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Prova testemunhal  

Deveres e direitos da testemunha: 
 
Deveres:  é dever de todo cidadão colaborar com o Poder 
Judiciário na apuração da verdade. Assim, o depoimento da 
testemunha não é uma faculdade, mas um dever.  
 
CPC, art. 380. Incumbe ao terceiro, em relação a qualquer 
causa: 
I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias de que 
tenha conhecimento; 
Parágrafo único. Poderá o juiz, em caso de descumprimento, 
determinar, além da imposição de multa, outras medidas 
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias. 
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- Qualquer pessoa, desde que não seja incapaz, impedida 
ou suspeita, pode ser chamada a depor como testemunha 
(art. 447, CPC). Até as impedidas, menores ou suspeitas, 
poderão ser ouvidas pelo juiz, sendo necessário (art. 447, 
§4º, CPC).  

 
- Até os juízes podem ser arrolados como testemunha:  
CPC, art. 452. Quando for arrolado como testemunha, o juiz 

da causa: 
I - declarar-se-á impedido, se tiver conhecimento de fatos 

que possam influir na decisão, caso em que será vedado à 
parte que o incluiu no rol desistir de seu depoimento; 

II - se nada souber, mandará excluir o seu nome. 
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- A doutrina reconhece como principais deveres da 
testemunha:  

a) Comparecer em juízo;  

b) Prestar depoimento (art. 455);  

c) Dizer a verdade (art. 458).  

 

CPC, art. 455, § 5o A testemunha que, intimada na forma do 
§ 1o ou do § 4o, deixar de comparecer sem motivo 
justificado será conduzida e responderá pelas despesas 
do adiamento. 
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Direitos: reconhecem-se às testemunhas os seguintes 
direitos:  

 

a) O de se recusar a depor nas hipóteses do art. 448, CPC:  

I - que lhe acarretem grave dano, bem como ao seu cônjuge 
ou companheiro e aos seus parentes consanguíneos ou 
afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau; 

II - a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar 
sigilo. 

- A violação do segredo profissional é crime (art. 154, CP).  
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b) Ser tratado pelas partes com urbanidade, às quais não é 
lícito formular perguntas ou considerações impertinentes, 
capciosas ou vexatórias (art. 459, §2º, CPC).  

 

c) Ser reembolsada pela despesa que efetuou para 
comparecer à audiência, devendo a parte pagá-la logo que 
arbitrada, ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias (art. 
462, CPC).  

 

d) O depoimento prestado em juízo é considerado serviço 
público e a testemunha não pode sofrer perda de salário 
nem desconto no tempo de serviço (art. 463, CPC).  

  


