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RESUMO 

 

O presente trabalho propôs-se a investigar a conveniência e a possibilidade de 

introdução, no ordenamento brasileiro, de iniciativas à semelhança dos pre-action 

protocols (“Protocolos”) e da Part 36 Offer (“Oferta”) do direito inglês, em vigor desde o 

advento das Civil Procedure Rules, em 1999. Aqueles, uma espécie de procedimento que 

se desenrola antes do processo judicial, incentivando o diálogo e a troca de informações e 

produção de prova entre as partes, cujo descumprimento importaria a incidência de multa; 

esta, uma oferta de acordo cuja rejeição ou aceitação traria consigo conseqüências 

patrimoniais às partes envolvidas na controvérsia, também representada pela aplicação de 

uma (outra) multa. Embora não indissociáveis, acredita-se que, juntos, potencializam-se 

mutuamente.   

Observaram-se os efeitos práticos da experiência inglesa, contemplando seus 

pontos fortes e fracos, chegando-se a um balanço positivo. Justificados os méritos dos 

institutos, entendeu-se possível a implantação de sistemática semelhante no Brasil, feitos 

certos ajustes. Observou-se, ainda, que um dos grandes méritos dos protocolos é a 

promoção do acordo informado, não do acordo motivado principalmente pela ineficiência 

e pela demora na prestação jurisdicional. 

Assim, propôs-se a elaboração de protocolos, preferindo-se os específicos ao 

genérico, incutindo na população e nos operadores do direito a cultura do diálogo e da 

cooperação na troca de informações. Observaram-se, ainda, os efeitos que a conduta das 

partes no desenrolar do protocolo geraria dentro do processo. 

Propôs-se, ainda, a introdução do que se chamaria de OPAc – Oferta Potencializada 

de Acordo, à semelhança da Oferta inglesa, mas com conseqüências patrimoniais (multa) 

calculadas sobre a diferença apurada entre a OPAc e a condenação final, no processo, 

como forma de criar incentivos suficientes, mas não opressivos. 

Unitermos: “pre-action protocols”; “protocolo pré-ação”; “part 36 offer”; OPAc; CPR; 

acordo; transação; autocomposição; ADR; incentivo; “litigância de má-fé”; 

“deveres éticos”; disclosure. 

 



 

ABSTRACT 

 

This paper seeks to investigate the desirability and the possibility of introducing, in 

the Brazilian law, initiatives such as the pre-action protocols ("Protocols") and Part 36 

Offer ("Offer") of the English law, in force since the advent of the Civil Procedure Rules in 

1999. The former, a kind of procedure that takes place before the judicial proceedings, 

encouraging the dialogue, the exchange of information and the disclosure of evidence 

between the parties, and which failure results in the application of a fine; the latter, a 

settlement offer which rejection or acceptance would entail financial consequences to the 

parties to the dispute, also represented by the application of a (another) fine. Although not 

inseparable, it is believed that, taken together, Protocols and Offer enhance each other’s 

effects.   

The analysis of the practical results of the British experience, considering its 

strengths and weaknesses, led to a positive balance. Once the merits of those mechanisms 

have been justified, the implementation in Brazil of a similar systematic – provided certain 

adjustments are undertaken – was considered possible. It was also observed that one of the 

great values of the Protocols is promoting well-informed agreements, instead of 

settlements mainly motivated by the inefficiency and delay of adjudication. 

Thus, the drafting of protocols was proposed, preferably the specific over the 

generic ones, introducing to the people as well as to the legal community a culture of 

dialogue and cooperation in the exchange of information and evidence. The effects that the 

conduct of the parties while following the Protocol would generate in the judicial 

proceedings were also analyzed. 

Moreover, we proposed the introduction of the so-called OPAc – Oferta Potencializada de 

Acordo (“Enhanced Settlement Offer”) – similar, in its concept, to the British Offer, albeit 

bearing financial consequences (fines) calculated over the difference between the OPAc 

and the amount as per the decision handed down by the judge, in order to create sufficient 

– but not oppressive – incentives 

Key words: “pre-action protocols”; “Part 36 Offer”; OPAc; CPR; agreement; settlement; 

ADR; incentive; “procedural misconduct”; “ethical duties”; disclosure  



 

RÉSUMÉ 

 

Ce travail a l’objectif d’étudier l'opportunité et la possibilité d’introduction, dans le 

droit brésilien, d’initiatives comme les protocoles préalables à la procédure (« Protocols » 

ou « Protocoles ») et la « Part 36 Offer » (« Offre ») de la loi anglaise, en vigueur depuis 

l'avènement des Règles de Procédure Civile (« Civil Procedure Rules ») en 1999. Ceux-la, 

une sorte de procédure qui a lieu avant la procédure judiciaire, en encourageant le dialogue 

et l'échange de renseignements et la production de preuves entre les parties, dont  l'échec 

résulte dans une amende; et ceci, une offre de règlement dont le rejet ou l'acceptation 

entraînerait des conséquences financières pour les parties au différend, également 

représentées par une (autre) amende. Bien que ces mécanismes ne soient pas inséparables, 

son utilisation ensemble les potentialise.  

Les effets pratiques de l'expérience britannique, compte tenu de ses forces et ses 

faiblesses, ont été vérifiés et le solde a été positif. Une fois que les mérites des mécanismes 

ont été justifiés, l’implantation d’un système similaire au Brésil – pourvu que certains 

ajustements soient faits – a été jugé possible. Encore, on a observé qu’un des grands 

mérites des protocoles constitue la stimulation d’un accord renseigné, au lieu d’un accord 

motivé surtout par l’inefficacité et le retard des jugements. 

Ainsi, l'élaboration de protocoles a été proposée, préférablement les spécifiques au 

générique, afin d’inspirer – parmi  la population et les opérateurs du droit – la création 

d’une culture de dialogue et coopération dans l'échange d'informations. Egalement, nous 

avons observé les effets que la conduite des parties pendant l’étape des protocoles 

entraînerait sur la procédure judiciaire. 

Nous avons encore proposé l’introduction de ce qu’on appellerait OPAc – Offre 

Potentialisée d’Accord – similaire à l’Offre anglaise, mais avec des conséquences 

financières (amende), calculées sur l'écart constaté entre l'OPAc et le montant de la 

condamnation dans la procédure, comme une façon de créer des incitations suffisantes, 

mais pas oppressantes. 

Mots clés: «pre-action protocols»; protocoles préalables à la procédure; «part 36 offer»; 

OPAc; CPR; accord; transaction; conciliation; ADR; motivation; «mauvaise 

conduite dans la procédure»; «litigância de má-fé»;  devoirs étiques; disclosure. 
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INTRODUÇÃO AO TEMA 

 

“É nosso dever contribuir para fazer que o direito e os remédios legais 
reflitam as necessidades, problemas e aspirações atuais da sociedade 
civil; entre essas necessidades estão seguramente as de desenvolver 
alternativas aos métodos e remédios tradicionais, sempre que sejam 
demasiado caros, lentos e inacessíveis ao povo; daí o dever de encontrar 
alternativas capazes de melhor atender às urgentes demandas de um 
tempo de transformações sociais em ritmo de velocidade sem 
precedente”1. 

 

Essas foram as palavras de MAURO CAPPELLETTI ao abordar a responsabilidade do 

jurista e ao chamar a comunidade jurídica a pensar formas alternativas de solução de 

conflitos, especialmente a mediação, a conciliação e a arbitragem. O que se buscará 

alcançar com o presente trabalho é, em certa medida, uma resposta à conclamação do 

mestre italiano: propor a adoção de dois mecanismos – aqui entendidos como 

complementares –, como forma de incentivar as partes a se aproximarem, cooperarem e 

autocomporem-se. 

Este estudo visa, pois, a trazer aos juristas brasileiros detalhes da experiência 

britânica no tocante a dois institutos distintos: (i) os pre-action protocols (protocolos pré-

ação), um procedimento destinado à troca de informações entre as partes antes do início da 

ação e (ii) a Part 36 offer to settle, oferta de acordo da Parte 36 das Civil Procedure Rules 

inglesas cuja aceitação ou recusa traz consigo conseqüências econômicas2. Referidos 

mecanismos não são indissociáveis, mas se acredita que juntos têm muito mais a oferecer 

ao jurisdicionado e ao Poder Judiciário, diminuindo o volume de ações ajuizadas e, uma 

vez verificada a inevitabilidade do ajuizamento da ação, encurtando sua duração, na 

medida em que se presume já estará mais madura. 

Não se trata de falar de métodos alternativos de solução de conflitos da forma como 

têm até o momento sido abordados, mas sim de buscar algo novo3, algo que se vem 

fazendo além-mar desde há mais de uma década. 

                                                 
1CAPPELLETTI, Mauro. Os métodos alternativos de solução de conflitos no quadro do movimento universal 

de acesso à justiça. Revista de Processo, São Paulo, v. 19, n. 74, p. 97, abr./jun. 1994. 
2Descrição completa desses institutos é oferecida nos Capítulos 2 e 3, da Parte I deste trabalho. 
3Trata-se de algo novo porque não se tem, no Brasil, notícia de iniciativas semelhantes. No que diz respeito 

aos protocolos, trata-se de uma série de atos encadeados que devem ser seguidos antes do início da ação, 
como forma de aproximar as partes e, eventualmente, evitar a ação. 
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Acredita-se que, no Brasil, um sistema de protocolos semelhante ao que se criou na 

Inglaterra seria de extremo auxílio para reduzir o volume de ações que são diariamente 

ajuizadas e afogam o Poder Judiciário, diminuindo a carga de processos que sobre ele pesa. 

Ademais, isso representaria também uma vantagem ao jurisdicionado, na medida em que 

as chances de uma composição amigável anterior ao ajuizamento da ação seriam 

aumentadas (ou mesmo representariam a potencial desistência de propô-la). Por fim, na 

hipótese de a ação ser de fato ajuizada depois de seguido o protocolo, a causa chegaria ao 

juiz mais amadurecida e, portanto, é de se supor que seu julgamento seria mais célere e, 

como conseqüência, menos dispendioso para as partes e para a sociedade. 

É verdade que tais mecanismos foram pensados e desenvolvidos para um país que 

tem uma cultura e um sistema jurídico diferentes, de modo que a sua implantação no Brasil 

demandará ajustes e a superação de obstáculos. 

Por fim, lembre-se que a intenção desses institutos não é de forma alguma obrigar a 

celebração do acordo, mas facilitá-los: de um lado, através da obrigatoriedade do contato 

entre as partes – criando uma cultura de cooperação, menos adversarial – e, de outro, 

através da possibilidade de gerar ganhos para aqueles que considerarem, com seriedade, 

fazer ou aceitar uma proposta de acordo. Não um acordo qualquer, motivado 

principalmente por argumentos de demora da prestação jurisdicional, de falência do 

Judiciário, e sim um acordo informado, ou seja, embasado em conhecimento dos fatos que 

contituem a controvérsia e da visão que o adversário tem sobre ela. 

                                                                                                                                                    
O que se tem no Brasil são, por exemplo, a notificação da lei de locações, para que o contrato não se 
transforme em contrato com prazo indeterminado, ou, ainda, em relação à compra e venda de imóveis, a 
exigência imposta pelo Decreto-lei n. 745/69 de que se notifique o promissário comprador para purgar a 
mora antes que se possa pleitear a adjudicação compulsória do imóvel. Essas são, de fato, ações que podem 
servir de incentivo para o cumprimento de uma obrigação, o que evitaria o inicio da ação. Embora tais 
iniciativas tenham o mesmo fim (último) almejado pela implantação de um sistema de protocolos, a eles 
não se assemelham, na medida em que não se estipula troca de informações ou de documentos como forma 
de se conhecer melhor a pretensão do potencial oponente, para melhor avaliar os riscos inerentes ao 
eventual ingresso em juízo. Os protocolos não podem ser reduzidos a uma mera notificação; eles são muito 
mais do que isso. Alguma semelhança poderia ser encontrada entre o regime dos protocolos e a troca de 
correspondências que se dá junto a órgãos como o ProCon, por exemplo, que fazem uma espécie de 
intermediação entre o fornecedor e o consumidor, a qual, quando bem sucedida, pode ter o condão de evitar 
a ação judicial. 
BEDAQUE, discorrendo exatamente sobre mecanismos semelhantes aos protocolos, assinalou que “Tanto 
Argentina quanto Brasil não prevêem essa fase preliminar (pre-action), muito embora possam os 
advogados adotar providências nesse sentido, inspiradas na boa-fé. Trata-se, todavia, de procedimento 
absolutamente facultativo e despido de qualquer regulamentação. Em ambos os países, somente há 
previsão legal para procedimentos judiciais, ainda que anteriores ao processo principal, mas não 
inspirados na idéia de conciliação.” in BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Novas tendências em matéria 
de fase preliminar. Relatório Síntese. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; CALMON FILHO, Petrônio (Orgs.). 
DIREITO PROCESSUAL COMPARADO. CONGRESSO MUNDIAL DE DIREITO PROCESSUAL, 13. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 262. 
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Referindo-se à regulamentação da fase que precede o processo judicial, afirma JOSÉ 

ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE que, embora inexista aqui legislação a respeito: 

“(...) o Brasil é receptivo à idéia de regulamentação da fase preliminar. 
Existe projeto de lei sobre mediação para-processual no processo civil, 
possibilitando a prevenção ou solução de litígios por terceiro imparcial, 
escolhido pelas partes. É uma das muitas alternativas na busca de 
soluções alternativas, tendo em vista a crise por que passa o sistema 
jurisdicional brasileiro, caracterizado pelo excesso de processos e pela 
morosidade.”4 

 

Na Parte I deste trabalho serão apresentados os dois institutos acima referidos, sua 

origem, seu funcionamento e os resultados obtidos na Inglaterra, na esteira do que escreveu 

JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA ao abordar o tema da importação de modelos jurídicos: 

“Ora, entre os postulados básicos da importação de modelos jurídicos – 
a par do exame da compatibilidade entre o órgão que se quer 
transplantar e o organismo que o vai receber – avulta a investigação 
atenta da maneira pela qual o instituto que se pretende importar 
funciona praticamente no Estado de origem.”5 

 

Não se tem a pretensão de, ao final deste trabalho, sugerir protocolos específicos 

para o direito brasileiro, dada a vastidão de um trabalho dessa natureza. Ademais, os 

protocolos ingleses foram desenhados por meio de um esforço conjunto entre profissionais 

– advogados, associações, juízes, etc. – militantes em determinadas espécies de litígios 

identificadas como merecedoras de uma iniciativa dessa sorte. Pretender fazer o mesmo 

neste trabalho seria impensável. Da mesma forma, não se ambiciona propor uma mecânica 

acabada de incentivos econômicos para que as partes façam ou aceitem propostas uma da 

outra (à semelhança da Oferta da Parte 36), mas tão somente apontar os caminhos.  

O presente estudo visa a trazer ao direito brasileiro uma experiência marcante e 

positiva no que se refere a uma cultura de cooperação incentivada, relatando, inclusive, as 

questões e problemas que os institutos geraram e ainda geram além-mar (conforme partes 

finais dos Capítulos 2 e 3 da Parte I), investigando (e, acredita-se, afastando) potenciais 

obstáculos para sua implementação no Brasil, bem como propondo sua estruturação no 

direito brasileiro, o que se fará na Parte II deste estudo.  

                                                 
4BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Novas tendências em matéria de fase preliminar, cit., p. 263. 
5BARBOSA MOREIRA, José Carlos. A importação de modelos jurídicos. In: ______. Temas de direito 

processual: 8a série. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 265. 
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CONCLUSÕES 

 

Desde a implantação dos Juizados de Pequenas Causas, em 1984, tem-se notado no 

Brasil esforços para a promoção de acordos entre partes de processos judiciais.  

Assim, a tomada de conhecimento dos pre-action protocols (“Protocolos”) – 

espécie de procedimento que se desenrola antes do processo judicial, incentivando o 

diálogo e a troca de informações e produção de prova entre as partes – e da Part 36 Offer 

(“Oferta”) – uma oferta de acordo cuja rejeição ou aceitação traria consigo conseqüências 

patrimoniais às partes envolvidas na controvérsia –, dois institutos do direito inglês que 

vieram no bojo da reforma do direito processual do Reino Unido que culminou com a 

entrada em vigor das Civil Procedure Rules em 1999, e cujo objetivo precípuo é a 

promoção do acordo, fez surgir a seguinte indagação: seria conveniente e, mais do que 

isso, seria possível trazer ao direito brasileiro mecanismos semelhantes? 

Antes de responder-se a esses questionamentos, conveio explorar tais institutos 

conforme aplicados pelas cortes inglesas e percebidos pela comunidade jurídica daquele 

país, especialmente por meio de pesquisas encomendadas pelo próprio governo. Desse 

exercício extraíram-se conclusões no sentido de que eram ambos percebidos de maneira 

positiva, contribuindo significativamente para a celebração de acordos entre as partes. 

Contudo, não eram sem defeitos. 

Dentre os riscos identificados no instituto dos Protocolos citaram-se a demora no 

seu cumprimento, os gastos para cumpri-lo, que poderiam ter que ser repetidos no 

processo, as fishing expeditions. Por fim, ressaltou-se que as cortes deveriam aplicar as 

conseqüências desfavoráveis atinentes ao descumprimento de modo mais efetivo e 

uniforme. Sobre a Oferta, identificaram as pesquisas inglesas que a previsibilidade das 

conseqüências da aceitação ou rejeição da Oferta era elemento essencial para que o 

instituto produzisse os efeitos desejados e, ainda, que havia casos em que os incentivos 

eram opressores e ‘forçavam’ o acordo. 

Compreendidos funcionamento e resultados obtidos na Inglaterra, passou-se, então, 

à análise de como tais institutos poderiam ser implantados no Brasil. Inicialmente, sob o 

aspecto cultural, que poderia ser levantado para repelir a introdução desses mecanismos no 

direito brasileiro; observou-se que as características que determinaram o aparecimento dos 

institutos além-mar repetem-se aqui: a grande necessidade vista na Inglaterra dizia respeito 
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a promover o acesso à justiça, baixando os custos do processo, diminuindo demoras 

injustificadas e facilitando acordos entre as partes, por meio de um maior contato entre elas 

desde logo. Problemas e necessidades muito semelhantes são sentidos no Brasil, da mesma 

forma como as críticas feitas na Inglaterra poderiam perfeitamente ter sido pronunciadas 

no Brasil, fossem os institutos parte de nosso ordenamento jurídico. 

Superada a questão cultural, observou-se tendência mundial no sentido de se adotar 

procedimentos preliminares ao processo, conforme relatado no XIII Congresso Mundial de 

Direito Processual, ocorrido em 2007, no Brasil e, em seguida, as críticas dirigidas por 

alguns autores ao frenesi que se instaurou em torno da promoção de acordos pelo Poder 

Judiciário e da motivação a ela subjacente. 

Frequentemente se exalta a promoção de acordos sob o argumento de que a 

prestação jurisdicional é demasiadamente demorada, de modo que a transação seria 

preferível à jurisdição. Entretanto, a busca de métodos alternativos de solução de 

controvérsias (e aqui se trata dos comumente usados, como arbitragem, conciliação e 

mediação) destina-se apenas a aliviar a carga de trabalho dos juízes, em vez de melhorar o 

Judiciário, ou decorreria da percepção de que existem tipos de controvérsias que podem, 

com alguma facilidade e boa vontade (movida, obviamente, a incentivos econômicos) 

resolver-se sem a intervenção estatal? A motivação do presente trabalho foi a segunda 

alternativa, a qual tem como efeito colateral (e positivo) aliviar a carga de trabalho que 

pesa sobre o Judiciário, até para que os recursos de que dispõe sejam destinados às causas 

que de fato deles precisam. Com isso, abre-se espaço nos cartórios, nas mesas e na agenda 

dos juízes, para ações que os demandem, de forma a promover o acesso à justiça, não de 

limitá-lo.  

Os holofotes, portanto, devem ser postos sobre a comunicação entre as partes, a 

cooperação e a troca de informações e provas que lhes possibilitem uma avaliação de 

chances de êxito calcada na realidade e, portanto, mais justa. 

Investigou-se, assim, a natureza dos protocolos, chegando-se à conclusão de que 

seriam um ônus, cujo descumprimento acarretaria conseqüências desfavoráveis ao final do 

processo. Como exemplos de não cumprimento do protocolo identificou-se: nem mesmo 

iniciá-lo, não respondê-lo, respondê-lo sem as informações e documentos necessários a 

embasar a versão dos fatos sustentada, retardar respostas, retardar o oferecimento de 

informações e documentos, não concordar com perito comum sem justificativa razoável. 

Observou-se, também, que os deveres éticos inerentes ao processo aplicar-se-iam também 
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aos protocolos, incorrendo na multa por litigância de má-fé aquele que violasse tais 

deveres no decorrer do protocolo. 

Portanto, seriam de duas ordens as conseqüências que a parte poderia sofrer durante 

a fase de cumprimento dos protocolos: (a) multa própria, a constituir o incentivo essencial 

para que a parte inicie e dê continuidade ao cumprimento do protocolo; e (b) penas por 

litigância de má-fé, caso seu comportamento se inscreva em algum dos incisos do art. 17, 

CPC (os quais deverão ser aplicáveis aos protocolos, com as devidas adequações). Por fim, 

entende-se que esse comportamento também seria de duas ordens: (i) dentro do protocolo e 

(ii) no processo, cotejado com o que se obteve na fase de cumprimento dos protocolos. 

Preferiram-se, ainda, protocolos específicos ao genérico, na medida em que 

aqueles, confeccionados para tratar de controvérsias com feições específicas, poderiam 

fornecer um roteiro mais detalhado para a conduta das partes, identificando com maior 

precisão as informações e documentos a serem trocados, o que maximizaria a obtenção de 

acordos e minimizaria o risco de que as partes enveredassem pelas chamadas fishing 

expeditions. 

A despeito da predileção por protocolos específicos, entendeu-se como importante 

a criação de um protocolo genérico, ainda que bastante simples, como forma de incentivar 

a cultura de cooperação para o alcance de decisões bem informadas. 

Observaram-se, por fim, os efeitos do protocolo a serem sentidos no processo (i) 

seja a respeito do aproveitamento das provas e informações nele trocadas, o que faria com 

que a causa chegasse ao juiz mais amadurecida e, assim, fossem potencialmente poupados 

tempo e dinheiro, (ii) seja a imposição de multa, quando da prolação da sentença, sobre a 

parte que não se comportasse conforme prescrevia o protocolo. 

No último Capítulo, retomaram-se elementos básicos da Part 36 Offer e passou-se 

a pensar sobre como um mecanismo à sua semelhança poderia ser implementado no Brasil, 

a qual chamou-se de Oferta Potencializada de Acordo - OPAc. Esse exercício permitiu 

notar que os parâmetros para o descumprimento não poderiam ser os custos do processo, 

jogando-se com sua realocação entre as partes. E isso não seria possível, essencialmente, 

porque o sistema de custos em vigor no Brasil é bastante diferente do inglês, conforme 

explicado em maior detalhe em diversos momentos do trabalho. 

Sendo assim, a alternativa aventada para que as partes tivessem incentivos 

econômicos para fazer e aceitar uma OPAc residiria em uma multa a ser aplicada à parte 
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que, na sentença, não obtivesse benefício maior do que teria obtido houvesse aceitado (ou 

feito) a OPAc. Para que não representasse pena excessiva, a multa seria calculada sobre a 

diferença apurada entre a sentença e a OPAc, conforme escala e critérios detalhados no 

Capítulo 7. 

Enfim, o que se procurou demonstrar foi a possibilidade e conveniência de 

implantar-se no Brasil, com determinados ajustes, duas experiências que se mostraram 

significativas na promoção de acordos informados na Inglaterra.  
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