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Assunto:
Ação de Divulgação da Campanha Você no Azul
com as OABs Regionais

De Presidência <presidencia@oabms.org.br>
Para: Protocolo OABMS <protocolo@oabms.org.br>
Data 21/10/2022 15:47
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Segue para protocolizar.

Cristiane Castro

Gabinete Presidência  
Telefone: (67) 3318-4791  /  3318-4726  

E-mail: presidencia@oabms.org.br 
Site http://www.oabms.org.br

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::ENC: Ação de Divulgação da Campanha Você no Azul com as OABs Regionais
Data:21/10/2022 09:56

De:JURIRCG - Jurídico Regional Campo Grande / MS <jurircg@caixa.gov.br>
Para::"presidencia@oabms.org.br" <presidencia@oabms.org.br>

 

 

E-mail classificado como #PUBLICO

 

Ao

Ilustríssimo Senhor

Bitto Pereira

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil

Seccional de Mato Grosso do Sul

Av. Mato Grosso n. 4.700

Campo Grande/MS

 presidencia@oabms.org.br

 Senhor Presidente,

1. Encaminhamos release da Campanha Você no Azul da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para conhecimento
e, se entender pertinente, promover a divulgação aos Advogados dessa Seccional:
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CAIXA REFORÇA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE
DESCONTOS PARA PAGAMENTO DE
DÍVIDAS À VISTA VIGENTE ATÉ
28/12/2022.

 

 

Os descontos para créditos comerciais em atraso podem chegar a 90%.

 

A CAIXA está com ação vigente com o mote “Você No Azul” para descontos em pagamentos de dívidas de créditos
comerciais para pessoas físicas e empresas. A ação de descontos visa proporcionar facilidades para regularização
de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que podem chegar até 90% para liquidação à vista,
conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito.

 

 

A ação estará vigente até 28/12/2022 em todo o território nacional.

 

Alertamos que é necessário a análise individualizada por parte da equipe de especialistas da Centralizadora de
Adimplência da CAIXA, para verificar se o contrato está contemplado na Campanha, e se atende às exigências de
enquadramento em relação à análise dos critérios jurídicos normativos.

 

 

Caso haja interesse em consultar se o contrato está na Campanha, solicitamos que o advogado da parte
encaminhe e-mail, conforme segue:

 

Caixa postal: cigadgo08@caixa.gov.br

 

Título do email: Ação de Descontos CAIXA – via divulgação OAB

 

- Anexar a procuração

 

- Informar no corpo do e-mail os dados do cliente (nome, CPF/CNPJ, contrato), bem como telefone
para contato do advogado e/ou do cliente

 

 

Os clientes poderão ser contatados por equipe de cobrança especializada da CAIXA e, ainda poderão se auto
atender por meio do site www.negociardividas.caixa.gov.br, APP cartões caixa, WhatsApp CAIXA
08001040104, pelo telefone 40040104 nas capitais/regiões metropoolitanas e interior 08001040104 e
rede de agências.

 

 

Outros canais de atendimento: Os clientes também poderão ser contatados por empresas de recuperação de
crédito, contratadas pela CAIXA, além de SMS e outras formas de comunicação, que têm como objetivo divulgar as
alternativas negociais disponíveis.

 

1. Agradecemos e ficamos à disposição para maiores esclarecimentos.
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Cordialmente,

 

Alessandro Souza Nascimento

Gerente de Centralizadora

CR Gestão de Adimplência DF, GO, MS, MT

Caixa Econômica Federal

62 – 3612-1400

 

TOMAS BARBOSA RANGEL NETO
Gerente do Jurídico Regional

JURIRCG
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