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POR MÔNICA SIFUENTES -- --~---~--

"Uma das proposições dignas de nota, vi

sando a emprestar maior celeridade à reso

lução dos conflitos, poderia ser inspirada 

em experiência que vem sendo desenvolvida 

nos países anglo-saxônicos, referente à cria

ção dos chamados Tribunais 'Multiportas' 

('Multi-doar Courthouse'). 

No Tribunal Multiportas o sistema judicial 

acolhe no seu seio as formas híbridas de resolu

ção dos litígios entre o jurisdicional e o não juris

dicional. A concepção desse modelo alternativo 

de solução de litígios prevê a integração, em um 

único local, de vários modos de processamento 

de conflitos, tanto judiciais como extrajudiciais. 

Assim, em vez de haver apenas uma 'porta' - o 

processo judicial-, o Tribunal Multi portas englo

baria sistema bem mais amplo, com vários tipos 

de procedimento concentrados em verdadeiro 

'centro de Justiça', organizado pelo Estado, no 

qual as partes podem ser direcionadas à porta 

adequada a cada disputa." 





OLUÇÃ ITÍ lOS 

N
a escolha das respostas a dar 
à chamada "crise do Judiciá
rio", é imperativo efetuar a 
ponderação entre três di

mensões em que se encontra inserida 
a atividade judicial: a procura de uma 
decisão justa, o custo e o tempo decor
rido1. Acrescem a estes fatores o de ser 
a Justiça um serviço público, e como 
tal sujeito a restrições orçamentárias, o 
que torna a sua prestação diretamente 
dependente dos recursos existentes. 
Desse modo, a escolha do modelo a 
seguir depende dos recursos financei
ros disponíveis e deverá fundar-se em 
solução de compromisso, não só entre 
as três dimensões referidas, mas aten
dendo também às efetivas necessidades 
da comunidade e do mercado no seu 
enquadramento atuaF. 

PROPOSTA DE REFORM 
Com o propósito de evitar a ruptura 

dos sistemas judiciais, os diversos go-
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vernos têm promovido uma pluralid:rd<? 
de reformas, notadamente da admini·; 
tração judicial. A análise compara.:L.t 
dos modelos existentes e os estudos d ~ 

sociologia da administração da )usti C<I 
em alguns países permitem enquadr<u. 
essas reformas em quatro tipos': 

l) Aumento do quanrirntiuo do ;.; 
recursos (mais juízes, mais tribunai~ . 

mais funcionários, mais equipamen
tos). É defendida, em regra. pelos pro
fissionais das carreiras jurídicas, ma:-: 
encontra óbice na incapacidade finan 
ceira do Estado e na impossibilidade de 
alargar indefinidamente o orçamento 
da Justiça; 

2) l'v1Pllzor gesrrlo de. rec: ursos. re
forma "tecnocrática e de gestão". 
efetivada por órgão de administra
çüo constituído para esse fim, o que 
envolverá alterações na divisão do 
trabalho judicial, na delegação do 
trabalho de rotina, resultando em 
maior aceleração do processo judicial. 
l~ defendida pelos cientistas sociais, 
administradores e políticos e encontra 
r~: sist[·ncias principalmente entre os 
pr<ípr·ios magistrados e advogados, 
preocupados com uma certa "perda" 
do controle da atividade judicial; 

3) Inot•uçrlo e rrcno/ogin, atuando na 
gestüo c concepção do sistema judicial. 
municiando-o de sofisticadas inovações 
técnicas, que vão do processamento 
autom<itico dos dados ao uso alargado 
da informütica, tecnologia de video
conl'nências, planejamento de longo 
prazo, criação de módulos de cadeias 
de decis;1o, entre outras. Essas reformas 
<:'twolvem a criação de novos perfis 
profissionais e novas formas processu
ais, pelo que, se aplicadas, produzirão 
alterações profundas na organização 
do trabalho e no atual sistema de auto
ridade e hierarquia; 

4) Alrernmil'as (/O modelo formal. 
elaboração de modos e formas alter
nativas ao modelo tradicional, formal 
e profissionalizadn que tem dominado 
a administração ela Justiça. Os novos 
modelos emergentes têm constituído, 
nos Estados Unidos da América, o 
movimento ADR (Alternative Dispute 
Resolution, ou, mais recentemente, 
Amicable Dispute Resolution). Consis
te na criação de processos, instâncias 
e instituições descentralizadas e infor
mais, que permitem desviar a procura 



dos tribunais para outras instâncias pú
blicas ou privadas. O movimento ADR 
tem como premissas fundamentais a 
diminuição da duração e o custo dos 
processos e simplificação da comple
xidade dos procedimentos4

• 

A reforma da administração da Jus
tiça passa, portanto, em sentido amplo, 
inevitavelmente pela adoção de um mo
delo distinto do atual, compreendendo 
uma articulação entre os vários tipos de 
reformas propostas e designadamente a 
criação de processos, instâncias e insti
tuições relativamente descentralizadas, 
informais e desprofissionalizadas, que 
sejam alternativas, que substituam ou 
complementem, em áreas determina
das, a administração tradicional da Jus
tiça e a tornem, em geral, mais rápida, 
mais barata e mais acessível. 

EXPERIÊNCIAS EM CURSO 
NO BRASIL 

Já há várias experiências em curso 
no Brasil, com esse propósito de des
centralização. No âmbito da moderni
zação dos serviços administrativos dos 
tribunais também os avanços têm sido 
notórios. Pode ser citado, apenas como 
exemplo, o modelo de administração 
iniciado no Tribunal de Justiça de 
Santa Catarina (biênio 2000-2001). A 
reforma daquele conceituado Tribunal 
teve como ponto de partida o plane
jamento estratégico, fundando-se na 
premissa de "humanização da Justi
ça" por meio de "uma administração 
compartilhada e democrática, visando 
ao crescimento e ao desenvolvimento 
do Poder Judiciário catarinense, en
volvendo investimentos financeiros, 
transformações físicas, modificações 
nas estruturas administrativas, proble
mas sacio psicológicos de instabilidade 
e mudanças num ambiente de riscos e 
incertezas acentuados"5

• 

O plano incluiu, inicialmente, a 
mobilização da cúpula, passando pela 
sensibilização e envolvimento de todos 
os servidores e, depois, pelo diag
nóstico da instituição e definições 
estratégicas. Culminou com os pla
nos operacionais e acompanhamento 
dos projetos. O sistema possibilitou 
a dinamização de grande número de 
projetos e o monitoramento de suas 
ações, com o desenvolvimento de um 
sistema especialmente desenvolvi-

do para esse fim - o SisProject, que 
permitiu o cadastro dos programas, 
projetos, operações e ações, "além da 
montagem do orçamento do Tribunal, 
que, a partir do exercício de 2002, 
passou a ser compilado no conceito de 
orçamento-programa"6

• 

Outros tribunais têm adotado so
luções semelhantes, pelo Brasil afora, 
revelando a preocupação da quase 
totalidade dos órgãos judiciários com a 
otimização dos seus serviços. O Superior 
Tribunal de Justiça não tem fugido à 
regra. Ao contrário, seus serviços encon
tram -se cada vez mais informados pelos 
princípios de qualidade total7

• 

Experiência também digna de des
taque é a empreendida pelo Tribunal de 
Justiça de Goiás, que firmou Protocolo 
de Interação e Cooperação Técnica, 
Jurídico-Administrativa com a AGA 
-Associação Goiana dos Advogados e a 
Ordem dos Advogados do Brasil- Seção 
do Goiás, conforme relata Leon Frejda 
Szklarowsky: 

"(. .. ) o Tribunal goiano pôs à dispo
sição da Corte de Arbitragem um juiz 
de direito, na qualidade de supervisor, 
e um juiz coordenador de todas as 
Cortes de Conciliação e Arbitragem 
de Goiás, além do oficial de justiça, 
do mensageiro judicial e do escrivão. 
Este convênio estabelece as bases para 
as relações conjuntas no domínio da 
cooperação técnica, objetivando a pa
cificação entre os jurisdicionados, no 
âmbito da legislação civil, comercial 
e administrativa, por intermédio da 
mediação, conciliação e arbitragem. 
Também o processo, que tramita pela 
Justiça Comum, poderá, a requerimento 
de qualquer das partes, ser remetida 
para a Corte Arbitral, para tentativa de 
autocomposição ou julgamento8

• 

Não há negar, portanto, que a crise 
do Poder Judiciário teve aspectos positi
vos, sendo talvez o maior deles a própria 
constatação da necessidade da reforma 
dos métodos tradicionais de solução 
dos litígios. 

Nesse passo, a instituição dos Jui
zados Especiais de Pequenas Causas 
foi verdadeiro marco de uma nova era, 
em que se tornou concreto o princí
pio constitucional de amplo acesso à 
Justiça. Milhares de causas de peque
na repercussão econômica, mas que 
representavam muitas vezes grandes 

transtornos no cotidiano das pessoas e 
c~rtamente nunca chegariam aos tribu
nais, passaram a ter um processamento 
rápido, satisfatório para os padrões até 
então considerados normais. Basta dizer 
que, em janeiro deste ano, o Conselho 
da Justiça Federal liberou valor superior 
a cento e oitenta milhões de reais aos 
cinco Tribunais Regionais Federais para 
pagamento de sentenças de pequeno 
valor contra a Previdência. Essas sen
tenças, dadas em dezembro de 2005 
principalmente nos Juizados Especiais 
Federais, referem-se a um total de 19.708 
ações em todo o País. 

No entanto, muito há ainda a ser 
feito, notadamente quanto ao aprimo
ramento da efetividade e racionalidade 
dos serviços prestados. 

OS TRIBUNAIS MULTIPORTAS 
Uma das proposições dignas de 

nota, visando a emprestar maior ce
leridade à resolução dos conflitos, 
poderia ser inspirada em experiência 
que vem sendo desenvolvida nos países 
anglo-saxônicos, referente à criação 
dos chamados Tribunais Multiportas 
("Multi -doar Courthouse"). 

Galanter assim retrata a evolução 
dos programas de resolução alternativa 
de litígios nos países anglo-saxônicos: 

"Em meados dos anos 70, as vias 
'alternativas' eram, geralmente, ainda 
encaradas como esquemas de recurso 
destinados a lidar com questões me
nores ou marginais, não merecedoras 
de um tratamento judicial completo. 
Contudo, a RAL (Resolução Alternati
va de Litígios - ou ADR - Alternative 
Dispute Resolution) logrou deslocar-se 
-ou pelo menos é a isso que aspira- da 
periferia do trabalho jurídico para o seu 
centro. Muitos tribunais, tanto federais 
como estaduais, acrescentaram aos 
seus repositórios institucionais certos 
instrumentos característicos da RAL 
- incluindo programas de arbitragem 
e de mediação a funcionar em anexo 
aos tribunais"9• 

O autor retrata as experiências em 
curso, com vistas à criação dos chama
dos Tribunais Multiportas ("Multi-doar 
Courthouse"), em cuja concepção se 
prevê venha a integrar, num único 
estabelecimento, vários modos de pro
cessamento de conflitos, incluindo a 
via judicial. l> 
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No Tribunal Multiportas o sistema 
judicial acolhe no seu seio as formas 
híbridas de resolução dos litígios entre 
o jurisdicional e o não jurisdicional. A 
concepção desse modelo alternativo 
de solução de litígios prevê a inte
gração, em um único local, de vários 
modos de processamento de conflitos, 
tanto judiciais como extrajudiciais. 
Assim, em vez de haver apenas uma 
"porta" - o processo judicial-, o Tri
bunal Multiportas englobaria sistema 
bem mais amplo, com vários tipos de 
procedimento concentrados em ver
dadeiro "centro de Justiça", organizado 
pelo Estado, no qual as partes podem 
ser direcionadas à porta adequada a 
cada disputa. 

A principal característica do novo 
sistema está no seu procedimento 
inicial: ao se apresentar perante de
terminado tribunal, a pessoa passa 
por uma triagem para verificar qual 
processo seria mais recomendável 
para o conflito que a levou ao Poder 
Judiciário. Pode, assim, ser direcio
nada primeiramente para a porta 
da administração pública ou, então, 
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para a porta dos conciliadores extra
judiciais, antes de ser encaminhada 
à Justiça to. 

Nessa perspectiva, o acesso à Justiça 
deve ser entendido como o acesso ao 
órgão (ou terceiro) que os litigantes 
considerem mais legítimo e adequado 
para a resolução do seu litígio e defesa 
dos seus direitos. Esse terceiro pode, 
portanto, tanto ser um tribunal judicial, 
como qualquer outra entidade que cum
pra essa finalidade. A questão funda
mental é, somente, que a terceira parte 
escolhida pelo cidadão para resolver o 
seu litígio não lhe seja imposta, mesmo 
que sutilmente, pelas estruturas sociais, 
mas corresponda, pelo contrário, ao 
meio mais acessível, próximo, rápido e 
eficiente de tutela dos seus direitos. 

No entanto, a limitação do acesso 
aos tribunais judiciais poderá ser per
mitida para os "litígios de massa", ou 
de "baixa intensidade" ou em que não 
haja verdadeiro conflito. Espera-se, 
afinal, que os tribunais judiciais possam 
oferecer justiça de qualidade, cuja ratio 
seja, em primeiro lugar, a promoção e 
defesa dos direitos dos cidadãos. 

,: . t,~;;~.:;~&. t.•~'li.~ ~E 
tl.~~v~:~ ·; ~(1 e· ... --~~~ 

A experiência do Tribunal Multi por
tas poderia ser largamente utilizada no 
Brasil, principalmente na área previden
ciária. As questões contra o INSS repre
sentam hoje nada menos que 70% das 
demandas em primeira instância, em 
curso nos Juizados Especiais Federais. 

Isso porque, paradoxalmente, uma 
vez facilitado o acesso à Justiça, houve 
notória diminuição da procura pelos 
órgãos previdenciários para a postu
lação de pedidos tais como aposen
tadoria e revisão de benefícios, antes 
do ingresso na via judicial. Houve, em 
conseqüência, significativo aumento 
do número de processos judiciais nos 
quais não se tem caracterizado o confli
to de interesses que, em regra, justifica 
a atuação judicial, pois o pedido não 
chega sequer a ser analisado na via 
administrativa. Desse modo, se por 
um lado se vê a ampliação do acesso à 
Justiça, por outro parece ocorrer verda
deira transformação do Judiciário em 
administrador de questões públicas, 
passando a assumir funções executivas 
que não são rigorosamente suas. 



"No âmbito da modernização dos serviços administrativos dos tribunais também os avanços têm 
sido notórios. Pode ser citado, apenas como exemplo, o modelo de administração iniciado no Tri
bunal de Justiça de Santa Catarina (biênio 2000-200 1). A reforma daquele conceituado Tribunal teve 
como ponto de partida o planejamento estratégico, fundando-se na premissa de 'humanização da 
Justiça' por meio de 'uma administração compartilhada e democrática'." 

A perdurar esse estado de coisas, o 
resultado é facilmente previsível: incapa
cidade para atender à enorme demanda. 
E era uma vez o Juizado Especial. Abriu
se a porta de entrada, mas esqueceu-se 
de abrir também a de saída. 

Valeria a pena meditar sobre a con
veniência da adoção do modelo das 
multi portas, em que, num mesmo local, 
quem sabe no mesmo prédio onde fun
cionassem os Juizados Especiais, fosse 
oferecida ao cidadão a oportunidade de 
resolver o seu problema primeiramente 
no órgão previdenciário. De forma bas
tante simples, com a cooperação dos 
Poderes Executivo e Judiciário, seria re
solvida a maioria dos casos, sem o custo 
do processo judicial. A simplificação dos 
caminhos que levam à resolução das de
mandas é o elemento orientador de um 
processo inevitável de reforma, somente 
justificável se for feito para atender ao 
cidadão, que deve ser, a todas as luzes, 
o foco irradiador da legitimidade do 
sistema, para quem, ao final, se busca 
a realização da Justiça. • 
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