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ADV. Giscarde Ovidio Karrer de Melo Monteiro - 6885N-AM,  ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 598A-AM; Processo: 
0000233-14.2019.8.04.2501; Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível; Assunto Principal: Perdas e Danos; Autor: 
RAIMUNDA DO NACIMENTO LOPES; Réu: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A; SENTENÇAVistos e examinados.Trata-se 
de ação indenizatória movida por RAIMUNDA DO NASCIMENTO LOPES em face de BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, acentuando 
em destacado resumo que percebeu a existência de empréstimo não contratado ativo no Banco Réu, porém desconhece o fato gerador 
da dívida, vez que não possui débito em aberto.Relatório dispensado nos termos 38 da Lei 9.099 de 1995.Presentes os pressupostos 
de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.Inicialmente, defi ro os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do 
artigo 98 e 99, §3° do Código de Processo Civil.É cediço que a relação travada entre as partes é tipicamente uma relação de consumo, 
merecendo amparo e aplicação do Código de Defesa ao Consumidor.Neste sentido, importante trazer a baila que o artigo 14 da referida 
Lei consumerista dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insufi cientes ou inadequadas 
sobre sua fruição e riscos.No caso dos autos, há provas de que a parte Autora celebrou contrato junto a empresa Ré, conforme documentos 
de item 16.4, restando evidenciado que o Réu respeitou o direito consumerista e dever contratual de fornecer adequadamente todas as 
informações pertinentes ao negócio jurídico celebrado, consoante o disposto no Código de Defesa ao Consumidor, nos termos citados 
abaixo:!Art. 6° São direitos básicos do consumidor:(...)III ! a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 
com especifi cação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem;(...)Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a 
oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a difi cultar 
a compreensão de seu sentido e alcance.!Da análise detida das provas constantes nos autos, verifi ca-se que os termos contratuais 
foram fornecidos com antecedência à parte Autora, diante do contrato contendo sua assinatura, assinatura esta não contestada pela 
parte, que apenas pugnou pelo julgamento antecipado.Denota-se que o contrato assinado juntado pelo Réu, como lhe incumbia fazer, 
demonstra a existência de fato impeditivo ao direito da parte Autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.
Desta feita, não há que se falar em má-fé por parte do Réu, tampouco em prática abusiva, incabível, portanto, a restituição em dobro 
pretendida e a indenização por danos morais, eis que não vislumbro a prática de ato ilícito.Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE 
o pedido inicial e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de 
Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput da Lei 9.099 de 1995.Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.Autazes/AM, 25 de novembro de 2021DANIELLE MONTEIRO 
FERNANDES AUGUSTOJuíza de Direito

ADV. Giscarde Ovidio Karrer de Melo Monteiro - 6885N-AM,  ADV. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 598A-AM; Processo: 
0000083-33.2019.8.04.2501; Classe Processual: Procedimento do Juizado Especial Cível; Assunto Principal: Perdas e Danos; Autor: 
MARIA DA CONCEIÇÃO CORREA DO NASCIMENTO; Réu: BANCO BRADESCO S/A; SENTENÇAVistos etc...Trata-se de demanda 
proposta por MARIA DA CONCEIÇÃO CORREA DO NASCIMENTO contra BANCO BRADESCO S.A, a respeito de ilegalidade de 
serviço prestado envolvendo empréstimo consignado, em que a parte autora aduz não ter sido sufi cientemente informada a respeito das 
condições contratuais, bem como não ter recebido sua cópia do negócio jurídico pactuado.De sua parte, a instituição fi nanceira alega 
que o contrato foi celebrado voluntariamente e conscientemente pelo consumidor e que houve o respeito à legislação consumerista e 
civilista.Relatório dispensado, nos exatos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95.Decido.Os empréstimos bancários garantidos (consignado 
e de cartão de crédito consignado) são contratos bancários, promovidos por milhares de instituições fi nanceiras espalhadas por todos os 
cantos do país, seja diretamente ou por correspondentes, e possuem um mercado de consumidor extremamente ativo, englobando 
aposentados, pensionistas, servidores públicos e funcionários da iniciativa privada, envolvendo bilhões de reais em movimentação 
anual. Só para se ter uma ideia, até dezembro de 2020, existiam mais de 222,8 milhões de operações, apenas na modalidade de 
empréstimo consignado, os aposentados do INSS, sozinhos, já deviam mais de 330 bilhões de reais (dados disponíveis em https://www.
bcb.gov.br/nor/relcidfi n/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf).Nestes contratos (empréstimos bancários garantidos) ocorre uma 
subespécie de empréstimo, que consiste em um depósito em dinheiro na conta corrente do cliente e desconto de parcelas, com os juros 
embutidos, direto da conta corrente ou contracheque do cliente (aposentados, pensionistas, servidores públicos e funcionários da 
iniciativa privada), com a taxa de inadimplência muito menor que dos empréstimos ao consumidor.Nos contratos de cartão de crédito, a 
seu turno, é a entrega de um cartão de crédito para uso pessoal, com a cobrança, a posterior, dos valores utilizados durante o período.A 
seu turno, nos contratos de cartão de crédito consignado, é feito o depósito de determinado valor na conta do consumidor (esse valor 
não é empréstimo), funciona como se fosse uma verdadeira “compra à vista” de determinado produto que deve ser pago de uma vez na 
próxima !fatura!.Entretanto, sem conhecimento da necessidade de quitação do valor imediatamente e por não receber informações 
sufi cientes, acredita que os valores descontados como pagamentos mínimos, sirvam para saldar a dívida (como se empréstimos fossem). 
O que acarreta o aumento do saldo devedor com a inclusão de juros e encargos moratórios. Ressalte-se que na modalidade consignado, 
o pagamento do valor mínimo já é assegurado pelo desconto em folha, cabendo ao mutuário o pagamento de valor complementar na 
fatura que é enviada, sob pena de novamente o saldo devedor exponencialmente progredir.Deste modo, o que se vê é a completa 
ignorância dos cidadãos, por falta de sufi ciente e prévio fornecimento de explicação, por parte dos bancos, sobre as diferenças 
conceituais e práticas das duas modalidades (consignado e de cartão de crédito consignado. Apenas a título de exemplo, em 2020, a 
média de juros do cartão de crédito no Brasil foi de 326,4% ao ano, muito superior aos a média dos empréstimos consignado, que foi de 
22,5% ao ano.Diante da difi culdade em diferenciar, na prática, os dois contratos, surgem inúmeros litígios de consumidores contra 
instituições fi nanceiras que adentram o sistema judiciário como processos de demanda de massa, símbolo da pluralização dos contratos 
bancários.Nesse cenário, a Turma Estadual de Uniformização dos Juizados Especiais do Amazonas, em decisão recente, tomada no 
âmbito do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, processo 0000199-73.2018.8.04.9000, estabeleceu três teses a serem seguidas 
pelos magistrados atuantes no sistema estadual dos juizados especiais. Eis o teor do acórdão, verbis:EMENTA: INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 
VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE EQUILÍBRIO ENTRE AS 
PARTES NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEVER DE INFORMAÇÃO PRÉVIA, CLARA E ADEQUADA. NÃO OBSERVAÇÃO. 
INVALIDADE DO CONTRATO. USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. DANO MORAL. ANÁLISE 
DA INCIDÊNCIA À LUZ DO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE 
NOS CASOS EM QUE FOR CONSTATADA A MÁ-FÉ.O direito básico de informação (transparência) constitui importante ferramenta de 
equilíbrio entre as partes na relação de consumo, possibilitando, o consumidor, a escolha consciente dos produtos ou serviços disponíveis 
no mercado, na medida em que anula, em tese, a sua vulnerabilidade informacional.Revelam-se como “inválidos” todos os contratos de 
cartões de créditos consignados que visam, precipuamente, formalizar a contratação de empréstimos, sem que haja a informação 
expressa, clara e adequada de todas as características essenciais que individualizam e validam o contrato, de forma explícita no seu 
respectivo instrumento.A primeira tese restou assim fi xada: “São inválidos os contratos de cartão de crédito consignado quando inexistir 
prova inequívoca de que tenha o consumidor sido informado, prévia e adequadamente, sobre a integralidade dos termos ajustados no 
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