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RESUMO

O Estado Democrático de Direito propõe e impulsiona a utilização das formas consensuais de resolução de conflitos que superem o modelo 
judicial tradicional. Tais meios consensuais de solução de litígios vêm sendo aprimorados, explorados e praticados no Brasil aos poucos. Portas 
foram abertas com a Resolução nº 125 de 29 de novembro de 2010 do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de 
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário. O objetivo desse estudo é apresentar o Sistema Multiportas e 
demonstrar sua característica de direcionar qual procedimento é o mais recomendável para abordar o conflito, ou seja, proporciona às partes, 
alternativas em escolher a forma de solução mais adequada ao litígio cerne da demanda. Tal sistema infere na possibilidade, por parte do 
jurisdicionado e de seu advogado, na escolha de qual porta quer abrir e utilizar para resolução de conflitos: negociação, mediação, conciliação ou 
resolução judicial. Após essas considerações demonstra que o Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015 e a Lei da Mediação – Lei 
13.140/2015 estimulam métodos nos quais as partes possam construir seus próprios resultados sem a intervenção do terceiro juiz, envolvendo-as 
efetivamente na administração de seus problemas, praticando a democratização no âmbito da gestão e resolução de seus conflitos. Com isso, em 
razão as mudanças impostas nas leis descritas acima, a justiça brasileira dá subsídios e começa a tecer caminhos para a mudança do 
comportamento litigante para o diálogo. Desta maneira, mostra a necessidade da mudança de paradigma da cultura do contencioso para a 
cultura de pacificação, bem como o preparo e a adequação dos juristas e da sociedade em geral, pois as escolas de Direito brasileiras ainda 
priorizam solução das demandas de forma contenciosa, com a figura do advogado sempre combativo, com referências totalmente litigiosas. 
Assim, é preciso desmistificar a cultura do litígio e instaurar a comunicação na resolução de conflitos, afinal o cenário contemporâneo clama por 
isso e espera que os atores envolvidos tenham posturas mais colaborativas. Para a realização deste estudo, considerando a amplitude e 
abrangência do assunto, utiliza-se o método dedutivo empregando como forma de pesquisa o levantamento bibliográfico por meio de doutrinas 
e legislação, bem como estudos empíricos, sendo abordada inicialmente o sistema multiportas e após, a necessidade da mudança de paradigma, 
da cultura do contencioso para a cultura da pacificação. Por fim, o resultado esperado com a presente é demonstrar a necessidade de mudança 
de paradigma da cultura do contencioso para a pacificação de conflitos, devendo os juristas, bem como a própria sociedade utilizarem do Sistema 
Multiportas quando da necessidade de se resolver conflitos.
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