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Atos preparatórios (arrolamento e intimação de testemunhas, 
art. 455, §1º do CPC). 

Antes mesmo da realização da audiência fixa o Código de Processo Civil a obrigação das partes de arrolar, 
ou seja, de incluir em um rol, uma lista, quais as testemunhas que pretende ouvir no ato. 

No procedimento da Lei 9.099/95 (Art. 34) não há previsão para que as testemunhas sejam arroladas antes 
da audiência, ressalvado §1º do art. 34, de forma que serão apresentadas ao ato, independente de 
intimação, e independente de arrolamento. 

O arrolamento das testemunhas, na audiência de instrução e julgamento regida pelo Código de Processo 
Civil é essencial para que possa a outra parte analisar com antecedência se as testemunhas indicadas pela 

parte ex adversa se encontram em qualquer das situações do art. 447 do CPC1, sendo reflexo direto do 

princípio da paridade de armas (CPC, art. 7º)2. 

Não se trata de mero dever para com o juízo, mas de regra de lealdade processual (CPC, art. 6º) e de respeito 
ao contraditório efetivo (CPC, art. 7º) evitando-se surpresas à parte contrária.  

1 Art. 447.  Podem depor como testemunhas todas as pessoas, exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. § 1o São incapazes: I 
- o interdito por enfermidade ou deficiência mental; II - o que, acometido por enfermidade ou retardamento mental, ao tempo
em que ocorreram os fatos, não podia discerni-los, ou, ao tempo em que deve depor, não está habilitado a transmitir as
percepções; III - o que tiver menos de 16 (dezesseis) anos; IV - o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos sentidos
que lhes faltam. § 2o São impedidos: I - o cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral,
até o terceiro grau, de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, salvo se o exigir o interesse público ou, tratando-se
de causa relativa ao estado da pessoa, não se puder obter de outro modo a prova que o juiz repute necessária ao julgamento do
mérito; II - o que é parte na causa; III - o que intervém em nome de uma parte, como o tutor, o representante legal da pessoa
jurídica, o juiz, o advogado e outros que assistam ou tenham assistido as partes. § 3o São suspeitos: I - o inimigo da parte ou o seu
amigo íntimo;  II - o que tiver interesse no litígio. § 4o Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas
menores, impedidas ou suspeitas. § 5o Os depoimentos referidos no § 4o serão prestados independentemente de compromisso,
e o juiz lhes atribuirá o valor que possam merecer.

2 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS.PRELIMINAR DE NULIDADE, DIANTE DA 
SUPOSTA MÁCULA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL DIANTE 
DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO JUDICIAL FIXADO NO ART. 407 DO CPC/73.APRESENTAÇÃO PRÉVIA DO ROL DE 
TESTEMUNHAS QUE SE JUSTIFICA, EXATAMENTE, COM FUNDAMENTO NO DIREITO À PARIDADE DE ARMAS NO PROCESSO CIVIL. 
NULIDADE AFASTADA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS TARDIAMENTE ARROLADAS. AUTORA QUE 
SOFREU UMA QUEDA ENQUANTO ANDAVA EM FRENTE AO IMÓVEL DO RÉU. FRATURA DO FÊMUR ESQUERDO. PASSEIO QUE 
POSSUÍA VÍCIOS DE PEQUENA EXTENSÃO (RACHADURAS E DESNÍVEL NAS BORDAS). ACIDENTE OCORRIDO EM BOAS CONDIÇÕES 
DE LUMINOSIDADE. PASSAGEM NOS ARREDORES DE OBRA QUE DEMANDA ESPECIAL PRUDÊNCIA DO PEDESTRE. CALÇADA QUE, 
APESAR DAS IMPERFEIÇÕES, APRESENTAVA REGULAR CONDIÇÃO DE TRÂNSITO. IMPERFEIÇÕES NO PASSEIO QUE ERAM 
PERFEITAMENTE VISÍVEIS.HIPÓTESE DE CULPA CONCORRENTE. OMISSÃO DO RÉU QUANTO AO DEVER DE MANUTENÇÃO DO 
PASSEIO E DESATENÇÃO E FALTA DE CUIDADO DA REQUERENTE QUE DERAM CAUSA AO ACIDENTE. Apelação Cível nº 1.631.188-
5DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE 
PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1631188-5 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá -  Rel.: Carlos Henrique 
Licheski Klein - Unânime -  J. 10.08.2017)
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CUIDADO! É um erro comum confundir o ato de arrolar as testemunhas (CPC, art. 450) com 
o ato de proceder a sua intimação (CPC, art. 455). Mesmo que intimada ou presente ao 

ato, se a testemunha não foi previamente arrolada não há obrigatoriedade na sua oitiva3, 
salvo se com expressa concordância da parte contrária ou se o magistrado entender por 

sua oitiva com base no art. 370 do CPC4, contudo, deve ser observado que não há como 
compelir o magistrado à oitiva como testemunha do juízo já que se trata de faculdade 

judicial5.  

Aliás, há entendimento jurisprudência que sequer sob o manto do art. 370 (antigo art. 130) do CPC poderia 
o juiz suprir a omissão da parte em indicar o seu rol de testemunhas: 

RITO SUMÁRIO. AUSÊNCIA DO ROL DE TESTEMUNHAS. DESPACHO DETERMINANDO A 
OITIVA POSTERIOR. PRECEDENTE DA CORTE. 1. Não pode o Juiz colher o depoimento de 
testemunhas cujo rol não tenha sido apresentado no momento próprio, com a cobertura 
do art. 130 do Código de Processo Civil, sob pena de violentar o direito da outra parte. 2. 
Recurso especial conhecido pelo dissídio, mas improvido. (STJ, REsp 157.577/MG, Rel. 
Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/1999, 
DJ 26/04/1999, p. 93) 

O atual Código de Processo Civil encerrou a polêmica do “prazo regressivo” do art. 407 do CPC/73 
estabelecendo novo, e mais simples, prazo para a parte arrolar as suas testemunhas. Atualmente a questão 
é regida pelo art. 357, § 4º do CPC: 

Art. 357.  Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão 
de saneamento e de organização do processo: 

 

3 (...)PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 473 DO CPC.CERCEAMENTO DE DEFESA. TESTEMUNHAS DA RÉ/APELANTE QUE 
COMPARECERIAM INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO. PEDIDO PARA QUE AS TESTEMUNHAS 
FOSSEM INTIMADAS FORMULADO SOMENTE NO DIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 
453 DO CPC. APLICAÇÃO DO ARTIGO 412, § 1º DO CPC.TESTEMUNHA REFERIDA QUE É O MOTORISTA DA PRÓPRIA APELANTE. 
TESTEMUNHA NÃO ARROLADA PELA APELANTE, NÃO OBRIGATORIEDADE DE SUA OITIVA. FACULDADE JUDICIAL. (...) (TJPR - 11ª 
C.Cível - AC - 1210713-0 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá -  Rel.: Sigurd Roberto Bengtsson - Unânime 
-  J. 04.03.2015) 

4 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 130 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OITIVA DE TESTEMUNHA 
NÃO ARROLADA. POSSIBILIDADE. O magistrado é o destinatário das provas, competindo-lhe determinar a realização das que 
entende necessárias ao seu livre convencimento, na exegese do artigo 130 do CPC. Poder instrutório do juiz que não colide com 
o princípio dispositivo. Precedentes deste E. TJSP e do C. STJ. Decisão bem fundamentada que merece ser mantida. Recurso não 
provido. ( TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 20989701620148260000 SP 2098970-16.2014.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 
11/08/2014) 

5 HABEAS CORPUS. OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO.  FACULDADE DO JUIZ PROCESSANTE. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura qualquer nulidade a oitiva de 
testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo, mormente quando não demonstrado 
prejuízo à Defesa. 2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada. (STJ, HC 64.774/SP, Rel. Ministra LAURITA 
VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/04/2008, DJe 12/05/2008) 
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§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo 
comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 
testemunhas. 

No atual código o prazo passa da legal para judicial, cabendo ao magistrado, conforme as peculiaridades da 
causa, fixar prazo máximo, não superior a 15 (quinze) dias. 

CUIDADO!! Se deve tomar sempre a cautela de realizar a leitura atenta da decisão de 
saneamento e organização do processo especialmente em relação a qual o prazo fixado 
pelo julgador para a apresentação do rol, pois 15 dias é o prazo máximo, podendo o juiz 
fixa-lo em período menor. 

E se o juiz não fixar prazo algum? 

Há duas possibilidades interpretativas, a primeira, de que não sendo fixado pelo juiz qualquer prazo, esse 

seria de 05(cinco) dias por aplicação do art. 218, §3º do CPC6, outro caminho, em nosso sentir mais correto 
por materializar o contraditório e a ampla defesa, é o de que em sendo omissa a decisão o prazo será o 
máximo previsto, ou seja, 15 (quinze) dias.  

E se o rol já foi apresentado com a petição inicial ou contestação? 

Em tais casos, a princípio, a parte não precisará juntar novo rol uma vez que o objetivo principal do rol, que 

é dar ciência para fins de contradita, já foi devidamente cumprido7, contudo, por cautela, sempre é 
recomendado, no mínimo que a parte colabore com o juízo (CPC, art. 6º) informando expressamente que já 

consta dos autos o seu rol8.  

 

6 Art. 218.  Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. § 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado 
pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 

7 AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO AJUIZADA PELO RITO SUMÁRIO. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHA 
NA INICIAL. CONVERSÃO PARA RITO ORDINÁRIO. DECLARADA PRECLUSA A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. 
INADMISSIBILIDADE. 1. Processada a ação pelo rito ordinário, a produção de prova testemunhal deverá obedecer ao disposto no 
art. 407 do Código de Processo Civil , devendo o respectivo rol ser depositado em cartório no prazo assinalado pelo Magistrado, 
ou, no seu silêncio, no prazo de dez dias que antecederem a realização da audiência de instrução de julgamento, sob pena de 
preclusão da prova. 2. Rol de testemunha apresentado com a petição inicial. Ausência de prejuízo. O agravante não pretende 
aditar o rol em questão, de modo que haverá tempo suficiente para a intimação das testemunhas nele indicadas. Ademais, 
observa-se que o agravado teve facilitado o seu direito de defesa, pois, desde a citação, tem ciência das testemunhas que o 
agravante pretende ouvir em audiência. 3. Reconhecer a preclusão do direito do agravante de produzir prova em audiência, em 
razão da apresentação antecipada do rol de testemunhas, caracterizaria excesso injustificado de formalismo, que não se coaduna 
com o moderno direito processual.Recurso provido para afastar a preclusão declarada, permitindo ao agravante a produção de 
prova testemunhal em audiência. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 745790220128260000 SP 0074579-02.2012.8.26.0000 (TJ-SP) 
Data de publicação: 27/06/2012) 

8: Agravo Retido – Decisão que defere oitiva de testemunha arrolada pela ré independente de intimação - Rol de testemunhas 
depositado na contestação – Prazo estabelecido no artigo 407 que tem objetivo de ensejar às partes ciências das pessoas que irão 
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Antes de transcorrido o prazo do art. 357, §3º é possível substituir testemunhas? 

O grande objetivo de fixar-se prazo para a indicação das testemunhas que serão ouvidas é garantir à parte 
contrária acesso aos seus nomes e, eventualmente, organizar as suas impugnações, por esse motivo, antes 
de precluso o prazo para a sua apresentação poderá a parte substituir livremente as testemunhas arroladas 

já que nesse caso não se está diante de qualquer surpresa à parte ex adversa9. 

O que deve constar do rol de testemunhas? 

O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número 
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da 
residência e do local de trabalho (CPC, art. 450). Observe que o Código de Processo Civil não exige de forma 
absoluta que de cada testemunha arrolada conste todas essas informações, devendo ser considerado como 
válido o rol que, apesar de não indicar todos esses dados, permita de forma suficiente a sua identificação, 

de forma a assegurar, à parte contrária, a ciência de quem irá testemunhar10. 

Apresentado o rol como serão as testemunhas intimadas? 

Em termos de direito probatória talvez a maior mudança promovida pelo novo Código de Processo Civil seja 

o art. 455 e a obrigação de que cabe aos advogados11 proceder a intimação das testemunhas que arrolarem 
no processo: 

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. 

 

depor - Autor que teve ciência quando do oferecimento da réplica – Decisão mantida – (...) ( T J-SP - Apelação APL 
30025501920138260144 SP 3002550-19.2013.8.26.0144 (TJ-SP) Data de publicação: 19/02/2016)  

9 SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS - INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 408 DO CPC -'PEDIDO FORMULADO 
ANTES DO PRAZO DO ART. 407 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE SURPRESA OU PREJUÍZO À PARTE CONTRÁRIA. ADMISSIBILIDADE. A 
substituição de testemunha oportunamente arrolada é livre, desde qué feita pelo menos dez dias antes da audiência ( CPC , art. 
407 ). (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 990093113910 SP (TJ-SP) Data de publicação: 26/01/2010) 

10 DANO MORAL - Responsabilidade civil -Indeferimento do rol de testemunhas do réu, visto que a qualificação das testemunhas 
estava incompleta - Art. 407 , caput do CPC - O réu forneceu os nomes, a nacionalidade e a residência das suas testemunhas, 
omitindo-se quanto à profissão e ao local de trabalho, por ignorados - A qualificação das testemunhas, ainda que incompleta, era 
suficiente a que o autor se informasse sobre elas, para colher dados para contraditá-las ou inquiri-las - A omissão constitui mera 
irregularidade, que não impossibilita a inquirição das testemunhas do réu, à falta de ,demonstração de efetivo prejuízo pelo autor 
- y Cerceamento de defesa do réu caracterizado - Processo anulado desde aquele momento, reabrindo-se a instrução e 
prosseguindo-se como de direito - Agravo retido provido, prejudicado o apelo. (TJ-SP - Apelação APL 9192958502006826 SP 
9192958-50.2006.8.26.0000 (TJ-SP) Data de publicação: 23/02/2011) 

11  APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. Não há falar na ocorrência de cerceamento de defesa, visto que o art. 455 , do 
novo Código de Processo Civil , é claro ao impor ao advogado o dever de ciência à testemunha por ele arrolada acerca da 
designação de audiência. Preliminar rejeitada. (...) . AFASTARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70074723040, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, 
Julgado em 25/10/2017). 
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No atual Código de Processo Civil a regra é que a intimação das testemunhas não seja realizada pelo juízo, 
sendo erro comum que a parte quando apresente seu rol de testemunhas simplesmente requeira a 
intimação judicial e deixe de proceder a intimação de suas testemunhas, nesse caso o prejuízo é evidente 
pois a inércia na realização da intimação importa desistência da inquirição da testemunha (CPC, art. 455, § 

3º), ou seja, o juízo não ouvirá a testemunha ausente12, que também não poderá ser substituída, salvo as 

hipóteses do art. 45113.  

Como regra essa intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento (CPC, art. 455, §1º) mas 
nada impede que o advogado tome diretamente a ciência da testemunha na carta de intimação, procedendo 
a sua juntada aos autos.  

A segunda parte do §1º do art. 455 determina ao advogado que junte aos autos, com antecedência de pelo 
menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 
recebimento. A ausência de juntada desse comprovando não impede a oitiva das testemunhas presentes, 
contudo, se o advogado não comprovar a intimação da testemunha com o prazo mínimo de 3 dias não 
poderá requerer a sua condução coercitiva, nem postular a sua intimação pelo juízo (CPC, art. 455, §4º, I), 
sendo aplicado o §3º do art. 455.  

E se a parte for beneficiária da justiça gratuita? 

Como já defendi no livro “Manual da Justiça Gratuita”:  

“O benefício isenta a parte do custo dos selos e despesas de postagem, mas não dos atos 
materiais necessários à realização do ato, justamente por isso, entendemos que a isenção 
do art. 98, II, não implica em transferir ao ofício judicial o ônus do art. 455 do CPC/15  que 
impõe aos advogados a obrigação de comunicar as testemunhas que arrolarem da data 
designada para a audiência de instrução e julgamento (CPC/15, art. 358).  

A concessão de justiça gratuita não se encontra entre as exceções do §4º do Art. 455 do 
CPC/15  salvo, em qualquer caso, quando o beneficiário for também assistido pela 
Defensoria Pública (CPC/15, art. 455, §4º, IV) ou quando frustrada a intimação postal for 

 

12 (...)  INCUMBÊNCIA DA PARTE INFORMAR OU INTIMAR A TESTEMUNHA POR ELE ARROLADA, NA FORMA DO ART. 455, §1º DO 
CPC. INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DA INTIMAÇÃO A QUE SE REFERE O § 1O QUE IMPORTA NA DESISTÊNCIA DA INQUIRIÇÃO DA 
TESTEMUNHA, NOS TERMOS DO § 3º, DO REFERIDO ARTIGO.DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, I, DO CPC. 
AUTOR QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE 
APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJPR - 4ª C.Cível - AC - 1700901-7 - Chopinzinho -  Rel.: Astrid Maranhão de 
Carvalho Ruthes - Unânime -  J. 05.09.2017) 

13 (...) PRODUÇÃO, EX OFFICIO, DE PROVA TESTEMUNHAL - DESCABIMENTO - DESÍDIA DO CAUSÍDICO NA INTIMAÇÃO DA 
TESTEMUNHA - INOBSERVÂNCIA AO ART. 455 DA LEI ADJETIVA CIVIL DE 2015 - PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA DA OITIVA - PEDIDO 
DE SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA FORMULADO EM AUDIÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE AMOLDA AS HIPÓTESES 
PREVISTAS NO ART. 451 DA NORMA PROCESSUAL CIVIL DE 2015 - PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESENCUMBIU DO ÔNUS DE 
PROVAR O RECEBIMENTO DO PRODUTO COM VÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL - CONDENAÇÃO DA 
APELANTE EM VERBA ADVOCATÍCIA - ART.85, §11, DO CODEX PROCESSUAL DE 2015 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJPR 
- 6ª C.Cível - AC - 1694583-0 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina -  Rel.: Carlos Eduardo Andersen 
Espínola - Unânime -  J. 03.10.2017) 
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necessária a intimação da testemunha por meio de mandado a ser cumprido pelo oficial 
de justiça.  

A justiça gratuita não pode ser utilizada, por si só, como fundamento para justificar a 
necessidade (CPC/15, art. 455, §4º, II) do rompimento da regra geral de intimação direta 
pelos advogados pois, como já dito, o elemento essencial para a ocorrência da intimação 
(selos postais) está abrangido pelo benefício, restando ao procurador o ato material da 
postagem a juntada do comprovante aos autos. 

 Assim, em sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, deverá o advogado preparar a 
carta de intimação de suas testemunhas, comparecer ao ofício judicial e retirar os selos 
necessários ao ato, procedendo ele mesmo a postagem do documento, tanto que o §1º do 
art. 455 impõe ao advogado o ônus de comprovar essa postagem bem como o seu 
recebimento pela testemunha. 

Em que hipóteses a testemunha será intimada pelo juízo? 

Como dito, a regra é que, mesmo beneficiária da justiça gratuita, é do advogado da parte o ônus processual 
de intimar as testemunhas que arrolou, contudo o Código de Processo Civil estabelece hipóteses em que a 
intimação será realizada pelo juízo todas consolidadas no §4º do art. 455 do CPC: 

§ 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. 

A primeira hipótese é reservada para aqueles casos em que o advogado buscou (e comprovou na forma da 
2ª parte do § 1º do art. 455) proceder a intimação da testemunha, mas esta restou negativa por algum 
motivo, como a recusa desta em assinar o aviso de recebimento, o não atendimento da área pelos correios 
ou outro motivo que demonstre que a intimação postal será infrutífera.  

A segunda hipótese é reservada para as hipóteses em que, antes mesmo de proceder a intimação, o 
advogado já tem conhecimento de que o meio postal será inútil, como é o caso de testemunha que já teve 
de ser conduzida em outros autos, ou que possui relação conflituosa com a parte e não compareceria diante 
de simples comunicação postal. Aqui deve ser observado que a lei demanda que seja “demonstrada” a 
necessidade e não simplesmente alegada, cabendo ao advogado o esforço argumentativo para demonstrar 
a necessidade de proceder-se a intimação por meio de oficial de justiça.  

A terceira hipótese decorre da necessidade de que, sempre que a testemunha seja servidor público ou 
militar, esta não será intimada para comparecer, mas sim, requisitada ao seu superior hierárquico que tem 
o dever, sob as penas do art. 77, IV e §2º do CPC de apresenta-lo no dia designado, ou, no mínimo, comunicar 
com a antecedência necessária a sua impossibilidade de comparecimento. 
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Também será intimada pelo juízo a testemunha arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública14, devendo ser aplicado o mesmo entendimento para as hipóteses em 
que o particular atua frente a omissão do Estado em prover uma Defensoria Pública com 
capacidade de atender de forma eficaz a população hipossuficiente. Assim, deverá ser 
realizada a intimação pelo juízo das testemunhas arroladas pelo curador especial (CPC, art. 
72, I), ao advogado nomeado para atuar na assistência judiciária gratuita (Lei Paranaense 
n. º 18.664/15) e para os advogados que atuem nos escritórios de assistência judiciária das 
faculdades.  

Nesse sentido: 

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. 
PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. Em caso 
oposição de embargos à execução fiscal patrocinados pela Defensoria Pública, em peça 
firmada por defensor público substituto, mas ação que seguiu o seu curso com nomeação 
de defensor dativo da confiança do juízo, diante da ausência de Defensoria Pública 
implantada na comarca, não se mostra adequado impor a esse defensor dativo, 
colaborador da justiça, o ônus de promover a intimação das testemunhas por carta AR e 
às suas próprias expensas. Interpretação do artigo 454 do CPC de modo a estender aos 
casos de intimação judicial (§ 4º, IV) as hipóteses de testemunhas arroladas por parte 
representada por defensor dativo. (...)Apelação Cível Nº 70079878385, Vigésima Primeira 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em 
12/12/2018). 

A última hipótese de intimação judicial ocorrerá sempre que a testemunha for uma daquelas previstas no 

art. 454 do CPC15 o que se mostra coerente com o fato de que tais testemunhas tem a prerrogativa 

 

14 Teresa Arruda Alvim nos comentários ao § 2º do art. 186 do CPC esclarece que “4.1. Quando o ato processual depender de 
informação ou providência que somente a parte poderá prestar ou providenciar, o juiz intimará o representado pessoalmente, a 
requerimento da defensoria pública (§2º). Diversamente do que ocorre quando de advogado particular se tratar, que tem contato 
direto com seus clientes, o defensor público, na maioria das vezes, sequer conhece a parte que está representando. Além disso, 
na Defensoria Pública há o atendimento de diversas pessoas, as quais, pela condição de necessitadas, muitas vezes não possuem 
telefones ou outros meios para contato pessoal direto. No mesmo sentido, o art. 455, § 4º, IV, prevê que as testemunhas arroladas 
pela Defensoria Pública devem ser intimadas pela via judicial, enquanto a regra geral é que os advogados providenciem a 
comunicação das testemunhas acerca da data, horário e local de realização da audiência. Assim, a nova regra assegura, de forma 
mais efetiva, o acesso à justiça e o contraditório”. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao Novo Código  
de Processo Civil. Artigo Por Artigo. 2. ed. São Paulo: RTO, 2016. 

15 I - o presidente e o vice-presidente da República; II - os ministros de Estado; III - os ministros do Supremo Tribunal Federal, os 
conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e os ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Militar, do 
Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal de Contas da União; IV - o procurador-geral da República 
e os conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público; V - o advogado-geral da União, o procurador-geral do Estado, o 
procurador-geral do Município, o defensor público-geral federal e o defensor público-geral do Estado; VI - os senadores e os 
deputados federais; VII - os governadores dos Estados e do Distrito Federal; VIII - o prefeito;  IX - os deputados estaduais e distritais; 
X - os desembargadores dos Tribunais de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais do Trabalho e dos 
Tribunais Regionais Eleitorais e os conselheiros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal; XI - o procurador-geral 
de justiça; XII - o embaixador de país que, por lei ou tratado, concede idêntica prerrogativa a agente diplomático do Brasil.  



 

 

   
8 
9 

processual de serem inquiridos em sua residência ou onde exercem sua função, devendo ser seguido o iter 
procedimental dos §§ 1º e 2º do art. 454 para a sua oitiva, o que demonstra incompatibilidade com a 
intimação pela pessoa do advogado.  

É possível dispensar a intimação da testemunha? 

É possível que a parte arrole as suas testemunhas com a cláusula de que “comparecerão ao ato 
independente de intimação” sendo dispensada a sua intimação, seja na forma do art. 455 seja judicial, 
contudo, o Código de Processo Civil estabelece que o risco do seu não comparecimento recai totalmente 
sobre a parte que a arrolou pois caso a testemunha não compareça, presume-se que a parte desistiu de sua 
inquirição (CPC, art. 455, §2º). 

É necessário arrolar as testemunhas se elas comparecerão ao ato independente de intimação? 

Sim, mesmo que a parte não pretenda que suas testemunhas sejam intimadas, ainda assim deve apresentar 

o seu rol16, já que o objetivo desse depósito é proporcionar à parte contrária acesso às testemunhas que, 

eventualmente, serão ouvidas evitando-se surpresa17 à parte contrária.  

Adiamento por ausência de testemunha (condução coercitiva).  

É comum a necessidade de adiamento da audiência em virtude do não comparecimento das testemunhas 
arroladas pelas partes, em tais casos há de se identificar 4 situações: 

➔ 1º - A testemunha foi devidamente intimada, nesse caso será conduzida coercitivamente ao ato e 
responderá pelas despesas do adiamento (CPC art. 455, §5º). Se deve ter atenção que é possível que o juiz 
determine a sua condução durante o ato, sem adiamento; 

➔ 2º - A testemunha não foi localizada no endereço indicado, nesse caso em havendo insistência da parte 
deve o juiz, designar data para a sua oitiva, ficando a parte que a arrolou obrigada a, no prazo fixado, indicar 
novo endereço; 

 

16 AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR 
NA FORMA DO ARTIGO 407 DO CPC . PETIÇÃO INFORMANDO QUE AS TESTEMUNHAS COMPARECERIAM INDEPENDENTE DE 
INTIMAÇÃO. ROL DE TESTEMUNHAS NÃO ARROLADAS NO PRAZO FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR. PRECLUSÃO TEMPORAL 
CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. (TJ-PR - Ação Civil de Improbidade Administrativa 9460819 PR 
946081-9 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 27/03/2014) 

17: CERCEAMENTO DE DEFESA Não oitiva de testemunha que compareceu à audiência de instrução independentemente de 
intimação Inexistência de violação ao art. 412 , § 1º do CPC , porquanto o rol de testemunhas da ré não foi apresentado 
oportunamente, de modo que o comparecimento de testemunha não arrolada anteriormente causa surpresa à parte contrária - 
A finalidade da norma que dispõe acerca do prazo de apresentação do rol é a de assegurar a aplicação do princípio do contraditório 
Preliminar rejeitada. (...) (TJ-SP - Apelação APL 565933120088260564 SP 0056593-31.2008.8.26.0564 (TJ-SP) Data de publicação: 
15/02/2012) 



 

 

   
9 
9 

➔ 3º A testemunha não foi intimada pela parte na hipótese do art. 455 do CPC, nesse caso se presume a 
desistência de sua oitiva (CPC, art. 455, §3º) 

➔ 4º A testemunha foi arrolada com a cláusula de que compareceria ao ato independente de intimação, 
em tal caso se não comparecer se presumirá a desistência de sua oitiva (CPC, art. 455, §2º), contudo, se a 

testemunha mudar e necessitar ser ouvida por carta precatória não se aplicará essa presunção18.  

Para a parte a indicação das testemunhas e a sua intimação (CPC, art. 455) representa um ônus, contudo, 
para a testemunha se trata de um dever (CPC, art. 378), contudo, mesmo intimada, se a testemunha residir 
em comarca diversa não haverá para ela o dever de comparecer, mas sim o direito de ser ouvida por carta 
precatória.  

 

 

18 AGRAVO DE INSTRUMENTO  DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO  INVERSÃO DO ÔNUS 
PROBATÓRIO - DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL  RÉ QUE SE COMPROMETE A TRAZER AS TESTEMUNHAS 
QUE ARROLOU INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO  POSTERIOR REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA 
COLETA DA PROVA ORAL  DEFERIMENTO - PROVIDÊNCIA QUE ASSEGURA O DIREITO À AMPLA DEFESA - INAPLICABILIDADE DA 
PRESUNÇÃO DE DESISTÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 412 , § 1º , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  DECISÃO MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. 1. Embora a recorrida tenha se comprometido a levar as testemunhas à audiência independentemente de 
intimação, o posterior deferimento da inquirição delas por carta 2 precatória privilegia o direito à ampla defesa, notadamente in 
casu, onde houve a inversão do ônus da prova quando do saneamento do feito. 2. Se a parte formulou o requerimento de 
expedição de carta precatória, para coleta da prova oral, antes da realização da audiência de instrução e julgamento, é inaplicável 
a presunção de desistência de oitiva das testemunhas (art. 412 , § 1º , CPC ). (TJ-PR - 9185419 PR 918541-9 (Acórdão) (TJ-PR)Data 
de publicação: 13/09/2012) ou ainda: : AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS. OITIVA DE TESTEMUNHAS RESIDENTES EM OUTRAS COMARCAS NECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. O 
COMPARECIMENTO INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO DEVE OCORRER SOMENTE SE A PARTE INTERESSADA ASSIM SE 
COMPROMETER A FAZER. A REGRA PREVISTA NO ART. 412 , § 1º , DO CPC TRAZ UMA FACULDADE A PARTE, NÃO PODENDO SER 
DETERMINADA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70064777501, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 14/05/2015) 
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