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Prefácio 
 

 
 

As Diretrizes para Oitiva Conjunta de Testemunhas na 

Arbitragem Internacional do Chartered Institute of 

Arbitrators são apresentadas como orientação prática 

para uso das partes, árbitros e peritos na preparação e 

na apresentação de depoimentos em uma oitiva 

conjunta de testemunhas (witness conferencing ou hot-

tubbing). As Diretrizes fornecem uma lista não exaustiva 

de fatores a serem considerados para a determinação 

de um procedimento que promova a produção eficiente 

e eficaz de provas e de ordens processuais, a qual pode 

ser adotada como base para formular instruções 

adequadas para a oitiva conjunta de testemunhas. 

 

Espera-se que o checklist e as recomendações forneçam 

aos árbitros, às partes e seus advogados os meios para 

planejar e executar oitivas conjuntas de testemunhas de 

modo eficaz e adaptado às necessidades de cada caso. 

 

O Subcomitê de Oitiva Conjunta de Testemunhas na 

Arbitragem Internacional gostaria de agradecer 

Accuracy por seu apoio na publicação destas Diretrizes. 
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Como utilizar as Diretrizes 
 

 

 
1. Estas Diretrizes têm por objetivo auxiliar os tribunais, 

partes e peritos a alcançarem uma oitiva conjunta de 

testemunhas efetiva e eficiente e a minimizar os riscos 

de o processo não correr como esperado. As 

Diretrizes reconhecem que diversos fatores serão 

considerados para se decidir realizar ou não uma 

oitiva conjunta de testemunhas e o seu formato. 

Árbitros e advogados experientes podem considerar 

certos aspectos das presentes Diretrizes evidentes; no 

entanto, espera-se que as Diretrizes lhes sirvam como 

um lembrete prático. Para outros, em especial 

profissionais com pouca experiência em oitiva 

conjunta de testemunhas, as Diretrizes ajudarão o 

tribunal, as partes e peritos a se conduzir nesse 

processo com segurança. Referimo-nos nas Diretrizes 

a “testemunhas” em vez de “peritos”. Na maioria dos 

casos, testemunhas depondo conjuntamente sobre 

questões de fato e questões técnicas serão peritos 

apresentando sua opinião sobre as provas, embora 

possam existir casos em que será também apropriado 

realizar de forma conjunta o depoimento de 

testemunhas fáticas, como discutido nas notas 

explicativas. 
 

2. As Diretrizes são compostas pelo Checklist, Diretrizes 

Gerais e Diretrizes Específicas, que são apresentados na 

ordem em que normalmente são usados. As partes e 

tribunais podem consultar o Checklist quando estiverem 

considerando se e como devem realizar uma oitiva 

conjunta de testemunhas. As Diretrizes Gerais podem 

ser consideradas quando as partes e os tribunais 

desejam reservar o direito de realizar uma oitiva 

conjunta de testemunhas em uma ordem processual 

durante o início da arbitragem. As Diretrizes Específicas 

podem ser usadas quando as partes e os tribunais 

estiverem discutindo a organização da audiência. 

3. O Checklist consiste em uma lista conveniente de 

pontos a serem considerados na ponderação acerca 
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da realização de uma oitiva conjunta de testemunhas. 

O Checklist cobre duas linhas de perguntas. A primeira 

é se a oitiva conjunta de testemunhas será o método 

adequado para produção de provas. Alguns fatores do 

Checklist são a favor da realização da oitiva conjunta, 

enquanto outros são contra. Outros itens do Checklist 

adotam como premissa a realização da oitiva conjunta 

e devem ser considerados na determinação da forma 

como a oitiva conjunta será realizada. Nem todos os 

itens do Checklist serão relevantes em todos os casos 

4. As Diretrizes Gerais fornecem uma estrutura geral 

para que a oitiva conjunta de testemunhas seja 

incorporada no início da arbitragem como parte de 

uma ordem processual proferida pelo tribunal para 

estabelecer a condução da arbitragem. Essas 

diretrizes fornecem um conjunto de princípios 

aplicáveis caso o tribunal determine posteriormente 

que algumas das provas testemunhais serão 

produzidas de forma conjunta. Incluir as Diretrizes 

Gerais em uma ordem processual não impede as 

partes de realizar uma produção de provas de 

maneira consecutiva. 

5. As Diretrizes Específicas devem ser adotadas quando 

o tribunal e as partes tiverem decidido realizar uma 

oitiva conjunta de testemunhas. As Diretrizes 

Específicas fornecem três estruturas procedimentais 

para uma oitiva conjunta, a depender de se quem a 

conduz é o tribunal, as testemunhas (que serão 

peritos na maioria dos casos) ou os advogados das 

partes. O tribunal pode usar uma combinação das três 

vertentes refletidas em opções procedimentais, pode 

elaborar diretrizes diversas das três estruturas 

procedimentais apresentadas, ou pode incorporar 

outras diretrizes para estabelecer uma ordem 

processual adequada. A decisão sobre qual das 

Diretrizes Específicas será a mais adequada como 

base para elaborar uma ordem processual adequada 

dependerá das necessidades especificas de cada caso. 

6. As Notas Explicativas fornecem uma discussão 

detalhada dos itens do Checklist e das Diretrizes 

Gerais e Específicas. 
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Preâmbulo 
 

 

1. A oitiva conjunta de testemunhas pode ser descrita 

como qualquer procedimento de produção de prova 

em que duas ou mais testemunhas prestam, 

conjuntamente, depoimento perante um tribunal. 

Uma definição mais restritiva poderia erroneamente 

causar a impressão de que corresponderia a um único 

tipo de procedimento pré-estabelecido. Contudo, a 

oitiva conjunta de testemunhas pode ocorrer de 

diversas formas. Pode referir-se à produção de prova 

de fato ou de prova técnica, ou ainda de ambas. 

Oitivas conjuntas podem ser conduzidas pelo tribunal, 

pelas testemunhas ou pelos advogados das partes, ou 

ainda por uma combinação desses modelos. As 

Diretrizes reconhecem as diversas abordagens que 

podem ser adotadas e procura não restringir a 

capacidade e a criatividade dos tribunais e das partes 

para estruturar uma oitiva conjunta mais adequada a 

uma determinada disputa. 

2. A oitiva conjunta de testemunhas tornou-se nos 

últimos anos um meio de prova muito utilizado, 

especialmente – mas não exclusivamente –, para o 

depoimento de testemunhas técnicas na arbitragem 

internacional. O procedimento não é, contudo, 

encontrado exclusivamente em arbitragem. Por 

exemplo, as cortes judiciais da Austrália, Inglaterra e 

País de Gales e Singapura também exploram ou 

adotam o procedimento em maior ou menor grau. 

Essa popularidade vem de uma série de aparentes 

vantagens. Primeiro, a oitiva conjunta pode ser 

considerada um método de produção de prova mais 

efetivo do que o exame consecutivo das testemunhas 

pelos advogados das partes. O exame conjunto da 

prova testemunhal pode tornar mais fácil comparar o 

ponto de vista de diversas testemunhas sobre um 

mesmo ponto controvertido e permite às 

testemunhas discutirem seus pontos de vista por 

meio de réplicas e respostas diretas umas às outras. 

Depois, a qualidade da prova pode melhorar. Por 

exemplo, peritos estarão menos inclinados a realizar 
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declarações tecnicamente incorretas na frente de um 

de seus pares, o qual poderá imediatamente corrigir o 

erro em uma réplica. Por fim, o procedimento 

promove eficiência na audiência de instrução, uma 

vez que o tribunal pode ouvir o depoimento de todas 

as testemunhas sobre um ponto controvertido de 

uma vez, em vez de em diferentes etapas da audiência 

enquanto as partes apresentam seu caso. 

3. Ao mesmo tempo, a oitiva conjunta de testemunhas 

exige outras considerações. Por exemplo, por mais 

que a oitiva conjunta de testemunhas possa levar a 

audiências mais curtas do que a oitiva consecutiva de 

testemunhas, o tempo e os custos para preparar uma 

oitiva conjunta de testemunhas podem ser maiores. A 

qualidade da prova também pode ser afetada, e o 

procedimento pode ser conturbado, quando uma 

testemunha adota uma postura adversarial, hostil ou 

até rude com outra testemunha, ou quando uma 

testemunha está mais hesitante em depor na frente 

da outra testemunha, devido, por exemplo, a 

diferentes níveis de experiência em depor, a fatores 

culturais ou a alguma relação profissional ou pessoal 

pré-existente entre elas. 

4. Os temas tratados no Checklist, nas Diretrizes Gerais 

e Específicas ajudarão o tribunal e as partes a 

determinarem quando a oitiva conjunta de 

testemunhas é adequada para uma disputa em 

especial e, sendo assim, que procedimentos serão 

mais apropriados às circunstâncias do caso. 
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Checklist 

 
 

Uma lista prática de verificação para tribunais e partes 

considerarem ao determinar se devem proceder à oitiva 

conjunta de testemunhas (*) e, ao assim decidir, de que 

forma a oitiva conjunta deve ser realizada (†) 

 
Pontos controvertidos 

1*† Há opiniões conflitantes sobre um ponto técnico que 

exige um cotejo 

2*† Há um conflito nas versões de um mesmo fato 
apresentadas por duas ou mais testemunhas, o qual 

exige um cotejo 

3*†  Há discussão a respeito da credibilidade de uma testemunha 

 
Testemunhas 

 
4*† O relacionamento entre as testemunhas é de: 

1) experiência diversa ao depor perante tribunais 

2) contraste cultural 
 

3) colegas de profissão atuais ou antigos 
 

4) amigos íntimos ou inimigos 
 

5† A composição da oitiva conjunta pode se basear em: 
 

1) questões a serem tratadas 
 

2) o número de testemunhas 
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Pré-Audiência 

6† Laudo das testemunhas técnicas 
 

7† Cronologia dos fatos 
 

8† Alocação de tempo entre as testemunhas 
 

9† Apresentação ou materiais para exibição 

 
Logística 

10*† Inquirição de uma ou mais testemunhas por 

videoconferência 

11† Tradução simultânea ou consecutiva exigida para uma 
ou mais testemunhas 

12† O Espaço Físico do local da oitiva conjunta deve ser 

suficiente para que as múltiplas testemunhas 

deponham conjuntamente 

13† Disposição acerca dos assentos das testemunhas 
 

14† Estenotipia, gravação e (ou) sistema de som são 

necessários para oitivas conjuntas com múltiplas 

testemunhas 

 

15† Equipamento audiovisual é necessário para a 

produção da prova 
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Diretrizes Gerais 
 

 
 

As Diretrizes Gerais podem ser adotadas como parte de 

uma ordem processual no início da arbitragem 

 

1 O tribunal, em consulta às partes, deve determinar 

quais testemunhas serão ouvidas conjuntamente e 

sobre quais questões. As testemunhas devem depor 

sobre tais questões em uma ou mais oitivas na data e 

hora que o tribunal determinar. 

2 As testemunhas que deverem prestar seus 
depoimentos conjuntamente e sobre a(s) mesma(s) 

questão(ões) devem, em conjunto, preparar um 

cronograma contendo uma lista dos pontos em que 

concordam e em que discordam e, sobre esses 

últimos, um resumo de suas opiniões divergentes 

(“Cronograma”). 

3 O tribunal poderá ordenar que as partes acordem 

uma cronologia para os fatos em que houver 

concordância (“Cronologia”), relativos às provas que 

serão apresentadas conjuntamente pelas 

testemunhas. 

4 Para fins de preparação do Cronograma ou da 

Cronologia: 

1) As testemunhas poderão debater entre si pelos 

meios e prazos que o tribunal determinar. 

2) [o advogado não deve se envolver nos debates 

entre as testemunhas] 

ou [o envolvimento do advogado nos debates 

entre as testemunhas deve ser limitado a 

[tema a ser acordado entre as partes]]. 

3) As partes concordam que nada do que for 

discutido entre as testemunhas será mencionado 

ou submetido como prova no processo. 
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4) As testemunhas podem, a qualquer tempo, 

solicitar conjuntamente instruções das 

[partes/tribunal] 
 

5 Todos os materiais para exibição que forem usados 

durante a apresentação, pela testemunha, deverão 

ser apresentados, previamente, ao tribunal e às 

outras partes. 

6 Em qualquer oitiva conjunta de testemunhas o 

tribunal pode, a qualquer momento e a seu próprio 

critério: 

1) fazer perguntas a qualquer testemunha. 
 

2) ordenar que uma testemunha seja novamente 

convidada para inquirição adicional. 

3) alterar os procedimentos de colheita de provas 

conjuntas conforme considere necessário para 

uma condução mais eficiente e eficaz do 

processo. 



Diretrizes: Checklist  

21 

 

 
 

 

Diretrizes Específicas 
 
 

Três estruturas procedimentais para a oitiva conjunta de 

testemunhas conduzidas (a) pelo tribunal; (b) pelas 

testemunhas; e (c) pelos advogados 

 

Opção A: Oitiva conduzida pelo Tribunal 

 
A1 As testemunhas [não] devem ser mantidas separadas 

antes de prestar depoimento. 

A2 No início de qualquer oitiva conjunta de testemunhas, 

o tribunal deve tomar o compromisso ou obter uma 

declaração de cada testemunha. 

A3 Cada testemunha deve confirmar que o depoimento 

escrito, por ela apresentado, é seu e identificar 

eventuais correções que desejar fazer. 

A4 Cada testemunha fará uma apresentação oral da sua 

posição. O tribunal, em consulta às partes, 

determinará a duração das apresentações e a ordem 

em que as testemunhas as farão. 

A5 O tribunal inquirirá as testemunhas com relação aos 

pontos controvertidos estabelecidos no Cronograma 

e sobre qualquer outro assunto que considere 

apropriado. O tribunal pedirá a cada testemunha que 

expresse suas opiniões sobre cada um dos pontos e 

por que discorda da(s) opinião(ões) da(s) outra(s) 

testemunha(s). O tribunal dará a cada testemunha a 

oportunidade de responder ao depoimento de outra 

testemunha. 

A6 Após o tribunal ter concluído suas perguntas, o 

advogado de cada parte poderá inquirir a(s) 

testemunha(s) da(s) parte(s) contrária(s) e poderá 

solicitar a sua própria testemunha para que responda 

às alegações contrárias da outra testemunha. 

A7 O tribunal pode, a qualquer tempo, permitir ou 
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solicitar o debate entre as testemunhas, ou de 

qualquer uma delas, sobre qualquer ponto 

controvertido estabelecido no Cronograma e sobre 

qualquer outro assunto que considere apropriado. 
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Opção B: Oitiva conduzida pelas Testemunhas 

 
B1 As testemunhas [não] devem ser mantidas separadas 

antes de prestar depoimento. 

B2 No início de qualquer oitiva conjunta de testemunhas, 

o tribunal deve tomar o compromisso ou obter uma 

declaração de cada testemunha. 

B3 Cada testemunha deve confirmar que o depoimento 

escrito, por ela apresentado, é seu e identificar 

eventuais correções que desejar fazer. 

B4 Cada testemunha deverá fazer uma apresentação oral 

introdutória da sua posição. As testemunhas (ou na 

ausência de consenso entre elas, o tribunal) devem 

determinar a duração das apresentações e a ordem 

em que serão feitas. 

B5 As testemunhas devem examinar, separadamente, 

cada ponto controvertido do Cronograma, da 

seguinte forma. 

1) As testemunhas deverão expor as suas 
respectivas posições em relação ao ponto 

controvertido, utilizando os materiais para 

exibição que considerarem apropriados. 

2) As testemunhas devem fazer perguntas umas às 

outras, a fim de esclarecer seus respectivos 

pontos de vista sobre o referido ponto, para 

determinar as bases em que discordam dos 

pontos de vista umas das outras e para testar os 

pontos fortes e fracos relativos a esses pontos de 

vista. 

3) O tribunal poderá intervir no debate entre as 

testemunhas a qualquer momento, a fim de dar 

a cada testemunha a oportunidade de 

apresentar seus pontos de vista e responder aos 

pontos de vista da(s) outra(s) testemunha(s), 

bem como para garantir a conduta regular e 

eficiente da oitiva conjunta de testemunhas. 
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4) Após as testemunhas terem concluído seus 

debates, o tribunal poderá fazer outras 

perguntas a qualquer uma das testemunhas 

sobre os pontos controvertidos. 

5) Depois de o tribunal ter concluído suas 
perguntas, o advogado de cada parte poderá 

inquirir a(s) testemunha(s) da(s) outra(s) parte(s) 

e poderá solicitar à sua própria testemunha que 

responda às alegações contrárias da outra 

testemunha. 
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Opção C: Oitiva conduzida pelos Advogados  

 
C1 As testemunhas [não] devem ser mantidas separadas 

antes de prestar depoimento. 

C2 No início de qualquer oitiva conjunta de testemunhas, 

o tribunal deve tomar o compromisso ou obter uma 

declaração de cada testemunha. 

C3 Cada testemunha deve confirmar que o depoimento 

escrito, por ela apresentado, é seu e identificar 

eventuais correções que desejar fazer. 

C4 O tribunal deve, mediante consulta às partes, 

determinar a ordem em que as testemunhas devem 

ser inquiridas. 

C5 O advogado de cada parte poderá inquirir a(s) 

testemunha(s) da(s) outra(s) parte(s) e poderá 

solicitar à sua própria testemunha que responda às 

alegações contrárias da outra testemunha. Após a 

inquirição do advogado da parte adversa, o advogado 

pode solicitar à sua própria testemunha que esclareça 

algum tema que tenha surgido na referida inquirição. 
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Notas Explicativas 
 

 

 
Nota Geral 

Ao longo das Notas Explicativas, faz-se referência a 

questões que o tribunal deverá considerar ou a decisões 

que o tribunal poderá tomar. Tais formulações não 

pretendem indicar que as partes não devem ser envolvidas 

nas decisões relativas à oitiva conjunta de testemunhas. Em 

muitos casos, as partes concordarão sobre muitos ou até 

mesmo sobre todos os aspectos da oitiva conjunta de 

testemunhas. A formulação visa a refletir que as questões 

de procedimento devem ser, ao final, determinadas pelo 

tribunal, tomando-se em conta eventual acordo entre as 

partes e as previsões da lei aplicável. 
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Checklist 
 

 

 
Introdução 

a) O Checklist fornece aos árbitros e às partes uma lista 

prática de pontos a serem considerados para 

determinar o interesse em colher depoimentos 

conjuntos e, em caso afirmativo, qual formato a oitiva 

de testemunhas deve assumir. As questões que 

devem ser consideradas para determinar a 

conveniência em colher depoimentos conjuntos 

dizem respeito às próprias testemunhas e aos seus 

depoimentos, e são marcadas no Checklist com um 

asterisco (*). Temas que podem determinar ou 

influenciar a forma de uma oitiva conjunta de 

testemunhas são marcados com uma cruz (†). Nem 

todos os itens do Checklist serão relevantes para 

todos os casos. 

b) O Checklist é dividido em quatro seções. A primeira 

seção diz respeito aos pontos controvertidos entre as 

partes que podem impactar a decisão de realizar ou 

não uma oitiva conjunta de testemunhas. Os árbitros 

e as partes devem considerar quais provas foram 

apresentadas, ou as áreas em que as provas devem 

ser apresentadas, e avaliar se essas provas poderiam 

ser testadas simultaneamente de forma útil. A 

segunda seção do Checklist considera o 

relacionamento entre as testemunhas que deporão 

conjuntamente, o que será importante para 

determinar se as provas devem ser colhidas em oitiva 

conjunta. Também considera outros fatores que 

podem surgir e afetar a dinâmica do procedimento 

quando as testemunhas depõem em conjunto. A 

terceira e a quarta seções tratam de questões de 

organização do procedimento a serem consideradas 

na preparação e realização de uma oitiva. 

 
Pontos controvertidos 

 

1*† Há opiniões conflitantes sobre um ponto técnico que 
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requer cotejo 

a) A oitiva conjunta de testemunhas é adequada para 

muitos, senão a maioria, dos tipos de provas periciais. 

O tribunal e as partes deverão, entretanto, considerar 

as circunstâncias do caso concreto em questão para 

determinar se se deve ou não realizar uma oitiva 

conjunta. 

b) Embora as opiniões sejam frequentemente fornecidas 

por testemunhas técnicas independentes, às vezes as 

testemunhas fáticas fornecerão opiniões que poderão 

ser utilizadas em lugar do depoimento de 

testemunhas técnicas. Essas provas também podem 

ser obtidas durante uma oitiva conjunta, embora em 

tais casos as partes e o tribunal precisarão considerar 

se seria preferível que a oitiva conjunta fosse 

conduzida pelo tribunal ou pelo advogado ao invés de 

pelas testemunhas 

c) A natureza das questões pode influenciar a forma 

como se dará a oitiva. Quando o tribunal tiver 

experiência ou conhecimento específico sobre uma 

matéria, uma oitiva conjunta de testemunhas 

conduzida pelo tribunal pode revelar-se o meio mais 

eficiente e eficaz de confrontar as provas das 

testemunhas técnicas. Por exemplo, quando o 

tribunal ou um de seus membros for um engenheiro 

ou for qualificado na lei cuja aplicação esteja em 

discussão, as testemunhas técnicas em engenharia ou 

em direito podem fornecer provas durante uma oitiva 

conjunta de testemunhas conduzida pelo tribunal. 

Quando o árbitro nomeado pela parte participar da 

inquirição, deve-se ter cuidado para garantir que não 

conduzirá ou contribuirá para o processo de forma 

que sua imparcialidade seja questionada ou que dê 

origem a objeções sobre o devido processo legal. 

Mesmo quando o tribunal não tiver experiência 

específica em determinado assunto, poderá, no 

entanto, considerar a oitiva conjunta como a melhor 

maneira de proceder e direcionar a inquirição a fim de 

obter o entendimento necessário e receber as provas 

de que precisa para formar sua convicção, ou poderá 

propor que os peritos ou advogados conduzam a 
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oitiva conjunta 
 

. 

 
2*† Há um conflito na versão de um mesmo fato apresentado 

por duas ou mais testemunhas o qual requer um cotejo 

a) Em algumas circunstâncias, a oitiva conjunta pode ser 

realizada para colher depoimento das testemunhas 

fáticas. Na prática, isso é menos comum do que a 

oitiva conjunta de testemunhas técnicas. Quando as 

testemunhas técnicas têm opiniões diferentes, esses 

especialistas podem tentar justificar suas opiniões 

com base em seu julgamento profissional e 

experiência. As discordâncias entre as testemunhas 

fáticas podem não ser suscetíveis a esse mesmo tipo 

de inquirição. O tribunal deve, portanto, considerar as 

questões fáticas controvertidas, se há outras provas 

para corroborar uma ou mais provas testemunhais, se 

os fatos são controvertidos provavelmente devido a 

memórias divergentes, mas honestas, ou se uma ou 

mais testemunhas estão apresentando um relato 

sabidamente inverídico. Além disso, o tribunal deve 

considerar se a provável antipatia sentida entre as 

testemunhas cujos depoimentos são contraditórios 

pode afetar adversamente a qualidade das provas, 

quando fornecidas conjuntamente. 

b) O tribunal pode realizar uma oitiva conjunta com 

testemunhas fáticas como o principal meio de colher 

todas as suas provas (em outras palavras, não apenas 

aquelas áreas onde as testemunhas fornecem relatos 

conflitantes). Alternativamente, o tribunal pode 

desejar realizar uma oitiva conjunta depois que as 

testemunhas já tiverem sido inquiridas 

sequencialmente e se constatar que os 

posicionamentos conflitantes se mantiveram. A oitiva 

seguinte se concentraria nessas áreas em que as 

provas são contraditórias. A Diretriz Geral 6 preserva 

a flexibilidade do procedimento para levar em conta 

essas possibilidades. 

c) Na maioria dos casos, um tribunal experiente deve 

conduzir a oitiva conjunta de testemunhas fáticas, a 
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fim de assegurar que as testemunhas possam ser 

efetivamente orientadas para fornecer provas 

relevantes para as questões em disputa. 

d) Quando as testemunhas fáticas depõem em oitiva 

conjunta, o tribunal precisa estar atento para garantir 

que cada testemunha tenha a oportunidade de 

apresentar seus argumentos e responder às demais 

provas que forem produzidas. Será necessário ter 

cuidado especial quando as testemunhas se tornam 

defensivas ou hostis, especialmente em situações em 

que são diretamente desafiadas por outra 

testemunha. O tribunal pode considerar o adiamento 

ou a dispensa da oitiva conjunta quando considerar 

que as testemunhas deixaram de cooperar ou foram 

incapazes de fornecer provas. 
 

3*† Há discussão a respeito da credibilidade de uma 

testemunha 
 

a) A credibilidade das testemunhas técnicas pode ser 

impugnada com base na sua falta de independência 

ou em sua parcialidade, ou com base no fato de a 

testemunha não possuir as qualificações, 

conhecimento ou experiência relevantes. A natureza 

da impugnação à credibilidade de uma testemunha 

pode ser um fator contrário à realização de uma oitiva 

conjunta de testemunhas, uma vez que o depoimento 

de uma testemunha técnica pode não ser útil para 

confrontar a falta de independência, qualificações, 

experiência ou conhecimento de outra. 

b) Questões de credibilidade podem impactar toda a 

opinião apresentada pela testemunha técnica, ou 

parte dela (por exemplo, quando a testemunha 

técnica opinou sobre questões que abrangem mais de 

uma disciplina). Quando parte da opinião não for 

afetada pela alegação de credibilidade, o tribunal 

pode considerar levar essa parte para a oitiva 

conjunta. Quando toda a opinião for potencialmente 

afetada, o tribunal precisará considerar se é 

adequado realizar a oitiva conjunta de testemunhas. 

Se a opção for por realizar a oitiva conjunta, as 

questões de credibilidade podem ser tratadas pelo 
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tribunal na própria oitiva, ou por meio de 

questionamentos separados. O tribunal também 

pode realizar uma oitiva e determinar que os peritos 

não abordem a questão da credibilidade, as quais 

seriam exploradas pelo tribunal ou pelos advogados 

(ou uma combinação de ambos). Outra possibilidade 

é o tribunal examinar a questão por meio da 

inquirição apenas da testemunha impugnada (pelo 

tribunal, pelo advogado ou ambos) antes de realizar 

uma oitiva conjunta sobre as questões de mérito. Em 

tais situações, o tribunal e as partes precisarão 

considerar se as outras testemunhas técnicas que 

prestarão depoimento sobre o mesmo assunto 

deverão ser mantidas afastadas durante o 

depoimento da testemunha técnica impugnada. 

Depois de a questão relativa a credibilidade ter sido 

abordada, o tribunal pode convocar uma oitiva 

conjunta sobre as questões de mérito ou pode 

determinar que as testemunhas técnicas sejam 

inquiridas consecutivamente pelos advogados. O 

tribunal pode desejar decidir sobre a melhor 

abordagem somente após ouvir os depoimentos 

sobre a credibilidade. 

c) Quando uma questão de credibilidade surgir no 

decorrer de uma oitiva conjunta de testemunhas 

técnicas, o tribunal pode dispensar a oitiva; pode 

prosseguir e ordenar que a questão seja explorada 

entre as testemunhas através de perguntas apenas do 

tribunal ou dos advogados; ou pode determinar que a 

questão da credibilidade seja endereçada 

separadamente 
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Testemunhas 

 

4*† O relacionamento entre as Testemunhas 

a) As inevitáveis interações entre as testemunhas em 
uma oitiva conjunta produzem dinâmicas 
interpessoais que não surgem quando as 
testemunhas prestam depoimento sozinhas. Essas 
dinâmicas podem ter um efeito sutil ou, às vezes, 
evidente nos depoimentos apresentados por uma ou 
mais testemunhas. O tribunal e as partes devem 
considerar as respectivas formações e origens das 
testemunhas e se possuem um relacionamento pré-
existente. Ambos podem afetar a forma como as 
testemunhas prestam depoimento em conjunto e, em 
algumas circunstâncias, podem fazer com que o 
tribunal conclua que uma oitiva conjunta não é 
adequada. Algumas situações comuns são 
apresentadas a seguir. Elas não pretendem exaurir 
todas as circunstâncias. 

 

b) Muitos fatores podem determinar como as 
testemunhas prestam depoimento. Algumas 
testemunhas serão mais acessíveis do que outras. 
Algumas testemunhas expressam seus pontos de vista 
de maneira mais eficaz em um estilo de palestra ou no 
formato de perguntas e respostas, enquanto outras 
preferem se envolver em um diálogo direto ou 
debate. O tribunal precisará monitorar essas 
dinâmicas para determinar se uma testemunha está 
dominando a discussão ou se permanece taciturna. O 
tribunal pode querer intervir em uma discussão para 
garantir que todas as testemunhas tenham a 
oportunidade de prestar seu depoimento. Em alguns 
casos, pode ser útil para o tribunal impor limites de 
tempo ou um procedimento de chess-clock para 
regular a quantidade de tempo dada a cada 
testemunha. 

 

(1) Experiência diversa em depor perante tribunais 

 
c) O tribunal deve estar ciente da experiência prévia das 

testemunhas sobre depoimento perante tribunais. 
Testemunhas técnicas profissionais têm maior 
probabilidade de se sentir à vontade em oitivas e 
podem parecer apresentar provas mais persuasivas 
quando comparadas com testemunhas com nenhuma 
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ou comparativamente menos experiência. A diferença 
de experiência pode ser em função da senioridade 
entre as testemunhas (e, portanto, diferença na 
experiência prévia de prestar depoimentos) ou 
porque uma testemunha técnica tem experiência em 
prestar depoimentos, ao passo que outra testemunha 
não apresenta a mesma experiência 

 
d) Nessas circunstâncias, o comportamento de uma 

testemunha que parece menos confiante pode ser 
explicado por uma relativa falta de experiência em 
prestar depoimento, em oposição à qualidade da 
prova que é produzida; da mesma forma, uma 
aparente relutância em se envolver pode não refletir 
a qualidade da prova que uma testemunha oferece. 

 
e) O tribunal deve considerar modificar o modo de 

condução de uma oitiva conjunta de testemunhas 
quando uma dinâmica interpessoal parecer afetar a 
qualidade da prova. Quando, por exemplo, uma oitiva 
conjunta for conduzida pelas testemunhas técnicas e 
a qualidade da prova for afetada pelos tipos de fatores 
mencionados neste item, o tribunal pode precisar 
intervir e propor que o próprio tribunal ou os 
advogados conduzam a oitiva conjunta. 

 
(2) Contraste cultural 

 
f) O tribunal e as partes devem ser sensíveis às origens 

culturais contrastantes das testemunhas em uma 
oitiva. No outro extremo, é preciso ter cuidado para 
não aplicar estereótipos culturais. Quando 
testemunhas de origens culturais contrastantes 
depõem juntas, essas origens podem influenciar a 
forma como depõem. Fatores culturais contrastantes 
podem impactar uma oitiva conjunta de testemunhas 
técnicas e fáticas. Uma oitiva conjunta com 
testemunhas pode nem sempre ser adequada quando 
tais diferenças culturais existem. 
 

g) Por exemplo, em algumas culturas, a senioridade (em 
termos de cargo, idade ou ambos) de uma pessoa 
afetará a forma como outra pessoa mais nova irá 
interagir com ela. Pode ser considerado inapropriado 
para a testemunha mais jovem contradizer seu 
superior; deferência pode ser a norma cultural. Por 
outro lado, uma pessoa com mais experiência pode 
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considerar desnecessário justificar seus pontos de 
vista para alguém mais jovem; podendo até se 
ofender se for solicitado a fazê-lo. Em algumas 
culturas, o confronto aberto não é normal nem é 
esperado ao expressar diferenças de opinião. Em 
outras culturas, a discordância aberta sobre questões 
não é considerada incomum. Os tribunais precisam 
ter cuidado especial quando uma ou mais 
testemunhas de diferentes origens agem de acordo 
com suas próprias normas culturais, para que as 
provas obtidas não sejam materialmente afetadas. 

h) Às vezes, pode não ser possível prever como uma 

testemunha apresenta as provas até a própria oitiva. 

O tribunal pode precisar se adaptar às circunstâncias 

e modificar a forma da oitiva conjunta ou, em um caso 

apropriado, dispensá-la e ordenar que as provas 

sejam obtidas sucessivamente. 

 
(3) Colegas de profissão ou antigos 

 
i) Vários fatores determinarão se, e como, os 

depoimentos conjuntos podem ser obtidos de 

testemunhas que são colegas de profissão. As 

decisões relativas à oitiva conjunta de testemunhas 

provavelmente não serão afetadas quando as 

testemunhas técnicas já tiverem trabalhado juntas. 

Quando as testemunhas que fornecem provas 

técnicas são colegas de profissão atuais ou antigos, 

mas não trabalham ou não trabalharam para 

empresas de serviços profissionais como 

testemunhas técnicas, o tribunal deverá considerar 

suas respectivas posições, por exemplo, se uma delas 

exerce ou exerceu cargo superior ao outro, e se a 

relação de trabalho pode afetar as provas que as 

testemunhas possam produzir. As mesmas 

considerações se aplicarão às testemunhas fáticas 

que já trabalharam juntas (ou, menos comumente, 

permanecem trabalhando juntas). 

 
(4) Amigo íntimo ou inimigo 

 
j) A oitiva conjunta de testemunhas pode não ser 

adequada quando as testemunhas são amigas íntimas 
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ou quando existir inimizade entre elas. O tribunal 
precisará considerar se os depoimentos apresentados 
pelas testemunhas não serão afetados pelos 
relacionamentos entre elas. 
 

k) O tribunal pode desejar explorar a questão da 
amizade ou inimizade no início de uma oitiva 
conjunta, ou possivelmente separadamente com cada 
testemunha na ausência da outra, e então ordenar 
que a oitiva prossiga ou que os depoimentos sejam 
tomados sucessivamente. 

 
5† A composição da oitiva conjunta 

 
(1) Questões a serem abordadas 

 
a) Embora as Diretrizes se refiram a uma oitiva conjunta 

de testemunhas no singular, muitas vezes pode ser 
desejável ter mais de uma oitiva conjunta, tendo em 
mente a natureza das questões e o número de 
testemunhas para depor. Dependendo das 
circunstâncias do caso, o tribunal pode ter uma oitiva 
conjunta para tratar de certas questões com as 
testemunhas fáticas e outra oitiva conjunta para 
depoimento das testemunhas técnicas. Quando a 
prova pericial englobar várias áreas de especialização, 
o tribunal pode preferir realizar oitivas separadas. 
 

b) Quando várias oitivas conjuntas forem ser realizadas, 
a sua sequência deve ser determinada levando-se em 
consideração os meios mais eficientes e eficazes de 
colheita de provas. Em alguns casos, pode ser 
preferível que as provas sobre questões factuais 
sejam objeto de inquirição primeiro, seguidas das 
provas técnicas. 

 
c) Outra abordagem é o tribunal realizar sucessivas 

oitivas conjuntas de testemunhas com base nos 
pedidos das partes. Essa abordagem pode ser 
interessante em questões com grandes quantidades 
de provas factuais e técnicas. Por exemplo, em casos 
de construção civil, pode ser mais eficaz e eficiente 
para todas as testemunhas relevantes (possivelmente 
incluindo testemunhas fáticas e técnicas, e 
especialistas em diferentes disciplinas) deporem de 
acordo com cada pedido formulado relativo a cada 
defeito (ou classe de defeito) ou determinado período 
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de tempo. 
 

d) O tribunal pode considerar a composição da oitiva 
conjunta de testemunhas envolvendo testemunhas 
técnicas no momento em que emite orientações em 
relação ao cronograma sobre as questões 
controvertidas e incontroversas, para as quais cabe 
consultar as Notas Explicativas à Diretriz 4. 

 
(2) The number of witnesses 

 

e) A forma mais simples de uma oitiva conjunta de 

testemunhas será entre duas testemunhas cujos 

depoimentos abranjam as mesmas áreas. Quando houver 

várias áreas a serem cobertas, possivelmente por 

testemunhas de diferentes disciplinas, o tribunal e as 

partes precisarão considerar se seriam adequadas uma ou 

mais oitivas conjuntas. 

f) Quando uma parte indica um único perito para produzir 

provas em múltiplas matérias e a outra parte indica 

peritos distintos para analisar as diferentes matérias, o 

tribunal precisará ponderar a conveniência de realizar 

uma única oitiva conjunta com todos os peritos juntos; ou 

então múltiplas oitivas conjuntas com o perito indicado 

por cada parte, produzindo prova em cada uma das 

oitivas, com a presença das respectivas testemunhas da 

parte contrária. Em tal situação, quando a prova relativa a 

cada matéria puder se tornar extensa, ser impactada (ou 

não) pela prova relacionada às demais matérias, a 

realização de oitivas em separado pode ser preferível. 

g) A oitiva conjunta de testemunhas, em princípio, pode ser 

realizada com qualquer número de testemunhas. Na 

maioria dos casos, a natureza da prova e as questões em 

disputa guiarão o tribunal sobre quantas testemunhas 

devem ser inquiridas. Oitivas com qualquer número de 

testemunhas podem ser realizadas desde que haja um 

nível adequado de planejamento por parte do tribunal e 

das partes. 

 
Pré-Audiência 

 

6† Laudo das testemunhas técnicas 
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a) Os laudos produzidos pelas testemunhas técnicas, 

incluindo eventuais laudos conjuntos, devem ser 

disponibilizados para o tribunal antes da audiência, 

visto que eles provavelmente serão referenciados 

durante a audiência. 

b) O tribunal frequentemente entenderá ser benéfica a 

preparação de laudos conjuntos pelas testemunhas 

técnicas. Tais laudos podem conter, dentre outras 

coisas, uma lista de pontos em que os especialistas 

concordam e (ou) discordam. O Tribunal deve 

estabelecer um prazo para que os peritos elaborem o 

laudo conjunto. Quando o laudo conjunto estiver para 

ser produzido, as partes e o tribunal deverão 

considerar acordar sobre os seguintes temas: 

i) Modo de comunicação entre as testemunhas 

(por exemplo: por e-mail, telefone, 

videoconferência ou reuniões presenciais) 

 
ii) Uso de tradutores e (ou) intérpretes se uma ou mais 

testemunhas não falar(em) o(s) idioma(s) da 
arbitragem 

iii) Até que ponto os membros da equipe 

profissional dos peritos podem estar envolvidos 

em discussões e na elaboração do laudo conjunto 

 
iv) Se as testemunhas podem, em conjunto, buscar 

orientações (do advogado ou do tribunal) antes e 
(ou) durante as discussões  

v) Se o conteúdo das discussões deve ser tratado 

como "without prejudice" e, portanto, não 

sujeito a qualquer inferência negativa pelo 

tribunal  

vi) Se o advogado pode estar envolvido nas 

discussões. O nível de envolvimento pode variar. 

Os advogados podem não estar envolvidos de 

forma alguma; podem ser atualizados sobre o 

conteúdo das discussões periodicamente, ou 

após sua conclusão; podem fornecer assistência 

limitada como, por exemplo, na elaboração de 

minutas. Nos momentos em que os advogados se 

comunicarem com testemunhas, as partes 
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devem considerar acordar sobre se essas 

comunicações deverão estar sujeitas ao sigilo 

profissional advogado-cliente e não passíveis do 

sofrer qualquer inferência negativa pelo tribunal. 

c) As partes devem informar às testemunhas sobre 

como as discussões devem ser conduzidas, e como as 

informações que elas tiverem obtido a partir dessas 

discussões podem ou não ser utilizadas. 

d) Quando os peritos não elaborarem um laudo 

conjunto, o tribunal pode ordenar que elaborem uma 

tabela estabelecendo os pontos em que concordam e 

discordam (“Cronograma”). O tribunal, partes ou 

peritos podem usar esse Cronograma como um 

roteiro para a oitiva conjunta de testemunhas. 

Testemunhas fáticas podem ser chamadas para 

participarem da criação dessa lista quando houver 

questões fáticas envolvidas, ou quando a prova 

testemunhal divergir das questões técnicas, embora 

na prática isso seja incomum 

e) Em relação à lista de questões convergentes e 

divergentes elaborada pelas testemunhas, o tribunal 

deve direcionar como e quando as testemunhas 

devem fazê-la. As partes também devem levar em 

consideração a lista de questões práticas 

estabelecidas no item acima em relação aos laudos 

conjuntos. Um formato possível para o laudo conjunto 

é o ilustrado na Figura abaixo. Geralmente, é útil para 

as testemunhas estabelecerem se as questões 

discordantes se relacionam com as diferentes 

premissas fáticas, argumentos ou opiniões jurídicos.
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Figura: Formato Ilustrativo de Laudo Conjunto 

 

Folha de Rosto [incluindo o nome/número do caso, nome 

dos peritos e assinaturas] 

 
1. Introdução [incluindo data(s) e a duração da(s) 

reunião(ões) pericial(ais) 

2. Pontos convergentes 
 

No. Questão Concordância 

1 [e.g: Devem os 
juros ser 
calculados com 
base no 
método de 
cálculo simples 
ou composto] 

[e.g. Os peritos estão de acordo 
que, conforme os fatos do caso, 
os juros devem ser calculados 
com base no método 
composto] 

 

 

 

 

 

2 [Segunda 
questão] 

[Status do acordo alcançado] 

 
3. Pontos divergentes [com as razões da discordância] 

 

No. Questão Posição do 
Perito 1 
(Requeren-
te) 

Posição do Perito 
2 (Requerido) 

3 [e.g: Qual é 
a alíquota 
de juros 
adequada/a
plicável] 

[e.g. A 
alíquota de 
juros 
apropriada 
é 3% 
porque...] 

 
[Eu discordo 
da posição 
sustentada 
pelo Perito 2 
porque...] 

[e.g. A 
alíquota de 
juros 
apropriada 
é 8% 
porque...] 

 
[Eu discordo 
da posição 
sustentada 
pelo Perito 1 
porque...] 

 

4 [Quarta 
questão] 

[Posicionamen-
to] 

[Posicionamen-
to] 

 
4. Anexos [se for o caso, e.g. cálculos, tabelas, diagramas 

ou artigos acadêmicos] 
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7† Cronologia dos fatos 
 

a) É comum que os tribunais determinem que as partes 

elaborem um documento contendo a cronologia dos 

fatos da disputa (de forma conjunta, se possível). 

Quando as testemunhas fáticas testemunham 

conjuntamente, a cronologia das questões sobre as 

quais elas devem produzir prova pode ser de ajuda 

adicional para o tribunal, especialmente em casos de 

considerável complexidade fática. Uma cronologia de 

fatos, elaborada de forma conjunta, é um documento 

útil e que fornece um panorama para o tribunal, 

partes e para as testemunhas quando da colheita de 

provas conjuntas, especialmente em relação às 

provas produzidas por testemunhas fáticas. Tal 

documento também pode ser útil para testemunhas 

técnicas quando há uma sequência de eventos que se 

relacionam com as provas técnicas produzidas. 

Quando uma cronologia fática não puder ser 

acordada, uma cronologia que destaque os fatos 

controvertidos pode, todavia, ser de grande ajuda 

quando determinado fato controvertido puder 

impactar as provas produzidas. 
 

b) O tribunal precisará decidir se as partes devem 

compilar a cronologia, ou então se as próprias 

testemunhas devem fazê-lo. Nos casos em que as 

testemunhas o façam, o tribunal deve orientá-las de 

como e até quando isso deve ser feito. As partes 

também devem levar em consideração a lista de 

questões práticas estabelecidas com relação aos 

laudos conjuntos nas Notas Explicativas do Checklist 

do Item 6 acima (exceto para a questão relativa à 

equipe técnica dos peritos). 

8† Alocação do tempo entre as testemunhas 
a) The tribunal and parties should determine how much 

a) O tribunal e as partes devem determinar 

quanto tempo deve ser alocado para a inquirição das 

testemunhas fáticas e técnicas. A alocação de tempo 

deve ser monitorada pelo tribunal para garantir que 
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cada parte tenha tempo suficiente para expor seu 

caso. O tempo necessário para a produção da prova 

será influenciado por uma série de fatores, tais como 

o número de testemunhas a serem inquiridas; a 

extensão do consenso e discordância entre as 

testemunhas; e a maneira como o oitiva conjunta de 

testemunhas será conduzida (ou seja, se será 

conduzida pelo tribunal, advogado, testemunhas, ou 

alguma combinação dos três). O tribunal também 

precisará deixar espaço, dependendo de quem 

conduz a inquirição, para perguntas do tribunal e dos 

advogados. 

 

b) O tribunal deve ponderar se cada testemunha terá um 

período específico de tempo para testemunhar e se 

um tempo deverá ser especificamente reservado para 

perguntas do tribunal e dos advogados. O caráter 

flexível de uma oitiva conjunta de testemunhas, 

especialmente quando testemunhas se envolvem em 

extensas discussões, pode tornar impraticável uma 

alocação rígida de tempo para as oitivas. Apesar de o 

tribunal dever garantir que todas as testemunhas 

recebam uma oportunidade justa de testemunhar, 

isso não significa que cada testemunha deve receber 

o mesmo tempo na oitiva conjunta. O tribunal deve 

ser guiado pelas circunstâncias do caso e com isso 

definir o tempo adequado a ser dado às testemunhas. 

 
c) O tribunal pode controlar o tempo com base em um 

procedimento de chess-clock ou de alguma outra 

forma. O tribunal pode ele próprio marcar o tempo, 

ou solicitar que isso seja feito pelo partes ou pelo 

secretário(a) do tribunal. 

 
9† Apresentação ou materiais para exibição 

 

a) As partes podem concordar ou o tribunal pode 

determinar que as testemunhas façam apresentações 

ou utilizem materiais que possam exibir durante a 

oitiva conjunta. Tais recursos, quando da produção da 

prova, podem ser úteis, especialmente quando as 

questões em disputa são técnicas e (ou) complexas, 

ou quando há aspectos da prova que são mais fáceis 

de visualizar com diagramas, animações ou modelos. 
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b) b) O tribunal pode determinar que as 

testemunhas preparem suas próprias apresentações 

ou, menos comumente, uma apresentação conjunta 

definindo seus pontos de concordância e 

discordância. Apresentações e materiais para exibição 

podem ser trocados entre as partes antes da oitiva 

conjunta de testemunhas; caso contrário, as cópias 

das apresentações devem ser disponibilizadas para as 

partes e para o tribunal durante ou imediatamente 

após as oitivas. 

 
c) O tribunal pode determinar que as apresentações e 

materiais para exibição se refiram apenas às provas já 

juntadas aos autos ou a qualquer outra prova 

adicional que as partes concordem em produzir para 

o fim da apresentação ou do material para exibição. 

Isso pode evitar reclamações no sentido de que uma 

parte apresentou provas não juntadas ou juntadas às 

vésperas da audiência de instrução. 

 
Logística 

 

10*† Inquirição de uma ou mais testemunhas por 

videoconferência 

a) Pode haver ocasiões em que uma testemunha esteja 

impossibilitada de comparecer ao local da audiência 

para oitiva presencial, mas possa testemunhar por 

vídeo. A dinâmica e a facilidade de comunicação das 

testemunhas que depõem presencialmente serão 

provavelmente impactadas de forma negativa caso as 

testemunhas estejam em espaços físicos diferentes. 

Uma oitiva conjunta de testemunhas em tais 

circunstâncias pode ser indesejável, salvo quando o 

tribunal considerar que o tempo, restrições ou outras 

questões prevalecem sobre as limitações decorrentes 

da oitiva por vídeo. 

b) O tribunal deve ponderar se determinada oitiva 

conjunta de testemunhas poderá ser realizada em 

local onde todas as testemunhas estejam ou em local 

diverso do da audiência. Nessas circunstâncias, as 

testemunhas não estarão em locais físicos diferentes 
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umas das outras, mas sim do tribunal, advogados e 

demais presentes no local da audiência. 
 

c) Nas hipóteses de inquirição por videoconferência, o 

tribunal deve considerar dar diretrizes sobre os 

seguintes pontos: 

i) disponibilização, pela parte que arrolou tal 
testemunha, dos detalhes acerca do serviço de 
videoconferência para o tribunal e todas as demais 
partes antes da audiência, a fim de permitir que as 
outras partes observem os testes do provedor dos 
serviços de videoconferência entre o local da 
videoconferência e o local da audiência 
 

ii) detalhes sobre o horário e local de realização da 
videoconferência 
 

iii) a presença de um representante legal, com poderes 
para tanto, da parte que arrolou tal testemunha no 
local da videoconferência. A parte que arrolou a 
testemunha deve informar ao tribunal a qualificação 
de tal representante e fornecer o seu curriculum 
vitae antes da audiência 

iv) a presença de um representante legal, com 
poderes para tanto, ou de outros representantes 
das outras partes que desejem estar no local da 
videoconferência. Nos casos em que a outra 
parte opte por ter tal representante presente, 
deverá informar ao tribunal e todas as outras 
partes a qualificação de tal representante e 
fornecer seu curriculum vitae antes da audiência 

 
v) os casos em que a testemunha depuser em um 

idioma diferente do idioma da arbitragem, a parte 
que arrolou tal testemunha deve contratar um 
intérprete qualificado e experiente, o qual deverá 
estar presente pessoalmente com a testemunha no 
local da videoconferência 

 
vi) fornecimento e acesso, no local da videoconferência, 

a toda a documentação produzida no processo que é 
relevante para a oitiva de tal testemunha 
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11† Tradução conjunta ou sequencial requerida para uma 
ou mais testemunhas 

a) Pode haver casos em que uma testemunha não fala o 

idioma em que a arbitragem é conduzida ou então 

pode a testemunha não se sentir confiante para tanto. 

O tribunal deve, então, traduzir as perguntas e 

respostas da testemunha e dar instruções ao 

intérprete qualificado para fornecer a tradução 

conjunta e/ou consecutiva das perguntas e respostas 

da testemunha. 

b) O tribunal deve considerar qual o impacto que a 

tradução pode causar na duração das oitivas, inclusive 

como pode alocar o tempo entre as testemunhas. 

 
12† O Espaço físico do local da oitiva deve ser suficiente 

para que as múltiplas testemunhas deponham 

conjuntamente 

As partes devem garantir que haja espaço suficiente 

no local da oitiva conjunta das testemunhas. O local 

da audiência deverá ser capaz de acomodar as 

testemunhas sentadas confortavelmente e juntas 

(incluindo quaisquer tradutores), de forma que 

possam interagir com o tribunal, advogados e entre si. 

Cada um deles precisará ter espaço suficiente para 

acessar e revisar a documentação, incluindo 

quaisquer relatórios e outras provas relevantes. 

 
13† Disposição acerca dos assentos das testemunhas 

a) As partes devem considerar a disposição dos assentos 

para testemunhas antes da audiência. Para oitivas 

maiores, testemunhas que tratarão dos depoimentos 

uma das outros devem, naturalmente, ser agrupadas. 

As testemunhas não devem estar muito distantes do 

tribunal ou dos advogados. 

b) Na hipótese de produção de provas mais discursivas 

pelas testemunhas, por exemplo em uma oitiva 

conjunta conduzida pelas testemunhas, pode ser 

necessário menos espaço para acomodar a 

documentação. As testemunhas podem solicitar mais 
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espaço nas oitivas conjuntas com mais 

questionamentos inquisitivos entre si próprias, 

advogados e o tribunal para permitir o acesso a seus 

documentos durante o processo de inquirição. 
 

14† Estenotipia, gravação e/ou amplificador de som é 

necessário para oitivas concomitantes com múltiplas 

testemunhas 

As partes devem garantir que o local da oitiva 

contenha o layout e equipamentos necessários para 

garantir que as testemunhas possam ser inquiridas 

conjuntamente pelo tribunal e advogados. Na maioria 

dos casos, o tribunal e as partes vão querer serviços 

de transcrição/estenotipia em tempo real para 

registrar os depoimentos de todas as testemunhas. As 

partes devem consultar profissionais prestadores de 

serviços de estenotipia para garantir que eles possam 

realizar a transcrição conjunta das oitivas, 

especialmente nos casos em que possa haver muitas 

testemunhas prestando depoimento. 

 
15† Equipamento audiovisual é necessário para as 

inquirições 

Equipamento audiovisual pode ser necessário para a 

oitiva de testemunhas. Uma testemunha pode querer 

fazer uma apresentação valendo-se de slides, 

animações ou outros meios digitais. As partes devem 

garantir que o local da audiência possa acomodar tais 

recursos. 
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Diretrizes Gerais 
 

 

 
Introdução 

a) As Diretrizes Gerais fornecem aos tribunais e partes 

uma estrutura processual para a oitiva conjunta de 

testemunhas. As disposições foram concebidas para 

que constem em uma ordem processual, proferida no 

início do procedimento arbitral, por meio da qual o 

tribunal estabelece o procedimento para a arbitragem 

como um todo. Uma vez que as questões 

controvertidas e as qualificações das testemunhas (e 

possivelmente a prova testemunhal) se tornarem 

claras, o tribunal pode decidir se deve realizar uma 

oitiva conjunta de testemunhas. Em caso positivo, o 

tribunal pode emitir outras Diretrizes Específicas, 

conforme estabelecido nestas Diretrizes, e um 

cronograma de trabalho para as várias etapas de 

preparação para a oitiva conjunta. Nos casos em que 

o tribunal não emitir Diretrizes Gerais por meio de 

uma ordem processual inicial, elas devem ser 

incorporadas em um pedido subsequente junto com 

as respectivas Diretrizes Específicas. 
 

b) As Diretrizes Gerais estabelecem regras básicas para a 

oitiva conjunta de testemunhas. Elas estabelecem 

que o tribunal pode inquirir testemunhas 

conjuntamente se considerar apropriado, e estipula 

quais medidas as partes e testemunhas devem tomar 

para se preparar para a oitiva. 
 

1 O tribunal, após consulta com as partes, deve 

determinar quais testemunhas serão inquiridas 

conjuntamente, bem como acerca de quais questões 

serão objeto da inquirição. As testemunhas devem ser 

inquiridas sobre essas questões na oitiva ou oitivas na 

data e hora fixadas pelo tribunal. 
 

a) Esta Diretriz confirma que o tribunal pode tomar 

depoimento conjunto de testemunhas em relação a 

essas questões se considerar apropriado. Isso não 
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impede a colheita de depoimentos consecutivos da 

mesma ou outra testemunha sobre outras questões. 

Esta Diretriz antecipa que, em um momento futuro do 

procedimento arbitral, o tribunal deve determinar 

quem irá depor na audiência e acerca de quais 

questões. 
 

b) Em alguns casos, essa diretriz – que antecipa o 

momento futuro do procedimento arbitral – 

simplesmente confirmará que as testemunhas 

técnicas de cada uma das partes, por exemplo, 

prestarão depoimento em conjunto. Em outros casos, 

o tribunal pode emitir (ou pode pedir às partes que 

acordem nesse sentido) uma programação que defina 

quais testemunhas serão inquiridas conjuntamente, 

sobre quais questões e em que oitiva. Isso será 

necessário nos casos em que, por exemplo, 

testemunhas produzirem depoimentos escritos 

relevantes para um número de questões 

controvertidas e essas questões puderem ser 

resolvidas por meio de mais de uma oitiva conjunta de 

testemunha, com diversas combinações de 

testemunhas. O tribunal também pode precisar 

articular as questões controvertidas a serem provadas 

na oitiva conjunta, nos casos em que algumas 

questões do depoimento da testemunha sejam 

provadas por meio de depoimentos conjuntos, e 

outras questões através de depoimentos 

consecutivos. 

 

2 Testemunhas prestando depoimentos conjuntos sobre 

a mesma questão ou questões devem, em conjunto, 

preparar um cronograma contendo uma lista de 

pontos nos quais as testemunhas concordam e/ou 

discordam, bem como um resumo das opiniões das 

testemunhas sobre tais pontos de discordância 

(“Cronograma”). 

 

a) Esta Diretriz prevê que as testemunhas que prestarão 

depoimento conjunto devem preparar um 

Cronograma estabelecendo os pontos nos quais há 

concordância e (ou) discordância entre elas. Nos 

casos em que as testemunhas estejam prestando 
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depoimento técnico, o conteúdo do Cronograma 

pode ser elaborado a partir de um laudo conjunto, se, 

no caso, as testemunhas produzirem um Cronograma 

conforme previsto nesta Diretriz. O tribunal e as 

partes devem, portanto, considerar esta Diretriz no 

contexto de quaisquer instruções fornecidas por meio 

da mesma ordem processual para a preparação de 

laudos pelas testemunhas técnicas. Esta Diretriz prevê 

que o tribunal irá posteriormente determinar a data 

em que o Cronograma deve ser preparado. 

 

b) Esta Diretriz pode não ser necessária ou adequada se 

a oitiva conjunta for realizada com testemunhas 

fáticas. Em tais casos, nos quais um Cronograma seja 

preparado, geralmente será preferível para as partes 

prepararem o Cronograma, em vez de as testemunhas 

o fazerem. A Diretriz deve ser modificada de acordo 

com a opção escolhida. 

 

c) O Cronograma preparado de acordo com esta Diretriz 

pode servir como um roteiro para a oitiva de 

testemunhas. 

 
3 O tribunal pode ordenar que as partes elaborem, de 

forma conjunta, uma cronologia de fatos 

incontroversos (“Cronologia”) relativos ao depoimento 

a ser apresentado conjuntamente por testemunhas. 

Conforme estabelecido nas notas explicativas do 

Checklist Item 7, o tribunal pode desejar que as partes 

preparem uma cronologia dos fatos incontroversos. 

Esta Diretriz dispõe que o tribunal pode ordenar às 

partes que providenciem tal cronologia. Ela prevê que 

o tribunal irá posteriormente determinar a data em 

que tal Cronologia deve ser preparada. 

 
4 Para fins de preparação do Cronograma ou Cronologia: 

 
(1) As testemunhas podem manter discussões entre si por 

tais meios e por um período determinado pelo 

tribunal. 

a) Esta Diretriz prevê que as testemunhas tentem chegar 

a um consenso sobre o Cronograma (ou, menos 
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comumente, sobre a Cronologia). Em alguns casos, o 

tribunal determinará especificamente a forma das 

tratativas, como por e-mail, telefone ou reuniões 

presenciais. Também pode assinalar um prazo em que 

essas tratativas devem ocorrer, embora na prática 

seja provável que isso constará de uma ordem 

processual subsequente. 
 

(2) [Os advogados não devem estar envolvidos nas 

discussões entre as testemunhas] discussões entre as 

testemunhas] 
ou [O envolvimento dos advogados nas 

discussões entre as testemunhas deve ser 

limitado (conforme definido pelas partes)] 

b) As partes devem considerar se e em que medida os 

advogados devem estar envolvidos nas discussões, 

para concordarem com um Cronograma ou 

Cronologia. Pode ser acordado que os advogados não 

devem estar envolvidos de forma alguma. 

Alternativamente, os advogados podem estar 

envolvidos até certo ponto e ajudar (por exemplo) 

apenas na elaboração do Cronograma ou Cronologia. 

As partes podem concordar que o advogado pode 

receber uma atualização das testemunhas em certo 

ponto das discussões, ou então depois de concluídas. 

As partes podem acordar outras condições acerca do 

envolvimento dos advogados. 

 
(3) As partes concordam que nada do que for discutido 

entre as testemunhas será referido ou entregue em 

formato de prova no procedimento. 

c) c) Esta Diretriz registra o consenso das partes em não 

utilizar material oriundo das discussões entre 

testemunhas na preparação de um Cronograma ou 

Cronologia. O tribunal e as partes devem garantir que 

as testemunhas compreendam as implicações desta 

Diretriz e como o conteúdo das discussões das 

testemunhas pode ou não ser utilizado no decorrer de 

uma oitiva conjunta, ou de modo mais geral na 

audiência. O tribunal pode solicitar que as 

testemunhas registrem, como parte das suas 

declarações escritas, a sua concordância em não 
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utilizar tais elementos. 

d) d) Essa Diretriz também se destina a garantir que, nos 

casos em que os advogados estão envolvidos nas 

discussões das testemunhas, o conteúdo dessas 

discussões também não seja referenciado ou 

apresentado como prova no procedimento. 

(4) As testemunhas podem buscar a qualquer momento e 
de forma conjunta instruções [das partes e (ou) do 

tribunal]. 

e) Esta Diretriz prevê que as testemunhas devem buscar, 

em conjunto, instruções das partes ou do tribunal. 

Isso pode ser necessário nos casos em que as 

testemunhas encontrarem dificuldades no curso da 

preparação de um Cronograma ou Cronologia. Elas 

podem buscar esclarecimentos se estão autorizadas a 

tomar certas medidas adicionais, ou podem solicitar 

que o tribunal forneça maiores instruções. 

 
5 Quaisquer materiais para exibição usados em conjunto 

com uma apresentação por uma testemunha devem 

ser apresentados ao tribunal e às outras partes antes 

da apresentação. 

Esta Diretriz prevê que o tribunal pode dar 

orientações para a produção de materiais para 

exibição antes da apresentação a que se referem. Em 

muitos casos, será suficiente que os materiais sejam 

apresentados imediatamente antes da apresentação, 

mas, dependendo da natureza dos materiais, o 

tribunal pode instruir que eles sejam apresentados 

em uma data anterior. Nesse sentido, ver também as 

notas explicativas do Item 9 do Checklist. 

 
6 Em qualquer oitiva conjunta de testemunhas, o 

tribunal pode, a qualquer momento e a seu exclusivo 

critério: 

 
(1) Formular perguntas a qualquer testemunha. 

 

a) Esta Diretriz garante que o tribunal pode formular 

perguntas a qualquer testemunha, a qualquer 

momento, independentemente de quem conduz a 

inquirição das testemunhas, para que possa investigar 
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com mais profundidade qualquer aspecto da 

instrução. 

(2) Ordenar que as testemunhas sejam chamadas 

novamente para inquirições posteriores. 

b) Em alguns casos, a testemunha que finalizou seu 

depoimento pode precisar ser inquirida novamente 

em virtude de alguma outra prova ou questão que 

tenha surgido em momento posterior no 

procedimento. Esta Diretriz esclarece que o tribunal 

pode ordenar uma nova inquirição de uma 

testemunha, apesar de ela já ter prestado 

depoimento conjuntamente com outra testemunha 

sobre um ponto controvertido comum. O tribunal 

pode ordenar que todas as testemunhas que tenham 

sido inquiridas anteriormente devam ser convocadas 

para prestar depoimentos adicionais, seja conjunta ou 

consecutivamente. 

c) Podem surgir dificuldades práticas quando uma ou 

mais testemunhas são convocadas novamente para 

depor. Na maioria dos casos, a nova convocação deve 

ocorrer o quanto antes possível, especialmente nos 

casos em que as testemunhas tenham viajado de um 

local distante para serem inquiridas, e, a qualquer 

momento, podem ter outros compromissos. O 

tribunal e as partes devem considerar se seria 

apropriado que a testemunha chamada de volta para 

depor assim o faça por videoconferência; ver também 

as notas explicativas ao Item 14 do Checklist. 

 
(3) Variar os procedimentos de tomada de depoimentos 

concorrentes a garantir a condução eficiente e eficaz 

do procedimento. 

d) As Diretrizes Gerais procuram abordar a maioria das 

situações comuns relacionadas à oitiva de 

testemunhas, mas elas não podem e não pretendem 

explicar cada eventualidade. As Diretrizes Gerais 

provavelmente serão expedidas no início do 

procedimento, quando a forma ou até mesmo a 

necessidade de realizar uma oitiva de testemunha 

ainda não são claras. As circunstâncias podem mudar 

após as Diretrizes Gerais, e mesmo depois das 
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Diretrizes Específicas, exigindo que o tribunal reavalie 

e altere os procedimentos que havia determinado 

anteriormente para oitiva conjunta das testemunhas. 

Por exemplo, pode apenas transparecer durante a 

própria oitiva que a forma precisa ser adaptada, ou 

que a oitiva precisa ser encerrada. Pode também 

acontecer que, após as discussões para preparação 

um Cronograma ou Cronologia, não seja necessário 

realizar uma oitiva de testemunhas.  

e) A forma como o tribunal pode variar o formato da 

oitiva conjunta dependerá das circunstâncias 

concretas do caso, embora o tribunal deva considerar 

as alegações das partes para determinar a melhor 

forma de proceder 
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Diretrizes Específicas 
 

 

 
Introdução 

a) As Diretrizes Específicas fornecem três estruturas 

para a produção de provas de como conjunto na 

audiência de instrução. As estruturas tratam da oitiva 

conjunta de testemunhas a partir das perspectivas 

daqueles que conduzem a oitiva: o tribunal, as 

testemunhas ou o advogado das partes. As Diretrizes 

Específicas podem ser usadas para criar uma ordem 

processual específica relativa à oitiva de testemunhas 

ou ser incluídas em uma ordem processual mais 

ampla. Na prática, o tribunal e as partes não terão 

condições de acordar sobre quais Diretrizes 

Específicas serão mais adequadas ao caso até que as 

questões para decisão tenham sido estabilizadas, as 

partes tenham produzido provas e as identidades das 

testemunhas tenham sido confirmadas. 
 

b) As três estruturas estabelecidas nas Diretrizes 

Específicas serão adequadas para muitos casos, com 

pouca ou nenhuma alteração. Alternativamente, o 

tribunal e as partes podem combinar os enfoques de 

algumas ou de todas as diversas estruturas para criar 

um processo sob medida que se adapte ao caso em 

questão. 

 
Opção A: Oitiva Conduzida pelo Tribunal 

 

A Uma oitiva conjunta de testemunhas segundo esta 

estrutura será conduzida pelo tribunal. Este estilo de 

oitiva tem alguma semelhança com os processos 

inquisitoriais encontrados nos sistemas de Civil Law, e 

o advogado das partes tem um papel mais limitado do 

que normalmente experimentado em procedimentos 

adversariais de Common Law. 

 
A1 As testemunhas [não] devem ser mantidas separadas 

antes de prestar depoimento. 
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a) A questão da separação de testemunhas 

normalmente surge quando essas testemunhas 

prestam depoimento em sequência. A separação 

busca enfrentar o receio de que uma testemunha 

pode ser consciente ou inconscientemente 

influenciada após ouvir o depoimento de outra 

testemunha. Esta questão não surgirá entre 

testemunhas que prestam depoimento 

conjuntamente. No entanto, pode ser desejável que 

essas testemunhas sejam mantidas separadas no que 

diz respeito às provas de outras testemunhas. 

b) Quando as testemunhas prestam depoimento em 

oitivas conjuntas múltiplas, ou conjuntamente para 

algumas questões e sozinhas em outras, o tribunal 

precisará considerar se algumas ou todas as 

testemunhas devem ser mantidas separadas. A 

decisão quanto à separação deve levar em conta o 

fato de que uma testemunha pode dar depoimento 

em uma oitiva conjunta (ou sozinha) e então esperar 

até um momento posterior da audiência antes de 

prestar seu depoimento novamente. 

c) Embora esta Diretriz seja estruturada de forma ampla 

para se referir a todas as testemunhas, o tribunal 

pode precisar dar instruções para a separação em 

relação a testemunhas ou grupos de testemunhas 

específicos. 

d) Se houver alguma forma de separação de 

testemunhas, o tribunal deve considerar se expedirá 

uma ordem suplementar para que as testemunhas 

separadas não recebam uma transcrição ou resumo 

das provas de outras testemunhas. 

 
A2 No início de qualquer oitiva de testemunhas, o tribunal 

deve tomar o compromisso ou obter uma declaração 

de cada testemunha. 

Essa Diretriz é opcional. Diferentes jurisdições têm 

práticas diversas sobre se os árbitros podem ou são 

obrigados a administrar juramentos e declarações. 
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A3 Cada testemunha deve confirmar que o depoimento 
escrito, por ela apresentado, é seu e identificar 

eventuais correções que desejar fazer. 

Nos sistemas de common law, as testemunhas em 

processos civis geralmente produzem provas por 

meio de depoimentos escritos (no lugar de 

depoimentos orais) e uma testemunha é 

normalmente solicitada pelas partes presentes a 

confirmar a exatidão de sua declaração escrita antes 

de ser inquirida. Esta Diretriz foi incluída para garantir 

que as testemunhas confirmem que as provas escritas 

que produzem são as suas próprias declarações e para 

lhes dar a oportunidade de corrigi-las conforme 

necessário. 

 
A4 Cada testemunha fará uma apresentação oral da sua 

posição. O tribunal, em consulta às partes, determinará 

a duração das apresentações e a ordem em que as 

testemunhas as farão. 

a) Esta Diretriz é opcional. O tribunal pode considerar 

útil uma apresentação oral de testemunhas técnicas 

para a compreensão de suas respectivas posições. 

Apresentações de testemunhas de fato podem ser 

menos úteis. O tribunal precisará considerar as 

circunstâncias particulares do caso ao considerar se 

observará esta Diretriz. 

b) Na hipótese de apresentação oral das testemunhas, o 
tribunal deve considerar se cada testemunha fará a 

apresentação separadamente, ou se elas deverão 

apresentar em conjunto um resumo dos pontos em 

que concordam, seguido por apresentações 

separadas de cada testemunha quanto aos pontos de 

discordância. O tribunal também deve determinar a 

duração das apresentações. A duração e a ordem das 

apresentações podem ser indicadas por meio de 

alterações da segunda oração desta Diretriz, ou por 

meio de ordem processual posterior. 
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A5 O tribunal inquirirá as testemunhas com relação aos 
pontos controvertidos estabelecidos no Cronograma e 

sobre qualquer outro assunto que considere 

apropriado. O tribunal pedirá a cada testemunha que 

expresse suas opiniões sobre cada um dos pontos e 

porque discorda da(s) opinião(ões) da(s) outra(s) 

testemunha(s). O tribunal dará a cada testemunha a 

oportunidade de responder ao depoimento de outra 

testemunha. 

a) Esta Diretriz está no centro da oitiva conjunta 

conduzida pelo tribunal. O tribunal fará perguntas às 

testemunhas, geralmente por referência ao 

cronograma (ver o nº 2 das Diretrizes Gerais). O 

tribunal também pode solicitar a opinião das 

testemunhas sobre outros pontos que considere que 

ajudariam a resolver as questões controvertidas. O 

tribunal pode fazer perguntas às testemunhas, 

assunto por assunto. Alternativamente, o tribunal 

pode adotar alguma outra abordagem estruturada 

para colher as provas. 

b) Uma das vantagens de colher provas conjuntamente 

é ouvir respostas imediatas e réplicas a tais provas. As 

testemunhas podem dialogar enquanto explicam suas 

posições e justificar por que não concordam com 

outras provas. Após ser questionada pelo advogado 

da parte contrária, uma testemunha pode receber do 

advogado de sua parte solicitação para que esclareça 

qualquer questão que tenha surgido a partir de sua 

inquirição. 

c) O tribunal deve monitorar a oitiva conjunta para 

garantir que todas as testemunhas tenham a 

oportunidade de apresentar suas posições e explicar 

por que os depoimentos das outras testemunhas 

não são adequados. Da mesma forma, o tribunal 

precisará exercer controle sobre o diálogo que se 

possa desenvolver entre as testemunhas, de modo 

que tempo suficiente seja dedicado a cada ponto de 

discordância. 
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A6 Após o tribunal ter concluído a sua inquirição, o 
advogado de cada parte poderá inquirir a(s) 

testemunha(s) da(s) parte(s) contrária(s) e poderá 

solicitar a sua própria testemunha para que resposta às 

alegações contrárias da outra testemunha. 

a) Esta Diretriz permite que as partes inquiram 

testemunhas sobre pontos que podem não ter sido 

tratados durante a oitiva conjunta, ou quando uma 

parte deseja que uma testemunha esclareça as suas 

provas. Garante que as partes tenham a oportunidade 

de apresentar as provas das suas próprias 

testemunhas e avaliar as provas das testemunhas de 

outras partes, na medida em que isso ainda não tenha 

ocorrido durante a condução da oitiva conjunta pelo 

tribunal. 

b) Antes que o advogado inquira as testemunhas, o 
tribunal pode, se o desejar, resumir seu 

entendimento acerca dos depoimentos das 

testemunhas, seja em uma base de “questão por 

questão”, ou na conclusão da inquirição pelo tribunal. 

Isso pode não ser prático quando as provas são 

detalhadas. 

c) Esta Diretriz estabelece que o advogado pode 
“inquirir” as testemunhas de outra parte. Essa 

inquirição pode assumir várias formas. Por exemplo, o 

tribunal deve considerar se é necessário ou 

apropriado esclarecer se tal inquirição deve ser feita 

na forma de perguntas fechadas, semelhante às 

reperguntas (cross examination) encontradas em 

jurisdições de common law. Em caso afirmativo, pode 

ser apropriado instruir o advogado da contraparte a 

fazer perguntas adicionais em aberto, semelhantes à 

reinquirição (re-examination) da common law. 

d) Outro meio pelo qual o advogado pode fazer 

perguntas suplementares às testemunhas é o 

advogado fazer a todas as testemunhas uma pergunta 

comum e permitir que cada uma delas responda. Se 

desejável, as testemunhas podem discutir e debater a 

pergunta apresentada. 
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e) Quando todas as testemunhas tiverem tido 

oportunidade de falar, o tribunal pode pedir ao 

advogado que passe para a próxima pergunta. Uma 

vez que o advogado de uma das partes tiver feito 

todas as perguntas que desejar fazer, o advogado da 

contraparte deve ter a mesma oportunidade de fazer 

perguntas. Esta abordagem de inquirição poderia ser 

modificada de modo que, após as testemunhas terem 

dado depoimento em resposta a uma pergunta, o 

tribunal convide o advogado de outras partes a fazer 

perguntas que surjam dos depoimentos dados, após 

os quais, perguntas sobre outro ponto serão feitas. 

f) Qualquer que seja a forma como o advogado faça 

perguntas suplementares, o tribunal deve assegurar 

que as partes tenham a oportunidade de apresentar 

o seu caso. Deve-se alertar para a necessidade de as 

testemunhas apresentarem suas posições, mas ao 

mesmo tempo garantir que as testemunhas não 

repitam seus depoimentos sem necessidade, 

comprometendo a eficiência do processo. 
 

A7 O tribunal pode, a qualquer tempo, permitir ou solicitar 
o debate entre as testemunhas, ou qualquer uma 

delas, sobre qualquer ponto controvertido 

estabelecido no Cronograma e sobre qualquer outro 

assunto que considere apropriado. 

Esta Diretriz esclarece que o tribunal pode permitir ou 

pedir às testemunhas que discutam uma determinada 

questão controvertida, além de fazer perguntas 

diretamente às testemunhas. Essas discussões de 

forma livre podem ser de grande utilidade para 

entender por que as testemunhas têm pontos de vista 

diferentes sobre uma questão, ou podem até mesmo 

levar a um consenso, uma vez que as testemunhas 

tenham podido discutir e debater suas respectivas 

posições. 
 

Opção B: Oitiva conduzida pelas Testemunhas 
 

a) Uma oitiva conjunta de testemunhas de acordo com 

esta estrutura é conduzida pelas testemunhas. A 
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interação entre as testemunhas é fluida com menos 

intervenção do tribunal ou dos advogados. Esta 

abordagem é adequada para testemunhas técnicas 

que fornecem provas por meio de suas opiniões. É 

improvável que seja apropriado quando testemunhas 

de fato prestam depoimentos conjuntos. O processo 

tem alguma semelhança com as reuniões que 

acontecem entre testemunhas técnicas para discutir 

suas provas antes de preparar um relatório conjunto 

para o tribunal. 

b) As oitivas conjuntas conduzidas por testemunhas são 

especialmente adequadas quando as testemunhas 

produzem provas periciais na mesma disciplina. 

Quando as testemunhas têm experiência em produzir 

provas periciais, é provável que sejam capazes de 

preparar apresentações conjuntas e individuais e 

discutir as diferenças em suas provas de uma maneira 

eficiente e eficaz. Haverá também casos em que 

especialistas de diferentes disciplinas podem conduzir 

uma única oitiva conjunta de forma útil, 

especialmente quando seus depoimentos são 

complementares ou quando seus depoimentos 

coletivos são relevantes para uma questão específica. 

Uma oitiva conduzida pelas testemunhas também 

pode ser apropriada quando o tribunal houver 

nomeado um perito do tribunal além dos peritos 

nomeados pelas partes. Em tais circunstâncias, pode 

ser útil que o perito nomeado pelo tribunal conduza a 

audiência. 
 

c) Embora as testemunhas determinem o roteiro 

(muitas vezes por referência ao Cronograma) e a 

apresentação de provas na oitiva, o tribunal precisará 

monitorar o progresso de tal oitiva de perto e intervir 

em circunstâncias apropriadas para garantir que os 

peritos tenham oportunidade de apresentar suas 

respectivas posições em relação a cada questão e de 

explicar por que discordam entre eles. O tribunal 

também pode precisar assumir o controle de uma 

oitiva de testemunha quando o processo se mostrar 

ineficaz, como, por exemplo, quando as discussões se 

revelam desestruturadas, quando as testemunhas 

não se envolvem de forma significativa ou quando a 
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dinâmica entre as testemunhas se mostra 

improdutiva. 

 
B1 As testemunhas [não] devem ser mantidas separadas 

antes de prestar depoimento. 

Consultar as Notas Explicativas A1 das Diretrizes 
Específicas acima. 

 
B2 No início de qualquer oitiva conjunta de testemunhas, 

o tribunal deve tomar o compromisso ou obter uma 

declaração de cada testemunha. 

Consultar as Notas Explicativas das Diretrizes 

Específicas A2 acima. 

 

B3 Cada testemunha deve confirmar que o depoimento 

escrito, por ela apresentado, é seu e identificar 

eventuais correções que desejar fazer. 

Consultar as Notas Explicativas das Diretrizes 

Específicas A3 acima. 

 
B4 Cada testemunha deverá fazer uma apresentação oral 

introdutória da sua posição. As testemunhas (ou na 

ausência de consenso entre elas, o tribunal) devem 

determinar a duração das apresentações e a ordem em 

que serão feitas. 

Uma apresentação é um meio útil de apresentar as 

provas de cada testemunha ao tribunal. A 

apresentação pode fornecer uma visão geral dos 

pontos de consenso e discordância entre as 

testemunhas e identificar quaisquer diferenças 

importantes na abordagem, metodologia ou 

interpretação de fatos relevantes. As apresentações 

podem incluir o uso de materiais ou outros recursos, 

como software de apresentação, flip charts, amostras 

de produtos, protótipos, modelos em escala e assim 

por diante. Ver também o Item 9 do Checklist em 

relação a apresentações e materiais para exibição. 

O tribunal normalmente concederá às testemunhas o 

mesmo tempo para fazer suas apresentações, embora 

deva orientar-se pelas circunstâncias do caso. 
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B5 As testemunhas devem examinar, separadamente, 

cada ponto controvertido do Cronograma, da seguinte 

forma. 

a) Esta Diretriz é fundada na ideia de que as testemunhas 

usarão o Cronograma como base para um roteiro da 

oitiva conjunta de testemunhas. As testemunhas dão 

depoimentos, explorando cada ponto de discordância 

por vez. O tribunal ou as próprias testemunhas podem 

determinar com antecedência quanto tempo deverá 

ser alocado para os vários pontos de discordância. 

(1) As testemunhas deverão expor as suas respectivas 
posições em relação aos pontos de discordância, 

utilizando os materiais para exibição que considerem 

adequados. 

b) Para cada ponto, as testemunhas explicam suas 

respectivas posições ao tribunal, usando materiais 

para exibição, se for o caso. Elas podem desenvolver 

os pontos que já foram expostos no depoimento 

escrito. 

 
(2) As testemunhas devem fazer perguntas umas às 

outras, a fim de esclarecer seus respectivos pontos de 

vista sobre esse ponto, para determinar as bases em 

que eles discordam dos pontos de vista uns dos outros 

e para testar os pontos fortes e fracos relativos a esses 

pontos de vista. 

c) Após as apresentações, as testemunhas fazem 

perguntas sobre os depoimentos umas das outras. 

Quando houver mais de duas testemunhas prestando 

depoimentos conjuntos, a testemunha que faz a 

pergunta deve indicar se a pergunta está sendo feita 

a uma determinada testemunha ou a todas as 

testemunhas. As testemunhas devem considerar 

quem fará as perguntas primeiro e, se necessário, 

buscar instruções do tribunal. As testemunhas devem 

evitar se tornarem defensores das posições de suas 

partes; uma oitiva conjunta conduzida pelas 

testemunhas não deve se tornar uma inquirição de 

uma testemunha por outra. 



Notas Explicativas: Diretrizes Específicas 

7 

 

d) O tribunal deve monitorar o progresso da oitiva para 

garantir que todas as testemunhas tenham a 

oportunidade de apresentar suas posições e explicar 

por que os depoimentos das outras testemunhas não 

são adequados ou corretos. Da mesma forma, o 

tribunal precisará exercer controle sobre o diálogo que 

se possa desenvolver entre as testemunhas, de modo 

que tempo suficiente seja dedicado a cada ponto de 

discordância. O tribunal deve levar em consideração a 

dinâmica entre as testemunhas e considerar as 

questões estabelecidas nos Itens 4 e 5 do Checklist. 
 

(3) O tribunal pode intervir na discussão entre as 

testemunhas a qualquer momento, a fim de dar a cada 

testemunha a oportunidade de apresentar seus pontos 

de vista e responder aos pontos de vista da(s) outra(s) 

testemunha(s), e para garantir uma oitiva organizada e 

eficiente. 

e) Esta Diretriz estabelece que o tribunal pode intervir no 

depoimento em circunstâncias apropriadas. Exemplos 

de quando o tribunal pode intervir incluem: garantir 

que todas as testemunhas tenham a oportunidade de 

apresentar seus depoimentos; buscar uma resposta de 

uma testemunha que evita responder a uma pergunta 

ou que se recusa a se envolver de maneira significativa 

com sua contraparte; informar as testemunhas 

quando a discussão se desviou do ponto de 

discordância ou não auxiliou de alguma outra forma o 

tribunal; adiar a oitiva por um breve intervalo (ou se 

necessário encerrá-la) quando uma ou mais 

testemunhas se tornarem hostis, agressivas ou pouco 

comunicativas. 

 
(4) Após as testemunhas terem concluído suas discussões, 

o tribunal poderá fazer mais perguntas a qualquer uma 

das testemunhas sobre os pontos de discordância. 

f) O tribunal poderá fazer perguntas enquanto as 

testemunhas discutem seus pontos de vista. Ele 

também pode fazer perguntas depois que as 

testemunhas terminarem de discutir um ponto de 

discordância. As perguntas podem ser feitas a uma ou 

mais testemunhas. Em circunstâncias apropriadas, 
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quando o tribunal fez uma pergunta a uma 

testemunha, ele pode solicitar os pontos de vista das 

outras testemunhas sobre essa questão para assegurar 

que todos os pontos de vista foram levados em 

consideração. 
 

(5) Depois de o tribunal ter concluído a sua inquirição, o 

advogado de cada parte pode inquirir as testemunhas 

da (s) outra (s) parte (s) e solicitar a testemunha da sua 

própria parte que comente as respostas da 

testemunha contrária. 

g) Consultar as Notas Explicativas ao A6 das Diretrizes 

Específicas acima. 

 
Opção C: Oitiva conduzida pelo Advogado 
 

a) Uma oitiva de testemunhas conduzida por um 

advogado é semelhante ao procedimento de 

inquirição (cross examination) típico nos sistemas de 

common law, a principal diferença sendo que uma ou 

mais testemunhas podem manifestar-se sobre o 

depoimento prestado pela testemunha que está 

sendo inquirida. 

b) O uso desta estrutura de oitiva de testemunha 

permite que cada parte, por meio de seu advogado, 

mantenha um alto grau de controle sobre a colheita 

dos depoimentos. Uma oitiva conduzida por um 

advogado pode assumir duas formas gerais. A 

primeira é quando o advogado de uma parte escolhe 

quem, entre as testemunhas arroladas para a oitiva, 

responderá a uma pergunta e quem responderá 

posteriormente. A segunda é uma forma aprimorada 

de inquirição em que o advogado questiona uma 

testemunha específica e, no decorrer da inquirição, 

pode (mas não precisa) solicitar a sua própria e (ou) 

outras testemunhas para manifestar-se sobre as 

respostas dadas. 

c) O tribunal e as partes devem considerar se as 
testemunhas devem fazer uma apresentação dos 

pontos de divergência entre elas no início da oitiva, e 

se o advogado deve adotar um Cronograma 
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preparado pelas testemunhas como um roteiro para 

a oitiva. 

 
C1 As testemunhas [não] devem ser mantidas separadas 

antes de prestar depoimento. 

Consultar as Notas Explicativas A1 das Diretrizes 

Específicas acima. 
 

C2 No início de qualquer oitiva de testemunhas, o tribunal 

deve tomar o compromisso ou obter uma declaração de 

cada testemunha. 

Consultar as Notas Explicativas A2 das Diretrizes 

Específicas acima. 

 
C3 Cada testemunha deve confirmar que o depoimento 

escrito, por ela apresentado, é seu e identificar 

eventuais correções que desejar fazer. 

Consultar as Notas Explicativas A3 das Diretrizes 

Específicas acima. 

 
C4 O tribunal deverá, em consulta às partes, determinar a 

ordem em que as testemunhas serão inquiridas. 

a) O tribunal precisará considerar as circunstâncias do 

caso em questão para determinar a ordem das 

testemunhas. Em processos adversariais, a abordagem 

usual é o requerente apresentar as suas testemunhas 

para depor primeiro, seguido pela apresentação da 

testemunha do requerido. Às vezes, um procedimento 

diferente pode ser adotado, por exemplo, quando uma 

pergunta gira em torno da defesa levantada e das 

provas apresentadas pelo requerido ou quando uma 

objeção de jurisdição é levantada pelo requerido 

(quando pode ser preferível que as testemunhas do 

requerido sejam inquiridas primeiro), ou no caso de 

vários requerentes e requeridos. 

b) O tribunal deve considerar quando as oitivas 

sequenciais de testemunhas deverão tornar-se oitivas 

conjuntas. Frequentemente, esse é o procedimento 

preferível a ser adotado quando as testemunhas 

fáticas devem prestar depoimentos consecutivamente 
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e as testemunhas técnicas conjuntamente. Quando 

algumas testemunhas fáticas devem prestar 

depoimento consecutivamente e outras 

conjuntamente, também pode ser preferível ouvir 

primeiro os depoimentos consecutivos. O tribunal 

levará em consideração a preferência de ordem de 

oitiva de testemunhas sugerida pelas partes, levando 

em consideração o fato de que a oitiva conjunta de 

testemunhas pode afetar a sequência de provas 

normalmente observada no processo adversarial. Por 

exemplo, quando o advogado de um requerido inquire 

a testemunha de um requerente na presença da 

testemunha do requerido, geralmente será mais 

eficiente o advogado do requerido inquirir a sua 

testemunha depois disso. 

 
C5 O advogado de cada parte poderá inquirir a(s) 

testemunha(s) da(s) outra(s) parte(s) e solicitar a sua 

própria testemunha para que responda às alegações 

contrárias da outra testemunha. Depois de sua 

testemunha ter sido inquirida pelo advogado da parte 

contrária, o advogado pode pedir que a testemunha 

esclareça qualquer questão que tenha surgido dessa 

inquirição. 

a) Esta Diretriz prevê que o advogado de uma das partes 
inquirirá testemunhas das outras partes para testar as 

provas que produziram nas suas declarações escritas. 

Conforme estabelecido no preâmbulo acima, o 

advogado pode usar a oitiva para colher depoimentos, 

fazendo perguntas às testemunhas e convidando 

outras a responder. Alternativamente, o advogado 

pode propor a oitiva conjunta como inquirição (cross 

examination) no estilo da common law, recorrendo a 

outras testemunhas durante a inquirição para 

fornecer depoimentos de réplica conforme 

apropriado no curso da inquirição. Geralmente, 

caberá ao advogado decidir se deve ou não chamar 

sua própria testemunha para responder aos 

depoimentos. Isso está sempre sujeito à prerrogativa 

do tribunal de intervir a qualquer momento para fazer 

perguntas a qualquer testemunha, conforme 

estabelecido no item 6 das Diretrizes Gerais. 
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b) O formato típico da common law para “evidence-in-
chief” (às vezes referida como prova direta e durante 

a qual as testemunhas são solicitadas a confirmar suas 

provas escritas), inquirição (cross examination) pelo 

advogado contrário e re-inquirição) precisa ser 

modificado em uma oitiva conjunta de testemunhas 

conduzida por um advogado, porque as testemunhas 

da outra parte estarão prestando depoimento 

conjuntamente. 

c) O tribunal deve considerar se, antes da inquirição nos 
termos desta Diretriz, uma testemunha deve ser 

autorizada a fornecer provas suplementares se 

solicitada pelo advogado da parte que apresentou 

essa testemunha, da mesma forma que uma 

testemunha pode fornecer provas "diretas" adicionais 

através da inquirição original (“examination-in-chief”) 

nas jurisdições de common law. Isso é útil quando 

tiver havido alguma circunstância nova após os 

depoimentos escritos preparados pelas testemunhas 

e elas não tiverem tido a chance de explicar como essa 

circunstância pode afetar seus pontos de vista. 

Quando o tribunal decide receber tais provas 

suplementares, deve considerar se deve receber 

provas de todas as testemunhas na oitiva de uma só 

vez, perguntando a todas as testemunhas sobre a 

circunstância, antes de iniciar a inquirição pelo 

advogado da parte contrária. A vantagem de fazer isso 

é receber todas os novos depoimentos de todas as 

testemunhas antes que uma delas seja inquirida pelo 

advogado. 
 

d) A segunda parte desta Diretriz estabelece que o 
advogado pode pedir esclarecimentos às suas 

próprias testemunhas após a sua inquirição pelo 

advogado contrário, semelhante à reinquirição das 

testemunhas em jurisdições de common law. A 

necessidade de tais perguntas de esclarecimento 

pode ser limitada, visto que a testemunha pode ter 

discutido tal questão com outras testemunhas na 

oitiva e, portanto, já ter explicado sua opinião. No 

entanto, pode haver (por exemplo) situações em que 

as testemunhas se engajaram em uma discussão 
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limitada umas com as outras, ou quando o advogado 

de outra forma considera que a testemunha não teve 

a oportunidade de expressar uma opinião, caso em 

que o advogado pode pedir à testemunha que 

esclareça a posição. 
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