
 
 

PROMOÇÃO 

 

“NATAL 2021 JARDIM PAMPLONA SHOPPING”  

 

Empresa Mandatária: Verparinvest S.A. 

Rua Pamplona, 1.704 

CEP 01405-002 – São Paulo/SP 

CNPJ/MF nº 01.327.875/0001-65 

 

Empresa Aderente: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

Rua George Eastman, 213 – 2º Andar Parte II – Vila Tramontano 

CEP 05690-000 – São Paulo/SP 

CNPJ/MF nº 45.543.915/0001-81 

 

 

Lojistas Aderentes 

Todas as lojas e quiosques participantes localizados no interior do Jardim Pamplona 

Shopping relacionadas no Anexo I, parte integrante e indissociável deste 
Regulamento. 

 
REGULAMENTO 

 

1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE PARTICIPAÇÃO 

 

1.1. A promoção intitulada “Natal2021 Jardim Pamplona Shopping” será 

realizada nas dependências do Jardim Pamplona Shopping, situado na Rua 

Pamplona, 1.704, Jardim Paulista, 01405-002, na Cidade de São Paulo, Estado 

de São Paulo, pelaVERPARINVEST S.A., na qualidade Promotora Mandatária 

em parceria com o CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, na 

qualidade PromotoraAderente, na modalidade vale-brinde. 

 

1.2. Esta promoção será destinada a pessoas físicas, com idade igual ou superior a 

18 (dezoito) anos, regularmente inscritas no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda (CPF/MF), residentes e domiciliadas em território 

nacional e que cumpram as condições ora estabelecidas. 

 

1.3. O período de participação (compra e cadastro), estará compreendido entre as 

10h, do dia 1º de dezembro até as 18h (horário de Brasília) do dia 31 

de dezembro de 2021 ou enquanto durarem os estoques de 3.000 

(trêsmil)kits L’OccitaneauBrésilque foram adquiridos para serem 

disponibilizados aos clientes como brindesdurante o período de participação. 

 



 

 

 

1.3.1. Fica desde já estabelecido, portanto, que nesta Promoção poderão 

ser distribuídos aos Participantes, até 3.000 (trêsmil) 

kitsL’OccitaneauBrésil contendo 1 (uma) loção desodorante 

corporal e mãos 250 ml e 1 (um) sabonete perfumado 100 gr, ambos 

na fragrância Capim Limão nos moldes descritos neste Regulamento, 

conforme participação havida. 

 

1.3.2. Havendo a distribuição integral do estoque dos kits L’Occitaneantes 

da data prevista, a Promoção será encerrada e tal fato será 

comunicadoimediatamente aos interessados por meio de divulgação 

interna no Jardim Plamplona Shoppinge 

pelositewww.jardimpamplonashopping.com.br. 

 

1.4. Durante o período indicado acima,com R$550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais)gastos em qualquer uma das lojas ou quiosques participantes desta 

promoção e relacionados no Anexo I deste Regulamento, o cliente que 

efetuar seu cadastro e o registro das notas e/ou cupons fiscais 

(“comprovantes fiscais de compras”)terá direito a receber 1 (um)kit 

L’OccitaneauBrésilcontendo 1 (uma) loção desodorante corporal e 

mãosde 250 ml e 1 (um) sabonete em barra perfumadode 100 gr, 

ambos na fragrância Capim Limão nos moldes descritosadiante. 

 

1.4.1. Os comprovantes fiscais de compras, com valores inferiores a 

R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) poderão ser somados 

até completarem a quantia necessária para serem trocados 

pelobrinde oferecido nesta Promoção. 

 

1.4.2. O eventual saldo não será armazenado, devido ao limite de 

premiação por CPF, sendo certo que este não poderá ser transferido a 

terceiros, independente do grau de parentesco ou amizade, nos 

termos deste Regulamento.   

 

1.4.3. Fica desde já estabelecido, que caso seja decretado o recuo da fase 

atual do Plano de Contingenciamento do COVID-19 e/ou ocorra o 

“lockdown” incluindo a data de início desta promoção, esta será 

considerada automaticamente como não iniciada até que seja 

cessado integralmente o período decretado pelo Poder Público. E, 

após o início da promoção, sendo estabelecida a restrição de 

circulação e vedação ao atendimento presencial no Shopping o curso 

da presente promoção poderá ser suspenso até o retorno regular das 

atividades ou seguir normalmente, a critério exclusivo das 

Promotoras. Em ambos os casos, estas poderão, ainda, optar pelo 

cancelamento da promoção, resguardados o resgate de brindes para 

aqueles que cumpriram as condições deste regulamento quando da 

retomada das atividades. Em quaisquer casos, as medidas adotadas 

serão amplamente divulgadas aos Participantes e à SECAP. 

 

http://www.jardimpamplonashopping.com.br/


 

 

1.5. A simples aquisição de produtos e/ou serviços em qualquer uma das lojas ou 

quiosques participantes desta promoção não é suficiente para que o cliente 

receba o brinde a que tem direito, sendo imprescindível o cadastro dos seus 

dados pessoais, bem como dos respectivos comprovantes fiscais de compras. 

 

2. DO CADASTRO NA PROMOÇÃO 

 

2.1. Para fins de participação nesta promoção, o cliente interessado deverá dirigir-

se ao Balcão de Trocas que estará localizado no 1º Piso do Jardim Pamplona 

Shopping e funcionará durante todo o período da promoção. 

 

2.2. O cliente deverá apresentar um documento de identificação civil oficial e 

válido com foto e efetuar o seu cadastro, informando a um dos atendentes 

disponíveis no Balcão de Trocas os seguintes dados pessoais: (a) nome 

completo; (b) CPF/MF; (c) data de nascimento; (d) sexo; (e) estado civil; 

(f) endereço com CEP; (g) telefone fixo e celular com DDD e (h) e-mail 

válido. Ainda, deverá apresentar os comprovantes fiscais de compras 

referentes às compras realizadas nas lojas/quiosques participantes do Jardim 

Pamplona Shopping durante o período de participação. 

 

2.3. O cadastro nesta promoção deverá ser realizado 1 (uma) única vez durante 

todo o período de participação, sendo utilizado para registro de novos 

comprovantes fiscais de compras para futura troca e recebimento de brinde, 

sempre de modo vinculado ao CPF/MF informado pelo participante. 

 

2.4. Não será permitido que terceiros realizem o cadastro em nome do 

participante, mesmo que apresentem os documentos originais do titular dos 

comprovantes fiscais de compras apresentados e/ou procuração. 

 

2.4.1. Da mesma forma, o registro das compras e a retirada de brinde não 

poderão ser realizados por outra pessoa em nome do participante, 

ainda que apresente os documentos originais do titular dos 

comprovantes fiscais de compras e/ou procuração. 

 

2.5. Considerando que o cadastro na promoção será informatizado, no caso de 

uma eventual falha operacional de sistema, inclusive por falta de energia 

elétrica,os procedimentos de cadastro e troca dos brindes serão 

temporariamente suspensos e o Shoppingtomará as medidas necessárias para 

retomar o sistema o mais rápido possível, permanecendo inalteradas todas as 

regras e condições de validade de participação nesta promoção. 

 

2.6. Ao se cadastrar nesta promoção, o interessado em participar (i)  aceita os 

termos do presente Regulamento e (ii) adere a este 

Regulamento(contrato de adesão), de forma que as Promotoras poderão 

utilizar, sem qualquer ônus, os seus dados pessoais ou dados da empresa 

para formação de banco de dados, visando analisar as participações havidas 

nesta promoção; controlar a distribuição de prêmios; prestar contas à 

Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da 



 

 

Economia - SECAP/ME; compartilhar os dados exclusivamente com demais 

empresas contratadas para operacionalizar esta promoção; enviar-lhe 

informativos sobre sua participação e/ou contemplação nesta promoção, por 

e-mail, telefone e/ou WhatsApp; e divulgar o seu nome caso venha a ser um 

dos contemplados. 

 
2.6.1. A ausência do aceite e adesão ao Regulamento resultará na 

impossibilidade da efetivação da participação do interessado 

na presente promoção e no consequente recebimento do 

brinde. Da mesma forma, o não preenchimento de qualquer 

campo obrigatório impedirá a conclusão do cadastro e, 

consequentemente, implicará o impedimento da participação. 

 

2.7. O participante poderá consentir, expressamente, com a manutenção de seus 

dados pessoais coletados nos termos deste Regulamento, para a finalidade 

exclusiva de facilitar seu cadastro em promoções futuras a serem realizadas 

pelo Shopping, sendo certo que a cada promoção um e-mail, SMS ou 

WhatsApp serão enviado comunicando a inclusão e dando a opção de “opt 

out”. 

 

2.8. Ademais, o participante poderá consentir, ainda, que o Shopping lhe envie 

informativos sobre promoções em geral e/ou ofertas de serviços e produtos 

do Shopping e lojas aderentes de forma personalizada ou não, via e-mail, 

SMS, telefone e/ou WhatsApp. 

 
3. BALCÃO DE TROCAS 

 

3.1. O Balcão de Trocas estará localizado no 1º Piso do Jardim 

PamplonaShopping e funcionará durante todo da promoção, nos 

seguintes horários: 

 

a) de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h; e 

 

b) domingos e feriados, das 14h às 20h. 

 

3.2. O atendimento aos clientes no Balcão de Trocas será por ordem de chegada e 

formação da fila, sendo certo que serão atendidos apenas os participantes que 

entrarem na fila até os horários estipulados acima, ocasião em que a fila será 

encerrada.   

 

3.3. Nesta promoção, tanto para fins de atendimento aos clientes quanto para 

encerramento da fila do Balcão de Trocas, valerá sempre e somente o 

horário indicado nos computadores do Balcão de Trocas.  

 

3.4. Na eventualidade de que o Jardim PamplonaShopping venha a funcionar 

em horário especial no período de participação da promoção, a fim de que se 

absorva a demanda de consumidores interessados em participar da promoção 



 

 

ou, por qualquer outro motivo, o Balcão de Trocas funcionará de acordo com 

o novo horário estipulado para fechamento das lojas. 

 

3.5. Em caso de aumento significativo na demanda de consumidores para a 

participação nesta promoção, o Jardim PamplonaShopping poderá tomar 

medidas necessárias para melhorar e agilizar o atendimento ao público no 

Balcão de Trocas, visando viabilizar participação de todos os interessados. 

 

3.6. No dia 31/12/2021, último dia de participação, caso ainda haja 

disponibilidade de  brindes, o Balcão de Trocas funcionará até as 16h, sendo 

atendidos apenas os participantes que entrarem na fila até esse horário, 

ocasião em que a fila será encerrada. 

 
3.7. Em caso de alteração no horário de funcionamento do Shopping, em caso de 

eventual recuo da quarentena decretada pelas autoridades governamentais, 

pela pandemia da COVID-19, os Balcões funcionarão de acordo com o novo 

horário de funcionamento estabelecido que será informado no Site e redes 

sociais do Shopping. Em caso de fechamento do Shopping por conta da fase 

da pandemia, a retirada de brindes será interrompida e retomada tão logo as 

atividades sejam liberadas. 

 

 

4. DOS COMPROVANTES DE COMPRAS 

 

4.1. Para fins de participação nesta promoção, somente serão aceitos 

comprovantes fiscais de compras originais emitidos: (i) pelas lojas e/ou 

quiosques participantes da promoção indicados no Anexo I estabelecidos no 

endereço do Jardim Pamplona Shopping; (ii) com data de emissão dentro 

do período da promoção; e (iii) que possibilitarem a verificação de sua 

autenticidade. 

 

4.1.1. Serão aceitos os comprovantes fiscais de compras contendo o 

CPF/MF do participante cadastrado ou sem CPF/MF. 

 

4.1.2. Um mesmo comprovante fiscal de compras poderá ser cadastrado 

uma única vez nesta promoção. 

 

4.1.3. O consumidor deverá guardar todos os comprovantes fiscais 

de compras cadastrados na promoção, sendo certo que a 

Promotora poderá solicitar a apresentação destes, a qualquer tempo, 

a fim de validar os comprovantes fiscais de compras.  

 

4.2. Os comprovantes fiscais de compras apresentados no Balcão de Trocas 

receberão um carimbo do Jardim PamplonaShopping no verso e não 

poderão ser mais apresentados para fins de participação nesta promoção ou 

em futuras promoções realizadas no Jardim Pamplona Shopping. 

 



 

 

4.3. O Jardim Pamplona Shopping aceitará, no máximo, 2 (dois) comprovantes 

fiscais de compras emitidos na mesma data pelas lojas e/ou quiosques 

participantes, com numeração sequenciada ou não, e contendo a mesma data 

de emissão. No entanto, ainda que não possuam a mesma data de emissão, 

caso o participante apresente mais de 4 (quatro) comprovantes fiscais de 

compras emitidos pela mesma loja, caso o Jardim Pamplona Shopping 

julgue necessário, reserva-se o direito de consultar o estabelecimento 

emitente, antes de efetuar a troca pelo brindea que tem direito. 

 

4.3.1. Em caso de confirmação de alguma irregularidade, os 

comprovantes de compras apresentados, serão carimbados e 

desconsiderados para efeito de participação nesta promoção. 

 

4.4. No caso das lojas/quiosques pertencentes ao Jardim Pamplona Shopping 

que, por alguma razão, estão desobrigados de emitir nota fiscal, ou cuja nota 

fiscal é entregue apenas após o pagamento do produto ou serviço, ou quando, 

em caráter excepcional, o comprovante de compra, por força da legislação 

tributária, é equiparado a um documento fiscal, estes deverão fornecer um 

recibo ou pedido como comprovação da compra com data especificada e 

número de CNPJ/MF, dentro do período de participação, a ser apresentado 

pelo cliente no Balcão de Trocas, a fim de que possa ter direito ao brinde, 

cabendo ao Jardim PamplonaShopping a decisão final, no caso de 

eventuais questionamentos. 

 

4.4.1. Da mesma forma, na ocorrência da situação supra, o Jardim 

Pamplona Shopping poderá conferir junto à loja emitente, os 

recibos e/ou pedidos de compra e os respectivos comprovantes fiscais 

de compras, a fim de evitar a atribuição de brindes de forma errônea, 

em razão da mesma compra. 

 

4.5. Não serão válidos para fins de participação nessa promoção: (i) 

comprovantes fiscais de compras que não sejam originais ou estejam ilegíveis, 

rasurados ou apresentando quaisquer modificações; (ii) comprovantes 

isolados de pagamento com cartão de crédito e/ou débito; (iii) comprovantes 

relativos à aquisição de garantia estendida; (iv) contratos de compra e venda 

de pacotes de viagem, sem a devida apresentação do comprovante de 

pagamento, ainda que da 1ª parcela; e, ainda(v) comprovantes fiscais de 

compras relativos à compra de armas, munições, explosivos, fogos de artifício 

ou de estampido, medicamentos, bebidas alcoólicas, fumos e seus derivados, 

conforme vedado pelo Artigo 10 do Decreto 70.951/72. 

 

4.5.1. Para fins do item anterior, não serão considerados para fins de 

participação, as compras realizadas em farmácias e drogarias, sejam 

de medicamentos ou quaisquer outros produtos, a saber, artigos de 

higiene pessoal, cosméticos e perfumaria. 

 



 

 

4.5.2. Também não serão consideradas para fins de participação os  

comprovantes fiscais de compras emitidos pelo Hipermercado 

Carrefour. 

 

4.5.3. Dos comprovantes fiscais de compras emitidos pelos restaurantes e 

quiosques serão excluídos os valores relativos à aquisição de 

bebidas alcoólicas, independentemente do seu teor alcoólico, bem 

como de fumo e seus derivados, sendo somente considerados os 

valores referentes aos demais produtos que não forem proibidos no 

Artigo 10 do Decreto 70.951/72. 

 

4.5.4. Não serão aceitos para participar, os comprovantes fiscais de 

compras emitidos pelas lojas não participantes, pelo Hipermercado 

Carrefour,farmácias e drogarias, pelo estacionamento, assim como 

aqueles referentes a serviços bancários e jogos eletrônicos. 

 

4.6. O cadastro na promoção é individualizado, por meio do CPF/MF de modo que, 

em hipótese alguma, os valores de comprovantes fiscais de compras e/ ou 

dos saldos acumulados poderão ser transferidos e/ou divididos com outro(s) 

participante(s), independentemente do grau de parentesco e/ou amizade. 

Além disso, não será admitida, por força de legislação fiscal, a “divisão de 

valores de notas fiscais” entre participantes no ato da compra, nem o uso de 

comprovante fiscal de compra que não tenha sido realizada pelo participante 

que se cadastrou na promoção. 

 

5. ENTREGA DOS BRINDES 

 

5.1. A premiação a ser distribuída nesse promoção é composta por 3.000 (três mil) 

brindes que consistem em kits contendo 1 (um) loção desodorante corporal e 

mãos de 250 ml e 1 (um) sabonete perfumado em barra de 100g, ambos na 

fragrância Capim Limão, da marca L´OccitaneauBrésil. 

 

5.2. O valor total dos 3.000 (três mil) brindes é de R$ 78.150,00 (setenta e 

oito mil e cento e cinquenta reais). 

 

5.3. Os kits L’Occitane serão entregues aos Participantes, após a realização do 

cadastro, quando haverá sua contemplação, no próprio Balcão de Trocas, 

dentro do seu horário de funcionamento. 

 

5.3.1. A retirada dos brindes deverá ser realizada, única e obrigatoriamente, 

no Balcão de Trocas da Promoção, não sendo permitida em nenhuma 

loja/quiosque do Shopping que os comercializem. 

 

5.4. Os brindes oferecidos nesta Promoção serão distribuídos a todos os que 

cumprirem as condições de participação, observada sempre a 

disponibilidade do estoque e o limite de 1 (um) kit 

L’OccitaneauBrésilpor CPF. 

 



 

 

5.5. O Participante ganhador deverá conferir, no ato da retirada, o estado do 

brinde, para solicitar a troca imediata, se for o caso, por outro em perfeitas 

condições, nada podendo reclamar, a qualquer título, após o seu recebimento. 

 
5.5.1.Reclamações fundamentadas posteriores deverão ser feitas diretamente 

ao respectivo fornecedor dos Kits,Razão Social: Loccitane do Brasil 

S.A., CNPJ: 03.276.090/0001-36, sendo que a responsabilidade do 

Jardim Pamplona Shopping em relação ao participante cessará com 

a entrega do brinde. 

 

5.6. Os brindes oferecidos não poderão ser convertidos em dinheiro, nem serem 

substituídos por outros produtos e/ou serviços. 

 

6. LOCAL DE EXIBIÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS 

BRINDES 

 

6.1. A comprovação de aquisição dos brindes será realizada  em até 8 (oito) dias  

antes da data de início desta Promoção (artigo 15, § 1º, do Decreto 

70.951/72) por meio de documentos que ficarão disponíveis para eventual 

fiscalização e, posteriormente, será enviada para a Secretaria de Avaliação, 

Planejamento, Energia e Loteria do Ministério da Economia (SECAP/ME) no 

processo de prestação de contas. 

 

6.2. Os brindes oferecidos nesta promoção serão exibidos por meio de imagens 

ilustrativas no sitewww.jardimpamplonashopping.com.bre no material de 

divulgação desta promoção.  

 

7. DA DIVULGAÇÃO DA PROMOÇÃO  

 

7.1. A divulgação desta promoção dar-se-á por meio do site 

www.jardimpamplonashopping.com.br, redes sociais, de materiais de 

divulgação interna no Jardim Pamplona Shopping, bem como de jornal, 

rádio e demais mídias externas, a critério da Promotora. 

 

7.2. O Regulamento completo desta promoção, contendo o número do Certificado 

de Autorização SECAP/ME e a listagem das lojas e quiosques participantes 

estará disponível no site www.jardimpamplonashopping.com.bre no Balcão de 

Trocas, durante todo o período de participação, ficando dispensadas de sua 

aposição nas peças de divulgação.   

 

8. CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO  

 

8.1. Estão impedidos de participar na presente promoção:(a) as pessoas 

jurídicas; (b) as pessoas físicas que não atenderem ao disposto no item 1.2. 

deste Regulamento; (c) os lojistas e proprietários de lojas/quiosques, os 

sócios diretores e prepostos, acionistas, gerentes, empregados, empregados 

contratados e terceirizados, temporários ou freelancer das seguintes 

empresas: Verparinvest S.A.;Ewally Tecnologia e Serviços S.A; Nova Tropi 

http://www.jardimpamplonashopping.com.br/
http://www.jardimpamplonashopping.com.br/
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Gestão de Empreendimentos Ltda.; Comercial de Alimentos Carrefour 

Ltda.;Associação dos Lojistas do Jardim Pamplona Shopping, Carrefour 

Comercio e Industria LTDA, M.Godoy Consultoria Jurídica em Comunicação 

Publicitária, Rosana Aparecida Fernandes (Inovação Serviço de Limpeza), CTS 

Portaria e Limpeza e CTS Vigilância e Segurança, bem como de todas as lojas 

e quiosques localizados no interior do Jardim Pamplona Shopping, sendo a 

identificação de tais condições efetuada pelo sistema de troca no momento do 

cadastro. 

 

8.1.1. As pessoas mencionadas acima, quando identificadas, e/ou ainda 
aqueles que de alguma maneira manipularem, violarem ou fraudarem 

este Regulamento para participar na promoção, não terão direito aos 
prêmios. 

 

8.2. Serão desclassificadas em qualquer momento, (i) as pessoas impedidas 

de participar indicadas no Regulamento; (ii) as participações com fortes 

indícios de fraude e/ou fraude comprovada; (iii) efetuada por meio da 

obtenção de benefício/vantagem de forma ilícita;  (iv) e/ou que não cumprir 

quaisquer das condições deste Regulamento, incluindo, mas não se limitando, 

aos seguintes casos, a participação: (a) com mais de um número de inscrição 

no CPF; (b) com dados cadastrais incorretos, incompletos ou inverídicos;(c) 

em que não haja a efetiva confirmação da condição de participação; e/ou (d) 

que utilize mecanismos que criem condições irregulares e/ou desleais ou, 

ainda, que atentem contra os objetivos e condições de participação na 

promoção.  

 

8.3. Ficam os participantes cientes, desde já, de que não poderão se utilizar de 

meios escusos para adquirir os comprovantes fiscais de compras para 

participar da promoção e/ou de mecanismos que criem condições de 

cadastramento irregular, desleais e/ou que atentem contra os objetivos e 

condições de participação previstas neste Regulamento, que é a compra de 

produtos e/ou serviços pelos participantes na condição de consumidor 

no valor mínimo de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais) nas 

lojas/quiosques participantes do Jardim PamplonaShopping e que se 

cadastrem na promoção. 

 

8.3.1. Tais situações, quando identificadas, serão consideradas, a qualquer 

momento, como infração aos termos do presente Regulamento, 

ensejando o impedimento da participação, com imediato 

cancelamento da inscrição do participante, ou, ainda, a 

desclassificação do participante, ficando, ainda, sujeitos à 

responsabilização penal e civil. 

 

8.4. O participante será excluído automaticamente da promoção em caso de 

desclassificação, fraude ou não atendimento de quaisquer requisitos válidos de 

participação previstos neste Regulamento. 

 

8.5. Todos os participantes deverão observar as condições, formas e prazos de 

participação, assim como deverão informar os dados cadastrais atualizados, 



 

 

sendo sumariamente excluídos, portanto, os participantes que cometerem 

qualquer tipo de fraude comprovada, ficando, ainda, sujeitos à 

responsabilização penal e civil. 

 
8.6. Caso em razão do fornecimento de dados incompletos ou incorretos, as 

Promotoras ficarem impossibilitadas de realizar a entrega dos prêmios, 

procederão à desclassificação do participante selecionado por inobservância 

das regras de participação estabelecidas neste Regulamento. 

 

9. TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS E AUTORIZAÇÕES 

 

9.1. Ao se cadastrar nesta promoção, o participante (i) aceita os termos do 
presente Regulamento e (ii) adere a este Regulamento, de forma que o 
Shopping poderá utilizar os seus dados para as finalidades descritas nos itens 

2.6 e 9.3. 
 

9.2. As Promotoras, neste momento, assumem o compromisso de proteger os 
dados pessoais cadastrados, mantendo absoluta confidencialidade sobre tais 
informações, garantindo que, excetuados os casos previstos em lei e ao fiel 

cumprimento da execução desta promoção, não serão compartilhados ou 
cedidos com terceiros a qualquer título. 

 
9.3. Os dados serão compartilhados apenas com as empresas contratadas pelas 

Promotoras, tais como, empresas responsáveis pelo sistema, banco de dados, 
contabilidade, auditoria, autorização e prestação de contas da promoção junto 
à SECAP/ME, assessoria jurídica, logística e entrega de prêmios, todas com a 

finalidade exclusiva de executar e operacionalizar a presente promoção. Os 
dados também serão compartilhados com a SECAP/ME, órgão público 

responsável pela autorização, regulação e fiscalização das promoções 
comerciais, em atenção à legislação que rege o tema. 

 

9.3.1. Assim, as Promotoras compartilharão os dados pessoais do consumidor 
com as empresas contratadas para a realização desta promoção e com 

órgão público regulador. Desta forma, as Promotoras exigem que 
todas as empresas responsáveis pela execução e operacionalização 
desta promoção utilizem tais dados pessoais em conformidade com 

este Regulamento e com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 
13.709/2018). 

 
9.4. Internamente, os dados dos consumidores serão acessados somente por 

colaboradores das Promotoras devidamente autorizados, respeitando os 

princípios inerentes ao tratamento de dados pessoais previstos na Lei Geral de 
Proteção de Dados, sempre com o objetivo de execução e operacionalização 

desta promoção, além do compromisso de confidencialidade e preservação da 
privacidade de acordo com este Regulamento. 
 

9.5. Os dados pessoais coletados para esta promoção ficarão armazenados para 
fins operacionais e obedecerão a padrões rígidos de confidencialidade e 

segurança. Nenhum documento, informação e/ou dado pessoal será divulgado 
e/ou compartilhado em nenhuma hipótese, salvo os casos acima previstos 
e/ou mediante ordem judicial e/ou por determinação regulatória ou legal. 

 



 

 

9.6. As obrigações de confidencialidade acima previstas não se aplicam a 

informações disponibilizadas que (i) forem de domínio público à época em 
que tiverem sido reveladas; (ii) passarem a ser de domínio público após sua 

revelação, sem que a divulgação seja efetuada em violação ao disposto neste 
Regulamento; (iii) devam ser reveladas em razão de uma ordem emitida por 

órgão administrativo ou judiciário com jurisdição sobre uma das partes, 
somente até a extensão de tal ordem; ou (iv) forem independentemente 
obtidas ou desenvolvidas pelas Promotoras sem qualquer violação das 

obrigações previstas neste Regulamento. 
 

9.7. E em atenção às diretrizes legais aplicáveis, as Promotoras possibilitarão aos 
participantes que revoguem a adesão a este Regulamento, bastando que 
solicitem pelo e-mail sac_jardimpamplonashopping@carrefour.com ou 

dirigindo-se ao SAC do Shopping, no seu horário de funcionamento. 
 

9.7.1. Na Na hipótese de a promoção ainda estar em curso, tal revogação 
acarretará a imediata desclassificação do Participante e na cessação do 
envio de mensagens com os fins específicos descritos neste 

Regulamento. 
 

9.8. Da mesma forma, os participantes poderão revogar a autorização dada no 
item 2.7 solicitar a exclusão de seus dados pessoais do banco de dados, para 
fins cadastros em futuras promoções e, quanto aos e-mails marketing (item 

2.8), poderá solicitar o seu descadastramento com relação ao envio de 
informativos sobre promoções em geral e/ou ofertas de serviços das 

Promotoras e lojas aderentes por e-mail, bastando que assinale a opção 
“cancelar recebimento” ou similar que será disponibilizada na parte inferior de 
todas as mensagens que lhe forem encaminhadas, caso o envio tenha ocorrido 

por SMS, telefone e/ou WhatsApp, deverá enviar sua solicitação de 
cancelamento para o e-mail sac_jardimpamplonashopping@carrefour.com.   

 
9.9. Ao término da promoção, os dados pessoais coletados pelas Promotoras 

Shopping serão mantidos até que haja revogação expressa do consentimento 

previsto nos itens 9.7 e 9.8 deste Regulamento. 
 

9.10. Serão mantidos na base de dados das Promotoras apenas para fins de 
cumprimento legal e defesa em eventual processo administrativo ou judicial, 

(i) os dados dos consumidores contemplados pelo prazo de 5 (cinco) anos, 
contados do término da promoção e (ii) os dados dos demais consumidores 
participantes, inclusive daqueles que eventualmente solicitarem o 

cancelamento da adesão ao Regulamento, até o recebimento do Ofício de 
Homologação do Processo de Prestação de Contas da presente promoção 

emitido pela SECAP/ME, dentro do prazo legal. Findo os prazos ora 
estipulados, os dados serão eliminados. 
 

10. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

10.1. A presente distribuição de brindes é gratuita, não cabendo qualquer 

ônus aos contemplados. 

 

10.2. Os participantes deverão cadastrar dados pessoais válidos e atualizados, sob 

pena de exclusão e não recebimento dos brindes na hipótese de fornecimento 

de dados inverídicos. 
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10.3. Os participantes deverão cadastrar dados pessoais válidos e atualizados, sob 

pena de exclusão e não recebimento dos prêmios na hipótese de fornecimento 

de dados incompletos, incorretos ou inverídicos.  

 

10.4. As Promotoras não poderão ser responsabilizadas pelo preenchimento 

incorreto dos requisitos obrigatórios por parte do Participante da presente 

Promoção ou por qualquer situação que decorra de sua culpa exclusiva. 

 
10.5. Ao receber seusbrindes, os ganhadores aceitam sem imposição de qualquer 

outra obrigação por parte das Promotoras, isentando-as, assim como os seus 

respectivos empregados, diretores e gerentes ou qualquer outra pessoa 

diretamente envolvida na Promoção, de qualquer responsabilidade que possa 

decorrer, direta ou indiretamente, da sua participação nesta Promoção e/ou 

da aceitação e/ou uso do brinde. 

 

10.6. A participação nesta Promoção implica na ciência do Regulamento e 

concordância com todos seus termos e condições. 

 

10.7. As dúvidas e controvérsias, originadas de reclamações dos participantes, não 

previstas neste Regulamento serão julgadas por representantes da 

Promotora. Persistindo-as, o questionamento deverá ser submetido à 

SECAP/ME e as reclamações fundamentadas deverão ser dirigidas ao PROCON 

regional.  

 

10.8. Após o encerramento da promoção, a prestação de contas será encaminhada à 

SECAP/ME dentro do prazo legal estabelecido na Portaria/MF nº 41/2008, por 

intermédio do escritório de advocacia M.Godoy Consultoria Jurídica em 

Comunicação Publicitária com a documentação fornecida pela Promotora 

 

10.9. Esta Promoção está de acordo com a legislação vigente (Lei nº 5.768/71, 

regulamentada pelo Decreto nº 70.951/72 e Portaria MF nº 41/08). 

Certificado de Autorização SECAP nº 02.017218/2021. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DE LOJAS E QUIOSQUES PARTICIPANTES  
 

LUC/SUC Fantasia Razão Social CNPJ 

S0.01 5aSec CRJ2 SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA 
26.124.904/0001-

12 

1.02 AnyAny Hexe Modas e Acessários Ltda. 
67.335.323/0001-

07 

2.13 Aramis Cara de Ovelha Com. de Confec. Ltda. 
32.019.904/0001-

55 

2.04 Arezzo Pietra Santa Com. de Calçados Eirelli 
27.592.965/0001-

77 

2.32A Arranjos Express Luben Serviços Texteis Ltda 
28.928.132/0001-

05 

Q1.7 Biscoitê Christianne Moura de Sousa Corrêa Ltda. 
39.661.649/0001-

99 

3.03 Burger King  Bk Brasil Restaurantes S.A 
13.574.594/0675-

09 

1.09 Cacau Show ASSB Comércio Varejista de Doces Ltda. 
17.611.014/0095-

24 

1.04/1.05 Camicado Maxmix Comercial Ltda. 
03.002.339/0001-

15 

2.26 Cia Maritima BDB Moda Praia Ltda ME 
28.859.020/0001-

31 

Q2.04 Chilli Beans BRUNELLI OCULOS E ACESSORIOS LTDA 
40.103.880/0001-

46 

3.20 Competition Training Gym CP Acadenia Ltda. 
28.430.900/0001-

98 

1.22 Cuordi Crema Alto Nível GelatosEireli - ME 
28.207.269/0001-

62 

2.08 DaisoJapan Daiso Brasil Comércio e Impotação Ltda. 
14.987.685/0026-

74 

1.12 DecoSkin N. Imagem Eireli 
19.843.146/0003-

99 

2.32B Esmalteria Turquesa Luciana StracciGresti 
34.864.370/0001-

99 

1.13 Espaço Laser Corporeus Serviços Estéticos 
08.845.676./0042-

66 

1.15 Estúdio da Sombrancelha Estúdio das Sombrancelhas 
26.757.636/0001-

76 

1.02B Hope  Viviane Abdalla Galvão Eirelli. 
28.104.823/0001-

86 

1.18 Imaginarium CM Presentes LTDA  
38.376.581/0002-

14 

1.10 Kalunga Kalunga Comércio e id. Gráfica Ltda. 
43.283.811./0174-

78 

Q2.02 L´óccitane MMOM Comércio de Cosméticos Ltda. 
19.061.229/0007-

50 

Q1.02 Lara Tiara Stelaços Acessórios Infantis 
40.317.164/0001-

61 

4.05 LasLeñas ParrillaLasLeñas 
29.411.057/0001-

65 

2.14 Livraria da Vila Livraria da Vila Ltda. 54.430.962/0014-



 

 

24 

2.15 Lojas Renner Lojas Renner S.A 
92.754.738/0382-

16 

2.18 Lupo Peguto comércio de confecções Ltda. 
37.897.551/0001-

00 

2.20 MP Brinquedos  Mercado dos Plasticos Ltda. 
62.176.615/0002-

01 

2.24 Mr. Cat Lagos dos Jardins Com. de Calçados. 
28.998.695/0001-

61 

0.03 Mr. Cheney Pamplona Doces Ltda 
33.400.895/0001-

00 

1.14 Nutra Fit Rn Suplementos 
31.864.130/0001-

04 

1.03 O Boticário Ledonia Comercio de Perfumes e Cosmésticos Ltda. 
18.615.717/0001-

03 

Q3.01 Oakberry Male Comércio de Açai 
31.429.958/0001-

26 

2.27 Óticas Carol Carol Pamplona Óticas Ltda EPP 
28.955.331/0001-

02 

1.06 Ortobom Pamplona Colchões LTDA EPP 
39.467.764/0001-

27 

2.31A OwlCel OwlCel Ltda 
25.344.021-0001-

55 

Q1.02 Papelaria Magnolia MAGNOLIA FRANQUIAS  
29.724.573/0001-

40 

Q1.05 Pandora Pandora do Brasil Comércio e Importação Ltda. 
11.023.174/0096-

57 

3.14 Patroni Pizza Sebas Com. Alimentos e Bebidas Ltda. 
21.248.725/0001-

73 

Q1.2 Piticas Jardim Leandro Comércio Varejista de Roupas Ltda 
33.796.896/0001-

16 

1.19 Puket Jo e Jo Comercial Ltda 
35.102.196/0001-

00 

2.19 Rery Savassi Modas Eireli 
21.967.614/0003-

89 

4.02 Saj JM Pamplona Bar e Restaurante Eireli. 
29.985.944/0001-

47 

2.31B Santa Fé Café SUPER COFFEE CAFETERIA LTDA 
26.317.518/0002-

28 

2.11 Sartori  Sartori Alfaiataria 
35.110.876/0001-

75 

3.08A Spoleto CFS Comércio de Alimentos e Bebidas Ltda 
27.285.556/0001-

28 

0.01 Starbucks STARBUCKS BRASIL COMERCIO DE CAFES LTDA. 
07.984.267/0001-

00 

1.11 Svim VMK SERVICOS LTDA 
41.668.931/0001-

40 

1.02A The Body Shop MMOK Comercio de CosmeticosEirelli 
25.118.601/0001-

24 

3.15 The SteakFactory The SteakFactory 
28.719.969/0001-

36 

4.04 Timo JM FoodComércio de Alimentos e Bebidas Eirelli 
35.964.430/0001-

08 

2.21 Tip Top MegaStore MegaVksEireli Me 28.750.391/0001-



 

 

80 

2.30 Track & Field  MCM SP Arti Esporte e calçados. 
28.366.447/0001-

06 

2.22 Vivara Jóias Telerrina Com. de Presentes e Artigos. 
84.453.844/0292-

40 

 


