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Pelo presente instrumento, o Participante acima especificado, doravante denominado 

INTERESSADO, adere integralmente aos termos e condições de uso e participação na Campanha de recuperação 
de débitos denominada “Mutirão Limpe seu Nome” promovida pela CDL Goiânia em parceria com as Entidades 
do país, devendo observar as seguintes cláusulas e condições: 

 
1. Participação: Para participação do INTERESSADO, será necessário o seu cadastramento prévio, no período 

da campanha, com a respectiva atualização dos seus dados de contato e indicação de meio de contato hábil, 
os quais serão compartilhados com a empresa participante a fim de permitir o contato e fomentar a negociação. 

1.1. A participação será gratuita, cabendo ao INTERESSADO tratar diretamente com o credor acerca das 
condições de negociação, atualização do débito e/ou demais ônus e encargos. 

1.2. A Campanha será realizada preferencialmente por meio virtual, e, se necessário, poderá ser realizado o 
comparecimento do INTERESSADO no local indicado pelo credor a fim de concluir a negociação. 

1.3. Em caso de protesto do débito em cartório, existência de cheques sem fundos, dentre outras ocorrências ou 
meios de cobrança, poderá ser necessário o comparecimento pessoal do INTERESSADO para a 
regularização de seu cadastro após a quitação do débito. 

 
2. Responsabilidade: São de responsabilidade exclusiva do INTERESSADO: 
2.1. A disponibilização de seus dados de contato ativos e atualizados, não sendo cabível eventual alegação de 

cobrança à terceiros em caso de preenchimento incorreto dos dados de contato. 
2.2. Analisar a proposta de negociação e/ou renegociação apresentada pelo credor, cumprindo com as obrigações 

assumidas, no prazo estabelecido. 
2.3. A identificação correta e adequada do credor a fim de prevenir fraudes. 

 
3. Dados Pessoais: Todos os participantes, organizadores, promotores e apoiadores diretos e indiretos da 

Campanha comprometem-se a tratar os dados pessoais vinculados à Campanha conforme sua respectiva 
finalidade e adequação, com respeito à privacidade e intimidade dos titulares, sob pena de responsabilização. 

3.1. Inclui-se dentre as finalidades de tratamento de dados a comunicação para convite futuro em campanhas da 
mesma natureza, em benefício ao INTERESSADO e legítimo interesse das partes. 

3.2. O INTERESSADO, por meio de sua adesão voluntária à Campanha, desde já autoriza o compartilhamento 
de seus dados pessoais a fim de possibilitar a execução das finalidades ora previstas, bem como demais 
contatos fundamentados em interesse legítimo. 

3.3. É vedada a participação de crianças e adolescentes à presente Campanha. 
 
4. Disposições Gerais: Por meio da adesão à Campanha, o INTERESSADO declara que leu e está de pleno 

acordo com as disposições e condições de participação. 
4.1. O INTERESSADO declara ciência de que a CDL Goiânia e demais Entidades organizadoras não se 

comprometem com a regularidade ou resultado da negociação, cabendo ao próprio INTERESSADO a 
validação dos dados, a identificação do credor e demais cuidados próprios. 

4.2. Fica, desde já, eleito o foro da comarca de Goiânia/GO, para as questões pertinentes ao presente Contrato, 
excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 


