
 

 

EDITAL 

 
1ª Edição do Concurso Cultural de Memes do 

IMIL 
 

1. DO CONCURSO 

1.1. A primeira edição do presente concurso cultural (doravante simplesmente “Concurso”) 

é promovido pelo INSTITUTO MILLENIUM (IMIL) e tem por objetivo difundir nas redes 

sociais as ideias, valores e princípios propagados por este Instituto. . 

 

1.2. O Concurso tem caráter exclusivamente cultural/recreativo, não estando sujeito e/ou 

vinculado a quaisquer fatores aleatórios e modalidades relativas à sorte, sorteio ou 

pagamento pelos participantes e sequer vinculando estes ou os contemplados, à aquisição 

ou uso de qualquer bem, direito ou serviço e/ou qualquer outra obrigação, em 

conformidade com a Legislação vigente (inciso II - do artigo 3º - da Lei nº 5.768/71, 

devidamente regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72 – no caso presente pelo artigo 30). 

 

1.3. O vencedor do Concurso será premiado com a quantia de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) e terá o seu meme compartilhado nas redes sociais.  

  

2. DOS PARTICIPANTES 

2.1. Podem participar deste Concurso todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas 

no Brasil, excluídos os especialistas e membros da equipe executiva do IMIL. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

3.1. Durante o período válido da promoção, compreendido entre 05 de maio de 2014 e 26 

de maio de 2014, os usuários e participantes serão convidados a criarem um meme para 

ser compartilhado pelo IMIL nas redes sociais.  

 3.1.1. Para fins de inscrição e participação neste Concurso, considera-se como 

meme uma imagem associada a um texto reduzido, a ser propagado através de redes 

sociais, com o objetivo de atingir um efeito viral resultante do compartilhamento virtual do 

meme por usuários da web. 

 

3.2. As inscrições gratuitas para o Concurso Cultural deverão ser realizadas através do 

site do Instituto Millenium, entre 10 horas do dia 5 de maio de 2014  e  10 horas do dia 26 

de maio de 2014, pelo link “Concurso Cultural de Memes”, disponibilizado em 

http://www.imil.org.br. 

 

3.3. O envio do meme criado estará disponível através de upload e preenchimento de 

formulário no próprio site do IMIL. 

 

3.4. O participante poderá enviar quantos memes desejar, conquanto, só poderá ser 

premiado uma única vez, dentre todas as frases enviadas/recebidas. 

 

http://www.imil.org.br/


 

 

 

  

4. DAS CONDIÇÕES 

 

4.1. Os memes enviados deverão estar de acordo com o tema CORRUPÇÃO.  

 

4.2. Os memes enviados devem ter formado quadrado, com resolução mínima de 400x400 

pixels. A criação deve ser uma combinação de imagem e texto. 

 

4.3. O meme pode ter teor humorístico, desde que não fuja do tema proposto. 

 

4.4. As frases utilizadas podem ser criadas ou retiradas do site do IMIL. 

 

4.5. O meme deve ser inédito, não tendo sido publicado previamente em nenhuma mídia, 

seja ela jornal, revista, internet etc. 

 

4.6. Serão desclassificados os memes que: 

4.6.1. Contiverem conteúdo que atente contra a lei ou que contenham qualquer 

expressão de cunho comercial, que caracterize a divulgação do nome e/ou marca de 

produtos. 

 

4.6.2.Fizerem menção a partidos políticos, marcas, pessoas jurídicas, ou que 

possam interferir em direitos de terceiros de qualquer forma, inclusive, ficando vedado 

pelos participantes a utilização de frases/fotos patenteadas e/ou provenientes de direitos 

autorais reservados. 

 

4.6.3. Forem enviados ao Instituto Millenium através de quaisquer outros métodos 

de envio impresso e/ou online, tais como, por exemplo, mensagens via e-mail ou redes 

sociais, que não através do site do IMIL. 

 

 

 

5. DA SELEÇÃO E NOTIFICAÇÃO DO GANHADOR. 

 

5.1. Ao final do prazo de inscrições expresso no item 3.1 deste edital, todos os memes 

recebidos serão julgados pela Equipe Executiva do IMIL e somente aqueles que 

atenderem aos quesitos descritos nos itens 41, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 estarão concorrendo ao 

prêmio do Concurso.  

 

 

5.2. O Comitê Gestor do Instituto Millenium selecionará, até o dia 30 de maio de 2014, 

cinco finalistas, que serão divulgados na fan page do IMIL no Facebook. Os cinco 

selecionados, por sua vez, participarão de votação aberta, online, a ser realizada através 

da fan page do IMIL, no período de 2 de junho de 2014 a 6 de junho de 2014, permitindo 

que o público eleja o vencedor do Concurso. 

 



 

 

5.3 As decisões dos julgadores serão soberanas e irrecorríveis e objeto de ata específica 

ao efeito do julgamento e demais critérios seletivos em busca da eleição do melhor meme. 

  

5.4 A divulgação pública do nome do ganhador deste Concurso será feita em um prazo de 

24 horas após o término da votação online, nos endereços http://facebook.com/imillenium 

e http://www.imil.org.br. 

 

5.5. O IMIL isenta-se de qualquer responsabilidade e/ou obrigação em relação aos memes 

excluídos e/ou não aprovados e que não se enquadrem nas disposições dispostas neste 

Edital, estando desobrigado a justificar o motivo da recusa ou da desclassificação. 

 

5.6. Da mesma forma, reserva-se o direito em desclassificar sem justificar o motivo de tal 

procedimento, os participantes cujos memes enviados: a) sejam iguais, semelhantes ou 

que de alguma forma, ao exclusivo critério dos organizadores e comissão, coloque em 

dúvida sua autoria; b) tenham conteúdo inapropriado e/ou que contenham qualquer tipo de 

situação obscena, de baixo calão, conotação maliciosa ou sexual, calúnias, ameaças, 

ofensas, de cunho violento, ilícito, ofensivo ou imoral, discriminatória de qualquer natureza, 

atentivas, que coloque em risco a saúde e a segurança das pessoas, que infrinjam ou 

utilizem indevidamente os direitos autorais, propriedade intelectual e/ou marcas/patentes 

de terceiros, estejam em desacordo de qualquer forma com a natureza e a finalidade deste 

Concurso Cultural. 

 

  

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. O participante vencedor será premiado com R$ 500,00 e terá seu meme 

compartilhado nas redes sociais, com o devido crédito do seu criador. 

 

6.2. O vencedor será contatado pelo IMIL por telefone e/ou e-mail oficial no prazo de até 

48h após a divulgação do resultado do concurso para que seja feita a entrega do prêmio.  

 

6.3 Após a divulgação do resultado, o IMIL terá o prazo de até 1 (um) mês para entregar o 

prêmio via depósito bancário. 

 

6.4.  O IMIL não assumirá nenhuma responsabilidade em decorrência do não fornecimento 

de informações necessárias pelos participantes ou do fornecimento de informações 

incorretas, imprecisas ou incompletas, que impossibilitem a participação no Concurso, 

notificação ou entrega do prêmio. 

 

6.5. Em caso de empate no resultado do Concurso, o prêmio será dividido entre todos os 

vencedores. 

 

6.6. Não será permitida substituição do prêmio, exceto nos casos em que a mesma se fizer 

necessária por motivos justificáveis ou alheios à vontade da promotora. 

 

7. DAS AUTORIZAÇÕES E DISPOSIÇÕES GERAIS. 

http://facebook.com/icekiss.cory
http://www.imil.org.br/


 

 

7.1. Todos os memes enviados ao IMIL poderão ser utilizados pelo Instituto e poderão 

carregar na divulgação os nomes de seus respectivos autores, sem que lhe sejam devidos 

quaisquer tipos de royalties, indenização e/ou qualquer outra forma de pagamento. 

  

7.2. A inscrição dos candidatos ao presente Concurso, implica na aceitação deste Edital – 

1ª Edição do Concurso Cultural de Memes do IMIL - inclusive, na permissão e cessão de 

direito de divulgação pelo INSTITUTO MILLENIUM, a seu critério do uso gratuito e 

irrestrito do nome dos participantes, seus textos, fotografias, voz, imagens, preferenciais 

e/ou de qualquer declaração acerca do Concurso e/ou da sua premiação, que tenha sido 

emitida ou cuja autoria seja atribuída aos participantes, para uso promocional, através da 

mídia e/ou de qualquer dos meios de publicidade. 

  

7.3. Os participantes outorgam ao IMIL plenos direitos de autoria/imagem/voz/uso e de 

reprodução promocional sobre as frases enviadas e publicadas, por período 

indeterminado, ficando, pois, o IMIL, desobrigado de qualquer tipo de contraprestação 

pecuniária, indenizatória ou pagamento de royalties aos autores das mesmas. 

  

  

7.4. Os termos e condições estabelecidos neste Edital deverão ser observados e 

respeitados por todos os participantes, os quais são responsáveis pela veracidade e 

exatidão, nos termos da Lei, por toda e qualquer informação prestada no ato da inscrição 

neste Concurso, de modo que qualquer tentativa de criar falsa identidade levará ao 

imediato cancelamento de sua inscrição, sem prejuízo, ainda, da apuração de eventuais 

indenizações e medidas penais e civis cabíveis em face da eventual inveracidade das 

informações prestadas pelo participante. 

  

7.5. Quando de sua inscrição no Concurso, o participante manifesta sua total e 

incondicional aceitação a todo o disposto neste Edital. 

  

7.6. Em momento algum, poderá o IMIL ser responsável por inscrições perdidas, 

atrasadas, enviadas erroneamente, incompletas, incorretas, inválidas ou imprecisas. 

 

7.7. O participante será automaticamente desclassificado deste Concurso Cultural em caso 

de fraude, participação através de obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita ou pelo 

não cumprimento de quaisquer das condições deste Edital, incluindo, mas não se limitando 

aos seguintes casos: 

  

- participantes impedidos de participar; 

  

- participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste Edital 

ou, ainda, que não concordarem em conceder a autorização para divulgação de sua 

imagem, nome e som de voz, conforme itens 7.1 - 7.2 e 7.3 e participantes cujos memes 

atentarem contra a lei ou que contenham qualquer expressão de cunho comercial, 

imagens de qualquer objeto ou mencionem marcas protegidas pelos direitos autorais ou 

pela Lei de Propriedade Industrial. 

  



 

 

7.8. Qualquer desobediência a um ou mais critérios definidos no presente Edital constituirá 

fundamento para desclassificação do participante. 

 

7.9. Esta campanha não implica qualquer modalidade de Concurso, ao efeito de sorteio ou 

operação assemelhada, vale brinde, não estando, portanto, sujeita à autorização prévia 

estabelecida na Lei 5.768/71 e no Decreto 70.951/72, tratando-se de cumprimento de 

metas a serem atingidas pelos participantes, que, ao final, terão direito à premiação 

prevista neste regulamento. Esta mecânica também não implica em subordinação a 

qualquer modalidade de álea, pagamento pelos concorrentes, nem vinculação destes ou 

dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou serviço. 

 
7.10. Este Edital (durante o período de inscrição e divulgação dos resultados deste 

Concurso) pode ser obtido no site do INSTITUTO MILLENIUM. 


