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RESUMO

Este trabalho tem por objetivo a inserção da discussão sobre a utilização dos métodos alternativos de solução de conflitos, fortalecidos pelo 
Código de Processo Civil de 2015, em especial o instituto da conciliação, no Direito do Consumidor, um dos ramos do Direito mais demandados 
judicialmente no país. Sabendo da crise pela qual o judiciário brasileiro está atravessando, operando acima de sua capacidade, são notáveis os 
prejuízos trazidos à entrega da tutela jurisdicional intimamente ligados ao conceito defendido pelo professor Kazuo Watanabe referente ao 
princípio do acesso à justiça, no qual o jurisdicionado deve, não somente ter meios de ter sua pretensão analisada pelo Poder Judiciário, mas 
também que tal análise respeite o princípio da duração razoável do processo e que, além disso, obtenha uma decisão justa para o caso concreto. 
Em uma relação de consumo, o consumidor é a parte mais frágil, hipossuficiente e, por isso a Lei 8.078/90 instituiu o Código de Defesa do 
Consumidor (CDC). Entretanto, o CDC não foi o suficiente para compelir as empresas fornecedoras de bens e serviços a agir com mais cautela e 
priorizar os seus clientes, tendo em vista a grande quantidade de ações consumeristas nos tribunais brasileiros. É nesse cenário que, em 2015, é 
promulgada a Lei 13.105, conhecida como Novo Código de Processo Civil que, dentre outros destaques, dá especial importância para a utilização 
dos métodos de solução consensual de controvérsias como a mediação, a conciliação e a arbitragem, sendo tal destaque confirmado pela edição 
da Lei 13.140/15 que dispõe sobre a mediação. A pesquisa, que está em andamento no Campus Nova América, RJ, tem como referencial teórico, 
especialmente, os aportes dos civilistas Fernanda Tartuce e Alexandre Catharina, além da literatura de outros autores sobre o tema. A pesquisa se 
desdobra em duas fases. A primeira diz respeito ao tratamento doutrinário dado aos métodos alternativos de solução de conflitos, demonstrando 
a importância dada ao tema no atual sistema jurídico brasileiro. Na segunda fase, considerando a dimensão do judiciário brasileiro, será realizada 
pesquisa empírica nas Varas Cíveis do Fórum Regional do Méier, no Rio de Janeiro, através de acompanhamento presencial das audiências de 
conciliação para comprovar como o instituto está sendo aplicado e se está apto a entregar uma resposta satisfatória ao tutelado no concernente 
à apreciação da causa pelo judiciário como também que os fornecedores se conscientizem e comecem a prestar um melhor serviço aos 
consumidores, diminuindo, assim, a quantidade de demandas judiciais, alcançando uma cultura de paz e de consensualidade na resolução dos 
conflitos consumeristas. A partir da amostra colhida, aplicar-se-á a metodologia qualitativa para tais identificações no andamento das audiências. 
Até o momento foram assistidas três audiências, das sete programadas, e a conclusão parcial é de que a conciliação não está sendo utilizada 
corretamente uma vez que os conciliadores somente questionam aos réus se possuem ou não proposta de acordo e não interferem na 
comunicação entre as partes. Foi percebido também que, como os advogados dos réus, na maioria das vezes, não estão a par detalhadamente do 
processo e os prepostos também não são pessoas com poder de decisão das empresas, não há margem para discussão de propostas no decorrer 
da audiência. Assim, até o presente momento, percebe-se que esse método não está sendo eficaz no desafogamento do judiciário e, tampouco 
na difusão da cultura da consensualidade preconizada no Código de Processo Civil de 2015.
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