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10ª Pauta Concentrada do TJDFT de 2013 - 7 a 11 de outubro de 2013
Instituição – Banco Bradesco
Bombeiro que salvou duas crianças em incêndio faz acordo e encerra processo de seis anos
Conciliar no Tribunal de Justiça do DF é um dos caminhos buscado com frequência por
bancos e empresas para pôr fim aos seus processos Judiciais. Na Pauta Concentrada
que ocorreu de 7 a 11 de outubro de 2013, envolvendo processos do Banco Bradesco e
seus clientes, muitas histórias de vida se entrelaçaram e acordos significativos
foram processados com êxito.
Um caso que chamou atenção foi o de um bombeiro que veio ao TJDFT negociar com o
Bradesco um empréstimo contraído para terceiros. Em trâmite desde outubro de 2007, na 1ª
Vara Cível de Taguatinga, o processo foi encerrado após uma exitosa negociação com o banco.
Além de um bom negociador, o bombeiro mostrou durante a conciliação outra faceta de sua
história: a de salvador de vidas. Por trás do homem franzino que compareceu à Justiça
esconde-se um bombeiro-herói. Ele colocou sua vida em risco para salvar duas crianças numa
casa que pegava fogo no Guará (DF). Sem cilindro, máscara e outros equipamentos de
segurança ele entrou no local, em chamas, com um único objetivo: livrar aquelas crianças da
morte. E conseguiu. Ambas resistiram e hoje estão aí para contar a história.
Mas essa atitude heroica deixou sequelas graves em seu corpo. A perna esquerda amarga uma
ferida aberta que vai do joelho ao pé, provocada pelo fogo. Sem ter muito o que fazer, ele
conta com a ajuda dos analgésicos e dos antidepressivos para continuar a luta. Quando
indagado sobre possíveis arrependimentos sobre essa atitude altruísta, ele tem sempre uma
resposta: “Se tivesse que passar por tudo isso para salvar aquelas duas crianças, eu o faria”.
O Banco Bradesco, ao saber da sua história, fez um excelente acordo, contemplando sua atual
capacidade financeira e seu heroísmo. Ele conseguiu quitar o empréstimo por meio de um
acordo histórico que envolveu passado, presente e a esperança de um novo futuro.
Resultado
A 10ª Pauta Concentrada de 2013, entre o Banco Bradesco e seus clientes atendeu
278 pessoas e negociou mais de R$ 647 mil. A iniciativa é promovida pelo Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, por meio do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB e do Núcleo Permanente de
Mediação e Conciliação – NUPEMEC.
As conciliações acontecem no 10º andar do Bloco "A" do Fórum Desembargador

Milton Sebastião Barbosa, em Brasília. O NUPEMEC e o CEJUSC/BSB são vinculados à
2ª Vice-Presidência, cuja principal atribuição é coordenar a política de solução adequada de
conflitos de interesses no âmbito da Justiça do Distrito Federal.

