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 Com alegria recebi o convite para apresentar a sui generis 
obra Tópicos de Inventário e Testamento: Direito Civil - Suces-
sões e Processual Civil, fruto do idealismo e da dedicação de dois 
colegas professores de Direito, que há 12 anos desenvolvem um 
interessante projeto interdisciplinar com turmas de 9º período 
(turma 921 DRM) do Curso de Direito. O projeto se desenvolve a 
partir do conteúdo das disciplinas que lecionam e, desta vez, ma-
terializam nesta obra o resultado desses estudos que contém as-
pectos teóricos e práticos de Direito Civil/Direito das Sucessões e 
Direito Processual Civil, respectivamente ministrados pelos pro-
fessores Hildeliza Boechat e Waldemiro Trocilo (organizadores 
desta obra), na Universidade Iguaçu, campus V, Itaperuna.  

O Projeto Seminário Integrador de Civil e Processo Civil consis-
te em estudar temas específicos, tais como: Inventário Extrajudicial, 
Inventário Judicial, Testamento Público, Testamento Cerrado, Testa-
mento Particular e Codicilo, em três momentos. 

O primeiro momento se circunscreve à pesquisa bibliográfica, 
realizada em livros e artigos de autores renomados.  

No segundo momento, o aspecto prático, consiste na reali-
zação de pesquisa de campo, por meio de visita técnica, que pode 
ser levada a efeito na cidade de residência de cada estudante, fato 
que enriquece o trabalho com diversidade de informações acer-
ca de diferentes realidades. A pesquisa de campo é desenvolvida 
nos Cartórios de Notas (no caso do inventário extrajudicial, tes-
tamento público e cerrado) e nas Varas Cíveis com competência 
orfanológica (para os temas inventário judicial e cumprimento de 
testamentos e codicilos). Após a visita técnica, os estudantes intro-
duzem as informações obtidas no trabalho escrito, que toma forma 
de trabalho cientifico para publicação nesta obra coletiva. 
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A pesquisa no cartório de notas se consubstancia a respeito 
da lavratura desses atos notariais, óbices encontrados, estatísticas, 
solenidades. Nas Varas Cíveis, as informações buscadas se referem 
à diminuição de feitos de inventário judicial, estatísticas, cumpri-
mento de testamentos e codicilos. 

O terceiro momento é a etapa de apresentação das conclusões 
em que ambos os professores assistem às apresentações dos resulta-
dos em exposição de seus temas por todos os grupos, mediante utili-
zação de slides, atendidas as formalidades exigidas por um seminário.

Conheci a professora Hildeliza Boechat Cabral há alguns 
anos, passando a produzir com ela textos jurídico-acadêmicos, o 
que culminou com um contato mais próximo quando me cou-
be orientá-la em seu estágio de pós-doutorado no Programa de 
Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), em Direito Processual Civil e Direito Civil, logo 
após concluir seu doutorado em Cognição e Linguagem na UENF, 
seguindo sua carreira acadêmica iniciada com a licenciatura em 
Pedagogia e passando pela graduação em Direito e pelo mestrado 
em Cognição e Linguagem.  

Essa relação foi extremamente profícua, resultando em arti-
gos e capítulos em coautoria, além de organização de livros e con-
gressos que pudemos compartilhar, pois Hildeliza é, de fato, uma 
inquieta e competente pesquisadora, grande estudiosa dos temas 
da bioética contemporânea, que nortearam toda a sua formação 
desde o mestrado, passando pelo doutorado e pelo estágio pós-
-doutoral, em sua incessante busca por aprimoramento e conhe-
cimento. Hildeliza é uma autoridade no estudo de temas afetos à 
mistanásia, ortotanásia, distanásia, eutanásia, cuidados paliativos 
e todos os aspectos que envolvem o início e a finitude da existência 
humana, além de outros assuntos próprios da bioética e do biodi-
reito. Tanto é assim que é membro do Instituto Internacional de 
Derechos Humanos Capitulo para Las Americas. Além de todas 
essas atividades, ela fundou, há mais de dez anos, o Grupo de Es-
tudos e Pesquisa em Bioética e Dignidade Humana (Gepbidh), 
que coordena, composto por pesquisadores, docentes e discentes, 
por meio do qual desenvolve vários projetos de pesquisa, iniciação 
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científica e extensão, organizando e publicando obras de enorme 
relevância para o estudo das questões bioéticas, resultando, até o 
momento, em 28 livros organizados e publicados, além de cinco 
obras autorais, das quais destaco “Consentimento informado no 
exercício da medicina e tutela dos direitos existenciais: uma vi-
são interdisciplinar Direito e Medicina” (em sua segunda edição) e 
“Mistanásia em tempos de COVID-19”. Ela ainda escreve poemas, 
memórias e crônicas, organiza obras também no âmbito da Aca-
demia Itaperunense de Letras (Acil), da qual é membro efetivo. 
Ela ainda integra o quadro de membros do Instituto Brasileiro de 
Estudos de Responsabilidade Civil (IBERC).

 Tive a oportunidade de conhecer o Dr. Wademiro Jose Troci-
lo Junior no XI Seminário e IX Congresso Interdisciplinar Direito e 
Medicina, um grande congresso organizado por Hildeliza em 2021, 
quando ele apresentou importantes reflexões acerca da situação de 
violência doméstica durante a sindemia de Covid-19 no âmbito da 
região de sua promotoria. Ele é professor de Direito Processual Civil, 
cujo conteúdo ministrado no 9º período do Curso de Direito faculta 
essa interação entre lei material (Sucessões) e processual (Procedi-
mentos Especiais). 

Waldemiro iniciou sua carreira como Defensor Público no Es-
tado de Minas Gerais e logo em seguida assumiu o cargo de Promo-
tor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atuando atualmente na 2ª 
Promotoria de Justiça de Itaperuna. É Mestre em Políticas Públicas e 
Processo Civil pela Faculdade de Direito de Campos, Especialista em 
Direito Civil e Processo Civil e Professor Universitário.

Após a apresentação dos organizadores desta obra, autores e 
executores do Projeto Seminário Integrador de Civil e Processo Civil, 
parabenizo-os pela idealização deste trabalho que representa uma 
excelente oportunidade para integração das disciplinas de direito 
material e processual, cumprindo, assim, o tripé sobre o qual se fun-
da a educação e a formação universitária, quais seja, o ensino, a pes-
quisa e a extensão, com efeitos extramuros por meio da publicação 
desta obra.



14 GILBERTO FACHETTI SILVESTRE

HILDELIZA BOECHAT  —  WALDEMIRO TROCILO [ORGANIZADORES ]

Esta coletânea revela a capacidade dos estudantes da gradua-
ção promoverem uma visão diferenciada dos clássicos institutos das 
disciplinas de Direito Civil e de Processo Civil, tornando-se ao mes-
mo tempo agentes de sua própria formação. 

Assim, convido você, prezado leitor, à apreciação dos temas 
desta coletânea!

Vitória, ES, 29 de maio de 2022.
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