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1ª Pauta Concentrada de 2014 – 18,19 e 20 de fevereiro
Instituição – Banco Bradesco
Analista de Sistemas faz acordo no TJDFT e coloca em dia sua vida financeira
Negociar no Tribunal de Justiça do DF não é novidade para o Analista de Sistemas Igor. Devido
aos percalços da vida, passou pela experiência da conciliação algumas vezes no Tribunal de
Justiça do DF, mas diz que dessa vez foi diferente. “Melhorou bastante o formato da
conciliação aqui, principalmente com relação ao espaço”, destacou. Durante a sessão de
conciliação, que aconteceu na 1ª Pauta Concentrada de 2014 com o Banco Bradesco e seus
clientes, de 18 a 20/2, ele fez elogios aos serviços prestados pelo Núcleo Permanente de
Mediação e Conciliação - NUPEMEC e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB.
A dívida do Analista com o Bradesco teve origem em 2008, quando contraiu um empréstimo
para financiar uma moto. Em 2010, devido a um acidente automobilístico, não conseguiu mais
trabalhar e, consequentemente, honrar o financiamento, já que teve perda nos rendimentos.
Mesmo com as dificuldades apresentadas, viu na conciliação uma forma de colocar a vida
financeira em dia. “No acordo, o meu pedido foi atendido em parte. Fiquei bastante satisfeito
com o processo, tanto que faria novamente”, declarou. Ele vai pagar o acordo em três vezes.
A advogada do Bradesco Natália Eliza Beneli diz que a conciliação é uma forma interessante de
resolver os processos. “Quando os clientes comparecem a gente consegue fechar acordos com
bastante êxito, pois as propostas do banco são sempre muito boas. Quem dera se todos
comparecessem e gente conseguisse conciliar em todos os casos”, ponderou.
Assim como o Analista de Sistemas, muitas pessoas passaram pela experiência da conciliação
no TJDFT. Só no ano de 2013, o Tribunal realizou, no Fórum de Brasília, 10 Semanas de
conciliação comum percentual de 59% de acordos. Só para se ter uma ideia, esses eventos
juntos movimentaram mais de R$ 6 milhões nas 797 sessões realizadas. No período, foram
celebrados 408 acordos e atendidas 3.268 pessoas, segundo Relatório Anual do NUPEMEC de
2014.
No TJDFT, as conciliações são realizadas durante o ano todo pelo Núcleo Permanente de
Mediação e Conciliação – NUPEMEC e pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e

Cidadania – CEJUSCs ( CEJUSC/BSB; CEJUSC-TAG e CEJUSC-JEC/BSB), vinculados à 2ª VicePresidência. O NUPEMEC é responsável por implantar e desenvolver a Política Judiciária
Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse no âmbito do TJDFT, conforme a
Resolução 125 do CNJ.
E-mail “CONCILIAR”
Além da possibilidade de conciliar a partir da indicação de advogados e por sugestão dos juízes,
o Tribunal de Justiça do DF coloca à disposição do jurisdicionado o e-mail CONCILIAR
(conciliar@tjdft.jus.br). Por meio desse canal de comunicação, é possível solicitar a inclusão de
um processo na agenda de conciliação ou mediação do CEJUSC/BSB. Pessoas físicas ou
jurídicas podem requerer o serviço.

