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Resumo:
Artigo cientifico realizado pelos graduandos do nono período de direito da 
UNIG, tendo como objetivo o estudo da modalidade de Testamento Cerrado 
previsto no Código Civil e Código Processo Civil, com enfoque no Código de 
Processo Civil ao longo deste artigo serão tratadas a origem, conceito, carac-
terísticas e pressupostos de aplicabilidade na sociedade brasileira. 
Palavras-chave: Testamento. Cerrado. Sucessão. 

Abstract:
Scientific article carried out by undergraduates of the ninth period of law at 
UNIG, with the objective of studying the modality of Cerrado Testament pro-
vided for in the Civil Code and Civil Procedure Code, focusing on the Civil Pro-
cedure Code throughout this article, the origin, concept, characteristics and 
assumptions of applicability in Brazilian society.
Keywords: Testament. Succession. Cerrado.



CONSIDERAÇÕES INICIAS:

O presente artigo tem como objeto de estudo uma das moda-
lidades testamentarias previstas no ordenamento jurídico brasileiro, 
denominada como Testamento Cerrado também conhecido como 
Testamento Secreto ou Místico, consiste em uma modalidade testa-
mentaria peculiar onde o testador expressar sua última vontade de 
forma escrita por si, ou por outrem, a seu rogo, em uma célula fe-
chada, lacrada e sigilosa, lavrada em cartório por tabelião onde só 
terá seu conteúdo revelado em juízo após a morte do testador dando 
início a sucessão.

Para a análise do Testamento Secreto deve ser levada em con-
sideração seus requisitos de validade e a inviolabilidade material ne-
cessária, pois uma vez que aberto ou extraviado o testamento místico 
perde sua eficácia, os dispositivos relacionados ao Testamento Cer-
rado se encontram no Código Civil Brasileiro seção V - Do Direito 
das Sucessões Artigos 1.868 a 1875 e no Código de Processo Civil 
Brasileiro Seção V- Dos Testamentos e Codicilos Artigos 735 a 737, 
por mais com os avanços tecnológicos e a adequação ao acesso à jus-
tiça, a Medida Provisória de 2.200/2 veio para prevê a mesma valida-
de e efetividade que os documentos físicos tem para os documentos 
eletrônicos, assim garantido a modalidade de testamento cerrado 
digital onde o testador pode fazer seu testamento via digital, assim 
garantindo maior segurança, já que o documento criptografado tem 
maior seguridade de identificação do vicio por modificação ou aber-
tura do arquivo. 

Com base em uma análise teórica bibliográfica e jurisdicional 
apontando as principais vantagens e desvantagens do Testamento Cer-
rado, em conjunto aos dados coletados em pesquisa de campo, reali-
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zada no cartório de notas do terceiro oficio na cidade de Itaperuna/RJ, 
o presente artigo tem como fim a análise os pressupostos necessários 
e a aplicabilidade da modalidade cerrada em testamentos brasileiros. 

1 ORIGEM 

As garantias sucessórias e testamentaria junto com a necessi-
dade de acúmulo de bens, são questões tratadas desde os primórdios 
da sociedade.  Nas lições de GOUVÊA PINTO, observa-se sua co-
locação de que a origem dos Testamentos se perdem na escuridão 
dos tempos, sendo encontrada a prática sucessória desde os hebreus, 
egípcios e gregos. A instituição testamentaria como um ato jurídico 
solene como se conhece atualmente, teve seu berço em Roma, conhe-
cidos como os inventores do testamento, para os Romanos era consi-
derado uma vergonha morrer intestato, uma verdadeira desgraça a 
morte sem deixar testamento. A forma de testamento cerrado teve 
sua origem como garantia de cumprir a ultima vontade do testador 
em tempos de guerra, tendo também como característica o sigilo 
entre as partes presentes na realização do ato. SIMÃO, 2015 define 
o surgimento do testamento cerrado como:

“Originado da tradição romano e lusitana, surgiu da necessi-
dade que as pessoas tinham de testar em tempos de guerra quando 
o sucedido às portas da morte desejava fazer suas disposições de úl-
tima vontade, tal modelo testamentário, foi incorporado no Código 
Civil de 1916 em seus artigos 1638 e seguintes com a previsão de sua 
revogação no artigo 1749 (Simão, 2015).” 

2.CONCEITO E REQUISITOS DE APLICABILIDADE:

2.1 Conceito: 

Como parte dos testamentos ordinários, o que diferencia o cer-
rado das demais modalidades é sua principal característica de man-
ter em sigilo a última vontade do testador. Feito a próprio punho ou 
de forma mecânica, o testamento será entregue ao Tabelião de Notas 
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na presença de duas testemunhas para que seja lavrado e cerrado, 
assim tendo seu conteúdo revelado apenas após a morte do testador, 
após aberto e na ausência de vicio ou nulidade testamentaria, se rea-
lizada a partilha entre os testados.

2.2 Requisitos de Validação:

Como uma modalidade testamentaria ordinária um tanto pe-
culiar, o testamento cerrado apresenta requisitos essências e inviolá-
veis para sua eficácia, tendo seus pressupostos de validade previstos 
entre os arts. 1868 e 1875 do Código Civil Brasileiro:

Art. 1868: O testamento escrito pelo testador, ou por outra pessoa, a seu 
rogo, e por aquele assinado, será válido se aprovado pelo tabelião ou seu 
substituto legal, observadas as seguintes formalidades:

 I - que o testador o entregue ao tabelião em presença de duas testemunhas; 

II - que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja 
aprovado;

 III - que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de 
duas testemunhas e o leia, em seguida, ao testador e testemunhas; 

IV - que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas 
e pelo testador.

A livre manifestação do testador é o principal requisito para 
a propositura do testamento cerrado, além disso é imprescindível a 
presença de duas testemunhas na entrega do testamento ao tabelião 
de notas para a lavratura do documento, contudo a leitura do testa-
mento perante as testemunhas não é de caráter obrigatório, assim 
podendo apenas o autor saber o conteúdo lavrado. 

Para uma fácil analise das demais características e requisitos de 
aplicabilidade desta peculiar forma testamentaria que segundo FA-
RAH (2014) é usada por apenas 1% dos testamentos feitos no Brasil, 
divide-se os requisitos em quatro tópicos, sendo eles: célula testa-
mentaria, ato de entrega, auto aprovação e por fim o cerramento.
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3 DA CÉDULA TESTAMENTARIA, ATO DE ENTREGA 
E APROVAÇÃO

3.1 Da Cédula Testamentaria

A cédula testamentaria como já visto anteriormente deve con-
ter a última vontade do testador, podendo ser escrita pelo próprio 
ou por outrem a seu rogo, tendo como elemento imprescindível a 
presença de duas testemunhas na entrega ao tabelião de notas para 
a lavratura (art 1868), sua redação pode ser feita em língua nacional 
ou estrangeira pelo testador ou por outrem a rogo (art 1871), com 
fundamento na Medida Provisória 2.200/2 que garante a eficácia e 
validade dos documentos eletrônicos assim como os físicos, o testa-
mento cerrado pode ser realizado pela via digital (mecânica) desde 
que contenha a assinatura do testados em todas as folhas, diferente 
da modalidade física que necessita da assinatura somente na última 
folha. (art 1868 parágrafo único). 

A modalidade cerrada é vedada para aqueles que não sabem 
ler e escrever (art 1872), pelo pressuposto da não compreensão do 
que está sendo de fato escrito o que pode ocasionar fraude, assim não 
sendo uma forma segura testamentaria para os analfabeto, para os 
surdos e mudos essa modalidade é válida para aqueles que instruídos 
de devida educação escrevam e assinem o documento, ao que entre-
ga-lo ao oficial público, ante as duas testemunhas, escreva, na face 
externa do papel ou do envoltório, que aquele é o seu testamento, 
cuja aprovação lhe pede (art 1873). 

3.2 Auto de Entrega e Aprovação

O auto de entrega deve ser realizado pelo testador ao tabelião 
de notas na presença de duas testemunhas. A aprovação e lavratura 
devem ser iniciadas pelo tabelião logo após a última palavra do testa-
dor, junto com a presença de duas testemunhas, declarada sua boa-fé 
e após o reconhecimento de validade testamentaria, cabe ao tabelião 
cerrar e coser o instrumento aprovado  (art 1869).
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Se o tabelião se responsabiliza para escrevera rogo do testador, 
o mesmo pode vir discordar de seu conteúdo (art. 1870), depois de 
aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, e o tabe-
lião lançará, no livro, nota do lugar, dia, mês, e ano em que o testa-
mento foi aprovado e entregue (art1874). Se for do desejo do testa-
dor, o mesmo pode entregar o testamento depois de cerrado para ser 
guardado por pessoa de sua confiança, podendo também redigir a 
cédula testamentária em mais de uma via e com o mesmo conteúdo, 
cumprindo todas as exigências legais em cada um dos exemplares, 
levando ao tabelião para que possam ser autenticadas e confirmadas 
por meio do auto de aprovação.

 Após o falecimento do testador, o testamento será apresentado 
ao juiz, que abrirá e exigirá seu cumprimento não existindo vicio ou 
nulidade do testamento (art 1875 CC). Na falta de vicio ou nulidade 
aparente o juiz ao receber o testamento cerrado respeitará a ultima 
vontade do de cujus efetivando o cumprimento do testamento cerra-
do (art. 735 cpc).

Nas lições de Silvio Rodrigues:

Aparecendo dilacerado ou aberto o testamento cerrado, deve o juiz julgá-lo 
revogado, a menos que os interessados, de maneira veemente, comprovem 
que a abertura foi feita contra a vontade do testado, possivelmente por ter-
ceiros, a qual ela aproveitava. (1995, p. 221).

4 APLICABILIDADE, VANTAGENS E DESVANTAGENS 

Como já mencionado a modalidade cerrada tem como principal 
vantagem o fato de manter em sigilo a declaração de vontade do testa-
dor até o dia de sua morte. Nem mesmo o tabelião e testemunhas que 
participaram da solenidade necessariamente conhecem o conteúdo da 
cédula testamentária e com isso a principal aplicação do testamento 
cerrado é para aqueles que querem que sua ultima vontade só seja re-
velada após sua morte. Nas lições de GONÇALVES 2010 traz que: a 
vantagem de tal modalidade testamentária consiste no fato de manter 
em segredo a declaração de vontade do testado, pois, em regra, só este 
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conhece o seu teor. Nem o oficial nem as testemunhas tomam conheci-
mento das disposições, que, em geral, só vêm a ser conhecidas quando 
o instrumento é aberto após o falecimento do testador.”

TARCEU 2018, traz ainda a vantagem de preservação dos vín-
culos sociais, uma vez que afasta pessoas que eventualmente estariam 
com exclusivo interesse no patrimônio do testador. Vale ressaltar que 
o testamento cerrado admite a existência de prole eventual. Tendo 
como o sigilo o principal aspecto para a validade do testamento, 
consiste também na principal característica de nulidade, já que após 
cerrado, se violado o documento perde sua validade (art. 735 CPC).

 As desvantagens do testamento cerrado consistem em sua vul-
nerabilidade já que por ser guardado junto ao testador ou alguém de 
confiança, corre o risco de ser extraviado, inutilizado ou lacerado, 
perdendo sua eficácia se uma vez violada (art. 1972 CC), Se o instru-
mento for perdido, ou destruído, a vontade do testador será perdida, 
uma vez que não há como pedir uma certidão ou cópia do mesmo, se 
encontrado algum tipo de vicio ou adulteração no conteúdo testado 
o mesmo perde sua validade pois se o instrumento estiver viciado ou 
possuir falsidade indiscutível, o juiz não pode fazer com que o testa-
mento seja cumprido.

 Ressalta-se que por ser desconhecido o conteúdo do testa-
mento ao ser aberto seu conteúdo pode ser considerado invalido, 
caso não respeite os pressupostos testamentários essências previstas 
na legislação Brasileira, como capacidade testamentaria (art.1860 
CC) e disposição testamentaria respeitando a cota destinada aos her-
deiros necessários art (1846 do CC).

 Flavio Tartuce traz em suas lições que:

O fato de não saber, como regra, o conteúdo gera vantagens e desvan-
tagens. Como principal desvantagem, se a integralidade do documento 
for atingida de alguma forma, o testamento pode não gerar efeitos, por 
revogação tácita, como se verá. Cite-se, inicialmente, a possibilidade de 
deterioração do documento pela umidade, pelo calor excessivo ou por 
mudanças abruptas de temperatura. Ou, ainda, a viabilidade de alguém, 
que não conhece a sua finalidade, jogar no lixo o documento testamentá-
rio ou abri lo. Nota-se, assim, que a cédula testamentária deve ser cuidada 
e vigiada por aquele que pretende dar aplicabilidade ao seu objeto no fu-
turo. (TARTUCE, 2017, p. 23).
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Conclui-se que não há uma garantia concreta de que a última 
vontade será respeitada nessa modalidade testamentária em razão da 
possibilidade de terceiro provocar a inutilização desse instrumento, 
destruindo-o, perdendo-o, abrindo-o, algo que pode ocorrer com 
boa-fé ou má-fé, mas mesmo assim fará que este seja revogado, o que 
privará o testador de exercer sua última vontade.

5 PESQUISA DE CAMPO: APLICAÇÃO EM ITAPERUNA

A aplicação do Testamento Cerrado na atualidade caiu em desu-
so já que esta modalidade é composta por diversos requisitos além de 
ter como principal função esconder seu conteúdo dos herdeiros e lega-
tários, tendo em vista a necessidade de um olhar técnico sobre o uso da 
modalidade testamentaria cerrada foi realizada uma visita técnica ao 
Cartório Do Terceiro Oficio de Itaperuna aonde o Tabelião Guilherme 
Rangel Muniz foi entrevistado, respondendo as seguintes questões:

1 Quantos testamentos cerrados já foram feitos nesse cartório?

R: Não se pode dizer ao certo, mas com mais de 30 anos de profissão 
o tabelião em questão lembra de ter presenciado apenas um.

2 Quais as maiores dificuldades do testamento cerrado? 
R: De parte do cartório não se enxerga nenhuma dificuldade, já que 
ninguém além do testador sabe o conteúdo do testamento cerrado.

3 O testador sempre comparece acompanhado de algum familiar 
ou terceiro? 
R: normalmente sim e em casos em que não venham acompanhados 
o cartório fornece duas testemunhas.

4 Qual foi o último testamento cerrado feito neste cartório?
R: Entre o ano de 1992 e 1993
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5  O que o tabelião acha do testamento cerrado, considera uma 
boa escolha? 
R: Não, pela burocracia e em sua opinião a melhor forma de testa-
mento é o testamento publico

6 Qual seria a maior desvantagem do testamento cerrado? 
R: Para o cartório não existe nenhuma desvantagem, já para os her-
deiros a maior desvantagem é de que quando aberto o testamento se 
deparar com um.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Diante do exposto, o testamento cerrado nada mais é que 
cumprir com a vontade do testador de forma secreta onde somen-
te o autor do testamento ficará sabendo do conteúdo, podendo ser 
feito escrito a próprio punho, a rogo, ou de forma digital, em língua 
nacional ou estrangeira. 

Independente da vantagem do sigilo testamental, a forma 
cerrada não é uma modalidade muito utilizada no Brasil, FARAH 
(2014) afirma que é usada por apenas 1% dos testamentos feitos no 
Brasil, assim como na análise feita no município de Itaperuna onde 
ultimo testamento secreto realizado no cartório visitado foi realiza-
do entre os anos 1992 e 1993. 

O desuso deste tipo de testamento é devido à complexida-
de de seus requisitos necessários, alta vulnerabilidade de vicio, as-
sim como a existência de outras modalidades testamentarias mais 
atraentes, além das transformações sociais onde não é vista a neces-
sidade de esconder o que está sendo testado.

O mundo é dinâmico e volátil, os objetos e métodos que fo-
ram criados em um tempo remoto, mais antigo, irão, ao decorrer 
do tempo, perder o seu uso, assim como surgem novos mecanismos 
para melhor aplicabilidade social.
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