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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo explorar se os métodos alternativos de resolução de conflitos, 

especialmente aqueles voltados a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, são capazes de 

desobstruir o abarrotamento de processos que atravanca o Poder Judiciário. Além disso, verificar se 

o sistema multiportas de acesso à justiça pode ser adaptado à realidade brasileira. Deste modo, 

foram esclarecidos os institutos estudados, bem como a sua efetividade e benefícios a favor da 

sociedade. A metodologia utilizada pautou-se na análise de obras jurídicas, artigos publicados em 

periódicos, dissertações, teses, jurisprudência e leis. A conclusão resultante de todas as informações 

presentes no trabalho é de que os métodos alternativos, embora pouco explorados, constituem a via 

mais adequada para a resolução de conflitos, sendo a possível solução para a desobstrução do 

Poder Judiciário. 
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ABSTRACT 

 
The paper aims to explore whether alternative methods of conflict resolution, especially those aimed 
at ensuring the effectiveness of judicial performance, are capable of unclogging the process of 
overloading the Judicial Branch. In addition, to verify if the multiport system of access to justice can be 
adapted to the Brazilian reality. In this way, the institutes studied were clarified, as well as their 
effectiveness and benefits for society. The methodology used was based on the analysis of legal 
works, articles published in periodicals, dissertations, theses, jurisprudence and laws. The conclusion 
drawn from all the information present in the paper is that alternative methods, although little explored, 
are the best way to resolve conflicts, and the possible solution for the clearing of the Judiciary. 

 
Key words: Access to Justice; Alternative Methods; Clear; Effectiveness; Judicial Power. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 10 

1 ACESSO À JUSTIÇA ............................................................................................ 11 

1.1Evolução histórica...............................................................................................11 

1.2 Características do acesso à justiça ................................................................. 14 

1.3 O direito de acesso à justiça como direito fundamental na constituição de 

1988............................................................................................................................17 

1.4 Acesso à justiça e à cidadania ......................................................................... 18 

2 A BUSCA URGENTE PELA PACIFICAÇÃO SOCIAL .......................................... 21 

2.1 Do conflito humano em sociedade .................................................................. 21 

2.2 Da cultura da sentença ..................................................................................... 22 

2.3 Da crise do poder judiciário ............................................................................. 24 

2.3.1 Das causas da morosidade processual no Brasil ............................................. 26 

2.4 Reflexos da intempestividade da tutela jurisdicional .................................... 28 

3 TRIBUNAIS MULTIPORTAS, MEIOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL 

DURAÇÃO DO PROCESSO .................................................................................... 31 

3.1 Meios alternativos de resolução de conflitos ................................................. 31 

3.2 Os Tribunais Multiportas .................................................................................. 33 

3.2.1 Surgimento ....................................................................................................... 34 

3.2.2 Conceito e funcionamento ................................................................................ 36 

3.2.3 Experiências norte-americanas ........................................................................ 37 

3.3 Possibilidade de adaptação dos tribunais multiportas à realidade brasileira

 .................................................................................................................................. 38 

3.4 Ensino jurídico, políticas públicas e mudança de mentalidade .................... 40 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................... 42 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 44 

 

 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o Poder Judiciário encontra-se abarrotado de processos, em 

todos os graus de jurisdição, sendo incapaz de dar vazão de forma tempestiva ao 

grande número de demandas. Este fenômeno está relacionado a preocupantes 

prejuízos sociais, como a obstrução do acesso à justiça, a desconfiança 

populacional em face do sistema judiciário e a violação de importantes direitos e 

garantias fundamentais. 

Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo explorar se os institutos 

existentes no Código de Processo Civil, especialmente aqueles voltados a assegurar 

a efetividade da prestação jurisdicional, são capazes de desobstruir o Poder 

Judiciário. Além disso, verificar se o sistema multiportas de acesso à justiça pode ser 

adaptado à realidade brasileira. Para tanto, a metodologia utilizada pautou-se na 

análise de obras jurídicas, artigos publicados em periódicos, dissertações, teses, 

jurisprudência e leis. 

No primeiro capítulo, aborda-se se o direito de acesso à justiça, percorrendo 

de forma breve sua evolução histórica, principais características e sua previsão 

como garantia fundamental na Constituição Federal de 1988. Ao final, buscou-se 

relacionar o acesso à justiça com um dos principais pilares do Estado Democrático 

de Direito à cidadania.  

O segundo capítulo analisou as causas que dão ensejo ao congestionamento 

de processos no Poder Judiciário, especialmente a cultura conflituosa que abrange a 

sociedade brasileira, junto com a falta de estrutura e de servidores capacitados na 

atual composição dos tribunais.  

O terceiro e último capítulo apresenta os métodos alternativos de resolução 

de conflitos, em especial, os que se encontram presentes no ordenamento jurídico 

pátrio, enfatizando os seus benefícios e a sua má utilização. Posteriormente, foi 

demonstrado o Sistema Multiportas de acesso à justiça, e a sua possível adaptação 

à realidade brasileira. 

Por fim, constatou-se que os métodos alternativos, embora pouco explorados, 

constituem a via mais adequada para a resolução de conflitos, sendo a possível 

solução para a desobstrução do Poder Judiciário e, consequentemente, para a 

pacificação social. 
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1 ACESSO À JUSTIÇA  

 

1.1 Evolução histórica 

 

O acesso à justiça corresponde a um marco histórico no processo evolutivo 

social, visto que, com o nascimento das grandes civilizações, a necessidade de um 

órgão julgador para solucionar os conflitos tornou-se fundamental, porque não mais 

se admitia o exercício arbitrário das próprias razões por aqueles que se sentissem 

prejudicados ou lesados por outrem. 

No período antigo, o Código de Hamurabi idealizou as primeiras garantias, 

impulsionando os cidadãos a procurar uma alçada judicial, mesmo que ligada 

apenas a uma pessoa (BEDIN; SPENGLER, 2013).  

Durante a Grécia Antiga, era assegurado ao indivíduo o acesso a um 

julgamento, valendo-se do ideal democrático já conquistado à época. O poder de 

decisão, no entanto, era exercido por todos os habitantes através de assembleia, 

fazendo com que a sentença não se concentrasse em uma só pessoa ou órgão 

julgador (BEDIN; SPENGLER, 2013). 

Paulo Cezar Pinheiro Carneiro afirma que: 

 

[...] várias noções importantíssimas são originárias daquela época, 
especialmente no que diz respeito ao direito e à justiça, como a noção de 
patrocínio em juízo, a necessidade da presença de advogado para o 
equilíbrio das partes em litígio, e outras, que determinaram a iniciativa de 
Constantino na elaboração de uma lei que assegurasse o patrocínio gratuito 
aos necessitados e que, posteriormente, veio a ser incorporada ao Código 
de Justiniano (CARNEIRO apud BEDIN; SPENGLER, 2013, p. 94). 

 

Conforme a sociedade passa a progredir, o direito de acesso à justiça 

acompanha a sua evolução e mudanças. Nota-se que, da figura de um único 

julgador, as decisões passam a ser coletivas, sendo que a presença do advogado 

passa a se tornar indispensável para o tratamento das demandas.   

No decorrer do direito romano, havia a justiça privada. A posteriori, o árbitro 

surge como figura escolhida pelas próprias partes para a dissolução do conflito, 

sendo comumente um sacerdote, representante da vontade divina, que deveria ser 

imparcial na tomada da decisão. Ainda em Roma, instalava-se o símbolo do pretor, 

que criava a regra utilizada em cada caso concreto, e direcionava as partes a um 
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árbitro, função que em seguida passou a desempenhar cumulativamente (BEDIN; 

SPENGLER, 2013). 

Percebe-se no direito romano o despertar da justiça pública, mas ainda sob 

forte influência religiosa, visto que a figura do sacerdote e do pretor era diretamente 

ligada a uma entidade divina. No entanto, originava-se, assim, a jurisdição.  

Na modernidade, especialmente nos Estados liberais burgueses durante os 

séculos XVIII e XIX, os métodos utilizados para resolução de conflitos 

representavam a filosofia individualista dos direitos (BEDIN; SPENGLER, 2013). 

Segundo Mauro Cappelletti e Bryant Garth:  

 

Direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente o direito 
formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. A teoria era 
a de que, embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural”, os 
direitos naturais não necessitavam de uma ação do Estado para sua 
proteção. Esses direitos eram considerados anteriores ao Estado; sua 
preservação exigia apenas que o Estado não permitisse que eles fossem 
infringidos por outros. O Estado, portanto, permanecia passivo, com relação 
a problemas tais como a aptidão de uma pessoa para reconhecer seus 
direitos e defendê-los adequadamente, na prática (2002, p. 04). 

 

Corroborando com essa ideia, Vinícius José Corrêa Gonçalves e Vladimir 

Brega Filho ratificam que:  

 

Desnecessário frisar que, nesse período, somente as classes mais 
abastadas da sociedade tinham meios de se valer do aparato judiciário 
estatal para fazer valerem seus direitos, uma vez que o acesso à justiça era 
eminentemente formal. Percebeu-se, então, que a consagração formal dos 
direitos não garantia o seu gozo, exigindo-se do Estado uma maior 
intervenção para garanti-los (2010, p. 66). 

 

Compreende-se, portanto, que o Estado não exercia postura proativa em 

relação ao jurisdicionado, saindo de sua inércia somente quando provocado. O 

acesso aos direitos e garantias fundamentais limitava-se somente a quem pudesse 

arcar com sua alta onerosidade. 

À medida que o direito de acesso à justiça era fortalecido na Europa, o Brasil 

caminhava a passos lentos em tal sentido. Com poucas referências legislativas 

sobre o tema, as Ordenações Filipinas do século XVII restringiam-se a afirmar que 

para pessoas com condições de vida miseráveis era garantido o patrocínio de 

advogado (BEDIN; SPENGLER, 2013). 
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Mesmo após a proclamação da Independência do Brasil, no século XIX, o 

direito de acesso à justiça pouco foi alterado. Embora a Constituição de 1824 

determinasse em seu artigo 151 as orientações do “Poder Judicial”, era previsto e 

concedido ao Imperador o exercício de cargos como “Chefe do Poder Executivo” e 

do “Poder Moderador”, impedindo o completo exercício do direito de acesso à justiça 

(BEDIN; SPENGLER, 2013). 

De acordo com Gabriel de Lima Bedin e Fabiana Marion Spengler: 

 

Relativamente à legislação infraconstitucional desse período, ressalte-se 
que o Código de Processo Criminal de 1832 estabelecia disposições 
provisórias sobre a administração da justiça, inclusive no aspecto de 
processo civil, que posteriormente foram utilizadas como bases para o 
futuro Código de Processo Civil. Desse modo, em decorrência do processo 
histórico e político da época, é possível afirmar que o direito ao acesso à 
justiça, como entendemos hoje, não existiu no Império brasileiro (2013, p. 
95). 

 

A partir dos discursos apresentados, fica claro que a conquista tardia da 

Independência, bem como o enraizamento da família Imperial no Brasil, contribuíram 

para o prosperar vagaroso do direito de acesso à justiça no País.   

No âmbito infraconstitucional, as Consolidações das Leis do Trabalho merece 

destaque. Editada em 1943, se tornou o primeiro diploma legal no Brasil a se opor 

ao forte individualismo predominante, se preocupando somente com a coletividade. 

As Consolidações das Leis do Trabalho deu ênfase à conciliação extrajudicial como 

forma de solucionar controvérsias, conferindo aos sindicatos a licitude de efetivar 

convenções ou acordos coletivos, prevendo também, ações de natureza coletiva 

(BEDIN; SPENGLER, 2013). 

O Direito Processual Civil, advindo do Código de 1973, permaneceu 

individualista, tecnicista, elitizado e conservador. Individualista, pois segue o 

principio da igualdade formal; tecnicista visto que não se preocupa com as 

finalidades sociais e políticas do processo; elitizado por sua alta onerosidade; e 

conservador por não acompanhar a realidade atual (BEDIN; SPENGLER, 2013). 

A partir de 1980 transformações importantes ocorreram em relação ao direito 

de acesso a justiça, especialmente em sua democratização, concretizando direitos 

individuais, econômicos, sociais e coletivos (BEDIN; SPENGLER, 2013). 

Dentro deste prisma, Gabriel de Lima Bedin e Fabiana Marion Spengler 

ressaltam que: 
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Na área legislativa foram editadas diversas normas que auxiliaram na 
concretização do direito de acesso à justiça, dentre as quais se destaca, 
sem exaurir a legislação, a Lei Federal nº 7.019/82 (criava o procedimento 
de arrolamento de bens em caso de partilha amigável); a Lei Federal nº 
6.938/81 (dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e concede 
legitimidade ao Ministério Público para postular a responsabilidade civil por 
danos causados ao Meio Ambiente); a Lei Federal nº 7.224/84 (instituía o 
Juizado das Pequenas Causas); a Lei Federal nº 7.347/85 (disciplina a ação 
civil pública); a Lei Federal nº 7.853/89 (disciplina a tutela jurisdicional de 
interesses coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência); a Lei 
Federal nº 7.913/89 (disciplina a ação civil pública de responsabilidade por 
danos contra o mercado mobiliário); a Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente); a Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor); a Lei Federal nº 9.099/95 (institui os Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais) (2013, p. 97). 

 

Deste modo, pode-se afirmar que desde o seu nascimento até a 

contemporaneidade o direito de acesso à justiça sofreu modificações relevantes e 

compatíveis com os avanços sociais referentes a cada época. Percebe-se que da 

forte influência religiosa e de seu restrito acesso, esta garantia fundamental passa a 

ganhar destaque e amplitude se tornando hodiernamente, indispensável para o 

convívio em sociedade.  

 

1.2 Características do acesso à justiça 

 

Para abordar as características do acesso à justiça é necessário que, diante 

suas inúmeras interpretações, possa-se conceituar e distinguir o significado da 

palavra justiça de acordo com o momento em que se vive. 

 Sobre esse assunto, Serge-Christophe Kolm mostra que:  

 

A justiça é simples, mas o mundo é complicado; por isso a aplicação da 
justiça no mundo encerra dificuldades. [...] Justiça é o julgamento ético 
sobre a correlação em determinado momento entre entidades sociais 
referente ao valor da sua situação para cada uma dessas entidades sociais 
(possivelmente do modo como é avaliada pela própria entidade, mas, a 
priori, não necessariamente assim) e, principalmente, quanto tais 
correlações decorrem de bens da sociedade (KOLM apud HOGEMANN; 
TAVARES NETO; NICÁCIO, 2015, p. 28). 

 

Analisando este núcleo de pensamento, constata-se que:  

 

[...] o estudioso atribui ao conceito de justiça um caráter ético, a partir do 
qual os conflitos sociais são analisados e as soluções para os mesmos 
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devem ser voltadas a atender os anseios da sociedade (HOGEMANN; 
TAVARES NETO; NICÁCIO, 2015, p. 28). 

 

Complementa, ainda, Ricardo Castilho: 

 

Se ficarmos na concepção subjetiva, chegaremos a múltiplas definições. 
Para os seguidores de São Tomás de Aquino, por exemplo, justiça é dar a 
cada um segundo suas necessidades. Para os liberais, é dar a cada um 
segundo seus méritos. Para os socialistas, dar a todos, sem distinção, o que 
necessitem. Kelsen simplificou: abstraiu os valores e disse que a justiça é 
dar a cada um conforme os direitos legais. Nada mais positivista. Um 
pensamento que, modernamente, vem sendo reavaliado, porque não há 
como discutir que a justiça não pode ser reduzida a qualquer um desses 
pensamentos, somente. A justiça é complexa, como a sociedade é 
complexa (2010, p. 233). 

 

Encontrar uma definição concreta do que vem a ser justiça, é tarefa 

labiríntica, na medida em que se encontra mutável de acordo com os anseios 

sociais, “pode-se dizer que na atualidade, o termo pode ser definido como atribuir a 

cada um o seu direito por meio do meio adequado, seja ele judicial ou extrajudicial, 

de modo efetivo e satisfatório” (HOGEMANN; TAVARES NETO; NICÁCIO, 2015, p. 

28).  

Versando sobre a definição do que vem a ser justiça atualmente, entrar-se-á 

nas características de seu acesso, percorrendo elementos necessários e 

indispensáveis para sua plena efetivação, em harmonia com a atual realidade social 

do País.  

Acerca do acesso à justiça no Brasil, Mauro Vasni Paroski leciona que: 

 

Na doutrina nacional predomina nos últimos quinze ou vinte anos, pelo 
menos, o entendimento de que o acesso à justiça não significa somente 
mero acesso aos tribunais, mas sim, obter concretamente a tutela 
jurisdicional quando se tem razão, que tanto pode ser prestada ao autor 
(procedência da demanda) como ao réu (improcedência da demanda). Mas 
não basta, assim, em grande parte dos casos, a obtenção de solução 
jurisdicional para os conflitos de interesses, pois, esta nem sempre é 
adequada, tempestiva e efetiva (2008, p. 138). 

 

Portanto, o acesso à justiça no âmbito jurisdicional não está ligado apenas a 

ingressar no Judiciário, mas também a facilitar e fornecer meios (materiais, 

financeiros etc.) durante todo o desenvolvimento do processo. A redução de custos, 

o encurtamento das distâncias, a duração razoável do processo e a participação 

efetiva na lide, são alguns dentre vários aspectos que podem ser ressaltados 

(PAROSKI, 2008). 
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É preciso que o Estado oportunize as condições favoráveis para que a 

população alcance de modo justo a referida assistência jurisdicional, oferecendo 

também diversas opções viáveis para solucionar a lide, de acordo com cada caso 

concreto. O ideal é que a procura judicial não encontre apenas um caminho para 

chegar ao fim, resultando em uma maior amplitude e tempestividade para que o 

direito de acesso à justiça seja requerido de forma adequada. 

O doutrinador Kazuo Watanabe especifica algumas características essenciais 

relacionadas ao presente tópico: 

 

a) o direito de acesso à Justiça é fundamentalmente, direito de acesso à 
ordem jurídica justa; b) são dados elementares desse direito: (1) o direito à 
informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à organização 
de pesquisa permanente a cargo de especialistas e ostentada à aferição 
constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade 
socioeconômica do país; (2) direito de acesso à Justiça adequadamente 
organizada e formada por juízes inseridos na realidade social e 
comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) 
direito à preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover 
a efetiva tutela de  direitos; (4) direito à remoção de todos os obstáculos que 
se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais características 
(WATANABE apud PAROSKI, 2008, p. 139). 

 

Como se pode notar, para que a máquina judiciária forneça ao jurisdicionado 

decisões satisfatórias, tais aspectos devem ser observados com extremo rigor, visto 

que a tutela pleiteada não depende tão somente do ingresso aos tribunais, mas de 

outros elementos capazes de proporcionar sua máxima efetividade.  

Dentro desta ótica, Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann, José Querino 

Tavares Neto e Camila Silva Nicácio acrescentam:  

 

No ordenamento jurídico pátrio, um importante avanço alcançado no sentido 
de assegurar que todas as características do direito ao acesso à justiça se 
efetivem, foi incorporado ao texto constitucional por meio da Emenda 
Constitucional n. 45/2004, que dentre outras alterações trouxe a previsão da 
razoável duração do processo e da celeridade processual (2015, p. 31). 

 

Outro fato importante relativo à celeridade processual, e que é bem ressaltado 

por Horácio Wanderlei Rodrigues, é que: 

 

O inciso LXXVIII no art. 5º determina uma garantia constitucional que deve 
ser executada desde logo, sem o risco de esperar por ações legislativas 
posteriores que lhe venham a dar carga eficacial. O dispositivo em comento 
guarda especial importância em quatro aspectos: (1) torna obrigatória a 
prestação jurisdicional em um prazo razoável; (2) estabelece, ainda que de 
forma indireta, que prazo razoável é o prazo legal; (3) traz também a 
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exigência de meios que garantam a celeridade processual; (4) por fim, 
introduz um conjunto de determinações relativas à organização do Poder 
Judiciário que, se implementadas de forma adequada, podem auxiliar 
decisivamente no cumprimento do mandamento constitucional 
(RODRIGUES apud SPENGLER; NETO SPENGLER, 2013, p. 7–8). 
 
 

De forma perspicaz, o legislador observou que para atender o gozo de um 

direito frente ao Poder Judiciário, o processo deve ser célere, exigindo-se para o 

mesmo uma duração razoável perante a demanda existente. Deste modo, observa-

se que tal Emenda, adstrita com as características do acesso à justiça elencadas 

acima, busca assegurar aos cidadãos o total exercício de suas garantias e direitos 

ante a sociedade. 

 

1.3 O direito de acesso à justiça como direito fundamental na constituição de 

1988 

 

Após discorrer sobre a evolução histórica e as características do acesso à 

justiça, abordar-se-á este direito como garantia fundamental na presente 

Constituição Federal.  

Hodiernamente, o texto constitucional em seu artigo 5º, inciso XXXV, junto 

com as demais composições legais e tratados internacionais que o Brasil ratifica, 

versa sobre o direito de acesso à justiça como garantia fundamental, abrangendo 

todos os cidadãos de forma indistinta (HOGEMANN; NETO; NICÁCIO, 2015). 

Sobre o respectivo artigo acima, Ada Pellegrini Grinover acrescenta que o 

mesmo:  

 

[...] garante o efetivo acesso a uma Justiça imparcial, a Justiça igual, 
contraditória, dialética, cooperatória, que ponha à disposição das partes 
todos os instrumentos e os meios necessários que lhes possibilitem 
defender suas razões, produzir suas provas e influir sobre a formação do 
convencimento do magistrado. [...] o verdadeiro acesso à Justiça significa 
buscar os meios efetivos que façam as partes utilizarem plenamente o 
Estado na solução de todos os seus conflitos, mesmo daqueles que até 
agora não têm sido levados ao Poder Judiciário, pois novos canais se 
abrem hoje para o Estado prestador de serviços (...) (1990, p. 244). 

 

Como acentua Ada Pellegrini Grinover, os novos canais que se abrem para os 

jurisdicionados alcançarem a tutela pleiteada ajudam a possibilitar o pleno exercício 

do direito de acesso à justiça, de modo que tais meios resultem em sentenças de 
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baixo custo, tempestivas, concedendo ao processo maior eficiência em face a atual 

demanda. 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth corroboram, ressaltando que:  

 

O “acesso” não é apenas um direito social fundamental, crescentemente 
reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da 
moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e 
aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica 
(2002, p. 5). 

 

Portanto, tratando-se de direitos fundamentais, o acesso à justiça 

corresponde como uma das principais garantias previstas na Constituição Federal 

de 1988, visto que sem esse mecanismo os demais direitos perdem sua força por 

não serem requeridos de forma adequada. 

Paralelamente, Gabriel de Lima Bedin e Fabiana Marion Spengler analisam 

alguns dispositivos que demonstram a amplitude do acesso à justiça:   

 

[...] destacam-se a constitucionalização do princípio do devido processo 
legal (art. 5º, LIV); do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV); e do juiz 
natural (art. 5º, LIII). Consolidaram-se, igualmente, os instrumentos 
processuais constitucionais do mandado de segurança, individual e coletivo, 
e a ação popular. A Constituição de 1988, ademais, preocupou-se com a 
universalização do direito ao acesso à justiça, elevando esse direito para a 
condição de direito fundamental (art. 5º, XXXV), bem como ao prever o 
direito do cidadão à devida prestação jurisdicional em um prazo razoável 
(art. 5º, LXXVIII) também como direito fundamental (2013, p. 105). 

 

Nota-se que as previsões sobre o direito de acesso à justiça não se 

encontram presentes em apenas uma redação do texto legal, esta garantia é ampla 

e merece destaque com os demais dispositivos relacionados na Constituição 

Federal, assim sendo, pode-se dizer que esta amplitude atinge a todos os 

jurisdicionados que a ela recorrerem, independentes da classe social às quais 

pertençam.  

 

1.4 Acesso à justiça e à cidadania 

 

A julgar pelo o que já foi visto, o acesso à justiça corresponde a uma 

essencial garantia constitucional, sendo esta a permitir que todos os demais direitos 

sejam preservados. O presente tópico visa associar o acesso à justiça com um dos 

grandes pilares da Constituição Federal de 1988, a cidadania.   
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Independente de ter um cunho de fundamentalidade, o acesso à justiça deve 

ser considerado como um direito de relevância ímpar na ordem constitucional 

brasileira. Isso ocorre porque tal direito precisa ser considerado como um verdadeiro 

“direito fundamental instrumental”, visto que garante eficácia e força normativa aos 

outros direitos fundamentais e, de forma abrangente, a todos os direitos 

fundamentais (GONÇALVES, 2011). 

O professor português Ronnie Preuss Duarte enfatiza que:  

 

Parece-nos extreme de quaisquer dúvidas que o direito de acesso à justiça 
(onde está compreendido, portanto, o direito de acesso aos tribunais e ao 
justo processo) não só tem como base jusfundamental a dignidade da 
pessoa humana, mas que ele é dotado de uma relevância qualificada, à 
exata medida que assegura a própria realização dos demais direitos 
fundamentais. Ou seja, sem acesso à justiça, como já dito alhures, é 
impensável a repressão (ou reparação) coativa das ofensas aos direitos 
fundamentais. À míngua de tal garantia, os direitos e interesses subjetivos 
(todos eles, frise-se) quedam carentes de qualquer condição de 
praticabilidade, tornando-se meras proclamações formais, completamente 
esvaziadas de conteúdo. [...] A dignidade da pessoa humana só pode, em 
termos potenciais, ser alvo de veraz proteção e garantia, enquanto aos 
cidadãos for assegurada a possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário 
para a tutela dos seus direitos, notadamente aqueles que gozam de 
dignidade constitucional. Ausente tal possibilidade e restando inviável a 
auto-tutela, ao cidadão violado em seus direitos fundamentais nenhuma 
possibilidade restaria, senão resignar-se com a afronta ao seu direito 
(DUARTE apud GONÇALVES, 2011, p. 35). 

 

Em vista disso, pode-se dizer que o direito de acesso à justiça corresponde 

também a um dos principais instrumentos processuais presentes na realidade do 

ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que, se indisponível ao jurisdicionado, 

todas as demais garantias previstas perdem sua eficácia e seu propósito. A 

fundamentalidade de um direito deve ser reconhecida a partir da sua consumação, 

sendo que esta somente ocorre por meio de uma decisão Estatal.  

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 1º, traz que:  

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Observa-se que, elencada no texto constitucional, a cidadania é introduzida 

como um dos grandes moldes do convívio em sociedade, desta forma “Hannah 
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Arendt afirma que o primeiro direito do ser humano é o direito a ter direitos (que é a 

sua concepção de cidadania)” (apud GONÇALVES, 2011, p. 38). 

A respeito da correlação entre o direito de acesso à justiça e à cidadania, 

Vinícius José Corrêa Gonçalves esclarece:  

 

Ora, se cidadania refere-se ao direito a ter direitos, como preleciona Hannah 
Arendt e, ainda, se o direito fundamental de acesso à justiça deve ser visto 
como um direito fundamental instrumental que visa promover a efetivação e 
a garantia dos demais direitos fundamentais e, de forma ampla, dos direitos 
materiais, chega-se à conclusão de que o direito de acesso à justiça nada 
mais é do que o exercício da própria cidadania. Tal raciocínio é de fácil 
compreensão, pois, excetuando a questão do retorno a um estado totalitário 
e seus desdobramentos, de nada adianta o reconhecimento do direito a ter 
direitos (cidadania) a alguém se esta mesma pessoa não possuir meios de 
instrumentalizar e de defender os direitos que lhes são conferidos. De tal 
modo, é pela efetivação do direito fundamental de acesso à justiça que uma 
pessoa conseguirá promover o exercício de sua cidadania, pelo menos sob 
essa perspectiva (quando houver a necessidade de defesa de direitos 
ameaçados/transgredidos ou, ainda, quando da promoção ou exigibilidade 
de direitos) (2011, p. 39). 

 

A partir da explicação apresentada, evidencia-se que um instituto completa o 

outro. Compreende-se que, diante da definição vista, o exercício da cidadania nada 

mais é do que a materialização do direito de acesso à justiça, visto que o “direito a 

ter direitos” só se torna concebível através dos instrumentos pertinentes para a sua 

completa efetivação. 
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2 A BUSCA URGENTE PELA PACIFICAÇÃO SOCIAL 

 

2.1 Do conflito humano em sociedade 

 

O conflito situa-se incrustado com a história da humanidade, sendo que 

refletir sobre o convívio em sociedade é naturalmente pensar na possibilidade de 

divergências ligadas a cada individuo que nela existe. 

De acordo com Valeria Ferioli Lagrasta Luchiari: 

 

[...] o conflito existe e é inevitável, caracterizando-se como um processo 
frente a qualquer situação de mudança. Nesse diapasão, pode-se dizer que 
o indivíduo pressupõe uma determinada atitude de seu contrário em relação 
a si (pressuposição que pode estar totalmente ou parcialmente errada) e é 
baseado nessa expectativa que orienta sua conduta, o que é suficiente para 
o surgimento de consequências relativas ao desenvolvimento da ação e à 
forma da relação (2012, p. 67). 

 

Portanto, a oposição entre diferentes intenções, atitudes, posições que se 

manifestam em um determinado momento na vida de uma ou de ambas as partes, 

promovem a existência dos conflitos. De modo simples, pode-se dizer que é a 

consequência normal das desigualdades humanas e da insatisfação de suas 

necessidades ao não serem atendidas (LUCHIARI, 2012). 

É visível que as diferenças, tanto de caráter pessoal, como pensamentos e 

condutas originam diversos tipos de conflitos, dos mais gravosos aos mais 

supérfluos, e que diante a essas situações se faz presente a figura do Estado-juiz, 

com o propósito de ser o órgão competente para solucionar a contenda. 

Vinícius José Corrêa Gonçalves acrescenta: 

 

Como é notório, a evolução dos métodos de resolução de conflitos passou 
por três estágios: a) autotutela (resolução dos impasses pela prevalência da 
força); b) autocomposição (uma das partes do conflito, ou ambas, abrem 
mão do interesse ou de parte dele) e, finalmente; c) a jurisdição (solução 
dos conflitos por meio da figura do Estado-juiz). Tais métodos, obviamente, 
não se excluem no decorrer da história, mas é certo que, dependendo da 
época em comento, sempre haverá o predomínio de um em detrimento aos 
demais (2011, p. 16–17). 

 

Dentro desta ótica, Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco e 

Antonio Carlos de Araújo Cintra enfatizam que: 
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[...] se entre duas pessoas há um conflito, caracterizado por uma das 
causas de insatisfação descritas acima (resistência de outrem ou veto 
jurídico à satisfação voluntária), em princípio o direito impõe que, se se 
quiser pôr fim a essa situação, seja chamado o Estado-juiz, o qual virá dizer 
qual a vontade do ordenamento jurídico para o caso concreto (declaração) 
e, se for o caso, fazer com que as coisas se disponham, na realidade 
prática, conforme essa vontade (execução) (2000, p. 20–21). 

 

Para Luchiari (2012, p. 67), “por mais estranho que possa parecer, sem 

conflito não há crescimento”, logo, se entende que as inúmeras discrepâncias 

encontradas nas mais diversas sociedades fazem parte de sua evolução, dado que 

o conflito retrata uma das formas em que a jurisdição se manifesta, buscando em 

cada caso uma maneira de se aperfeiçoar. 

 

2.2 Da cultura da sentença 

 

A máquina judiciária no Brasil encontra-se abarrotada de processos em todos 

os graus de jurisdição, deixando claro que grande parte da população utiliza do 

aparato jurídico para solucionar seus problemas, o que acarreta em um sistema 

extremamente questionável. 

O panorama do processo judicial como único caminho a ser tomado é o que 

predomina atualmente na sociedade brasileira, tanto entre os leigos quanto entre os 

juristas. Diante desta concepção, apenas por meio desse método seria possível 

alcançar a tão desejada Justiça (GONÇALVES, 2011). 

Segundo Célia Regina Zapparolli, a grande demanda que enfrenta o Poder 

Judiciário possui traços culturais, bem como destaca: 

 

Por que ainda reina a cultura adversarial, ineficaz e destrutiva? [...] não 
quero afastar a importância da atuação jurídica, visto que as pessoas só 
têm a liberdade de transigir quando são informadas e estão conscientes de 
seus direitos, bem como asseguradas pela existência de um sistema 
jurídico e judicial eficazes. Entretanto, pretendo indicar que as pessoas e 
seus conflitos não têm natureza exclusivamente jurídica, têm múltiplas 
faces, portanto, não enxergar ou aceitar isso é restringir, segmentar e 
subestimar demasiadamente o universo humano. Também quero expressar 
o meu inconformismo com a absoluta falta de diálogo e o número 
desnecessário de processos ajuizados. Quantas vezes as partes propõem 
ações sem, ao menos, antes terem se falado? Quantas oportunidades já 
presenciei em que as partes conhecem-se diante do magistrado? Inúmeras. 
E isso, sem sombra de dúvida, é uma questão cultural (2003, p. 53). 
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O antagonismo evidente na cultura brasileira propicia a existência de uma 

grande procura, fazendo com que a via formal seja a mais utilizada. A impressão 

que se tem é a de que para satisfazer a parte em litígio, a outra necessariamente 

deve sucumbir. 

Diante deste contexto, Vinícius José Corrêa Gonçalves complementa: 

 

É o que o renomado processualista Kazuo Watanabe denomina “cultura da 
sentença”, ou seja, uma cultura que dá ênfase à solução dos conflitos por 
meio da via processual comum, no qual é proferida uma solução adjudicada 
pelo magistrado, de caráter imperativo, já que este se encontra investido 
nas funções estatais. Privilegia-se, destarte, a solução pelo critério do 
certo/errado, do preto/branco, o que inevitavelmente conduz ao resultado do 
vencedor/perdedor. Não se deixa espaço para a adequação da solução, 
pelo concurso da vontade dos litigantes, à especificidade de cada caso 
concreto (WATANABE apud GONÇALVES, 2011, p. 145). 

 

Embora o fator cultural predominante no País seja hostil entre as partes, tal 

realidade não condiz mais com os interesses sociais, como afirma Rodolfo de 

Camargo Mancuso: 

 

O modelo conflitual de jurisdição (Tício versus Caio), de corte retrospectivo, 
retributivo, calcado numa lógica de soma zero, informada pela polaridade do 
certo/errado que converte as partes em vencedor e vencido, não mais se 
adapta às necessidades da sociedade contemporânea, onde a 
complexidade das relações sociais pede um outro tipo de abordagem das 
controvérsias, de índole consensual, e por isso mesmo, menos impactante e 
capaz de preservar a continuidade das relações interpessoais. [...] não deve 
o Estado avocar a resolução de todo e qualquer conflito tornado 
incompossível; antes, caberia a implementação de uma política judiciária 
voltada a informar a população acerca de outros meios e instrumentos 
disponíveis para a pacificação das controvérsias em modo justo, a baixo 
custo, e com razoável celeridade (2009, p. 142–143). 

 

Com o padrão cultural brasileiro privilegiando o exemplo de ganhar/perder, 

que funciona com uma mera lógica binária, na qual sua intensa utilização limita as 

outras opções, isto é, o procedimento empregado para trabalhar as diferenças em 

um processo judicial comum, são empobrecidos os demais caminhos existentes, 

embaraçado o relacionamento das partes, o que gera custos econômicos, afetivos e 

relacionais (GONÇALVES, 2011). 

De fato, é incontestável que o comportamento de rivalidade dentro e fora dos 

tribunais gera consequências para as relações inter partes, contudo, tal situação vai 

além do âmbito social, correspondendo igualmente em prejuízo para a economia do 

País. 
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A revista jurídica “Resultado” realça a realidade contraproducente para as 

empresas que investem no Brasil: 

 

A alta litigância no Brasil compromete a imagem do país para investimentos. 
O relatório Doing Business, do Banco Mundial, que acompanha o ambiente 
de negócios em 185 países, classificou o Brasil, em 2015, como o 120º país 
mais fácil para se realizar negócios. [...] Tramitam na justiça atualmente 
mais de 105 milhões de processos, custando em média cada um cerca de 
R$ 4,3 mil. Parte desse custo recai sobre as empresas, que acabam, 
consequentemente, perdendo oportunidades de lucro e grau de 
competitividade (2015, p. 15). 

 

Assim, pode-se afirmar que ingressar no Judiciário brasileiro é sinônimo de 

perda, mesmo quando se tem uma decisão judicial positiva em relação ao caso 

apresentado. O fator cultural deve ser visto como um dos principais problemas a ser 

dissolvido atualmente, sendo que este elemento proporciona o aumento da 

morosidade judicial.   

 

2.3 Da crise do poder judiciário 

 

A crise vivenciada pelo Poder Judiciário no Brasil parece estar longe de 

chegar ao fim, com o excesso de demanda e números insuficientes de servidores, 

os tribunais tornam-se alvos de críticas e desconfianças ao falhar em ser o órgão 

responsável por trazer justiça para aqueles que a ele recorrem. 

 Fabiana Marion Spengler e Theobaldo Spengler Neto discorrem a respeito da 

insatisfação diante do Judiciário: 

 

Persistir em analisar o processo sob a dimensão da efetividade 
notoriamente restrita seria atender apenas ao seu escopo jurídico e, hoje, 
essa noção deve englobar a eliminação de insatisfações, o cumprimento do 
direito com justiça, a participação ativa dos indivíduos, além de constituir 
inspiração para o exercício e respeito dos direitos e da própria cidadania. 
Mas, para tal, há a necessidade de adequação do processo, pois o que se 
tem assistido é o somatório de insatisfações e decepções sentido pelos 
indivíduos, o que acaba por abalar e desgastar a credibilidade de que o 
nosso sistema ainda dispõe. Este paulatino descrédito vem firmando raízes 
a partir e conforme se evidenciam as debilidades e impossibilidades de o 
mesmo atender a tão complexa missão (2013, p. 4). 

 

Para atender às expectativas sociais, o Judiciário deve oferecer um ritmo 

vertiginoso, eficaz e de baixo custo, a fim de que possa incidir sobre todos os 

jurisdicionados que se utilizem da via judicial. Percebe-se, portanto, que a 
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insatisfação popular não ocorre pela falta de direitos, mas sim por não se atingir o 

meio adequado para exigi-los.  

De acordo com Vinícius José Corrêa Gonçalves: 

 

A Constituição Federal de 1988 buscou garantir, de forma ampla e 
universal, o direito de acesso à justiça, todavia essa medida não foi 
acompanhada da adequada estruturação dos órgãos estatais encarregados 
da prestação jurisdicional. As portas do Poder Judiciário foram 
escancaradas sem que nenhuma providência fosse tomada no sentido de 
possibilitar que os jurisdicionados, além de entrarem na máquina judiciária, 
fossem capazes de dela sair com a prestação de uma tutela jurisdicional 
adequada, efetiva e, principalmente, tempestiva (2011, p. 59). 
 
 

O que ocorre no Brasil é que se tem, por um lado, o aumento nas demandas 

e, por outro, um suporte do Judiciário que não se desenvolveu na mesma proporção. 

Tal contexto gera, fatalmente, um acúmulo de litígios, que, consequentemente, 

implicará no aumento da morosidade judicial (CAMPOS; MEYER-PFLUG, 2013). 

  Hodiernamente, pode-se dizer que o Poder Judiciário apresenta-se diante da 

população como um sistema falido. Existe um excesso na procura por decisões 

estatais e pouca infraestrutura, de tal modo que um único processo pode perdurar 

por anos até chegar a uma decisão final. 

É sabido, portanto, que o Estado avocou a competência dos conflitos e 

solicitações existentes no seio da sociedade, e com o passar dos tempos tal 

obrigação foi aumentando conforme se fortaleciam os pilares do Estado de Direito. A 

jurisdição tornou-se regra, e os meios alternativos de resolução de conflitos, exceção 

(GONÇALVES, 2011). 

Contribuindo com esta ideia, Cleiton de Campos e Samantha Ribeiro Meyer-

Pflug acrescentam que: 

 

Importante destacar que a cultura jurídica que impera até os dias atuais não 
é a cultura da conciliação, mas sim do litígio. Nesse particular, assevera 
José Renato Nalini que a advocacia está influenciada por uma educação 
jurídica ultrapassada que é profundamente voltada para a prática do 
incentivo ao modo contencioso de resolução de conflitos. Tem-se, deste 
modo, que os órgãos que compõem as funções essenciais à justiça 
(advocacia, ministério público e defensoria publica) estão mais interessados 
em resolver as demandas via judiciário, do que preocupados em tentar 
solucionar os problemas por vias alternativas (2013, p. 310). 

 

Em síntese, diversos fatores podem ser atribuídos à referida crise, desde a 

abundante demanda e a falta de alicerce nos órgãos judiciais, até o comportamento 
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litigioso dos agentes que constituem o aparato forense. Os métodos alternativos de 

resolução de conflitos devem ser vistos como um caminho viável e ideal para sanar 

tal desequilíbrio, a fim de que possam garantir aos cidadãos a justa prestação 

jurisdicional.     

  

2.3.1 Das causas da morosidade processual no Brasil 

 

Sobre a crise enfrentada pelo Poder Judiciário, pode-se entender que grande 

parte dela advém de um sistema excessivamente lento, incapaz de desempenhar 

seu papel de modo correto. No presente tópico, abordar-se-ão as principais causas 

que resultam na vagareza judicial no Brasil.  

 Ao se expor sobre a cultura da sentença, verificou-se que a atitude litigiosa 

da população favorece para um aumento significativo nas demandas e, 

consequentemente, propicia o crescimento da lentidão processual, uma vez que o 

sistema judiciário não tem estrutura para comportar tal excesso. Observa-se, ainda, 

que a conduta conflituosa não decorre apenas por parte da população, mas também 

pelos agentes estatais, que predominantemente utilizam a via formal como única 

saída para resolução de conflitos. 

Pode-se dizer que o fator cultural contribui de modo negativo, por estar 

diretamente atrelado à insuficiência material do Judiciário, como destaca Vinícius 

José Corrêa Gonçalves: 

 

Como o direito à razoável duração do processo possui um verdadeiro 
caráter prestacional, não é possível desvinculá-lo dos custos e das 
possibilidades financeiras do Estado, que são finitos (reserva do possível). 
Ainda hoje, o Judiciário possui uma grande insuficiência material, tais como: 
a falta de servidores e sua grande rotatividade; precárias instalações de 
suas dependências; baixo grau de informatização; dentre inúmeros outros 
problemas estruturais (2011, p. 96). 

 

Carlos Henrique Ramos complementa: 

 

[...] entendemos que a grande questão a ser enfrentada é aquela que diz 
respeito aos chamados “vazios” do processo. Tais vazios dizem respeito ao 
“tempo de prateleira”, ou “tempo inútil” dos processos, período em que estes 
ficam sem andamento aguardando processamento. [...] Os atos 
desnecessariamente praticados e as etapas mortas é que inviabilizam o 
julgamento dos processos em um prazo minimamente razoável (apud 
GONÇALVES, 2011, p. 97). 
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Diante do exposto, não há que se falar que o tempo de prateleira seja uma 

causa, mas sim uma consequência do espantoso crescimento no número de 

demandas. O solapamento do Poder Judiciário pelo aumento da judicialização dos 

conflitos sociais, em conjunto com a incapacidade do mesmo em dar vazão a tantos 

processos, faz com que a marcha processual se torne cada vez mais lenta, sendo 

este um dos principais motivos que resultam na morosidade judicial (GONÇALVES, 

2011). 

Nota-se que a crise enfrentada pelo País, atualmente, torna cada vez mais 

complexa a tarefa de remediar as duas situações descritas acima, tanto em relação 

à cultura conflituosa que se fixou na população brasileira, como em relação à 

insuficiência estrutural que abrange a maioria dos tribunais ao longo do território 

nacional.  

O professor Vinícius José Corrêa Gonçalves enfatiza outro importante 

aspecto: 

 

Os fatores de ordem técnica estão relacionados à legislação processual e 
as suas constantes reformas. Sem sombra de dúvidas, essas questões são 
as mais debatidas e estudadas, pois a ampla maioria dos juristas e 
legisladores crê que a simples modificação legislativa seria capaz de 
efetivar o direito a um processo célere, deixando de lado os demais óbices à 
sua realização (culturais, estruturais, etc). Entretanto, empiricamente, tais 
reformas legislativas isoladas não alcançam seus objetivos, pois, mesmo 
após inúmeras reformas, sequer se está perto da concretização do direito 
fundamental à duração processual razoável (2011, p. 95–96). 

 

Não basta que sejam criadas apenas novas leis referentes à celeridade 

processual, é necessário infraestrutura e amparo para que tais mudanças se tornem 

efetivas. Aqui, faz-se ressalva à Lei nº 13.105 de 2015, que de forma perspicaz 

introduziu em seus moldes no âmbito civil a audiência de conciliação ou mediação, 

prestigiando a razoável duração do processo e preservando as relações inter partes.  

Todavia, pode-se entender que a abundância de normas não só ajudam a 

mascarar o problema como auxiliam em outro fator negativo, pois, de forma óbvia, 

percebe-se que o aumento de leis resulta também na extensão de direitos e deveres 

aos cidadãos, dando embasamento para que estes continuem a pleiteá-los por meio 

da via formal.  

Ante a questão da morosidade judicial, Jasson Ayres Torres sintetiza:  
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É imprescindível fazer frente ao formalismo indesejável, porque a 
quantidade de processos cresce a cada dia, em razão das transformações 
sociopolítico-econômicas que vão ocorrendo na sociedade. Soma-se a isso 
a falta de estrutura organizacional do Poder Judiciário para enfrentar o 
número cada vez maior de demandas, sem falar na quantidade de recursos, 
a deficiência e a falta de preparo de muitos funcionários e juízes para 
atender a todas as ações propostas. A sociedade reivindica meios valiosos 
e efetivos na solução de litígios. [...] O aumento populacional, o crescimento 
dos problemas, inclusive em complexidade, dificultam uma solução mais 
rápida do litígio. Não se pode olvidar a existência de milhares de casos que 
nem chegam ao conhecimento do Poder Judiciário, mas que estão a exigir 
providências do Estado e meios para solucionar situações reprimidas e que, 
sem dúvida, são geradoras de outros conflitos e injustiças. [...] verificando-
se a morosidade é preciso encontrar alternativas para melhorar o 
desempenho e agilizar a prestação jurisdicional (TORRES apud 
GONÇALVES, 2011, p. 99). 

 

De fato, a morosidade pode ser interpretada como um grande câncer que 

tomou conta do sistema judiciário brasileiro, na medida em que o tratamento 

oferecido pelo Estado é ineficaz. A urgência não é apenas para encontrar novos 

caminhos que assegurem a justa prestação jurisdicional, mas com vistas a inseri-los 

de acordo com a realidade socioeconômica do País.  

 

2.4 Reflexos da intempestividade da tutela jurisdicional 

 

Percebe-se que as circunstâncias até então expostas refletem a difícil 

realidade que é ingressar nos tribunais brasileiros. A partir dos inúmeros problemas 

apresentados, destaca-se que tanto a alta lentidão processual, como a desconfiança 

em face do sistema judiciário, contribuem para que o acesso à justiça não seja 

contemplado por todos os cidadãos. O presente sistema judicial é ineficaz, oneroso 

e prejudica aqueles que o utilizam.    

Novamente, Vinícius José Corrêa Gonçalves acresce:  

 

A magnitude do número de pessoas que dizem desacreditar no sistema 
judicial, que possui a incumbência da promoção e efetivação dos direitos, 
deve ser considerada um fator indicativo da necessidade de reformas. Ora, 
o desalento do povo para com o Poder Judiciário faz com que inúmeras 
pessoas, mesmo com direitos ameaçados ou violados, deixem de buscar 
uma solução para seus casos, renunciem ao próprio direito substancial, o 
que ocasiona uma retenção de litígios no corpo social e, 
conseqüentemente, uma tendência no aumento dos níveis de violência e 
criminalidade (impulso à autotutela) (2011, p. 83–84). 
 
 

Observa-se que o descompasso no acesso à justiça está diretamente ligado 

às infrações no campo social. Conforme o jurisdicionado deixa de reaver suas 

https://www.sinonimos.com.br/primordialidade/
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garantias diante do Poder Judiciário, o indivíduo passa a procurar fora do campo 

legal outros meios para obter seus direitos.  

No que concerne às partes, além de serem prejudicadas pelos riscos 

advindos da possibilidade de erros em face do acúmulo de serviço judicial, o 

inadmissível tempo processual gera uma grande desigualdade entre as mesmas. Os 

efeitos da intempestividade judicial podem ser irreparáveis aos hipossuficientes, já 

que amplifica as custas processuais, forçando os economicamente desfavorecidos a 

desistirem de suas causas, ou, ainda, a aceitar acordos com valores ínfimos ao que 

era pleiteado. Por motivos óbvios, a persistência do pobre aos efeitos gerados pela 

morosidade de um processo é inferior à do rico (GONÇALVES, 2011). 

A esse respeito, Horácio Wanderley Rodrigues:  

 

As pessoas que precisam acudir ao Poder Judiciário para resolver algum 
conflito muitas vezes deixam de fazê-lo tendo em vista que o tempo da 
tramitação processual, quando findo, não irá conceder-lhes uma definição 
satisfatória. E esse problema não foi ainda atacado de forma efetiva, 
gerando descrença na eficácia da justiça estatal. [...] A morosidade da 
justiça, além de ofensa a direito fundamental do ser humano ao acesso à 
justiça, aqui entendido como o direito à prestação da justiça de maneira 
efetiva – justa, completa e eficiente, pronta e objetiva –, é causa de 
inúmeros outros ônus sociais [...]. A ausência de acesso à justiça é, pois, 
mais grave, e vai além da simples dificuldade de acesso ao Poder 
Judiciário, para aquele que não tem recursos para custear as despesas 
processuais. Não se resolve com o benefício da assistência jurídica gratuita 
aos comprovadamente carentes, a constituição de advogado dativo aos 
declaradamente pobres ou a isenção de taxas e custas processuais aos 
desassistidos, uma vez que a ausência de resposta efetiva e dentro de um 
lapso temporal razoável por parte do Poder Judiciário lhes causa outros 
danos, não satisfeitos por essas políticas assistencialistas hoje existentes 
(RODRIGUES apud GONÇALVES, 2011, p. 85). 

 

O jargão popular “o molho sai mais caro que o peixe” se encaixa bem diante 

do exposto, principalmente quando relacionado aos graus de jurisdição e 

interposição de recursos, que, por sua vez, desencorajam as classes mais 

abastadas da sociedade, fazendo com que deixem de procurar o órgão Estatal para 

pleitear seus direitos. Contudo, a crítica referente ao presente tópico não visa 

abordar apenas a questão econômica do processo, mas sim o seu principal 

problema, a morosidade. Para afirmar que uma decisão é tempestiva, há que se 

olhar não apenas para o tempo propriamente dito, mas também para o grau de 

satisfação entre as partes. 

Os reflexos da intempestividade da tutela jurisdicional devem ser vistos com 

extrema seriedade, na medida em que estes incentivam a solução de conflitos por 
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meio da autotutela, desencorajam os jurisdicionados a recorrerem do Poder 

Judiciário e consequentemente prejudicam os que necessitam do amparo Estatal.  

Daniel Marques de Camargo arremata:  

 

As garantias de acesso à justiça devem ser plenas, e não podem existir 
óbices ao exercício regular dos direitos e garantias constitucionalmente 
previstos. É preciso haver uma prestação jurisdicional completa e 
tempestiva, até porque justiça tardia não é senão injustiça (2010, p. 49). 

 

Portanto, pode-se concluir que os princípios constitucionais são 

constantemente feridos na medida em que cada cidadão deixa de ingressar no 

Poder Judiciário e a cada decisão que percorre anos até chegar ao seu fim. Assim, 

percebe-se o enfraquecimento de uma das bases mais importantes do Estado 

Democrático de Direito, a cidadania.  
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3 TRIBUNAIS MULTIPORTAS, MEIOS ALTERNATIVOS DE 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS E A EFETIVAÇÃO DO DIREITO 

FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO 

 

3.1 Meios alternativos de resolução de conflitos 

 

Atualmente, a necessidade de encontrar vias alternativas que auxiliem para a 

desobstrução do sistema judiciário se tornou indispensável, visto que o ingresso aos 

tribunais lesam constantemente a população com seus diversos obstáculos. Dentre 

os vícios apresentados, evidencia-se a intempestividade, ou seja, o tempo excessivo 

que um processo leva para chegar ao seu fim, expondo a deficiência estatal na 

prestação e garantia dos direitos fundamentais. 

Acerca dos métodos alternativos de resolução de conflitos, Ana Caroline 

Vasconcelos Silva Reis e Juvêncio Borges Silva manifestam-se: 

 

Os métodos de resolução adequada de conflitos, embora remontem a 
tempos antigos, são hoje o reflexo de uma nova formatação prático-teórica 
devidamente adaptada à realidade atual, em que restou constatado que as 
formas tradicionais de resolução de conflitos não satisfazem mais os 
usuários do sistema, dada a numerosidade e complexidade das relações 
humanas existentes nos tempos atuais (2016, p. 63). 

 

Complementa, ainda, Vinícius José Corrêa Gonçalves:  

 

Ao se utilizar a expressão “meio alternativo”, reconhece-se que a via 
jurisdicional estatal ainda constitui o mecanismo padrão de resolução de 
conflitos, uma vez que toda alternativa faz referência a algum padrão. No 
entanto, é de se destacar que, hodiernamente, ante a ineficiência na 
prestação jurisdicional pelo Estado, em especial pelo perfil contencioso e 
pela pequena efetividade em termos de pacificação real das partes, as 
denominadas resoluções alternativas de disputas tendem a deixar de ser 
consideradas “alternativas” para passar a integrar a categoria de formas 
“essenciais” de resolução de conflitos, funcionando como verdadeiros 
equivalentes jurisdicionais, dada a substituição da decisão adjudicada do 
magistrado pela decisão conjunta das partes (2011, p. 136). 

 

Os meios não convencionais buscam assegurar a justa aplicabilidade das 

normas previstas bem como o amparo a via jurisdicional estatal, contribuindo para 

que o caminho formal passe a se tornar célere, efetivo e satisfatório. Deste modo, o 

ordenamento pátrio apresenta três possíveis técnicas alternativas para a resolução 

de conflitos: a arbitragem, a conciliação e a mediação.  
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A arbitragem é o método utilizado onde um terceiro imparcial se certifica 

sobre o direito existente, atribuindo o jeito exato para sua satisfação. Este meio se 

diferencia da via formal por ser uma atividade privada, ocorrendo pela vontade 

expressa dos litigantes, ou prevista em contrato antecedente (GONÇALVES, 2011). 

Embora se assemelhe em alguns aspectos ao processo judicial, o 

procedimento arbitrário ainda encontra-se presente somente nos grandes centros 

urbanos, sendo utilizado principalmente por empresas e corporações, devido a sua 

celeridade e baixa onerosidade. A falta de popularidade deste mecanismo 

demonstra que os meios alternativos ainda são uma realidade distante da população 

brasileira.  

O caminho conciliatório por sua vez aparece como o mais empregado e 

conhecido no processo Judicial brasileiro, bem como nas iniciativas processuais do 

Poder Judiciário. Esta forma de autocomposição é exercida por juízes, auxiliares ou 

funcionários da justiça, onde se estabelece um dialogo inter partes, buscando o fim 

do conflito por uma decisão aceitável e exequível para ambos os envolvidos 

(GONÇALVES, 2011). 

Finalmente, a mediação pode ser vista como uma intervenção por um terceiro 

neutro que procura propiciar o dialogo entre as partes, ou incentivar um dialogo 

ainda não existente. Tal mecanismo permite que os conflitantes encontrem a melhor 

forma de acomodar seus interesses, resolvendo não só a questão controversa, mas 

também a própria relação desgastada, fazendo com que o terceiro imparcial seja 

apenas um catalisador para a resolução do conflito (GONÇALVES, 2011). 

Diante do exposto, pode-se entender que os meios alternativos descritos 

acima se adéquam à realidade socioeconômica do País, tendo em vista que o Novo 

Código de Processo Civil inseriu em seu rito procedimental a audiência de 

conciliação ou mediação, buscando conceder maior presteza processual sem custos 

adicionais para as partes. 

O professor Kazuo Watanabe ressalta outras vantagens existentes em 

decisões proferidas através da conciliação ou mediação:  

 

Nos conflitos em que as partes estão em contato permanente, por exemplo, 
entre dois vizinhos, entre duas pessoas que pertencem a uma mesma 
associação ou empresa, entre marido e mulher, entre comerciante e seu 
fornecedor, e outros similares, é altamente desejável que a solução do 
conflito, na medida do possível, preserve a coexistência das pessoas 
envolvidas, com a continuidade das relações entre elas existentes. E 
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semelhante solução muito dificilmente poderá ser alcançada por meio de 
sentença. Somente com os meios consensuais, como a mediação e a 
conciliação, em que a busca da solução se dá com a direta participação das 
próprias partes interessadas, que conhecem melhor do que ninguém suas 
peculiaridades, suas necessidades e suas possibilidades, poderá ser 
encontrada a solução mais adequada para esse tipo de conflitos de 
interesses (2012, p. 88). 

 

Todavia, atenta-se que o emprego inadequado dos referidos institutos 

continua contribuindo para a insatisfação popular, de modo que a falta de preparo 

por aqueles que conduzem tais procedimentos segue causando prejuízo aos 

envolvidos no litígio. Observa-se que as modificações citadas no Novo Código de 

Processo Civil são guiadas por juízes, auxiliares e técnicos que não estão aptos a 

aplicá-las ao caso concreto, ou seja, não houve tempo para que o formalismo 

utilizado por estes servidores no código anterior fosse adaptado à nova tendência 

social, resultando na má utilização dos métodos alternativos de resolução de 

conflitos.  

De fato, conclui-se que os meios estudados apresentam benefícios 

substanciais para as partes, visto que estes buscam preservar suas relações, 

proporcionando maior contento, tempestividade e facilidade de acesso à dissolução 

dos litígios. Contudo, ressalta-se que a não popularização destas vias, assim como 

seu baixo aproveitamento, continuam concorrendo para agravar a realidade da 

máquina judiciária estatal.   

 

3.2 Os Tribunais Multiportas 

 

A ideia de um sistema judiciário abrangente, capaz de proporcionar às partes 

decisões justas e adequadas parece distante de acordo com as inúmeras 

adversidades apresentadas. O diagnostico que se tem é de insatisfação e descrença 

popular frente à atual estrutura dos tribunais brasileiros.     

Ao discorrer sobre este tema, Paulo César Santos Bezerra é incisivo: 

 

Esse uso, quase exclusivo, da via processual de solução dos conflitos, tem 
provocado custos não somente econômicos, para os que utilizam do 
processo, como um sentimento de angustia social gritante para os que 
deixam de buscar seus direitos e a solução de seus conflitos gerados pela 
contrariação de seus interesses, frente às dificuldades quase 
instransponíveis para os menos favorecidos. Isso, desenganadamente, 
levou o cidadão a desiludir-se frente ao que chama de “justiça” (BEZERRA 
apud GONÇALVES, 2011, p. 155).  
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É compreensível o ceticismo dos cidadãos com a justiça, uma vez que a via 

para alcançá-la os prejudica constantemente. A persistência de questões 

aparentemente irresolúveis da ensejo a imediata reforma do Poder Judiciário. Para 

Mancuso esta reestruturação deve ter traços “de perfil consensual, menos 

impactante, mais célere, desburocratizado, e tendencialmente duradouro, porquanto 

a composição vem alcançada mediante a participação dos interessados (e não com 

a exclusão deles), não sendo, pois, imposta coercitivamente” (apud GONÇALVES, 

2011, p. 156).     

Vinícius José Corrêa Gonçalves assim justifica sua opinião:  

 

Adota-se, para isso, a visão de que o acesso à justiça não significa 
possibilitar que todos possam chegar à corte, mas que a justiça possa ser 
alcançada num contexto em que as partes se insiram, seja pela autotutela 
(nos limites permitidos em lei), seja pela autocomposição (quando as partes 
resolvem o impasse com um acordo) ou pela heterocomposição (pela 
imposição da decisão por um terceiro, particular [árbitro] ou estatal 
[magistrado]), a depender do caso em concreto (2011, p. 156). 

 
 

Idealiza-se, diante deste contexto de mudanças, a possível concretização dos 

Tribunais Multiportas, um sistema de acesso à justiça igualitário e multifacetário, que 

busca proporcionar aos jurisdicionados a possibilidade de escolha, de acordo com o 

caso concreto, para a resolução de conflitos pela via mais adequada.    

 

3.2.1 Surgimento 

 

Para entender a sistemática dos Tribunais Multiportas é necessário que se 

faça a análise do seu surgimento, conceito e funcionamento, tópicos que serão 

objeto de estudo nas páginas subsequentes.  

Segundo Vinícius José Corrêa Gonçalves:  

 

A ideia dos Multi-door Courthouses surgiu no ano de 1976 em Washington, 
numa conferência denominada Pound Conference, que foi patrocinada pela 
American Bar Association342 (ABA), por órgãos estatais e pelos 
presidentes de tribunais norte-americanos. Essa conferência tinha como 
foco principal um discurso proferido em 1906 em outra conferência 
organizada pela ABA, proferido por Dean Roscoe Pound, professor da 
Universidade de Harvard, intitulada The causes of popular dissatisfaction 
with the administration of Justice (As causas da insatisfação popular com a 
administração da Justiça) (2011, p. 157). 
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A explicação do evento de 1976 por Stephen Goldberg, Frank Sander, Nancy 

Rogers e Sarah Cole ajuda:  

 

Na Conferência Pound de 1976, juristas destacados e advogados 
manifestaram preocupação com o aumento da despesa e atraso para as 
partes num sistema judiciário abarrotado. Uma força-tarefa resultante da 
conferência ficou intrigada com a visão do professor Frank Sander de um 
tribunal que não era simplesmente um tribunal, mas um centro de resolução 
de conflitos em que o reclamante, com a ajuda de um auxiliar de triagem, 
seria dirigido para o processo (ou sequência de processos) mais apropriado 
para um determinado tipo de caso. A força-tarefa recomendou o 
financiamento público de programas-piloto, usando a mediação e a 
arbitragem, e o novo comitê da American Bar Association em resolução de 
conflitos incentivou a criação de três modelos de “Tribunais Multiportas” 
(GOLDBERG et al., apud GONÇALVES, 2011, p. 158). 

 

Nota-se que o fator resultante para a Conferência Pound, se assemelha com 

a realidade que vivencia o jurisdicionado no Brasil. A preocupação de estudiosos e 

juristas, diante de um sistema judiciário abarrotado, foi decisiva para a criação do 

modelo multiportas de acesso à justiça.    

No referido evento Frank Sander idealizou um tribunal com diversas portas de 

acesso, de acordo com cada meio de resolução de conflitos, dando origem ao termo 

“Multi-door Courthouses”, que se entende por um modelo de organização judiciária 

multifacetária, visando buscar a dissolução do litígio pelo método mais adequado, 

desobstruindo a via ordinária (GONÇALVES, 2011). 

O professor Vinícius José Corrêa Gonçalves elucida o exposto da seguinte 

forma:  

 

Sander visualizou que o sistema judiciário era bem sucedido em resolver 
conflitos na área de direito tributário, por exemplo, o que não ocorria com a 
mesma eficiência no setor de direito de família. No direito trabalhista, por 
sua vez, notou que a maior parte dos conflitos submetidos à apreciação 
judicial era resolvida pela utilização da arbitragem. Dessa forma, observou 
que o sistema judiciário tradicional obtinha diferentes impactos nos diversos 
tipos de conflitos a ele submetidos, o que o direcionou para a criação dos 
Tribunais Multiportas (2011, p. 158-159). 

 

A sagacidade de Sander ao observar que a atuação do Poder Judiciário na 

época dava aos cidadãos diferentes resultados, seja positivo em algumas esferas, e 

negativo em outras, ensejou a criação dos Tribunais Multiportas, onde o caso 

concreto é direcionado a melhor maneira para sua resolução, proporcionando 

igualdade satisfatória aos que recorrem deste meio.  
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3.2.2 Conceito e funcionamento 

 

Advindo de uma concepção introduzida por Frank Sander, a aplicabilidade 

dos Tribunais Multiportas é de difícil compreensão, já que sua efetivação depende 

de alguns fatores determinantes que não são conhecidos no sistema judiciário 

brasileiro.  

Com clareza habitual, Vinícius José Corrêa Gonçalves conceitua o sistema 

Multiportas do seguinte modo:   

 

O Tribunal Multiportas pode ser conceituado como um centro de resolução 
de conflitos multifacetário que se baseia na noção de que o sistema judicial 
moderno não deveria possuir apenas uma porta que levasse todos os 
litígios ao processo judicial, mas várias portas que conduzissem a variados 
meios de resolução de controvérsias. Basicamente, o Tribunal Multiportas 
consiste num sistema judiciário que acolhe, num mesmo local, diversas 
modalidades de resolução de litígios (heterocompositivas, autocompositivas 
e híbridas; judiciais e não judiciais), a fim de que seja possível direcionar o 
conflito ao melhor método para a sua resolução (2011, p. 160). 

 

A partir do conceito apresentado, percebe-se que as diversas formas de 

resolução de conflitos, acolhidas em um único local, podem ocasionar inúmeros 

benefícios às partes, como o poder de escolha, a preservação das relações 

pessoais, a participação efetiva dos envolvidos no litígio, o baixo custo, e a 

velocidade em que as decisões são proferidas.  

No aspecto prático, o sistema estudado é composto por uma mesa de entrada 

de casos chamada “intakes”, junto com um centro de diagnóstico, onde servidores 

habilitados analisam o acontecimento descrito e direcionam posteriormente os 

litigantes para o método mais adequado. O procedimento de triagem e 

encaminhamento das partes ocorre no próprio tribunal, que oferece também as 

diferentes vias alternativas para a recepção dos conflitos (GONÇALVES, 2011). 

A respeito deste procedimento inicial, Vinícius José Corrêa Gonçalves orienta:  

 

Os especialistas (intake staff ou screening officers) são treinados para 
examinar os diversos tipos de litígios e avaliar suas características por meio 
da história e da dinâmica do conflito. Os critérios utilizados são múltiplos, e 
vão desde identificar se estão em discussão apenas matérias de fato ou de 
direito, se existem ameaças pessoais ou dano à propriedade, se há 
intensidade na relação entre as partes, se há disparidade econômica e 
disposição para estabelecer um diálogo entre elas, até mesmo saber se o 
caso é simples ou complexo. Durante a entrevista inicial, devem ser 
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discutidos todos os aspectos do conflito e a situação pessoal de cada 
envolvido, que são confrontados com um protocolo previamente elaborado 
pela equipe de especialistas, buscando dar uniformidade aos 
procedimentos, mas se mantendo o reconhecimento da particularização de 
cada caso (GONÇALVES, 2011, p. 162). 

 

O funcionamento dos Tribunais Multiportas, depende de funcionários 

extremamente capacitados, que possam garantir seu desempenho de modo 

pertinente, sendo que a análise de cada caso pode ser percebida como a fase vital 

desse sistema, já que é em decorrência desta análise que as demandas serão 

direcionadas ao método correto. 

Pode-se afirmar que um dos aspectos mais complexos deste sistema, 

encontra-se em estabelecer critérios que sejam capazes de orientar a demanda para 

o método adequado, ou até mesmo para a via ordinária. Apesar disso, pode-se 

chegar a alguns denominadores comuns. Sabe-se, portanto, que o processo formal 

é indicado para litígios que envolvam questões de ordem pública e direitos 

indisponíveis, já os métodos de solução autocompositivas (mediação ou conciliação) 

e heterocompositivas (arbitragem) ficam com os demais casos (GONÇALVES, 

2011).  

As principais características que diferenciam os Tribunais Multiportas do 

Poder Judiciário no Brasil, podem ser ponderadas da seguinte forma: o sistema 

multiportas busca agregar em um único local os meios alternativos e a via formal, 

possibilitando que a contenda descrita seja encaminhada ao melhor método para a 

sua resolução. Atenta-se também para o emprego de pessoas qualificadas na 

triagem dos casos, e posteriormente o direcionamento das partes, visto que tal 

procedimento é tido como essencial para o desempenho destes tribunais. 

Em suma, a técnica pluriprocessual dos Tribunais Multiportas tende a 

privilegiar tanto as partes, quanto o próprio Estado, já que tal organização tem como 

objetivo complementar a estrutura do sistema judiciário, auxiliando para a 

desobstrução da via ordinária.  

 

3.2.3 Experiências norte-americanas 

 

Explorado a concepção e suas particularidades, abordar-se-á o 

funcionamento dos Tribunais Multiportas no campo prático e os resultados já obtidos 

após a sua implementação.   
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O primeiro Tribunal Multiportas, foi introduzido no ano de 1985 junto à 

Superior Court of the District of Columbia. Em decorrência do sucesso desta 

experiência, em 1989, o programa foi integrado permanentemente a este tribunal 

como uma de suas divisões (GONÇALVES, 2011). 

Vinícius José Corrêa Gonçalves acrescenta:  

 

Com o passar dos tempos, e devido ao grande sucesso alcançado pelos 
projetos, iniciou-se um movimento de expansão dos Multi-door Courthouses 
por todo o território norte-americano. Atualmente, eles encontram-se 
espalhados por quase todos os Estados-membros desse país, alcançando 
excelentes resultados na seara das resoluções de conflitos e, 
consequentemente, atingindo altos índices de pacificação social. Há 
notícias, por exemplo, de que no Middlesex Multi-door Courthouse 
(Cambridge – Massachusetts) ocorrem acordos em aproximadamente 63% 
(sessenta e três por cento) de todos os casos submetidos ao tribunal (2011, 
p. 171). 

 

Os efeitos positivos ocorreram desde o projeto piloto, que acarretou na 

instalação dos demais Tribunais ao longo do território americano. Os benefícios 

apresentados incluem um alto grau de satisfação entre as partes, visto que a grande 

maioria dos casos resulta em acordo.  

De acordo com Mauro Cappelletti:  

 

Por impressionantes que possam ser os registrados noutros países, é nos 
Estados Unidos que ADR se tornou o núcleo dos desenvolvimentos mais 
sensacionais. O atual diretor da American Bar Foundation, Prof. Bryant 
Garth, agudamente observou que, diversamente de quanto ocorre em 
alguns países europeus, o acesso à Justiça não é visto ali como um “direito 
social”, mas antes como um “problema social”, do qual uma solução 
consiste em retirar dos tribunais boa quantidade de litígios. ADR adquiriu 
tamanha importância nos Estados Unidos que passou a ser objeto de 
cursos básicos em Faculdades de Direito (CAPPELLETTI apud 
GONÇALVES, 2011, p. 171). 

 

Em conformidade com a cultura norte-americana, o sistema multiportas 

demonstrou por meio de seus proveitos ser o método apropriado para a dissolução 

de conflitos, concluindo que as ADRs (Alternative Dispute Resolution) constituem o 

melhor caminho para a pacificação social.  

 

3.3 Possibilidade de adaptação dos tribunais multiportas à realidade brasileira 

 

A reforma de um sistema tão complexo e importante quanto o Poder 

Judiciário, deve ocorrer de forma cuidadosa, já que é por esse instrumento que os 
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cidadãos pleiteiam seus direitos. A seguir, se estudará a possibilidade de adaptação 

dos Tribunais Multiportas ao modelo jurídico brasileiro.  

Os motivos que levam a pensar na reestruturação de todo um aparato jurídico 

é o caos em que se encontra este aparato, visto que o mesmo é constantemente 

sobrecarregado com o excesso de demandas. Ressalta-se também que a falta de 

servidores e poucas alternativas, contribuem com o tempo excessivo para dar vazão 

aos processos existentes.  

A jurista Mariana Hernandez Crespo promoveu um fórum para estudar a 

viabilidade de implantação dos Tribunais Multiportas no Brasil. Para este estudo, 

foram chamados juízes de direito, docentes na área jurídica e estudantes, que em 

um primeiro plano, por conhecimentos prévios, reconheceram a grave situação do 

Poder Judiciário nacional da seguinte forma (GONÇALVES, 2011):    

 

O próprio Judiciário está abarrotado e admite a entrada de mais casos do 
que pode processar adequadamente. [...] Tem havido tentativas de melhoria 
que pouco tem feito para aliviar a situação. Esforços para oferecer 
assistência jurídica gratuita às partes de baixa renda, simplificar a legislação 
processual, e fornecer mais informações sobre os direitos, embora úteis, 
não têm sido suficientes para criar um acesso adequado à justiça. Com 
efeito, os participantes, por unanimidade, disseram que o Judiciário precisa 
ser reestruturado a fim de tornar o processo judicial mais eficiente, 
acessível, racional e equânime (CRESPO apud GONÇALVES, 2011, p. 
177). 

 

Para aplicar um sistema norte-americano no Brasil, é necessário se atentar a 

algumas diferenças evidentes entre os países, como o fator histórico, cultural, social 

etc. Novamente os participantes do fórum realizado se manifestaram, desta vez, 

assinalando da seguinte forma alguns pontos necessários para a efetiva 

concretização do sistema multiportas em território nacional:  

 

[...] a) promoção das características e da utilização dos diferentes métodos 
de solução de controvérsias, tanto por advogados quanto por cidadãos 
comuns; b) inclusão de cursos sobre meios alternativos de resolução de 
litígios no currículo das universidades e nas disciplinas técnicas que 
possuírem um foco sobre a questão do conflito, especialmente entre os 
advogados que necessitem de educação nessa área; c) incentivos para a 
formação multidisciplinar dos profissionais que atuem na implementação 
desses métodos alternativos (os participantes do projeto de pesquisa 
notaram que será importante regulamentar o trabalho desses profissionais, 
bem como estabelecer uma compensação justa para os profissionais neste 
novo campo); d) uma infraestrutura que possa oferecer os diferentes 
métodos de solução de conflitos; e) acompanhamento e fiscalização de 
todos os itens apontados (CRESPO apud GONÇALVES, 2011, p. 178). 
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Observados todos os itens pontuados acima, percebe-se que a inserção dos 

Tribunais Multiportas no Brasil é perfeitamente adequada, desde que seja feita 

paulatinamente, começando por programas pilotos que testem a sua real eficácia em 

território pátrio.  As peculiaridades de cada país não devem impedir que os mesmos 

se adaptem a este sistema, que comprovadamente foi capaz de levar inúmeros 

benefícios a população das nações que já o utilizam.   

 

3.4 Ensino jurídico, políticas públicas e mudança de mentalidade 

 

O principal desafio da sociedade brasileira não consiste somente na 

reestruturação dos órgãos Estatais, mas também na mudança de mentalidade dos 

cidadãos e daqueles que detém participação efetiva para o funcionamento da 

máquina judiciária.    

Sobre a postura contenciosa dos operadores do direito, Kazuo Watanabe 

salienta que:  

 

O grande obstáculo, no Brasil, à utilização mais intensa da conciliação, da 
mediação e de outros meios alternativos de resolução de conflitos, está na 
formação acadêmica dos nossos operadores do Direito, que é voltada, 
fundamentalmente, para a solução contenciosa e adjudicada dos conflitos 
de interesses. Vale dizer, toda ênfase é dada à solução dos conflitos por 
meio de processo judicial, onde é proferida uma sentença, que constitui a 
solução imperativa dada pelo juiz como representante do Estado. É esse o 
modelo ensinado em todas as Faculdades de Direito do Brasil. Quase 
nenhuma faculdade oferece aos alunos, em nível de graduação, disciplinas 
voltadas à solução não-contenciosa dos conflitos. [...] a mentalidade forjada 
nas academias e fortalecida na práxis forense é aquela já mencionada, de 
solução adjudicada autoritativamente pelo juiz, por meio de sentença, 
mentalidade essa agravada pela sobrecarga excessiva de serviços que têm 
os magistrados [...] (WATANABE apud GONÇALVES, 2011, p. 197-198). 

 

Para Boaventura de Sousa Santos, “sem uma outra cultura jurídica não se faz 

nenhuma reforma”. Assim sendo, tudo começa com a graduação, onde os 

acadêmicos podem se conscientizar sobre os pontos positivos dos métodos 

alternativos, dando maior publicidade e aplicabilidade a tais mecanismos (apud 

GONÇALVES, 2011, p. 195).    

Vinícius José Corrêa Gonçalves assim formula sua ideia a respeito do 

assunto:  

[...] Em relação à formação do jurista, duas posturas básicas são 
imprescindíveis para esse fim: a) modificação das matrizes curriculares dos 
cursos jurídicos, incluindo-se uma disciplina autônoma obrigatória para o 
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estudo aprofundado dos meios alternativos de resolução de conflitos, nas 
esferas teórica e prática, a fim de gerar profissionais capacitados para a 
solução pacífica e democrática dos litígios; b) insistência na internalização 
de uma postura ética pelos profissionais do Direito, no sentido de possuírem 
uma obrigação ética de explicar aos seus clientes as diversas possibilidades 
de resolução de controvérsias existentes, como elas funcionam, quais as 
vantagens e desvantagens, enfim, promover uma abrangente orientação 
(2011, p. 198-199). 

 

No que concernem os jurisdicionados, a constituição e a execução de 

políticas publicas que visem propagar informações sobre os meios alternativos de 

resolução de conflitos, bem como o funcionamento dos Tribunais Multiportas, são 

medidas necessárias para a busca pela pacificação social (GONÇALVES, 2011).  

O aspecto hostil está entranhado na sociedade brasileira, de modo que 

somente a mudança na estrutura do Poder Judiciário, não seja suficiente para alterar 

a realidade em que se vive. É necessário que a cultura do litígio se torne a cultura da 

pacificação, onde todas as partes do processo tenham interesse em resolve-lo da 

melhor maneira possível, buscando associar a preservação das relações pessoais, 

com a satisfação dos envolvidos no conflito.   

 

  

 

 

  



42 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos estudos apresentados, nota-se que a crise vivenciada pelo Poder 

Judiciário ocorre por graves fatores que ainda não foram totalmente sanados. Dentre 

estes fatores, podem-se destacar a obstrução do acesso à justiça, a descrença 

popular diante do sistema judiciário brasileiro, a falta de estrutura e de servidores 

capacitados, e a postura no ensino jurídico das faculdades e universidades do País. 

Para responder o anseio social de reforma, os elementos mencionados acima 

devem ser dissolvidos paulatinamente, de modo que a reestruturação dos tribunais 

seja apenas uma etapa a ser cumprida, nesse longo processo de mudanças.  

Deste modo, conclui-se que mesmo após a alteração significativa no âmbito 

cível, introduzida pelo Novo Código de Processo Civil no que diz respeito à 

audiência de conciliação ou mediação, observa-se que tal alternativa não é 

suficiente para remediar tantos problemas enfrentados pelo jurisdicionado.  

O abarrotamento de processos continua atingindo o sistema judiciário de 

forma crescente, na medida em que a população se socorre deste único sistema 

para pleitear seus direitos. É preciso que ocorra a conscientização sobre os métodos 

alternativos de resolução de conflitos, bem como se atentar para os benefícios que 

estes institutos apresentam. 

Assim, o ensino jurídico também deve ser modificado, de forma que se altere 

a grade dos cursos de Direito no País, introduzindo os estudos de tais métodos 

como uma das ramificações do Direito Processual Civil.  

Aos profissionais que fazem parte deste cenário, a mudança de mentalidade 

deve realizar-se através de cursos e orientações, para que estes possam esclarecer 

e incentivar os envolvidos no litígio a buscarem a melhor alternativa para a sua 

resolução. 

Por fim, a possibilidade de adaptação do Sistema Multiportas à realidade 

brasileira deve ser estudada com extrema importância, e ser vista como uma 

possível saída para a atual crise que enfrenta o Poder Judiciário. Os Tribunais 

Multiportas contemplam os métodos consensuais de resolução de conflitos, que, em 

harmonia com a via ordinária, buscam trazer privilégios significativos para as partes.    

 Para que haja a efetividade da tutela jurisdicional, é necessário observar as 

vias alternativas, sendo estes institutos capazes de fornecer resultados positivos, 
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como decisões tempestivas e de baixo custo, preservação das relações inter partes, 

auxiliando também na desobstrução de todo o aparato judicial. A mudança é 

indispensável e deve ter início de forma rápida, para que os direitos e garantias 

fundamentais não continuem sendo violados pelo órgão que deveria preservá-los.  
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