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9ª Pauta Concentrada de 2014 – 13 a 16 de maio de 2014
Instituição – Banco Bradesco e seus clientes
Aposentado diz ter vivido "momento mágico" em sessão de conciliação
Na semana de 13 a 16 de maio de 2014, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB do Tribunal de Justiça do DF esteve movimentado. Muitas
pessoas entrando e saindo das 13 salas de conciliação ali disponíveis com um só objetivo:
encerrarem os processos judiciais por meio de acordos e recomeçarem suas vidas.
Nessa semana, histórias de vida se cruzaram de forma intensa, como no caso do Sr. Lourival,
que participou da 9ª Pauta Concentrada de 2014 do TJDFT, com o Banco Bradesco, e conseguiu
encerrar, via conciliação, seu processo judicial que tramitava na 3ª Vara Cível de Brasília desde
agosto de 2013.
A história dele é semelhante à de muitos brasileiros. Pessoa íntegra e cumpridora dos seus
deveres, fez um empréstimo no Banco Bradesco/Finasa em 60 parcelas para adquirir um carro.
Vinha pagando as prestações do automóvel Prisma, com muito empenho, até ser demitido, em
2013, da empresa onde trabalhava como motorista.
Apesar de ser aposentado do INSS, essa atividade lhe garantia o pagamento das contas ao final
do mês. Sem o salário de motorista, não tinha mais como honrar seus compromissos, e a
inadimplência, junto ao Bradesco, foi inevitável. Além do desemprego, outra tragédia atingiu
seu lar: seu filho de mesmo nome sofreu um grave acidente em Samambaia (DF) enquanto
atravessava uma rua movimentada. Como resultado, fraturou as pernas, os braços, a coluna e
teve traumatismo craniano, que o deixou alguns dias em coma.
Bastante emocionado durante a conciliação, muito por conta do acidente do filho, o
aposentado disse que fazer a conciliação representou o fim de um ciclo difícil em sua vida. “A
conciliação foi bem tranquila e, graças a Deus, o resultado foi bastante positivo. Posso dizer
que foi um momento mágico, sem explicação. Estou radiante com a experiência da conciliação
e com o acordo que celebramos. Agora vou respirar e retomar a minha vida, até mesmo
porque o pior já passou e meu filho se recupera bem; inclusive, já voltou a trabalhar”,
assegurou.
A advogada que atuou no caso, Dra. Carina Mondovano, também saiu satisfeita com o acordo.
Segundo ela, o banco apresentou uma proposta interessante. “Sempre que a gente concilia
com bancos é difícil chegar a um acordo, porque eles nunca trazem propostas, mas aqui foi
diferente”, assinalou. Ela também gostou do espaço. “É muito agradável, calmo, próprio para a
celebração de acordos”, concluiu.

Para este evento, foram selecionados 88 processos do Banco Bradesco/Finasa das
circunscrições de Brasília, Taguatinga e Paranoá.
Pautas Concentradas
A conciliação é uma oportunidade de se solucionarem conflitos entre as partes, com a
participação de um conciliador que tem a função de aproximá-las e orientá-las, visando ao
acordo. Não é obrigatória, mas é uma forma mais rápida, barata e eficaz de solucionar os
conflitos discutidos na Justiça.
As conciliações são realizadas no Tribunal de Justiça do DF pelo Núcleo Permanente de
Mediação e Conciliação – NUPEMEC e pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e
Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB. Ambos são ligados à 2ª Vice-Presidência, que é
responsável pela gestão da Política Nacional de Conflitos de Interesse no âmbito do Tribunal
de Justiça do DF.
Pessoas ou empresas interessadas em participar das conciliações no TJDFT devem entrar em
contato com o CEJUSC/BSB pelo e-mail: cejusc@tjdft.jus.br ou conciliar@tjdft.jus.br.

