
JL Assessoria Financeira 

 

A empresa JL Assessoria Financeira informa que todos os clientes são 

devidamente informados acerca do funcionamento do consórcio. As 

contemplações dentro de um grupo de consórcio ocorrem apenas de duas 

maneiras: sorteio ou lance. Não tem outra forma. 

 

Por isso, que o consórcio é o produto ideal para o consumidor que está 

programando a aquisição de um bem e não deseja pagar juros exorbitantes para 

a financeira. 

 

De acordo com a reportagem, o sr. Hugo Ismael Freire reclama de não ter sido 

encaminhado boletos para pagamento e que supostamente a vendedora havia 

prometido a contemplação em três dias. 

 

Primeiro ponto: todos os boletos são encaminhados pela administradora através 

de e-mail e por SMS. Ao e-mail cadastrado e o telefone informado pelo cliente 

no contrato foram encaminhados boletos. Pode verificar na caixa de SPAM. Em 

relação ao telefone pode haver algum problema porque o telefone informado no 

contrato 69 98418-6782 diverge do informado na reportagem 69 99960-9607. 

 

 

 

Segundo ponto: o Sr. Hugo adquiriu o consórcio junto à vendedora e, ato 

contínuo, foi encaminhado ao setor de controle de qualidade onde fazem várias 

perguntas para saber se o cliente entendeu bem o contrato lido para ele. 

 

Foi perguntado para ele se ele estava ciente de que no sistema de consórcio não 

existe garantia de data de contemplação e a resposta dele foi: SIM! 

Depois foi perguntado se a vendedora havia lhe dito alguma data que estaria 

com o bem e a resposta dele foi: NÃO! 



Assinou a declaração: 

 

Observando todas as conversas e tratativas ocorridas pelo aplicativo de 

mensagens em nenhum lugar existe a menção à contemplação da sua carta de 

crédito em três dias! Pelo contrário, em todo o momento se fala de lance, oferta 

de lance e assembleias para contemplação. 

 

Ao afirmar ter sido enganado, o cliente ultrapassou o seu direito à liberdade de 

expressão prejudicando a vendedora que teve seu nome veiculado e a empresa. 


