
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Introdução 
Compilamos aqui algumas informações básicas para você que irá depor como           
testemunha. 

Primeiramente, pedimos que você fique tranquilo. Ser ouvido como         
testemunha é um dever de todo cidadão. A defesa considerou pertinente que            
você respondesse algumas perguntas perante o juiz, e por isso você foi            
convocado. 

 

Sua obrigação é comparecer na data da audiência e dizer a verdade,            
respondendo as perguntas que lhe forem formuladas pelos advogados, pelo          
Ministério Público e pelo juiz. 
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Não se preocupe que não há nada de ilícito em ler essas informações que              
estamos lhe passando e realizar entrevista com o advogado, antes da           
audiência. É, na verdade, uma obrigação profissional do advogado sério e           
responsável ouvir as testemunhas antes da audiência, de modo a ser o            
mais objetivo possível naquele dia, não fazendo perguntas impertinentes, e          
assegurar a melhor defesa para o seu cliente. 

Pedimos que você preste atenção nas informações que estão nesse texto.           
São regras básicas, que buscam principalmente impedir que suas palavras          
sejam mal interpretadas. Também é comum algumas pessoas, após uma          
audiência, se arrependerem por terem falado muito, por não terem escolhido           
as palavras adequadas ou por terem esquecido de mencionar algo que seria            
importante. Buscaremos reduzir ao máximo essa possibilidade, ajudando        
você a reagir de modo adequado, responder com segurança e manter os            
pensamentos claros durante a audiência. 

Nervosismo 
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Ninguém espera um robô como testemunha. Todos esperam uma pessoa          
real, que pode as vezes cometer erros, esquecer coisas, mas que buscará            
responder o que lhe for perguntado de modo honesto. 

Aliás, saiba de um segredo: todos estão nervosos. Os advogados estão           
nervosos. O próprio juiz está nervoso. Mas todos esses profissionais já           
aprenderam a esconder seu nervosismo. Essa não é sua obrigação. 

Realmente, as pessoas achariam estranho se você não estivesse nervoso.          
Portanto, não fique nervoso de ficar nervoso. Lide com os sintomas. Que            
tipo de coisas você faz quando fica nervoso? Preste atenção nisso, tome            
consciência e busque minimizar esses sintomas. 

Regras básicas 
1ª Regra: Fale a verdade 
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Logo no início, após perguntar seu nome, sua profissão e seu local de             
residência, o juiz perguntará se você é parente, amigo íntimo ou inimigo            
capital de algum dos réus do processo. Caso você não seja, estará obrigado a              
dizer a verdade, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. 

Tenha em mente que atores têm anos de treinamento e de prática para             
aprender a ler, memorizar um script e reproduzi-lo de forma natural. Não            
tente mentir. A defesa, o Ministério Público e o juiz estão interessados na             
verdade. Desde o início, quando a defesa convocou você como testemunha,           
ela pensou que você tinha alguma contribuição a fazer contando a           
verdade. Por isso, seja absolutamente sincero na audiência. 

Apesar dessa obrigação, não se preocupe se verificar que cometeu um erro,            
dizendo algo impreciso, tecnicamente inadequado etc. Todos cometem erros         
e quando nervosos com ainda mais frequência. Por isso, caso você perceba            
que falou algo errado, corrija-se, esclarecendo o que você disse.  

2ª Regra: Não tenha pressa 
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Em uma partida de tênis de mesa, quanto mais rápido a bola vai de um lado                
para outro da mesa, mais cedo alguém cometerá algum erro. Nos esportes            
isso faz parte do jogo. Entretanto, quando você for ouvido como testemunha            
isso não facilita que você cumpra sua obrigação de dizer a verdade, além de              
aumentar as chances de você cometer erros. 

Lembre-se que o depoimento é seu. Portanto, é você quem ditará o ritmo             
dele. Isso é sua responsabilidade – e seu direito. 

Portanto, analise a pergunta, verifique se entendeu ela, respire fundo, pense           
na resposta e nas palavras que irá usar, responda com calma. Nunca            
responda de supetão, independentemente de quem estiver fazendo as         
perguntas. 

E caso você seja interrompido no meio de uma resposta por alguém            
apressado ou ansioso, apenas pare, peça desculpas e diga educadamente que           
ainda não terminou sua resposta. Caso a pessoa insista, insista polidamente           
de volta: – Peço desculpas. Assim que acabar essa resposta, responderei sua            
outra pergunta. Então, dê sua resposta completa e faça-o com gosto, não            
encurte sua resposta por causa da interrupção. 
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3ª Regra: Lembre-se que você está depondo 

 

Nós estamos acostumados com conversas informais, mesmo nos ambientes         
profissionais. Não é uma experiência comum sentar em uma sala de           
audiências, ser gravado e prestar juramento de dizer a verdade. Apesar           
disso, algumas pessoas esquecem que estão nessa situação e agem como se            
estivessem em uma conversa informal. 

Lembre-se, você está depondo em juízo. Nessa situação, cada palavra          
conta. Não seja negligente. Escolha as palavras e os termos com cuidado,            
responda com calma e não tema em pedir para que a pergunta seja             
repetida ou explicada, caso você não entenda ela. 

Também é importante não pensar em voz alta. Tudo que você disser será             
registrado. Pense primeiro, depois fale. 
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4ª Regra: Nunca responda uma pergunta que você não         
entendeu 

 

Tenha essas palavras na manga: “Você pode repetir a pergunta? Eu não            
entendi”. Você está obrigado a dizer a verdade e por isso tem direito a              
perguntas claras. Como dito, não tema em pedir que a pergunta seja            
repetida ou explicada, caso você não entenda ela. 

Caso você continue sem entender a pergunta, lembre-se, estamos falando          
de um direito seu como testemunha. Insista. Não permita que seu direito a             
uma pergunta clara seja ignorado. 
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5ª Regra: Esquecer é normal 

 

A coisa mais difícil em ser uma testemunha não é deixar claro aquilo que              
você sabe. O mais difícil é não deixar nenhuma dúvida sobre aquilo que você              
não se lembra. Memórias se perdem, mas os processos judiciais demoram, e            
isso não é culpa da testemunha.  

Por isso, não tenha receio em dizer que “não se lembra”. Isso é essencial              
para que seu testemunho se mantenha nos limites da verdade. 

Tenha em mente que ninguém espera um robô. Todos sabem que           
testemunhas são pessoas de verdade.  
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6ª Regra: Não tome a iniciativa 

 

Lembre-se. Você não está em uma conversa informal, mas depondo como           
testemunha. Sua obrigação não é fazer as perguntas, mas respondê-las. Não           
faça o trabalho dos advogados, do Ministério Público e do juiz, pois eles não              
farão o seu. Portanto, responda estritamente o que lhe for perguntado, com            
total clareza e objetividade. Aguarde as perguntas, escute-as, dê uma pausa,           
respire fundo, responda e pare. 

Algumas pessoas, quando nervosas, falam mais que o normal. Como já           
dissemos, não fique nervoso de ficar nervoso. Todos estão nervosos, dos           
advogados ao juiz, mas esses já aprenderam a esconder seu nervosismo.           
Entretanto, para ajudar, siga a ordem mencionada acima: aguarde as          
perguntas, escute-as, dê uma pausa, respire fundo, responda e pare. 

Lembre-se que não tomar a iniciativa não significa responder apenas “sim”           
ou “não”. Realmente, evite responder apenas “sim” ou “não”. Dê respostas           
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completas. Mesmo quando tiver desejo de apenas concordar ou negar,          
primeiro verifique se você entendeu completamente a pergunta e, se tiver           
entendido, dê uma resposta completa: – Você entendeu? – Sim, compreendi.           
Reformule a pergunta com suas próprias palavras, tanto para concordar          
quanto para discordar. 

7ª Regra: Consulte documentos 

 

Seu depoimento não pode ser lido. Portanto, você não poderá levá-lo escrito.            
Entretanto, é possível levar documentos. Assim, caso seja imprescindível         
consultar algum documento para dar uma resposta, isso será possível. Nesse           
caso, peça ao juiz para consultar o documento, procure o trecho pertinente            
com calma e leia-o em voz alta. 
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8ª Regra: Seja sempre educado 

 

Algumas perguntas podem ser feitas de modo sarcástico, acusatório, ríspido          
ou rude. Porém, não entre no jogo de quem fez a pergunta. Lembre-se,             
quem escreve as regras, ganha o jogo. O depoimento é seu, portanto, busque             
“escrever as regras”. Evite se deixar distrair, discutir, agir de modo           
agressivo ou fechar-se em si. Não entre no jogo, ignore essas manifestações            
impertinentes e responda-as com gentileza e amabilidade. Não se permita          
levar pela estupidez de alguns. Você está acima disso. Durante seu           
depoimento, você é o porta-voz da verdade, esse trabalho é seu. Não deixe             
que a atitude estúpida de alguns o distraia. 
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