
TERMOS E CONDIÇÕES DE USO 
#VOCÊNOMEGASENHA

REDETV INTERACTIVE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de 
sociedade  empresária  limitada,  com  sede  na  Rua  Bruxelas,  233,  Sumaré,  São  Paulo,  SP, 
CEP  01259-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº  10.973.412/0001-61 e TV ÔMEGA LTDA.,  pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.131.538/0001-60, com sede na Avenida 
Presidente Kennedy, nº 2.869, Vila São José, Osasco, SP, CEP 06298-190, doravante aludidas como 
“REDE TV!”, resolvem realizar uma ação interativa conforme condições doravante especificadas:

DO OBJETO:

A ação denominada “#VOCÊNOMEGASENHA” consistirá na oportunidade de interação gratuita dos 
internautas e telespectadores do programa MEGA SENHA através das redes sociais, por meio de envio 
de vídeos interativos em que o(a) participante responderá à perguntas do apresentador do programa, 
Marcelo de Carvalho, com o objetivo de adivinhar a palavra secreta.

Este  regulamento  está  disponibilizado  em  página  acessível  por  link  contido  no  site 
“www.redetv.com.br”.

DO PRAZO DA AÇÃO INTERATIVA:

A ação vigerá por prazo indeterminado, com início em 18 de maio de 2019.

DA FORMA DE PARTICIPAÇÃO:

Para participar, o(a) interessado(a) deverá postar um vídeo em suas redes sociais, utilizando a hashtag 
#VOCÊNOMEGASENHA.

Os vídeos que não utilizarem a referida hashtag estarão automaticamente desclassificados.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:

Poderão  participar  da  ação  interativa  pessoas  físicas,  maiores  de  idade  em  pleno  gozo  de  sua 
capacidade civil, residentes e domiciliadas no Brasil.

Reconhecem os participantes ser vedada a escolha de expressões malsoantes, injuriosas, coincidentes 
com marcas  de  produtos  ou serviços  de  terceiros,  denominações  sociais,  expressões  publicitárias, 
nomes ou pseudônimos de personalidades públicas, de pessoas famosas e ou registradas por terceiros, 
ou que não remetam à identidade do participante e, em geral, contrários à lei, à ordem ou às exigências 
da moral e dos bons costumes comumente aceitos. 

É vedada a participação de sócios, empregados e prestadores de serviço da REDE TV! bem como de 
cônjuges,  companheiros  e  parentes  de  até  terceiro  grau,  inclusive,  dessas  pessoas  e  todos  os 
empregados de quaisquer empresas direta ou indiretamente envolvidas na operação da REDE TV!.

DOS CRITÉRIOS DE RECOMPENSA:

Será  recompensado  o  participante  responsável  pelo  melhor  vídeo  interativo.  Ficando  claro  que  a 



simples adivinhação da palavra chave não é suficiente ou requisito para recebimento da recompensa 
do programa.

A avaliação será feita a critérios objetivos e subjetivos da REDE TV!, considerando-se a originalidade 
e criatividade. 

A escolha dos melhores vídeos competirá a uma comissão julgadora formada por empregados e (ou) 
contratados da REDE TV!, que terá absoluta discricionariedade para deliberar, a seu exclusivo critério, 
não cabendo qualquer recurso de decisão. 

Os participantes da ação declaram ser os autores dos vídeos enviados, não tendo cometido plágio ou 
violação a qualquer direito de terceiro, e ao mesmo tempo cedem e transferem à REDE TV! e suas 
parceiras, sem quaisquer ônus para estas e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos 
autorais sobre seu vídeo, para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio 
ou técnica, e na divulgação do resultado.

O resultado poderá ser divulgado no portal ou durante a exibição da grade de programação da  REDE 
TV! com ou sem a identificação do participante que enviou o vídeo escolhido.

DA RECOMPENSA:

O participante responsável pelo melhor vídeo será recompensado da forma escolhida pela REDE TV!, 
sendo a referida recompensa intransferível.

A REDE TV! entrará em contato com o participante cujo vídeo foi selecionado e somente após o 
recebimento de cópia do documento de identificação (por fax, e-mail ou outra forma indicada pela 
REDE TV!, enviará a recompensa. 

A REDE  TV!  não  assumirá  nenhuma  responsabilidade  em decorrência  de  informações  incorretas 
prestadas por parte de quaisquer participantes da ação, restando impossível o contato com os mesmos 
e (ou) a entrega do recompensa.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

Serão automaticamente desclassificados desta ação os participantes que violarem as regras contidas 
nos presentes termos de uso e, ainda, os que utilizarem quaisquer meios ilícitos para obter beneficio 
próprio ou para terceiro. 

Tendo em vista  as  características  inerentes  ao  ambiente  da  internet,  a  REDE TV! não tem como 
garantir que o acesso aos seus sites, redes sociais ou portal estejam livres de invasões, interrupções ou 
suspensões,  não  inteiramente  sujeitas  ao  seu  controle,  se  eximindo  de  qualquer  responsabilidade 
proveniente de tais fatos e (ou) atos. 

Os  participantes,  no  ato  de  utilização  da  hashtag,  aderem  a  estes  termos  de  uso,  autorizam  a 
divulgação  de  seu  nome e  respectivo  vídeo,  bem como o  uso  gratuito  de  suas  imagens  e  dados 
pessoais no portal, em fotos, cartazes, filmes e (ou) spots, jingles e (ou) vinhetas, em qualquer tipo de 
mídia, peças promocionais e campanhas on line, para a divulgação da ação, existente ou ainda a ser 
criada, e terão validade pelo maior prazo admitido na legislação vigente, e são irretratáveis, sem fazer 
jus a qualquer pagamento da REDE TV!.



Os casos omissos ou quaisquer dúvidas que possam surgir serão analisados e decididos pela comissão 
organizadora da ação, cujas decisões são irrecorríveis.

A participação nesta ação implica na aceitação total destes termos de uso, que poderá ser alterado 
pelos seus organizadores tantas vezes quanto necessário, garantida a sua divulgação de forma eficaz, 
também a critério dos organizadores.

Esta ação é exclusivamente recreativa e cultural, sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento 
pelos participantes, nem vinculação destes à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço, de 
acordo com o artigo 30 da Lei nº 5.768/71 e Decreto nº 70.951/72.

A REDE TV! poderá suspender ou interromper definitivamente esta ação a qualquer tempo, a seu 
exclusivo critério, sem que sejam devidos aos participantes quaisquer recompensas, bonificações ou 
compensações.

Fica definido o Foro da Comarca de São Paulo, no Estado de São Paulo, como o único competente 
para dirimir as demandas oriundas destes termos de uso, mesmo que outro seja ou se torne o foro 
domiciliar dos participantes.

São Paulo, 17 de maio de 2019.

REDETV INTERACTIVE LTDA.  TV ÔMEGA LTDA.
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