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Resumo: 
O testamento particular refere-se a um dos três tipos de testamento que está 
previsto na legislação brasileira. Sendo assim, trata-se de um documento ela-
borado pelo próprio testador, isto é, sem interferências, mas garantindo a de-
claração de última vontade. O objetivo deste trabalho é contextualizar o tes-
tamento particular sob a ótica do código civil de 2002, bem como sua forma, 
dentre elas a excepcional, características para sua validade, observando sua 
publicação para a devida eficácia. A metodologia utilizada foi o levantamento 
de pesquisas bibliográficas baseada em livros e artigos científicos, tendo como 
principais teóricos: Carlos Roberto Gonçalves (2020), Maria Luisa Machado 
Porath (2021) e Silvio Venosa (2017), além de ter realizado uma pesquisa de 
campo no cartório da 1° Vara da Comarca de Itaperuna e trazer como título de 
exemplo de excepcionalidade desse tema uma jurisprudência no período da 
pandemia da COVID-19. 
Palavras-chave: Testamento Particular. Formas. Código Civil de 2002.

Abstract: 
The private will refers to one of the three types of will that is provided for 
in Brazilian legislation. Therefore, it is a document prepared by the testator 
himself, that is, without interference, but guaranteeing the declaration of last 
will. The objective of this work is to contextualize the private will from the 
perspective of the civil code of 2002, as well as its form, among them the ex-
ceptional, characteristics for its validity, observing its publication for due ef-
fectiveness. The methodology used was the survey of bibliographic research 
based on books and scientific articles, having as main theorists: Carlos Roberto 
Gonçalves (2020), Maria Luisa Machado Porath (2021) and Silvio Venosa (2017), 
in addition to having carried out a field research in the notary of the 1th Rod 
of the Comarca de Itaperuna and bring as an example of exceptionality of this 
theme a case law in the period of the COVID-19 pandemic.
Keywords: Private Will. Shapes. Civil Code of 2002.



INTRODUÇÃO

 O testamento é o modo pelo qual o indivíduo dispõe os atos 
de última vontade, deixando parte de seu patrimônio para uma de-
terminada pessoa. Nele, é possível nomear tutores, que ficará respon-
sável pela administração dos bens dos incapazes ou também, fazer o 
reconhecimento da paternidade. 

Ele é regido pela liberdade que o autor possui para a distribui-
ção de seu patrimônio, respeitando os regimes legais, ou seja, confor-
me previsto em lei. A parte legal e a parte disponível correspondem a 
50% do patrimônio cada, sendo que no mínimo 50% do patrimônio 
total deverá ser de acordo com a linha sucessória em conformidade 
com a lei e a outra metade será disposta de forma integral ou parcial, 
conforme vontade do testador. (GONÇALVES, 2020).

Embora, não seja um documento muito comum no Brasil, o 
testamento é capaz de evitar conflitos futuros entre os herdeiros. 
Com ele, se tem a certeza legalmente de que serão respeitadas as von-
tades do dono de todo patrimônio após sua morte. 

É preciso levar em consideração que, de forma generalizada 
existem alguns critérios possuem determinados critérios específicos 
e rigorosos para sua validade. Portanto, não pode ser objeto de dú-
vidas, uma vez que é considerado personalíssimo. Sendo assim, é es-
sencial que ele seja unilateral, por expressar a última vontade de uma 
pessoa, assim como, obedecer aos requisitos legais de acordo com a 
modalidade, cumprindo de forma integral para que seja válido. 

Há no ordenamento jurídico alguns tipos de testamento, entre 
eles o público, o cerrado e o particular. Considerado o mais simples 
e prático dos testamentos e que garantem que a vontade de alguém 
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será cumprida, o testamento particular é a modalidade em que o pró-
prio testador o elabora, podendo ser de próprio punho ou digitado. 

Neste trabalho serão abordados os requisitos e formalidades, 
a publicação e confirmação do testamento particular, bem como as 
circunstâncias excepcionais na confecção do referido testamento. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, baseada em livros 
e artigos científicos, tendo como principais teóricos Carlos Roberto 
Gonçalves, Boaventura de Souza Santos, Maria Luisa Machado Po-
rath, dentre outros que cujas fontes teóricas embasam na busca de 
respostas sobre o tema abordado.

Forma e características do testamento particular

De acordo com Gonçalves (2020), o testamento particular, 
também chamado de hológrafo é uma das modalidades existentes na 
legislação brasileira, entre elas, a mais prática e econômica pois é feita 
pelo próprio testador, de forma digital ou manuscrito, não exigindo a 
presença de um agente público (tabelião), podendo ser realizado em 
qualquer local. Nele, não pode constar rasuras ou espaços em branco, 
com o intuído de não dar margens e acréscimos simulados por ter-
ceiros. Assim, quando elaborado por processo mecânico, precisa ser 
impresso e assinado pelo testador ao final, conforme consta no artigo 
1.876 do Código Civil de 2002.

Porém, é considerado algo duvidoso, pois para ter validade fa-
z-se necessária à sua leitura, contendo a presença e assinatura de pelo 
menos de três testemunhas. E embora seja elaborado inteiramente 
sem interferência alheia, o testamento particular é um documento 
unilateral e exclusivamente pessoal, o qual não pode fazer parte de 
um negócio jurídico (bilateral). Tem semelhança com os demais tes-
tamentos na realização do planejamento sucessório, o qual dispõe de 
seu patrimônio da melhor maneira que lhe interessar, respeitando o 
limite de 50% se houver herdeiro necessário. (GONÇALVEZ, 2020).

Com as transformações, muitas mudanças ocorreram, com 
isso se utiliza cada dia mais a tecnologia, sendo um recurso muito 
comum nos dias de hoje. Assim, em casos de o testador conter algum 
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tipo de deficiência que o impeça de redigir, mesmo estando em ple-
no estado de consciência, é admitida a intervenção de terceiros com 
o objetivo de assegurar e desenvolver a escrita, sendo caracterizada 
como simples assistência material. Portanto, nada impede que o tes-
tador produza esse testamento aos poucos. 

De acordo com Gonçalves (2020, p. 305),

O STJ proclamou que “não havendo dúvida quanto à autenticidade do do-
cumento de última vontade e conhecida, induvidosamente, no próprio, a 
vontade do testador, deve prevalecer o testamento particular, que as tes-
temunhas ouviram ler e assinaram uma a uma, na presença do testador, 
mesmo sem que estivessem elas reunidas, todas, simultaneamente, para 
aquele fim. Não se deve alimentar a superstição do formalismo obsoleto, 
que prejudica mais do que ajuda. Embora as formas testamentárias operem 
como ‘jus cogens’, entretanto a lei da forma está sujeita a interpretação e 
construção apropriadas às circunstâncias.

Dessa forma, destaca-se que conforme Jurisprudência do STJ, 
o fato de o documento não ser realizado na presença de testemunhas, 
ainda que todas não estejam reunidas em mesmo ambiente, não im-
pedirá a confirmação do testamento. O que não pode ocorrer, é a 
presença de dúvidas ou questionamentos relacionados a sua capaci-
dade civil, como a sua real vontade de dispor de seus bens na forma 
constante no documento.

Diferente do testamento público, o particular pode ser redi-
gido em língua estrangeira, porém, as testemunhas precisam com-
preender o que está constando no documento, e caso seja necessário, 
será imprescindível a presença de um tradutor.

Publicação do testamento particular

 Em se tratando dos requisitos do testamento particular, este, 
pode ser válido, respeitando a eficácia e formalidade para a sua exis-
tência, as quais estão previstas na fase de execução, sendo realizadas 
judicialmente com a publicação e a confirmação do documento.
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Sua publicação em juízo se dá com a morte do testador, bem 
como estabelece o art. 1.877 do Código Civil, que fala que “morto o 
testador, publicar-se-á em juízo o testamento, com citação dos her-
deiros legítimos”. Portanto, trata-se de um documento que é redigido 
em vida, no qual o testador expressa as suas vontades e como ele 
gostaria que fosse partilhado os seus bens depois da morte.

A publicação em juízo do testamento particular, geralmente é atri-
buída a legitimidade ao herdeiro instituído, ao legatário ou ao testamen-
teiro, bem como também ao terceiro detentor do testamento, se impos-
sibilitado de entregá-lo a algum dos outros legitimados para requerê-la, 
de acordo com o art. 737 do Código de Processo Civil de 2015.

Conforme a regra do § 1º, do artigo 737 do Código de Processo 
Civil de 2015, serão também intimados os herdeiros que não tive-
rem requerido a publicação do testamento. E aqueles que de alguma 
forma não forem encontrados em sua comarca, serão intimadas por 
edital. Sendo assim, todos os atos e requisitos verificados, e ouvido o 
Ministério Público, o Juiz confirmará o testamento.

Assim, havendo interesse do incapaz no testamento, será ne-
cessária a intimação do Parquet para atuar como fiscal da ordem ju-
rídica no prazo de até 30 (trinta) dias, assim como dispõe o Código 
de Processo Civil, em seu art. 178, II. Com isso, o Ministério público 
exercerá o direito de ação em conformidade de acordo com as suas 
atribuições. Salienta- se a importância da oitiva das testemunhas, que 
é nada mais nada menos do que a confirmação do testador e do seu 
conteúdo, e o deixa mais seguro inclusive mediante o princípio da se-
gurança jurídica, se for levado em conta que o registro de testamento 
esteja ausente.

De acordo com o art.  1.878 do Código Civil, para que o tes-
tamento seja confirmado é necessária a leitura do documento, assim 
como, a assinatura de ambos, bem como a do testador.  Portanto, 
em caso de faltar testemunhas, por morte ou por ausência, e ao me-
nos uma das testemunhas reconhecer, o testamento será confirmado, 
conforme disposto no parágrafo único do artigo. Ainda sobre as tes-
temunhas, de acordo com Pablo Stolze Gagliano, em sua obra ‘’Ma-
nual de Direito Civil V. único de 2020’’, p.2357, diz: 
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Um aspecto digno de nota é que não há necessidade de todas as testemu-
nhas confirmarem. No Código Civil anterior, em que o número de teste-
munhas exigido era, como visto, de cinco, o art. 1.648 admitia que, faltando 
até duas testemunhas, poderia ser ele confirmado conjuntamente pelas três 
remanescentes. Tal panorama, por óbvio, efetivamente mudou a partir da 
entrada em vigor do Código Civil de 2002, que passou a exigir um míni-
mo de três testemunhas para a validade do testamento particular. Ora, se 
não bastasse a alteração do número legalmente previsto para a validade do 
testamento, o parágrafo único do art. 1.878 do Código Civil ressalva expres-
samente que, se “faltarem testemunhas, por morte ou ausência, e se pelo 
menos uma delas o reconhecer, o testamento poderá ser confirmado, se, a 
critério do juiz, houver prova suficiente de sua veracidade”. Ou seja, não é 
necessário um “quórum de maioria absoluta” para reconhecer a validade do 
testamento particular. Na verdade, todos os meios de prova podem servir 
para formar o convencimento do magistrado, admitindo-se, inclusive, que, 
excepcionalmente, possa este reconhecer a veracidade do testamento parti-
cular, ainda que sem testemunhas presentes, buscando a realização efetiva 
da vontade manifestada do testador.
                        

Sendo assim, para a publicação do Testamento Particular, além 
de todos os requisitos de validade e eficácia mencionados acima, todas 
testemunhas devem comparecer e reconhecer a autenticidade do do-
cumento, bem como dispõe o art. 1.878 do Código Civil, pois o Códi-
go Civil pede a presença de todas as testemunhas para que assim sejam 
ouvidas. Desta forma, logo após o juiz ouve o Ministério Público e com 
isso, sem conter nenhum impedimento, confirma o testamento.

Formas excepcionais da confecção do testamento particular

O testamento particular dispõe de uma característica inovado-
ra. Chamado de testamento simplificado ou emergencial, ele ocorre 
quando o testador está em circunstâncias excepcionais que o impeça 
de fazer uso de testemunhas. Sendo assim, essa formalidade é fle-
xibilizada em decorrência da excepcionalidade em que se encontra, 
permitindo a manifestação de ultima vontade, conforme consta no 
art.1879 do Código Civil: “Em circunstâncias excepcionais declara-
das na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado 
pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a critério do 
juiz.” (BRASIL, 2002).
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Com diminuição extrema de formalidades, só pode ser utilizado em cir-
cunstâncias excepcionais, que precisam ser declaradas no documento. Por 
‘circunstâncias excepcionais’ pode-se considerar, por exemplo, estar o tes-
tador em lugar isolado, perdido, sem comunicação, ou ter ocorrido uma 
calamidade (terremoto, inundação, epidemia), ou achar-se o testador em 
risco iminente de vida. (GONÇALVES apud RODRIGUES, 2020, p. 310).

Com relação à forma, o Código Civil autoriza que a pessoa ela-
bore um testamento emergencial de próprio punho, isto é, manuscrito 
pelo próprio testador, porém, é necessário que conste no documen-
to a assinatura do testador e a circunstância excepcional que fez com 
que a pessoa escrevesse o testamento dessa forma. VELOZO (2011) 
argumenta que, é impossível realizar de forma mecânica, visto que tal 
modalidade remete a ideia de fatos graves, imprevisibilidade, urgência. 

Quanto ao prazo de caducidade de tal testamento, a doutrina 
em geral critica, em razão da não fixação do legislador. Nesse sentido, 
há previsão do Enunciado n. 611da VII Jornada de Direito Civil: 

O testamento hológrafo simplificado, previsto no art. 1.879 do Código Ci-
vil, perderá sua eficácia se, nos 90 dias subsequentes ao fim das circunstân-
cias excepcionais que autorizaram a sua confecção, o disponente, podendo 
fazê-lo, não testar por uma das formas testamentárias ordinárias. (VII JOR-
NADA DE DIREITO CIVIL, 2015, p. 42).

Mediante o exposto, conclui-se que, não havendo mais o con-
texto de excepcionalidade, o testamento hológrafo simplificado per-
de sua razão de ser, devendo o testador se utilizar de uma das formas 
testamentárias revestidas das devidas e necessárias solenidades.

Gonçalves (2020, p.311 e 312) salienta que

A responsabilidade de decidir se o testamento particular excepcional po-
derá ser confirmado ou não recai sobre o juiz. A ele compete decidir, na 
falta de previsão expressa do legislador, se tal testamento será cumprido 
e terá eficácia, ainda que o testador tenha falecido muito tempo depois da 
cessação da situação excepcional que justificou a utilização da forma sim-
plificada, tendo desfrutado de tempo mais do que suficiente para testar de 
outra forma.
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Logo, o instrumento disposto em lei já é capaz de solucionar 
a questão inicial e propiciar às pessoas um testamento válido, com 
flexibilização formal, mesmo que depois venha ser aprimorado 
pelo legislador.

PESQUISA DE CAMPO

De acordo com o chefe de serventia Alexandre, do Cartório da 
1ª vara cível de Itaperuna/RJ, em uma visita programada realizada no 
dia 18 de maio de 2022, no período de 01 de janeiro de 2020 até 18 
de maio de 2022 tem como estatística de processos distribuídos no 
total de 14 processos, sendo redistribuídos 4 destes em que consta a 
disposição de última vontade – sucessões.

 No entanto, foi realizado alguns questionamentos acerca do 
testamento particular e a respeito da dificuldade para o cumprimen-
to, foi informado que não há dificuldade em se tratando desse tipo, 
pois as famílias possuem o interesse de cumprir esse ato de última 
vontade, visto que, sempre comparecem com uma ou duas testemu-
nhas. Contudo, ressaltou que é um testamento muito pouco utilizado 
em que se pode comprovar com relatório anexado.

Ainda assim, foram pesquisadas algumas jurisprudências a fim 
de identificar algumas excepcionalidades om relação ao testamen-
to particular, no qual foi encontrado a Petição Inicial-TJBA-Ação 
Sucessões- Abertura, Registro e Cumprimento de testamento (Peça 
Juntada ao processo em 23/05/2022-Comarca de Salvador, BA).

Assim, ao decidir fazer o testamento, no dia 21 de março do 
corrente ano, foi exatamente neste período de isolamento social, por 
causa do COVID 19; onde a recomendação é que se evite as demais 
pessoas, ainda que sejam familiares ou conhecidos. Precaução ainda 
maior por conta do seu estado gravíssimo de saúde. Diante das cir-
cunstâncias, o testador, no dia 21.03.2020, expressou a sua vontade 
de testar, por escrito e com a sua assinatura.

Sendo conveniente expor que alguns juristas entendem que a 
situação pandêmica constitui uma das circunstâncias excepcionais 
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do testamento particular, constante no art. 1879 do CC. Ainda que 
o testador não esteja doente, é possível testar dessa forma, visto que 
o ser humano está sob risco de ser contaminado pelo COVID 19 a 
qualquer momento e o medo da morte pode induzi-lo a prevenção 
patrimonial ou extrapatrimonial. Entretanto, é necessário observar 
o prazo de validade, pois alguns juristas entendem ainda a possibi-
lidade de caducar, isto é, não produzirá mais efeito, no caso em que 
o testador sobreviver nesse contexto e não transformar o testamento 
emergencial em uma das formas ordinárias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com a legislação brasileira, existem três categorias 
de testamento, sendo eles: Público; Cerrado; Particular. Para que es-
tes testamentos sejam válidos, eles precisam obedecer às condições 
para a sua eficácia, não podendo serem suspeitos.

O presente estudo apresentado define uma dessas modalida-
des de testamento previstas na legislação, sendo este o testamento 
particular. Portanto, é notório que essa é a modalidade mais prática, 
feita pelo próprio testador, entretanto para que este documento te-
nha validade, deve ser lido e assinado por três testemunhas, que em 
caso do testamento simplificado ou emergencial em decorrência da 
excepcionalidade a que se encontra o testador, serão dispensadas.

O testamento particular, também chamado de hológrafo é um 
ato personalíssimo no qual o testador pode dispor de seu patrimônio 
da forma que lhe interessar, respeitando o limite de 50% se houver 
herdeiros necessários.

Este testamento será publicado em juízo após falecido o testa-
dor, seguidamente a verificação de todos os requisitos de validade e 
eficácia, citando os herdeiros. Mediante a presença de todas as tes-
temunhas que deverão reconhecer a autenticidade do documento e 
logo após ouvir o MP, o juiz confirma o testamento.
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