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II - que, por enfermidade, não estiver em condições de 
depor; 
III - que, tendo mudado de residência ou de local de 
trabalho, não for encontrada. 
 
2. Intimação: 
 
CPC, Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou 
intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do 
local da audiência designada, dispensando-se a intimação 
do juízo. 
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§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso 
de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, 
com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 
audiência, cópia da correspondência de intimação e do 
comprovante de recebimento. 

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à 
audiência, independentemente da intimação de que trata o § 
1o, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que 
a parte desistiu de sua inquirição. 

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 
1o importa desistência da inquirição da testemunha. 
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§ 4o A intimação será feita pela via judicial quando: 

I - for frustrada a intimação prevista no § 1o deste artigo; 

II - sua necessidade for devidamente demonstrada pela 
parte ao juiz; 

III - figurar no rol de testemunhas servidor público ou 
militar, hipótese em que o juiz o requisitará ao chefe da 
repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública; 

V - a testemunha for uma daquelas previstas no art. 454. 
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§ 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. 

 
3. Audiência:  
 
As testemunhas serão ouvidas em AIJ, depois dos 

esclarecimentos do perito e depoimentos pessoais das 
partes (art. 361, CPC).  

 
CPC, art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de 

instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto: 
I - as que prestam depoimento antecipadamente; 
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II - as que são inquiridas por carta. 
§ 1o A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção 
ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o 
processo poderá ser realizada por meio de videoconferência 
ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de 
sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, 
inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. 
§ 2o Os juízos deverão manter equipamento para a 
transmissão e recepção de sons e imagens a que se refere o 
§ 1o. 
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- Serão ouvidas fora da audiência as testemunhas que 
possuem privilégio de função (art. 454, CPC), além 
daquelas que por doença ou outro motivo relevante não 
puderem comparecer a AIJ, caso em que o juiz designará 
dia, hora e local para inquiri-las (art. 449, parágrafo 
único, CPC).  

 
4. Inquirição:  
 
CPC, art. 456. O juiz inquirirá as testemunhas separada e 

sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, 
e providenciará para que uma não ouça o depoimento das 
outras. 
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Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida 
no caput se as partes concordarem. 
 
CPC, art. 457. Antes de depor, a testemunha será 
qualificada, declarará ou confirmará seus dados e informará 
se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no 
objeto do processo. 
§ 1o É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe 
a incapacidade, o impedimento ou a suspeição, bem como, 
caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, 
provar a contradita com documentos ou com testemunhas, 
até 3 (três), apresentadas no ato e inquiridas em separado. 
 
 
 
 
 
 
 


