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Fase Postulatória

Pleadings

Complaint

Answer
Peças suscintas

Fase Saneatória

Fase Instrutória

Discovery

Partes exigem da
contraparte e de
terceiros a produção
de provas
Abrangente/custoso

Fase Decisória

Trial

Apresentação do
caso a Juiz/Juri
Opening Statements
Provas
Closing Statements

IMPACTO DO MOMENTO DE ACESSO À PROVA

Após a Fase Postulatória (Civil Law)

Antes do Trial (Common Law)

IMPACTO DO MOMENTO DE ACESSO À PROVA

Após a Fase Postulatória (Civil Law)

Antes do Trial (Common Law)

Dificuldade em avaliar riscos antes de
incorrer custos

Redução de assimetria informacional
antes de altos custos do Trial:
autocomposição

IMPACTO DO MOMENTO DE ACESSO À PROVA

Após a Fase Postulatória (Civil Law)

Antes do Trial (Common Law)

Incerteza quanto a fatos que adversário
Dificuldade em avaliar riscos antes de
efetivamente provará: princípio da
incorrer custos
eventualidade

Possibilidade
Redução dede
assimetria
focar argumentação
informacional
em
fatos
antes
conforme
de altosprova
custos
efetivamente
do Trial:
autocomposição
produzida

IMPACTO DO MOMENTO DE ACESSO À PROVA

Após a Fase Postulatória (Civil Law)

Antes do Trial (Common Law)

Incerteza quanto a fatos que adversário
Fase postulatória: Juntada apenas de
efetivamente provará: princípio da
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eventualidade

Possibilidade de focar argumentação em
Pre-Trial: documentos produzidos em
fatos conforme prova efetivamente
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produzida
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Após a Fase Postulatória (Civil Law)
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Fase
Submissões
postulatória:
escritas:
Juntada
Menos
apenas
provas
de
disponíveis
documentos
durante
à disposição
fase postulatória
da parte

Submissões escritas: Mais provas
Pre-Trial: documentos produzidos em
disponíveis antes do Pleading (Witness
Discovery, Witness Statements, etc.
Statements) e do Trial (Discovery)

IMPACTO
ACESSO
DO M
À OMENTO
PROVA: ADE
PROXIMAÇÃO
ACESSO À P?ROVA

CPC/1973: Produção Antecipada de Prova
Art. 847. Far-se-á o interrogatório da parte ou
a inquirição das testemunhas antes da
propositura da ação, ou na pendência desta,
mas antes da audiência de instrução:
I - se tiver de ausentar-se;
II - se, por motivo de idade ou de moléstia
grave, houver justo receio de que ao tempo
da prova já não exista, ou esteja
impossibilitada de depor.
Art. 849. Havendo fundado receio de que
venha a tornar-se impossível ou muito difícil a
verificação de certos fatos na pendência da
ação, é admissível o exame pericial.
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CPC/2015:
CPC/1973: Produção Antecipada
deProdução
Prova Antecipada de Prova
Art. 847. Far-se-á o interrogatório da parte ou
a inquirição das testemunhas antes da
A produção
propositura da ação, ouArt.
na 381.
pendência
desta, antecipada da prova será
admitida nos casos em que:
mas antes da audiência de instrução:
I - haja fundado receio de que venha a tornarI - se tiver de ausentar-se;
se impossível
ou muito difícil a verificação de
II - se, por motivo de idade
ou de moléstia
na pendência da ação;
grave, houver justo receio decertos
que aofatos
tempo
II - a ou
prova
a ser produzida seja suscetível de
da prova já não exista,
esteja
impossibilitada viabilizar
de depor.a autocomposição ou outro meio
adequado de solução de conflito;
III - oreceio
préviodeconhecimento
dos fatos possa
Art. 849. Havendo fundado
que
justificar
ou evitar
venha a tornar-se impossível
ou muito
difícil ao ajuizamento de ação.
verificação de certos fatos na pendência da
ação, é admissível o exame pericial.
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Federal Rules of Civil Procedure, Rules 26-37
CPC/2015:
Antecipada de Prova
CPC/1973: Produção Antecipada
deProdução
Prova (EUA)
Art. 847. Far-se-á o interrogatório da parte ou
a inquirição das testemunhas
antes
daexigir, de contraparte:
Parte
pode
A produção
propositura da ação, ouArt.
na 381.
pendência
desta, antecipada da prova será
admitida nos casos em que:
mas antes da audiência de instrução:
defundado
testemunhas
temas
ILista
- haja
receio(fática/técnica)
de que venha aetornarI - se tiver de ausentar-se;
se impossível
ou muito difícil a verificação de
II - se, por motivo de idade
ou de moléstia
Witness
Statement
detalhado
de suas
na pendência
da testemunhas
ação;
grave, houver justo receio
decertos
que
aofatos
tempo
II - a ou
prova
a ser produzida seja suscetível de
da prova já não exista,
esteja
de todos
os documentos
elameio
usará
viabilizar
a autocomposição
ouque
outro
impossibilitadaCópia
de depor.
adequado de solução de conflito;
Descrição
de
provas
defatos
que dispõe
III - oreceio
prévio
dos
possa
Art. 849. Havendo fundado
deconhecimento
que tangíveis
justificar
ou evitar
venha a tornar-se impossível
ou muito
difícil ao ajuizamento de ação.
Permissão
para acessar/analisar
qualquer prova
verificação de certos fatos
na pendência
da
ação, é admissível o exame pericial.

IMPACTO
ACESSO
DO M
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PROXIMAÇÃO
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Federal Rules of Civil Procedure, Rules 26-37
CPC/2015: Produção Antecipada
de
Prova
Art. 381 do CPC/2015 é Discovery tupiniquim?
(EUA)

Parte pode exigir, de contraparte:

Art. 381. A produção antecipada da prova
será admitida nos casos em que:
I - haja fundado receio de que venha a tornar- Lista de testemunhas (fática/técnica) e temas
se impossível ou muito difícil a verificação de
Witness Statement detalhado de suas testemunhas
certos fatos na pendência da ação;
II - a prova a ser produzida seja suscetível de
Cópia de todos os documentos que ela usará
viabilizar a autocomposição ou outro meio
adequado de solução de conflito;
Descrição de provas tangíveis de que dispõe
III - o prévio conhecimento dos fatos possa
justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
Permissão para acessar/analisar qualquer prova
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