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1ª Pauta Concentrada de 2014 – 18,19 e 20 de fevereiro
Instituição – Banco Bradesco
Motorista concilia no TJDFT e fica a um passo da casa própria
Jeferson é um brasileiro comum: trabalha, tem família e busca melhorar de vida. Pagava suas
contas em dia, até se ver, em 2011, em dificuldades financeiras para honrar as prestações de
um empréstimo contraído junto ao Bradesco para financiar um carro usado. O Ford Fiesta
adquirido serviu para as inúmeras demandas familiares, sobretudo para o transporte de sua
mãezinha acometida de câncer e que veio a falecer logo depois.
Depois da morte da genitora, ficaram na memória afetiva os bons momentos vividos com ela e,
inevitavelmente, as dívidas decorrentes do financiamento. Mas na semana de 18 a 20 de
fevereiro de 2014 o motorista teve um alento: aceitou a oportunidade de conciliar no TJDFT
durante a 1ª Pauta Concentrada de 2014 com o Bradesco e seus clientes e, de fato, fez acordo.
Com o nome sujo na praça, Jeferson estava angustiado e viu na conciliação uma oportunidade
para prosseguir sem dívidas. “Nunca passou pela minha cabeça conciliar. É a oportunidade que
muitos esperam. Vou honrar o compromisso, pois é chato acordar e não pagar. O banco
facilitou muito. Foi bacana. Gostei de conciliar”, destacou.
Com o acordo entabulado, o motorista está apto a realizar um antigo sonho: o da casa própria.
Até negociar na Justiça, estava impedido de receber o imóvel no Riacho Fundo por conta da
inadimplência, pois como pré-requisito, a CODHAB (Companhia de Desenvolvimento
Habitacional do DF) exige que o contemplado não tenha restrições junto ao SPC e à Serasa.
Diante da expectativa de um novo lar e de uma vida sem dívidas, ele diz que a conciliação no
TJDFT fez toda diferença. “Agora estou apto a receber meu imóvel. Achei a conciliação uma
oportunidade diferenciada. O ambiente é mais descontraído, menos formal. Fui muito bem
informado quanto aos meus direitos e deveres e vou honrá-los, com certeza”.
O motorista tem 30 dias para pagar a dívida negociada.
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 Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania de Brasília - CEJUSC/BSB. Pessoas físicas ou jurídicas podem requerer o
serviço.

Semanas de Conciliação
O TJDFT realiza mutirões e semanas de conciliação desde 2003, sempre inovando e com
resultados acima da média. Somente no ano de 2013, o TJDFT realizou, no Fórum de Brasília,
10 Semanas de Conciliação com um 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.
Para isso, conta com o Núcleo Permanente de Mediação e Conciliação - NUPEMEC, vinculado à
2ª Vice-Presidência, comandada pelo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, responsável pelo
desenvolvimento das semanas de conciliação no âmbito do TJDFT, e com o Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB.

