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RESUMO 

 

CHACUR DE MIRANDA, Daniel. O cross-examination no processo civil: um diálogo 

entre arbitragem e processo. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Direito, Universidade 

de São Paulo, 2020.  

 

 

O regime do cross-examination, na forma em que historicamente praticado no processo 

anglo-saxão, foi remodelado pela prática arbitral internacional e brasileira, a qual, 

inclusive, serviu de inspiração para a nova regra veiculada pelo artigo 459 do Código de 

Processo Civil. A dissertação propõe, portanto, o diálogo com o processo arbitral como a 

referência adequada para se compreender as alterações promovidas pelo protagonismo 

conferido à parte na produção da prova testemunhal, bem como para que se possa utilizar, 

de modo efetivo, as técnicas de inquirição intimamente relacionadas ao citado 

protagonismo. Escolheu-se o cross-examination como veículo para este diálogo 

particularmente porque se trata de instituto típico do common law, sem paralelo em outros 

sistemas processuais. O cross-examination é a verdadeira síntese do papel proeminente das 

partes no processo anglo-saxão, da sua natureza adversarial, da cultura da competição e da 

própria postura liberal em relação ao Estado. O cross-examination é marcante ao ponto de 

ter sobrevivido à fusão entre os sistemas do common law e do equity law, e, até mesmo à 

virtual extinção do júri. Por sua vez, o diálogo com o processo arbitral justifica-se porque 

nele o cross-examination adquiriu contornos diversos, uma vez que o procedimento arbitral 

é livre de reminiscências históricas e idiossincrasias processuais, porquanto pautado na 

autonomia da vontade e na busca pela eficiência. 

 

 

Palavras-chave: Processo adversarial — Arbitragem internacional — Direito processual 

comparado — Prova testemunhal — Técnicas de inquirição 



ABSTRACT 

 

CHACUR DE MIRANDA, Daniel. Cross-examination in civil procedure: a dialogue 

between arbitration and court litigation. Masters in Law, University of São Paulo, São 

Paulo, 2020. 

 

 

The new rule instituted by the article 459 of the Brazilian Civil Procedure Code has drawn 

on and adapted the system of cross-examination as used in national and international 

arbitration. The author suggests, therefore, a dialogue between arbitration proceedings and 

the new Brazilian system as an effective means of understanding the recent changes to the 

rules and techniques applied to the latter. The author has focused the dialogue on the rules 

and techniques of cross-examination because it is a distinctive feature of civil litigation 

under the common law, with no parallel in other systems. Furthermore, cross-examination 

perfectly encapsulates the pre-eminent role of the parties in civil litigation in the Anglo-

Saxon tradition, as well as the adversarial nature of the proceedings and the limited role of 

the State in the conduct of the proceedings. The cross-examination of witnesses has 

withstood the test of time, surviving even the merger of the rules of common law and 

equity law, and the virtual extinction of jury trials of civil cases. The dialog with 

arbitration, in turn, is useful as, in the arbitral proceedings, cross-examination has been 

remodeled, departing from the historical idiosyncrasies and remnants of its Anglo-Saxon 

tradition, as part of the quest for greater efficiency and the parties’ exercise of free volition.   

 

 

Keywords: Adversarial process — International arbitration — Comparative civil 

procedure — Oral evidence — Questioning technics  
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INTRODUÇÃO 
_________________________________________________________________________ 

 

Conquanto a Catedral de Notre Dame, desprovida de pináculos, não expresse 

plenamente a vertiginosa verticalidade das demais catedrais góticas em direção ao céu, não 

há dúvida de que ela representa o estilo gótico. A fim de se classificar uma obra de arte 

como pertencente a determinado estilo, basta que se encontrem nela alguns, porém não 

todos, dos elementos que compõem um ideal artístico.1      

Em se tratando de tipologia, no Direito Processual, assim como na arte, a busca por 

modelos abstratos, embora carregada de imprecisões, facilita a comparação entre diferentes 

sistemas jurídicos. No âmbito do processo, usualmente se recorre à divisão de trabalho 

entre o juiz e as partes ― ou, mais precisamente, à alocação da atividade probatória2 ― 

para se delinear os traços distintivos entre os diferentes modelos processuais.  

A principal finalidade da referida distinção é ilustrar a histórica contraposição entre 

o modelo processual dos países de common law como “centrado nas partes”, e o modelo 

processual dos países de civil law como “centrado no juiz”, a fim de identificar os polos de 

uma escala na qual situam-se os sistemas probatórios reais.3  

Considerando-se, todavia, que atualmente os litigantes têm o ônus e o direito de 

apresentar todo o meio de prova relevante e possível, os sistemas processuais modernos 

estão “centrados nas partes”, e, consequentemente, a verdadeira diferença entre eles 

residiria apenas na extensão dos poderes instrutórios do juiz.4  

Um dos melhores exemplos para ilustrar a referida distinção é justamente o 

interrogatório das testemunhas, uma vez que ― pelo menos do ponto de vista histórico ―, 

no sistema romano-germânico o juiz exerce o papel dominante, ao passo que, no anglo-

saxão, são as partes que conduzem a inquirição. 

Durante muitos séculos, a passividade do juiz na inquirição da testemunha, assim 

como na atividade probatória em geral, foi atribuída à circunstância de que cabia ao júri, e 

 
1 O exemplo é de DAMAŠKA, Mirjan R. The faces of justice and state authority: a comparative approach to 
the legal process. Yale University Press, New Haven, 1986, p. 05. 
2 DAMAŠKA, Mirjan R. The uncertain fate of evidentiary transplants: Anglo-American and Continental 
experiments, em The American Journal of Comparative Law, vol. 45, n. 4, Symposium: Civil Procedure 
Reform in Comparative Context, Oxford University Press, 1997, p. 840. 
3 ZUCHERMAN, A.A.S. Reform in the shadow of lawyers’ interests, em Reform of Civil Procedure: Essays 
on Access to Justice. Ed. A.A.S Zucherman and Ross Cranston. Oxford, Claredon Press. 1995, p. 75. 
4 TARUFFO, Michele. A prova. Trad. João Gabriel Couto. São Paulo, Marcial Pons., 2014, p. 109. 
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não ao magistrado, julgar os fatos da causa. É famosa a afirmação de JAMES BRADLEY 

THAYER, no século XIX, de que o direito-probatório anglo-saxão era “filho do júri”,5 o que 

foi por muito tempo acompanhada pela visão que a doutrina brasileira tinha a respeito 

daquele ordenamento jurídico.6    

O contexto histórico do julgamento pelo júri explica a predileção, naqueles países, 

pela prova testemunhal ― simplesmente porque a única forma de se comunicar com uma 

pessoa que não sabia ler era falando diretamente com ela ―, enquanto as origens lusitanas 

do direito brasileiro seriam a razão para a prevalência, por aqui, da prova documental.7 

Todavia, a passividade do juiz vai muito além das raízes históricas do julgamento 

pelo júri, pois a postura do magistrado reflete, no processo anglo-saxão, a perspectiva 

liberal em relação ao Estado e a própria cultura da competição, em particular nos Estados 

Unidos.8 

A doutrina mais recente, nos países de common law, reconhece que as 

características principais do direito probatório anglo-saxão decorrem do papel proeminente 

que as partes exercem naquele processo, ou, por outras palavras, da natureza adversarial do 

processo, sendo, portanto, o processo anglo-saxão “filho do sistema adversarial”, e não do 

“júri”.9 

É justamente nesse contexto que se pode afirmar que o cross-examination é 

instituto típico do common law, sem paralelo em outros sistemas processuais.10 E mais do 

que isso: iniciada nos primórdios da era moderna, a prática do cross-examination alçou-se, 

no século XIX, ao posto de garantia fundamental do processo nos Estados Unidos e na 

Inglaterra.  

Historicamente, uma das principais garantias processuais do direito anglo-saxão 

consubstancia-se na faculdade de se inquirir diretamente a testemunha arrolada pela parte 

contrária, sob a premissa de que nenhuma declaração, salvo raras exceções, deve ser 

 
5 A preliminary treatise on evidence at the common law. Little, Brown, and Co., Boston, 1898, p. 47.  
6 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Nota sobre alguns aspectos do processo (civil e penal) nos países 
anglo-saxônicos, em Temas de Direito Processual, Sétima Série, Rio de Janeiro, Saraiva, 2001, p. 162.  
7 YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. 
São Paulo, Malheiros, 2009, p. 132. 
8 YARSHELL, Flávio Luiz. Antecipação da prova sem o requisito da urgência e direito autônomo à prova. 
São Paulo, Malheiros, 2009, p. 133. 
9 DAMAŠKA, Mirjan R. Evidence law adrift. Yale University Press. New Haven, 1997, p. 41. 
10 LANGBEIN, John H. The disappearance of civil trial in the United States, em The Yale Law Journal, vol. 
122, n. 3, The Yale Law Journal Company, 2012, p. 537. 
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admitida como prova se não houver sido testada, ou ao menos submetida, ao 

contrainterrogatório.   

Não seria exagerado dizer que, naquela época, os principais processualistas ingleses 

e estadunidenses enalteciam, variada a intensidade, o cross-examination como elemento 

definidor e essencial11 do direito anglo-saxão.12  

A mais abalizada doutrina alçava o cross-examination, com evidente exagero, ao 

status de “melhor mecanismo jurídico já inventado para a descoberta da verdade”,13 tendo 

sido afirmado, ainda, que o aludido interrogatório desempenhava, com dignidade, nos 

sistemas de common law, a mesma função daquela exercida pela tortura na era medieval 

dos países de civil law. 14 

Afirmava-se ainda que, omitidas questões mais amplas de natureza política, foi o 

cross-examination, e não o julgamento pelo júri, a maior e mais duradoura contribuição do 

common law para o desenvolvimento do direito probatório,15 uma vez que  a eficiência do 

sistema de justiça anglo-saxão repousava muito mais na forma pela qual a prova era 

produzida do que no júri em si. 16 

Ressalte-se, por relevante, que, do ponto de vista da advocacia, o cross-examination 

é visto como verdadeira arte, cujo domínio é fundamental para o próprio êxito da causa.17  

 
11 A jurisprudência inglesa do século XIX tratava o aludido interrogatório como um direito “sagrado” da 
parte, consignando, ainda, que o julgamento seria “tanto mais adequado quanto melhor fosse a oportunidade 
de cross-examination” (WIGMORE, John Henry. A treatise on the Anglo-American system of evidence in 
trials at common law.  2nd edition, Vol. I, parte II, p. 30). 
12 No século XIX, Bentham alertava que em nenhum país de tradição romano-germânica se praticava o 
modelo de interrogatório cruzado da testemunha ― sendo a contradita certamente um instituto semelhante, 
porém notoriamente diverso ―, o que inclusive poderia ser comprovado simplesmente pela ausência, 
naqueles países, de qualquer palavra ou expressão equivalente ao “cross-examination” (Rationale of judicial 
evidence, specially applied to English practice, Book III, Chapter XX, Hunt and Clarke, London, London, 
1827, pp. 145/146).  
13 “it [cross-examination] is beyond any doubt the greatest legal engine ever invented for the discovery of 
truth” (WIGMORE, John Henry. A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common 
law.  2nd edition, Vol. I, parte II, título III, Little, Brown, and Company, Boston, 1923, p. 27). 
14 WIGMORE, John Henry. A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law.  
2nd edition, Vol. I, parte II, título III, Little, Brown, and Company, Boston, 1923, p. 27.  
15 A treatise on the Anglo-American system of evidence in trials at common law.  2nd edition, Vol. I, parte II, 
título III, Little, Brown, and Company, Boston, 1923, p. 27.  
16 Rationale of judicial evidence, specially applied to English practice, Book III, Chapter XX, Hunt and 
Clarke, London, London, 1827, pp. 145. Bentham defendia simplesmente que o julgamento pelo júri só era 
eficiente porque conduzido à luz da prática do cross-examination (Rationale of judicial evidence, specially 
applied to English practice, Book III, Chapter XX, Hunt and Clarke, London, London, 1827, pp. 145/146).  
17 O famoso advogado inglês Edward Cox afirmava, no final do século XIX, que o cross-examination era “a 
mais rara, a mais útil e a mais difícil de ser adquirida dentre todas as competências de um advogado”, em 
WELLMAN, Francis Lewis. The art of cross-examination: with the cross-examinations of important 
witnesses in some celebrated cases. Macmillan, New York, 1906, p. 01, tradução livre. 
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Tal arte foi, ao longo dos séculos, sistematizada em diversos guias ― algumas 

vezes chamados de “mandamentos”, pela importância que se dá ao tema ―18 destinados a 

ensinar aos advogados as técnicas mais eficazes para se interrogar a testemunha adversa, 

usualmente com o intuito de atacar a sua credibilidade ou extrair dela informações 

relevantes para a causa.  

Conquanto não haja dúvida de que, no common law, o magistrado está autorizado 

por lei a formular qualquer pergunta que lhe convenha à testemunha,19 é raríssimo que o 

juiz assim o faça, justamente para não desequilibrar a disputa entre as partes. No processo 

de common law, a necessidade de se garantir a isonomia substancial entre as partes, 

corolário do seu caráter adversarial, prevalece sobre ― e limita frontalmente ― a referida 

busca da verdade, o que explica, por exemplo, o receio lá, muito mais acentuado do que 

aqui, de se incentivar a atividade instrutória do juiz, a fim de não comprometer a sua 

imparcialidade.20    

Por sua vez, nos países de civil law, assim como no outrora existente tribunal de 

equidade (equity court), o equilíbrio entre o papel das partes e do juiz na inquirição de 

testemunhas é justamente o oposto do common law. Na tradição romano-germânica, a 

produção da prova oral costuma retratar um mecanismo burocrático centrado no juiz, que 

possui ― mas pouco exerce ― o poder necessário para interrogar as testemunhas com o 

propósito de obter a verdade acerca dos fatos em litígio. 

Há, contudo, visível tendência, em diversos países de civil law, de se atribuir às 

partes, e não mais ao juiz, o protagonismo na inquirição das testemunhas, permitindo-se 

que os seus advogados interroguem diretamente as próprias testemunhas. Tal tendência 

apoia-se na propalada eficiência do cross-examination, associada ao reconhecimento de 

que a parte tem o direito de formular perguntas diretamente à testemunha sobre fatos que 

lhe pareçam relevantes para o deslinde da controvérsia.  

Servem de exemplo as recentes alterações legislativas adotadas pela Espanha, 

Argentina e Japão,21 bem como o princípio 16 dos “Princípios do Processo Civil 

 
18 A mais célebre de todas essas empreitadas foram os “Ten commandments for cross-examination” de Irving 
Younger veiculado em https://www.youtube.com/watch?v=dBP2if0l-a8 (último acesso em 25.10.2019). 
19 DAMAŠKA, Mirjan R. Evidence law adrift. Yale University Press. New Haven, 1997, p. 77. 
20 DAMAŠKA, Mirjan R. Evidence law adrift. Yale University Press. New Haven, 1997, pp. 121/122. 
21 TARUFFO, Michele. Il processo civile di “civil law” e di “common law”: aspetti fondamentali, em Il 
Foro Italiano, vol. 124, n. 11, Societa Editrice Il Foro Italiano ARL, 2001, p. 346. 
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Transnacional”, elaborados em 2004 pela UNIDROIT, em conjunto com a American Law 

Institute (“PRINCÍPIOS DO PROCESSO CIVIL TRANSNACIONAL”).22  

Particularmente no Brasil, o artigo 459 do Código de Processo Civil ― na linha da 

inovação já implementada pelo artigo 212 do Código de Processo Penal desde a reforma de 

2008 ― reconheceu o direito da parte de formular perguntas diretamente à testemunha, 

rompendo-se com a tradição segundo a qual o juiz intermediava as perguntas dos 

advogados das partes e as respostas das testemunhas.  

Conquanto o cross-examination tenha sido criado e desenvolvido, ao longo de 

séculos, pelo common law — sem qualquer paralelo em outro sistema processual —, não 

se pode transplantá-lo da forma em que lá historicamente praticado.  

Antes de qualquer transplante, é preciso verificar, por óbvio, se o instituto que se 

pretende importar é compatível com o ordenamento jurídico receptor. Tal precaução 

acentua-se ainda mais no campo do processo, uma vez que a eficácia do comando contido 

nas regras processuais sofre maior influência da estrutura e da organização judiciária local 

do que o verificado, em linhas gerais, com as regras de direito material. 

Além do complexo componente cultural, são diversas as regras peculiares ao 

funcionamento e aplicação do interrogatório direto da testemunha nos países anglo-saxões 

que desaconselham o referido transplante. 

Por sua vez, o modelo de processo para a produção da prova testemunhal 

usualmente adotado na arbitragem internacional, e em larga medida na arbitragem 

brasileira, adquiriu traços mais próximos da tradição anglo-saxã, em que se confere à parte 

a oportunidade de inquirir ativamente as testemunhas arroladas pela outra.  

O referido modelo, no entanto, eliminou as idiossincrasias e formalismos 

processuais relacionados à prática do cross-examination no processo anglo-saxão, 

justamente porque a arbitragem é pautada na autonomia da vontade e na busca pela 

eficiência.  

Com efeito, o modelo do processo arbitral filtrou, ao menos, três relevantes 

idiossincrasias, ou peculiaridades, do processo anglo-saxão intimamente relacionadas à 

 
22 https://www.unidroit.org/english/principles/civilprocedure/ali-unidroitprinciples-e.pdf (último acesso em 
15.11.2019).  
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prática do cross-examination: a deposition, o júri e a própria postura dos sujeitos do 

processo em relação à produção da prova testemunhal. 

Por outras palavras, o regime do cross-examination foi remodelado pela prática 

arbitral internacional e brasileira, a qual, inclusive, serviu de inspiração para a nova regra 

veiculada pelo artigo 459 do Código de Processo Civil.  

 Propõe-se, dessa forma, o diálogo com o processo arbitral como a referência 

adequada para se compreender as alterações promovidas pelo protagonismo conferido à 

parte na produção da prova testemunhal, bem como para que se possa utilizar, de modo 

efetivo, as técnicas de inquirição intimamente relacionadas ao citado protagonismo.  

Nesse contexto, o CAPÍTULO 1 discorre sobre a alocação da atividade probatória 

como um dos traços distintivos entre os modelos processuais de common law e de civil 

law, seguida de alguns apontamentos sobre a busca da verdade e necessidade de se 

preservar a imparcialidade do julgador. Tratar-se-á, ademais, da constante aproximação 

entre os referidos modelos de processo à luz dos fenômenos da mundialização do direito e 

da modelização do processo, com destaque  para o aumento do poder de gestão processual 

do juiz anglo-saxão e da tendência, nos países de tradição romano-germânica, de se 

inquirir diretamente a testemunha, bem como apresentar por escrito a sua declaração.   

O CAPÍTULO 2 trata das variações da oralidade nos países da Europa Continental, 

mediante a análise das principais características do processo romano-canônico, seguida das 

reformas processuais do século XIX em favor da oralidade, com destaque para o Código de 

Processo Civil alemão de 1877 e, o ainda mais influente e inovador, Código de Processo 

Civil austríaco de 1895. Numa perspectiva mais recente, destacar-se-á a reforma da 

oralidade no processo civil espanhol, iniciada pela Constituição Federal de 1978 e 

consolidada pela Ley de Enjuiciaminento Civil de 2000, além da tendência de se apresentar 

depoimento escrito da testemunha, bem como alguns apontamentos sobre novas 

tecnologias.  

O CAPÍTULO 3 é dedicado à influência do júri no common law. Nele se discorre 

sobre a história do júri, os seus conceitos básicos e principais características. Em seguida, 

demonstrar-se-á porque as limitações do modelo de julgamento pelo júri abriram espaço 

para que surgisse, na Inglaterra, por volta dos séculos XIV e XV, um segundo sistema de 

administração da Justiça, denominado de equity courts (tribunal de equidade). Tratar-se-á, 

ainda, da fusão dos sistemas de equity law e de common law, e em que medida essa fusão 
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contribuiu para a virtual extinção do júri nas demandas cíveis, com especial destaque para 

os Estados Unidos.  

O CAPÍTULO 4 demonstra que o cross-examination é um instituto típico do 

common law, sem paralelo em outros sistemas processuais, com status de garantia 

fundamental do processo e de elemento definidor da sua própria natureza adversarial, 

seguida da análise dos principais objetivos deste formato de inquirição.  

O CAPÍTULO 5 trata da arte do cross-examination no processo de common law, 

considerada, ao longo dos séculos, essencial para o sucesso do advogado e êxito da causa, 

com exemplos de advogados ilustres da Inglaterra e Estados Unidos do século XIX. Em 

seguida, serão analisadas as principais técnicas de inquirição cruzada da testemunha, 

alçadas, devido à sua importância, à categoria de “mandamentos” nos Estados Unidos. Por 

fim, será analisada a atual função e importância do cross-examination após a virtual 

extinção do júri nas demandas cíveis.  

O CAPÍTULO 6 discorre sobre o diálogo entre os sistemas processuais romano-

germânico e anglo-saxão através da arbitragem internacional, com a consequente 

consolidação da prática internacional para a inquirição de testemunhas, e até mesmo de um 

modelo processual para a arbitragem internacional, muitas vezes reproduzido pelas 

arbitragens domésticas. Serão destacados, por sua vez, os alicerces deste modelo 

processual, notadamente os seus parâmetros processuais, a busca pela eficiência, a 

necessidade de uma jurisdição “interativa”, a ponderação entre a previsibilidade e a 

flexibilidade do procedimento e a necessidade de se eliminar as idiossincrasias processuais.  

O CAPÍTULO 7 analisa o cross-examination à luz da prática da arbitragem 

internacional, consubstanciada em atos processuais razoavelmente uniformes, porquanto 

considerados eficientes na obtenção da prova e atentos às diferentes filiações jurídicas 

envolvidas. Em seguida, serão pontuados os debates em torno de tais atos processuais, com 

destaque para as funções e os limites do cross-examination, as hipóteses em que se permite 

aditar o depoimento escrito da testemunha e a sequência ideal para a sua apresentação.  

O CAPÍTULO 8 discorre sobre pertinência de se promover o diálogo entre o 

processo civil brasileiro e o arbitral, a fim de se sustentar que o regime do cross-

examination foi remodelado pela prática arbitral internacional e brasileira, a qual, 

inclusive, serviu de inspiração para a nova regra veiculada pelo artigo 459 do Código de 

Processo Civil. Consequentemente, propor-se-á o diálogo com o processo arbitral como a 
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referência adequada para se compreender as alterações promovidas pela citada regra, bem 

como para que se possa utilizar, de modo efetivo, as técnicas de inquirição intimamente 

relacionadas ao citado protagonismo. Em seguida, e à luz da nova regra legal, analisar-se-á 

a postura do juiz, a possibilidade de se apresentar declaração escrita da testemunha e as 

consequências do fortalecimento do papel do advogado na produção da prova testemunhal.   

A CONCLUSÃO conclama, por fim, que o diálogo entre processo arbitral e estatal, 

feito aqui através do cross-examination, se estenda a outros institutos processuais, 

remodelados pela prática arbitral, e desde que úteis ao contencioso brasileiro, servindo o 

processo arbitral, ainda, como importante veículo para incursão no direito processual 

comparado.  
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CONCLUSÃO    

________________________________________________________________________
  
 

No âmbito do processo, usualmente se recorre à divisão de trabalho entre o juiz e as 

partes ― ou, mais precisamente, à alocação da atividade probatória ― para se delinear os 

traços distintivos entre os modelos processuais do common law e do civil law.  

Um dos melhores exemplos para ilustrar a referida distinção é justamente o 

interrogatório das testemunhas, uma vez que ― pelo menos do ponto de vista histórico ―, 

no sistema romano-germânico o juiz exerce o papel dominante, ao passo que, no anglo-

saxão, são as partes que conduzem a inquirição. 

Todavia, na esteira do fenômeno da mundialização do Direito, e da consequente 

modelização do processo, diversos países de civil law recentemente atribuíram às partes, e 

não mais ao juiz, o protagonismo na inquirição das testemunhas. 

Particularmente no Brasil, o artigo 459 do Código de Processo Civil reconheceu o 

direito da parte de formular perguntas diretamente à testemunha, rompendo-se com a 

tradição segundo a qual o juiz intermediava as perguntas dos advogados das partes e as 

respostas das testemunhas.  

Muito embora o cross-examination tenha sido criado e desenvolvido, ao longo de 

séculos, pelo common law — sem qualquer paralelo em outro sistema processual —, não 

se pode transplantá-lo da forma em que lá historicamente praticado. Além do complexo 

componente cultural, são diversas as regras peculiares ao funcionamento e aplicação do 

interrogatório direto da testemunha nos países anglo-saxões que desaconselham o referido 

transplante. 

Por sua vez, o modelo de processo para a produção da prova testemunhal 

usualmente adotado na arbitragem internacional, e em larga medida na arbitragem 

brasileira, adquiriu traços mais próximos da tradição anglo-saxã, em que se confere à parte 

a oportunidade de inquirir ativamente as testemunhas arroladas pela outra.  

O referido modelo, no entanto, eliminou as idiossincrasias e formalismos 

processuais relacionados à prática do cross-examination no processo anglo-saxão, 

justamente porque a arbitragem é pautada na autonomia da vontade e na busca pela 

eficiência.  
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Com efeito, o modelo do processo arbitral filtrou, ao menos, três relevantes 

idiossincrasias, ou peculiaridades, do processo anglo-saxão intimamente relacionadas à 

prática do cross-examination. São elas: a deposition, o júri e a própria postura dos sujeitos 

do processo em relação à produção da prova testemunhal. 

Por outras palavras, o regime do cross-examination foi remodelado pela prática 

arbitral internacional e brasileira, a qual, inclusive, serviu de inspiração para a nova regra 

veiculada pelo artigo 459 do Código de Processo Civil.  

Nesse contexto, a dissertação defendeu que o diálogo com o processo arbitral é uma 

referência adequada para se compreender as alterações promovidas pelo protagonismo 

conferido à parte na produção da prova testemunhal, bem como para que se possa utilizar, 

de modo efetivo, as técnicas de inquirição intimamente relacionadas ao citado 

protagonismo.  

Caso bem-sucedido o diálogo entre processo arbitral e estatal, proposto aqui através 

do cross-examination, a dissertação consigna a esperança de se possa estendê-lo a outros 

institutos processuais, remodelados pela prática arbitral, sempre que úteis ao contencioso 

brasileiro, servindo o processo arbitral, ainda, como importante veículo para incursão no 

direito processual comparado.  
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