por parte da empresa promotora.  

12.DÚVIDAS E RECLAMAÇÕES: Serão primeiramente dirimidas pelo SAC através do fone: (51) 

4002.4240, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. Persistindo-as, estas 

deverão ser submetidas à REPCO- Representação de Promoções Comerciais da CAIXA e/ou aos 

órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor conforme artigo 52 da 

Portaria nº 41/2008.  



13. DISPOSIÇÕES GERAIS: Os participantes da promoção reconhecerão como condição essencial 

de sua participação que o aceite na promoção implicará adesão voluntária e integral às 

condições definidas nos termos deste regulamento.  

Promoção comercial registrada por Vera B Moura – OAB/RS 100.894 

www.veramouraadvocacia.jur.adv.br  

Veja o regulamento completo no site das marcas participantes: Gaston: www.gaston.com.br e 

Esposende: www.esposende.com.br 

 

http://www.veramouraadvocacia.jur.adv.br/

