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PALAVRAS PRÉVIAS

Hildeliza Boechat 
Waldemiro Trocilo

Professores de Direito Civil e Processo Civil da Turma 921 DRM





A obra se originou de um projeto que os professores de Direi-
to Civil (Sucessões) e Processo Civil do 9º Período, Tuma 921, do 
Curso de Direito da Universidade Iguaçu, Campi Itaperuna reali-
zam há doze anos. O referido Projeto de Extensão e Seminário Inte-
grador de Civil (Sucessões) e Processo Civil tem por objetivo traçar 
interdisciplinaridade entre a lei material (Direito das Sucessões) e 
a lei processual (Direito Processual Civil) de forma a estudá-las em 
seus vieses, numa relação de complementaridade, buscando estabe-
lecer a conexão entre a teoria e a prática. A pesquisa, realizada em 
grupos de estudantes, apresenta duas vertentes: o estudo do aporte 
teórico de ambas as disciplinas, que se perfaz por meio de revisão 
bibliográfica em obras de Direito Civil e Processual Civil e a prática, 
que é realizada por meio de visita técnica ao órgão no qual se efe-
tiva o ato ou negócio jurídico em análise. Assim, os testamentos e 
inventários extrajudiciais são estudados por meio de visita técnica 
aos cartórios de notas e os atos judiciais nas varas de competência 
orfanológica tais como inventário judicial, cumprimento de testa-
mentos e codicilos. E, para coroar os trabalhos realizados, a apre-
sentação do resultado das pesquisas teóricas e práticas, acontece no 
Seminário, no qual os grupos apresentam os resultados da pesquisa, 
por meio de slides, com a participação de ambos os professores, em 
data previamente marcada.

Este estudo se mostra rico e profícuo, pois além de aliar teoria 
à prática, oferece ainda oportunidade de estudo comparativo, pois a 
visitação aos cartórios e Varas Cíveis de competência orfanológica 
pode ser feita em diferentes localidades, tendo em vista a facilitação 
do acesso dos estudantes a esses órgãos, que podem ser aqueles de 
residência de cada pessoa do grupo, fato que contribui para análise 
de diferentes realidades.
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Esperamos que o fruto das pesquisas compartilhado nesta 
obra seja inspirador para outros projetos e que a iniciativa desses 
estudantes sirva de motivação a outras turmas, objetivando cum-
prir o viés extensionista deste Seminário Integrador, alcançando a 
completude do tripé ensino-pesquisa-extensão, o ousado objetivo 
do MEC.

Nossas felicitações à Turma 921 DRM (turno matutino) da 
Unig Itaperuna, em 30 de junho de 2022.



APRESENTAÇÃO 
 

Gilberto Fachetti Silvestre
Pós-Doutorado em Direito 

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Professor da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)

Doutor em Direito Civil  PUC/SP)
Pós-Doutorado em Direito (UFRJ)

Mestre em Direito Processual Civil  (UFES)
Advogado





 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. 

11Apresentação
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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.
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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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Resumo:
Evidentemente, qualquer procedimento judicial demanda tempo e consiste em 
vasta burocracia, entretanto, é importante vislumbrar os avanços do âmbito ju-
rídico, para que o Judiciário se torne um órgão eficiente e célere. Diante disso, 
tem-se a figura do inventário extrajudicial, que representa grande avanço rumo 
à celeridade da prestação jurisdicional, por afastar do Poder Judiciário questões 
nas quais não incidem em litígios, isto é, envolvendo partes concordes no pro-
cesso. Assim, com o advento da Lei 11.441/2007, abrem-se portas para um pro-
cedimento menos custoso e sem tanto desgaste às partes e ao Estado, que, por 
consequência, fica desincumbido de intervir na vida dos jurisdicionados, poden-
do manter toda sua atenção em demandas que tragam em seu bojo carga de liti-
giosidade. Essas sim, são merecedoras de tutela jurisdicional, cujo escopo último 
é a pacificação social com a composição de litígios. Portanto, esse artigo tratará 
de analisar o Inventário Extrajudicial, seu procedimento e requisitos, além de de-
monstrar novidade jurídica sobre a possibilidade ou não de realizar o inventário 
fora do bojo judicial quando se tem a presença de testamento. 
Palavras-chave: Inventário Extrajudicial. Celeridade. Poder Judiciário. Testamento.

Abstract:
Evidently, any judicial procedure demands time and consists of vast bureau-
cracy, however, it is important to glimpse the advances in the legal field, so 
that the Judiciary becomes an efficient and speedy body. In light of this, we 
have the figure of the extrajudicial inventory, which represents a great advan-
ce towards the celerity of the jurisdictional provision, by removing from the 
Judiciary issues that do not incur in litigation, i.e., involving parties in agree-
ment in the process. Thus, with the advent of Law 11441/2007, doors have been 
opened to a less costly and less stressful procedure for the parties and the 
State, which, consequently, is freed from intervening in the lives of the subjec-
ts, being able to keep all its attention on claims that bring in their core load of 
litigiousness, which are indeed worthy of judicial protection, whose ultimate 
goal is social pacification with the composition of disputes. Therefore, the ar-
ticle will present the Extrajudicial Inventory, developing its procedure and re-
quirements, besides demonstrating the legal novelty on the possibility or not 
of performing the inventory out of court when there is the presence of a will. 
Keywords: Extrajudicial Inventory. Celerity. Judicial Power. Will.



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após a morte de um ente familiar que deixou bens a inventariar, 
é comum que os herdeiros procurem solucionar a partilha de forma 
célere, evitando assim a postergação do acesso aos bens, como a im-
possibilidade de alienação de um bem em nome do falecido ou o saque 
de quantias deixadas em contas bancárias, por exemplo.

O processo de inventário é o instrumento utilizado para trans-
mitir o transmissão do patrimônio do de cujus aos seus herdeiros ou 
sucessores a qualquer título. Através do inventário, o levantamento é 
feito e a avaliação de todos os bens e responsabilidades do falecido, 
a definição de todos os herdeiros, também contando com o cumpri-
mento das últimas disposições de vontade do morto, o pagamento 
das dívidas existentes, e ao final, a partilha do acervo hereditário res-
tante entre os legitimados.

Com a aprovação pelo Congresso Nacional do projeto de lei 
4.725/2004, convertido na Lei n° 11.441/2007, o sistema jurídico bra-
sileiro passou a admitir o inventário extrajudicial, deixando de ser 
realizado exclusivamente por vias judiciais, consequentemente a no-
vidade normativa contribui para aliviar a justiça de uma sobrecarga 
significativa de processos.

Dessa forma, o inventário extrajudicial representa um grande 
avanço rumo à celeridade da prestação jurisdicional, por afastar o 
Poder Judiciário de questões que envolvem direitos individuais dis-
poníveis, possivelmente transacionáveis por meio de um negócio jurí-
dico ordinário. Assim, o Estado fica desobrigado de intervir na vida 
dos jurisdicionados, podendo voltar toda a sua atenção para aquelas 
demandas que tragam em seu bojo alguma carga de litigiosidade, es-

17Inventário extrajudicial : requisitos, aplicação  e possibilidade em face de testamento
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sas sim, passíveis de tutela jurisdicional, cujo último escopo é a paci-
ficação social com a composição de litígios.

CONCEITO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL

Acerca do inventário não existem divergências de sua definição, 
no entanto, cada doutrinador traz um conceito, embora haja palavras 
distintas na conceituação, mas o sentido atribuído é quase  idêntico. 
Dito isso, importante dizer que o conceito de inventário remonta a 
expressão originada do latim invenire, de inventum, desta forma, a 
vocábulo inventário significa, em apertada literalidade, a descrição 
pormenorizada de algo, que enseja uma determinada finalidade (FA-
RIAS; ROSENVALD, 2015).

Nader (2016), conceitua o inventário, em sentido amplo, como   
levantamento do patrimônio, reunindo-se o ativo e o passivo, de uma 
pessoa e, em sentido estrito, como sendo o procedimento que possui o 
fito de apurar os bens deixados pelo de cujus aos herdeiros e legatários. 
Os juristas Farias e Rosenvald (2015), lecionam como sendo impositi-
va a abertura do inventário no Brasil e quando nenhum dos interessa-
dos promovem sua abertura no prazo legal, cabe ao magistrado deter-
minar, de ofício, por meio de uma portaria, se tiver ciência do óbito da 
pessoa que deixou patrimônio e não teve o requerimento da abertura 
do procedimento do inventário pelos interessados.

Mister salientar que no ano de 2007, ao ser promulgada a Lei 
n° 11.441, fora inaugurado um novo mecanismo que possibilita a 
realização do inventário extrajudicial, por meio de escritura públi-
ca, sendo lavrado diretamente no cartório (FARIAS; ROSENVALD, 
2015). Com o advento do mencionado mandamento legal, houve 
uma verdadeira revolução acerca do tema em todo o ordenamento 
jurídico brasileiro, alterando-se o Código de Processo Civil vigente 
à época que previa a obrigatoriedade do inventário judicial, mesmo 
em casos de serem concordes e capazes os herdeiros. Tal modificação 
legal se deu possibilitando a feitura do procedimento do inventário 
sem a necessidade de intervenção judicial (NADER, 2016).
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Outrossim, cabe destacar que a entrada em vigor do Novo Có-
digo de Processo Civil (Lei n° 13.105/15), fora repetido ipsis litteris a 
alteração ocorrida no CPC revogado, sendo mantida a possibilidade 
da realização da via extrajudicial. A única mudança entre os dois 
Códigos fora apenas na questão da gratuidade não mencionada no 
artigo 610 do CPC, mas pacificado o entendimento acerca da possi-
bilidade da isenção de custas e taxas às pessoas consideradas juridi-
camente pobres (TARTUCE, 2016).

O disposto no artigo 610 do Código de Processo Civil é claro 
ao preconizar que quando houver interessado de pessoa incapaz ou 
existência de testamento, deve-se proceder o inventário judicial, en-
quanto seu parágrafo 1° reza que sendo todos os herdeiros capazes e 
concordes, é facultada a realização do inventário e da partilha através 
de escritura pública (BRASIL, 2015). Neste diapasão:

É pertinente e aceitável que se afaste o requisito da inexistência de testamento 
para que se possa proceder ao inventário pela via extrajudicial, isto porque, a 
própria contextualização e o “espirito” da Lei 11.441/2007, consiste em desbu-
rocratizar o procedimento, devendo a sua aplicação ser interpretada conforme 
tal natureza e acompanhando a tendência citada acima que é no sentido de 
caminhar para desjudicialização e celeridade (SANTOS; REIS, 2019, p. 14).

Cabe mencionar que, atualmente, tramita no Congresso Nacio-
nal o Projeto de Lei        de n° 606 de 2022, o qual tem a pretensão de alte-
rar o texto do artigo 610 do CPC, no sentido de possibilitar a feitura 
de inventário e partilha na via extrajudicial, por meio de escritura 
pública, mesmo em casos de existência de testamento, de menores e 
incapazes, sendo um grande avanço acerca do tema (CONGRESSO 
NACIONAL, 2022).

Desta forma, por todo o exposto, resta claro que o inventário 
extrajudicial consiste num mecanismo importantíssimo para o orde-
namento jurídico brasileiro que fora instituído com o fito precípuo 
de possibilitar uma ordem jurídica mais eficaz, desburocratizada e 
célere, sendo um grande avanço à toda população brasileira.
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REQUISITOS E PRAZOS DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL

O inventário extrajudicial ou administrativo foi introduzido 
no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei n. 11.441, de 4 de ja-
neiro de 2007, e reafirmado nos §§ 1º e 2º do art. 610 do atual diplo-
ma processual e possuí alguns requisitos a serem seguidos. Dentro da 
previsão do artigo 610, §1º, do CPC, todos os herdeiros devem ser 
maiores de idade e civilmente capazes, ou seja, devem ser maiores de 
18 anos, não podem estar sob curatela e não podem ser relativamente 
incapazes, caso haja um menor de idade que tenha sido emancipado, 
haverá a possibilidade de prosseguir com o inventário extrajudicial 
(BRASIL, 2015).

O mesmo artigo preceitua a necessidade de consenso quanto à 
partilha dos bens, ou seja, não pode existir conflito de interesses entre 
os herdeiros. Caso, haja a quebra do consenso e o estabelecimento de 
algum tipo de litígio durante a realização do inventário extrajudicial, o 
procedimento deverá seguir de forma judicial, cada qual constituindo 
seu próprio advogado. Outrossim, em regra, entende-se que não é pos-
sível realizar o inventário extrajudicial quando houver testamento do 
falecido. Neste sentido, o artigo 610 do CPC preconiza a necessidade 
de proceder o inventário judicial quando houver interesse de incapaz e 
a presença de testamento (BRASIL, 2015).

Entretanto, de acordo com Tartuce (2016), o requisito da ine-
xistência de testamento vem sendo contestado por muitos no meio 
jurídico, existindo decisões de primeira instância que afastam tal ele-
mento, até então visto como essencial, quando todos os herdeiros fo-
rem maiores, capazes e concordantes com a via extrajudicial. Com o 
devido respeito, o diploma legal que exige a inexistência de testamen-
to para viabilizar o procedimento extrajudicial deve ser mitigado, es-
pecialmente nos casos em que os herdeiros são maiores, capazes e 
concordam com esse caminho facilitado. Nos termos do  art. 5.º da Lei 
de Introdução, o fim social da Lei 11.441/2009 é a redução de formali-
dades, devendo essa sua finalidade sempre guiar o intérprete do Direi-
to. Consigne-se,  a propósito           do debate, que o IBDFAM, em conjunto 
com entidades representativas dos cartórios, protocolou, em 16 de 
julho de 2014, pedido de providências junto ao Conselho Nacional de 

https://www.projuris.com.br/curatela/
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Justiça (CNJ) para que o inventário extrajudicial seja possível mesmo 
quando houver  testamento.

Outrossim, o artigo 982, da Lei nº 11.441, também prevê que, 
havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inven-
tário judicial, sendo então um dos requisitos para ingressar na for-
ma judicial. Contudo, as partes interessadas podem se deparar com a 
existência de um testamento deixado pelo autor da herança, muitas 
vezes desconhecido pela família. Diante desse impasse, nasce a dú-
vida sobre a possibilidade de avançar com o inventário extrajudicial, 
realizado por escritura pública, quando os requisitos para tanto já es-
tariam preenchidos.

Assim, através do entendimento unanime do STJ, em Recur-
so Especial 1.808.767-RJ do STJ, decidiu o referido precedente que, 
ainda diante da existência de testamento, é possível prosseguir com o 
inventário extrajudicial e a respectiva partilha de bens sejam formali-
zados mediante escritura pública perante o Tabelião de Notas, desde 
que atendidos certos requisitos. Primeiramente, os interessados de-
vem ser maiores e capazes e estarem todos de acordo com a partilha e 
representados por advogado. E ainda,  deve existir o registro judicial 
do testamento em processo judicial específico, ou seja, o provimento 
judicial para o ato de abertura, registro e cumprimento de testamen-
to ou autorização expressa do juízo competente, sendo a possibili-
dade permitida por ser um procedimento que atinge sua finalidade 
social e reduz formalidades e burocracias.

Ementa
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SUCESSÕES. EXIS-
TÊNCIA DE TESTAMENTO. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. POSSIBI-
LIDADE, DESDE QUE OS INTERESSADOS SEJAM MAIORES, CAPAZES 
E CONCORDES, DEVIDAMENTE ACOMPANHADOS DE SEUS ADVO-
GADOS. ENTENDIMENTO DOS ENUNCIADOS 600 DA VII JORNADA 
DE DIREITO CIVIL DO CJF; 77 DA I JORNADA SOBRE PREVENÇÃO E 
SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE LITÍGIOS; 51 DA I JORNADA DE DI-
REITO PROCESSUAL CIVIL DO CJF; E 16 DO IBDFAM.

1. Segundo o art. 610 do CPC/2015 (art. 982 do CPC/73), em havendo tes-
tamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Em 
exceção ao caput, o § 1º estabelece, sem restrição, que, se todos os interessa-
dos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.441-2007?OpenDocument
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por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato 
de registro, bem como para levantamento de importância depositada em 
instituições financeiras.

2. O Código Civil, por sua vez, autoriza expressamente, independentemente 
da existência de testamento, que, “se os herdeiros forem capazes, poderão 
fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventá-
rio, ou escrito particular, homologado pelo juiz” (art. 2.015). Por outro lado, 
determina que “será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, 
assim como se algum deles for incapaz” (art. 2.016) - bastará, nesses casos, 
a homologação judicial posterior do acordado, nos termos do art. 659 do 
CPC. 3. Assim, de uma leitura sistemática do caput e do § 1º do art. 610 do 
CPC/2015, c/c os arts. 2.015 e 2.016 do CC/2002, mostra-se possível o in-
ventário extrajudicial, ainda que exista testamento, se os interessados forem 
capazes e concordes e estiverem assistidos por advogado, desde que o testa-
mento tenha sido previamente registrado judicialmente ou haja a expressa 
autorização do juízo competente.

4. A mens legis que autorizou o inventário extrajudicial foi justamente a de 
desafogar o Judiciário, afastando a via judicial de processos nos quais não 
se necessita da chancela judicial, assegurando solução mais célere e efetiva 
em relação ao interesse das partes. Deveras, o processo deve ser um meio, e 
não um entrave, para a realização do direito. Se a via judicial é prescindível, 
não há razoabilidade em proibir, na ausência de conflito de interesses, que 
herdeiros, maiores e capazes, socorram-se da via administrativa para dar 
efetividade a um testamento já tido como válido pela Justiça.

5. Na hipótese, quanto à parte disponível da herança, verifica- se que todos 
os herdeiros são maiores, com interesses harmoniosos e concordes, devi-
damente representados por advogado. Ademais, não há maiores complexi-
dades decorrentes do testamento. Tanto a Fazenda estadual como o Minis-
tério Público atuante junto ao Tribunal local concordaram com a medida. 
Somado a isso, o testamento público, outorgado em 2/3/2010 e lavrado no 
18º Ofício de Notas da Comarca da Capital, foi devidamente aberto, pro-
cessado e concluído perante a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões. 6. Recurso 
especial provido (Resp 1808767 RJ 2019/0114609-4. STJ. Relator: Ministro 
Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 03/12/2019).

Além disso, de acordo com o §2º do art. 610 do CPC, o proce-
dimento em cartório  deve ser acompanhado por advogado ou defen-
sor, sendo de imprescindível a qualificação e assinatura destes no ato 
notarial (BRASIL, 2015). Impende mencionar que todos os herdeiros 
poderão ser representados pelo mesmo advogado ou defensor públi-
co e, caso algum deles constitua seu próprio advogado, deve conti-
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nuar havendo consenso na partilha, caso contrário, seguirá judicial-
mente. Dessa forma, a presença de um advogado ou defensor pública 
se faz necessária para representar os herdeiros, garantir a consensuali-
dade, além de fiscalizar a correta tributação das custas.

Nesse viés, há também a existência de prazos para que a parti-
lha extrajudicial seja realizada. O prazo legal para abertura de inven-
tário está previsto no art. 611 do CPC, o qual institui que o processo 
de inventário deve ser instaurado em até dois meses, sendo contado 
a partir da morte do de cujus, e deve findar-se em até doze meses, po-
dendo o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, prorrogar esses 
prazos (BRASIL, 2015).

PROCEDIMENTO

No tocante ao procedimento propriamente, Faria e Rosenvald 
destacam

A legislação processual estabeleceu um procedimento básico, padrão, para 
o inventário. Trata-se de um procedimento bifásico, escalonado, dividido 
em duas partes: inventariança e partilha. Na primeira fase, busca-se a in-
dividualização dos bens, com a respectiva avaliação, além do pagamento 
das dívidas do falecido e recolhimento fiscal. Depois disso, em um segundo 
momento, faz- se a divisão dos bens (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 441).

Consigna-se que o Inventário extrajudicial tem caráter facul-
tativo, cabendo às partes, no caso concreto, a opção de prosseguir 
pela via extrajudicial e, possivelmente, desburocratizada, célere e 
desjudicializada (FARIAS; ROSENVALD, 2015). Nesse diapasão, 
para a lavratura do inventário extrajudicial é necessário que todos  os 
herdeiros legítimos sejam maiores e capazes e, que esses estejam em 
pleno consenso quanto a partilha dos bens deixados pelo de cujus 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020).

Sobre o tema, é de suma importância citar a resolução 35 do 
CNJ, alterada pela resolução 179, cujo trecho destacamos:

Art. 11. É obrigatória a nomeação de interessado, na escritura pública de in-
ventário e partilha, para representar o espólio, com poderes de inventariante, 
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no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessida-
de de seguir a ordem prevista no art. 990 do Código de Processo Civil.

Art. 12. Admitem-se inventário e partilha extrajudiciais com viúvo(a) ou her-
deiro(s) capazes, inclusive por emancipação, representado(s) por procuração 
formalizada por instrumento público com poderes especiais. (CNJ, 2007).

Tendo em vista o vínculo dentre os cartórios notariais, não há 
a necessidade de que seja dada entrada no procedimento de inventá-
rio administrativo no domicílio do falecido, tão pouco onde estejam 
localizados os bens à serem inventariados. Logo, tal procedimen-
to pode ser realizado em qualquer cartório de notas. Para tanto, é 
necessária a apresentação de documentação competente, sendo de 
competência da Corregedoria Geral de Justiça a indicação dos docu-
mentos necessários a lavratura (RIO DE JANEIRO, 2009).

Nesse viés, a título de exemplificação, o Código de Normas da 
Corregedoria Geral de Justiça – Parte Extrajudicial do Estado do Rio 
de Janeiro estabelece em seu Livro III, capítulo II, o rol  de documen-
tos que se fazem imprecindíveis à lavratura, sendo esses, no tocante 
ao falecido, o: RG; CPF; Certidão de casamento ou nascimento; Cer-
tidão de óbito/ sentença de declaração de ausência; Comprovante de 
endereço; Certidão negativa conjunta de débitos da união; Certidão 
de inexistência de testamento; Certidão de inexistência de dependen-
tes vinculados à pensão por morte; Certidão negativa de débitos  tra-
balhistas (RIO DE JANEIRO, 2009).

Far-se-ão também necessários os documentos do cônjuge ou 
companheiro e, dos demais herdeiros do de cujus, sendo esses para os 
cônjuges: RG e CPF, Certidão de casamento, Certidão de união estável 
/ sentença / escritura; e para os demais herdeiros seus: RG e CPF, certi-
dão de casamento ou nascimento, certidão de união estável / sentença / 
escritura, Sentença declaratória de filiação (RIO DE JANEIRO, 2009).

Outrossim, para a indicação dos bens existentes à partilha, é 
indispensável, em caso de automóveis comporem a partilha, a apre-
sentação do CRLV e da Tabela Fipe, e, em caso de imóveis, a apre-
sentação da certidão de matrícula atualizada, certidão negativa de 
débitos imobiliários e certidão de valor venal do imóvel (RIO DE 
JANEIRO, 2009).
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Reunida toda a documentação, demandam as partes da assis-
tência jurídica competente, prestada por um ou mais advogados, que 
verificarão se estão atendidos todos  os requisitos para a abertura do 
inventário pela via administrativa. Constatada a viabilidade da aber-
tura do inventário extrajudicial, deverão os herdeiros recolher o Im-
posto de Transmissão Causa Mortis e Doações – ITCMD (RIO DE 
JANEIRO, 2015).

Cumpre destacar que o referido tributo é de competência im-
positiva dos Estados e do Distrito Federal, conforme estabelece o art. 
155, inc. I, da CRFB/88. Logo, compete a cada Estado a aplicação e 
alíquota a ser implementada. Vale ressaltar que no Estado do Rio de 
Janeiro a cobrança do ITCMD é regulamentada pela Lei Estadual nº 
7.174 de 28 de dezembro de 2015. Impende ressaltar que cada her-
deiro deverá arcar       com o recolhimento do imposto relativamente à 
sua cota parte na herança, emitindo- se, assim, as respectivas guias de 
pagamento, a propiciarem a partilha (RIO DE JANEIRO, 2015).

Após recolhido o imposto, deverá o patrono atuante no caso 
concreto lavrar respectiva minuta de partilha, onde deverá constar 
as dívidas e o montante dos bens. Nesta também  será apresentado o 
plano de partilha a ser realizado entre os herdeiros. Só então, com a 
minuta, poderá o patrono dar entrada no pedido de inventário ex-
trajudicial no cartório notarial escolhido (RIO DE JANEIRO, 2009).

Caberá ao Tabelião verificar se está presente toda a documen-
tação necessária e se o ITCMD foi devidamente recolhido, antes de 
lavrar a Escritura Pública de Inventário, o qual consiste em um docu-
mento que autoriza a transferência dos bens herdados aos respectivos 
herdeiros (RIO DE JANEIRO, 2009).

Desta forma, a implementação da modalidade do inventário 
extrajudicial facilitou a solução de divisão dos bem deixados pelo 
falecido quando da ausência de testamento, permitindo aos herdei-
ros capazes e concordes optar pela forma  mais célere (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2020). Cabe ressaltar que a realização do in-
ventário pela via administrativa confere as partes a liberdade de se-
guir o caminho que melhor se enquadra ao caso concreto; sendo o 
inventário extrajudicial uma das formas mais benéficas, não somente 
aos interessados, mas para a sociedade como um todo, visto trata-se 
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de um procedimento economicamente mais vantajoso, eficaz e célere, 
que traz considerável conforto a família enlutada em momento tão 
delicado (FARIAS; ROSENVALD, 2015).

Ademais, com o intuito de demonstrar a aplicabilidade prá-
tica do inventário extrajudicial, realizou-se uma pesquisa, no dia 
24/05/2022, junto ao Cartório do 1º Ofício de Itaperuna – RJ e ao 
Cartório do Ofício Único de Natividade/RJ,  a fim de levantar o nú-
mero de inventários extrajudiciais lavrados nas respectivas cidades. 

Através desta pesquisa, ficou constatado que nos últimos dez 
anos, foram lavrados mais de trezentos inventários extrajudiciais 
apenas no Cartório do 1º Ofício da cidade de Itaperuna - RJ e, apro-
ximadamente, quarenta e oito junto ao Cartório do Ofício Único de 
Natividade - RJ. 

Além disso, durante a pandemia da COVID-19, foram lavra-
dos, aproximadamente, noventa e cinco inventários extrajudiciais no 
Cartório do 1º Ofício de Itaperuna - RJ e doze junto ao Cartório do 
Ofício Único de Natividade - RJ. 

É indubitável que esses números, cada vez mais crescentes, de 
inventários extrajudiciais realizados nos municípios de Itaperuna – 
RJ e Natividade – RJ, se deu em decorrência da crise sanitária que 
assolou todo o mundo em consequência da coronavírus. O Gover-
no Federal Brasileiro aponta que foram registrados cerca de 668 mil 
óbitos no país somente durante a crise sanitária ocasionada pela Co-
vid-19. (BRASIL, 2022)

Isto posto, considerando o índice populacional das cidades de 
Itaperuna - RJ e Natividade – RJ, que são de respectivamente 103 
mil e 15 mil habitantes, assim como as lavraturas feitas nos últimos 
dez anos, observa-se expresso aumento da adesão da modalidade do 
inventário extrajudicial nos últimos anos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, não restam dúvidas de que com o surgi-
mento da Lei n° 11.441/2007, o inventário extrajudicial auxiliou a 
resolução dos conflitos de forma célere, com menos custas e buro-
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cracias, se comparado ao inventário judicial, ou seja, busca facilitar 
a vida do cidadão e desafogar o Poder Judiciário e concentrá-lo na 
jurisdição litigiosa

Assim, para sua concretização é necessário que não existam in-
capazes envolvidos, e que todos sejam concordes e observando a no-
vidade do entendimento do STJ, apesar da presença de testamento, é 
possível prosseguir com o procedimento extrajudicial. Dessa forma, 
obviamente havendo litígio, deverá ser utilizado o inventário judicial 
para a abertura do inventário e transferência dos bens deixados pelo 
falecido aos seus herdeiros.

Insta mencionar que, considera-se notável o entendimento de 
que os tabeliães e advogados têm um papel imprescindível dentro do 
processamento, sendo certo de que os mesmos estão incumbidos de 
instruírem as partes quando das implantações de seus atos. E para 
os herdeiros se faz necessário entender que estes não podem omitir 
informações atinentes ao ato, requisitos estes vislumbrados pela ativi-
dade notarial para se proceder aos atos de averbação posteriores, con-
ferindo a ciência pública a atos.

Por fim, é evidente que a lei em comento é procedimental e 
tem como objeto a simplificação de procedimentos, racionalidade, 
celeridade para estas ações e pela adequação das normas na aplicação 
aos casos concretos.
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Resumo:
O presente trabalho acadêmico busca contribuir para as discussões existentes 
sobre o inventário judicial e explicar seus ritos no ordenamento jurídico bra-
sileiro. O procedimento de inventário é indispensável para problemas jurídi-
cos posteriores à morte da pessoa e previsto no Código Civil. Este estudo tem 
como objetivo realizar uma pesquisa bibliográfica sobre o conceito de direito 
sucessório, inventário judicial e partilha, suas implicações jurídicas e o orde-
namento jurídico que reconhece o procedimento, elucidando e apresentando 
levantamento de campo sobre o tema. 
Palavras-chave: Inventário judicial. Direito das sucessões. Rito judicial.

Abstract:
This ordered work seeks to contribute to existing research on the judicial in-
ventory and its Brazilian legal rites. The inventory procedure is essential for 
legal problems after the death of the person and provided for in the Civil Code. 
This study aims to carry out a bibliographical research on the concept of inhe-
ritance law, inventory and judicial sharing, its legal implications and the legal 
system that recognizes the procedure, elucidating and presenting a field sur-
vey on the subject.
Keywords: Inventory Judicial. Law of sucession. Judicial Rite.  



CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O inventário é o processo pelo qual se faz um levantamento 
de todos os bens e dívidas de determinada pessoa após sua morte.  
Através deste, são avaliados, enumerados e divididos os bens do “de 
cujus” para os seus sucessores, deduzidas as dívidas. É o primeiro 
passo de abertura da sucessão dos bens, em que se define o que será 
distribuído entre os herdeiros e entre os credores, se houver.

Portanto, o inventário judicial é aquele em que se busca o ju-
diciário, por meio de um advogado legalmente constituído ou De-
fensor Público, a fim de descrever os bens deixados pelo falecido e 
distribuí-los entre os herdeiros. 

O prazo para a abertura do inventário consagra-se no artigo 
611 do Código de Processo Civil e deve ser instaurado dentro de 2 
(dois) meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 
(doze) meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, 
de ofício ou a requerimento de parte.

Cabe ressaltar que, embora o dispositivo legal supracitado 
não mencione, na ausência de descumprimento do prazo, o Estado 
pode instituir uma sanção pelo retardamento do início ou da ulti-
mação do inventário. 

Nesse sentido, explica Flávio Tartuce (p. 1125, ano 2015): 

[...] a ausência de previsão não impede que cada Estado institua uma multa 
como sanção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário, 
não havendo qualquer inconstitucionalidade na previsão, conforme a Sú-
mula 542 do STF.
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Veja-se o que versa a Súmula 542 do STF: 

Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como san-
ção pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário.

Quanto ao local de abertura, isto é, a competência, esta deverá 
ser no último local em que o falecido possuía domicílio, nos termos 
do artigo 48 do Código de Processo Civil.

Os legitimados para requerer a abertura do inventário e a res-
pectiva partilha constam nos artigos 615 e 616 CPC:

Art. 615, CPC: “O requerimento de inventário e de partilha incumbe a 
quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido 
no art. 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão 
de óbito do autor da herança.”

Art. 616, CPC: “Têm, contudo, legitimidade concorrente: I – o cônjuge ou 
companheiro supérstite;II – o herdeiro; III – o legatário; IV – o testamentei-
ro;V – o cessionário do herdeiro ou do legatário;VI – o credor do herdeiro, 
do legatário ou do autor da herança;VII – o Ministério Público, havendo 
herdeiros incapazes;VIII – a Fazenda Pública, quando tiver interesse; IX – 
o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da 
herança ou do cônjuge ou companheiro supérstite.

Com o pedido de abertura do inventário judicial, tendo sido 
comunicado o falecimento do autor da herança e comprovado, por 
meio da certidão de óbito, será nomeado um inventariante (pessoa 
encarregada de administrar), devendo o juiz seguir a ordem prevista 
no artigo 617 do Código de Processo Civil. 

Impõe mencionar que o inventariante terá o prazo de cinco 
dias, contados da data em que for intimado da nomeação, para pres-
tar compromisso para desempenhar bem e fielmente sua função e o 
prazo de vinte dias para apresentar as primeiras declarações. 

ESPÉCIES DE INVENTÁRIO JUDICIAL

São três espécies de inventário judicial: 



33Inventário judicial

Tópicos de inventário  e testamento direito civil sucessões e processual civil

Inventário judicial pelo rito ordinário;

O inventário judicial pelo rito ordinário é tratado nos artigos 
619 aos 658 do CPC/2015. 

Tal inventário,  pelo rito ordinário, como dito,  deve ser aberto 
a contar sessenta dias da abertura da sucessão, e ultimando-se nos 
doze meses subsequentes, conforme já mencionado outrora.  

Inventário judicial pelo rito do arrolamento sumário; 

O inventário judicial pelo rito do arrolamento sumário é tratado 
no art. 659 do CPC/2015, sendo cabível quando todos os interessados 
forem maiores e capazes, abrangendo bens de quaisquer valores. 

Essa modalidade é prevista para inventários nos quais existe 
apenas um herdeiro ou quando todos os herdeiros estão de acordo 
com a partilha.

Nestas situações, o procedimento tem menos fases, bastando 
que a partilha amigável, celebrada entre os herdeiros capazes, seja 
homologada de plano pelo juiz.

De acordo com o art. 660, do CPC, na petição inicial, os her-
deiros:

[...]  I – requererão ao juiz a nomeação do inventariante que designarem;

 II – declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o 
disposto no art. 630;

III – atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Exceto na 
hipótese de existirem credores do espólio e não forem reservados bens su-
ficientes para o pagamento de dívida deixada pelo falecido, não haverá ava-
liação dos bens a serem partilhados, tornando o arrolamento procedimento 
muito mais rápido em comparação com o comum.” 

Destarte, o magistrado prolatará sentença homologando o pla-
no de partilha ou de adjudicação (quando for único herdeiro) e, após 
o trânsito em julgado da ação, será lavrado o formal de partilha ou 
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elaborada a carta de adjudicação, expedindo-se os alvarás referentes 
aos bens e às rendas por ele abrangidos. 

Após a lavratura do termo, o fisco será intimado para lança-
mento dos tributos competentes.

Inventário judicial pelo rito de arrolamento comum;

 Por fim, o inventário judicial pelo rito de arrolamento comum, 
que é cabível quando os bens do espólio forem de valor igual ou infe-
rior a 1.000 salários mínimos. O arrolamento comum, é previsto no 
artigo 664 do Código de Processo Civil, que assim prevê: “Quando 
o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salá-
rios-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, 
cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assina-
tura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a 
atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.”

Neste caso, a avaliação dos bens ocorrerá somente se houver 
impugnação do plano apresentado pelos herdeiros.

Diferente do arrolamento sumário, nesta modalidade, os tribu-
tos deverão ser pagos primeiro, para, só então, o magistrado julgar a 
partilha. 

O arrolamento comum traz a possibilidade de existirem interes-
sados incapazes, que não impedem o prosseguimento e julgamento da 
partilha, conforme ocorrem nas outras modalidades, mas neste caso 
deve haver a participação do Ministério Público como custos legis.

PAGAMENTO

O inventário traz consigo uma série de custos, que são variá-
veis de acordo com cada região do país, bem como a depender do 
procedimento escolhido, se judicial ou extrajudicial.

Sempre que existirem bens ou direitos objetos de transmissão 
legítima ou testamentária, será necessário realizar o pagamento do 



35Inventário judicial

Tópicos de inventário  e testamento direito civil sucessões e processual civil

ITCMD (Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação), cobrado 
pelo Estado onde se localiza o bem imóvel e os respectivos direitos e, 
no caso de bens móveis, títulos e créditos pelo Estado onde o proces-
so de inventário estiver correndo.

As alíquotas do imposto variam, dependendo do Estado,  de 
1% a 8% sobre o valor venal dos bens ou direitos. 

No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o ITCMD é regi-
do pela Lei Estadual n. 7.174/2015 e a alíquota nos casos de trans-
missão causa mortis varia entre 4%(quatro por cento) e 8% (oito por 
cento), dependendo do valor dos bens,  sendo que a base de cálculo 
segue o valor de mercado.

Existem Estados que cobram o imposto sobre o valor venal, 
mas há discussão no poder judiciário para que a alíquota incida so-
bre o valor base do IPTU. É o caso de São Paulo, tendo em vista que 
o percentual sobre o valor venal aumenta desproporcionalmente o 
total devido a título de ITCMD. 

Da mesma forma que o imposto, os emolumentos (custas car-
torárias) também dependem de alguns parâmetros regionais. Os 
custos dependem da quantidade de bens que existem e do valor de 
avaliação de cada um. 

Os honorários do advogado também farão parte dos custos para 
realização do inventário, tendo em vista que é obrigatória a participa-
ção e constituição deste profissional para a realização do inventário.

Impõe mencionar que, a partir do primeiro ano de abertura da 
sucessão do de cujus, é necessário que o espólio apresente declaração 
de imposto de renda. Sendo assim, no decorrer do processo, o inven-
tariante será responsável por informar em declaração de imposto de 
renda os bens do espólio. 

Existem três tipos de declarações: a inicial, intermediária e fi-
nal; a inicial e intermediária devem ser declaradas se o espólio estiver 
dentro das regras obrigatórias para recolhimento; já a final, sempre 
será obrigatória.

Ressalta-se que, ao final do inventário, além do espólio, os bens 
herdados deverão ser informados em Declaração de Imposto de 
Renda dos próprios herdeiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o conteúdo apresentado, pode-se dizer que o 
inventário consiste no processo pelo qual se faz um levantamento 
de todos os bens e dívidas de determinada pessoa após a sua morte. 

Através deste procedimento, os bens serão avaliados, enume-
rados e divididos entre os seus sucessores, pagos os credores. É o pri-
meiro passo para a abertura de sucessão dos bens, em que se define o 
que será distribuído entre os herdeiros e os credores. 

Como o nome propriamente diz, o inventário judicial busca 
o judiciário, por meio de um advogado ou defensor público, a fim 
de que os bens do falecido sejam descritos e distribuídos entre os 
herdeiros, no prazo legal de 60 (sessenta dias), contados da morte 
do autor da herança, devendo ser encerrado em 12 (doze meses), 
podendo, em alguns casos, ser prorrogado. 

A competência é no último local em que o falecido tinha do-
micílio, a regra é válida tanto para o inventário judicial quanto para 
o extrajudicial.         

Quantos as espécies, há de se falar em três: inventário judicial 
pelo rito ordinário; inventário judicial pelo rito do arrolamento su-
mário; e o inventário judicial pelo rito de arrolamento comum. 

Em relação ao pagamento, há um imposto vinculado ao in-
ventário judicial, denominado de ITCMD (Imposto de Transmissão 
Causa Mortis e Doação), cotado pelo Estado onde se localiza o bem 
imóvel e os respectivos direitos, variando as alíquotas de 1% a 8% 
sobre o valor de mercado dos bens e direitos. 

Diante do exposto, conclui-se que o presente trabalho possui o 
objetivo de trazer breves noções sobre o inventário, bem como seus 
aspectos gerais e suas peculiaridades, para tanto, realizou-se uma 
breve conceituação do instituto, destacando os principais pontos.                          
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PESQUISA DE CAMPO

 A pesquisa de campo foi realizada na Vara Única da Comarca 
de Porciúnucla/RJ com intuito de trazer dados específicos a cerca do 
inventário judicial da referida cidade.

No período da pandemia foram realizados 06 (seis) inventários 
judiciais. Tendo em vista a celeridade dos inventários extrajudiciais 
os números tendem a diminuir ainda mais com o decorrer dos anos. 

A maior dificuldade encontrada no inventário judicial é conse-
guir reunir toda documentação dos herdeiros e a documentação dos 
bens a serem inventariados. 

Os principais fatores que contribuem com a demora do processo 
judicial são os pagamentos de ITD, a morosidade do Judiciário, quan-
do não há uma partilha amigável e quando ocorre a morte de um dos 
herdeiros no trâmite do inventário, tendo em vista o atraso para reunir 
documentações e habilitar os filhos desse herdeiro, caso houver.

O inventariante tem sido sempre indicado pela família, não 
tendo havido caso de inventariante dativo nesta Comarca.

REFERÊNCIAS

TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: Volume único.  5. ed. 
rev., atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015.  
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INVENTÁRIO NEGATIVO 

CONCEITO 

O inventário negativo consiste em um procedimento utilizado 
nos casos em que o de cujus não deixa bens, havendo a necessida-
de que os herdeiros declarem judicialmente ou por vias cartorárias 
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(através de uma escritura pública, na modalidade extrajudicial) sobre 
a situação. 

Conforme depreende-se dos ensinamentos de Humberto 
Theodor Júnior: 

“O inventário negativo é, nessa conjuntura, o expediente criado pela praxe 
forense para provar que o óbito se deu sem deixar bens a partilhar. Trata-se 
de medida de jurisdição voluntária, que preenche lacuna da lei e merece 
aplausos da doutrina e jurisprudência. O procedimento sumário instituído 
pela experiência do foro consiste em acusar, em petição, o óbito ao juiz, 
assumindo o requerente o compromisso de inventariante, com citação dos 
demais interessados e audiência do Ministério Público e da Fazenda Pú-
blica. Prestadas as declarações com a menção de ausência total de bens a 
inventariar, e havendo concordância de todos os convocados ao processo 
(que tanto pode ser expressa como tácita), o feito se encerra com sentença 
de homologação do declarado pelo inventariante a qual, através de certidão, 
servirá de documento para instruir o processo de casamento do cônjuge 
viúvo, ou para qualquer outro fim legal.

APLICAÇÃO DO INSTITUTO 

Há algumas situações em que o instituto é aplicado, quais se-
jam: 

Ÿ Responsabilidade além das forças de herança (artigo 1.792, do Código 
Civil): ocorre quando o de cujus deixa dívidas. Neste caso, a lei é cirúrgica, 
informando que os herdeiros não respondem por encargos superiores às 
suas forças. Destarte, o inventário negativo será utilizado pelos herdeiros 
como comprovação de inexistência dos bens. 

Ÿ Substituição Processual: ocorre após a morte deste em havendo neces-
sidade de habilitação no processo do inventariante e/ou dos sucessores, o 
que gera mais uma possibilidade de promover o inventário, todavia, para o 
ingresso como inventariante nem sempre há a exigência de adentrar com 
o inventário. Desta forma, o instituto poderá ser utilizado quando houver 
processo em curso no qual o de cujus figurava como parte, tanto ativa quan-
to passivamente. 

ŸBaixa fiscal ou encerramento legal de pessoa jurídica de que o falecido era 
sócio e sem movimentação. 

Ÿ Viúvo que deseja contrair novas núpcias (artigo 1.523, do Código Civil): 
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embora positivado no artigo 1.523 do CC, na prática, não há nexo para a 
exigência do inventário negativo, é apenas uma escolha, uma vez que não 
existem bens partilháveis entre os herdeiros. 

Ÿ Outorga de escritura a compromissários compradores de imóveis vendi-
dos pelo autor da herança, enquanto vivos.  

PROCEDIMENTO DO INVENTÁRIO NEGATIVO 

A competência para a ação de inventário negativo será a mes-
ma se o inventário tivesse bens a serem partilhados, isto é, no último 
domicílio do de cujus, conforme dispões o artigo 48 do Código de 
Processo Civil. 

O Juiz determinará ao escrivão a lavratura de termo das declara-
ções do autor do inventário, bem como mandará, como o faz em pro-
cedimentos de inventários, ouvir os interessados, assim como a Fazen-
da Pública e o Ministério Público, cabendo impugnação, se for o caso. 

Superadas as impugnações ou não havendo, a sentença será 
prolatada, momento em que o Juiz de Direito fará a decretação de 
inexistência dos bens. 

Na jurisprudência, considera-se importante a prova da neces-
sidade do inventário negativo, do contrário, haverá improcedência 
da ação sem resolução do mérito, por falta de interesse processual, 
como observa-se a seguir: 

 APELAÇÃO. INVENTÁRIO NEGATIVO. Pleito ajuizado por filhos que 
pretendem a declaração de inexistência de patrimônio da genitora falecida. 
Extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo dos auto-
res. Falta de interesse processual. Autores que sequer afirmam a existência 
de dívida, mas manejam a ação para se resguardar de eventual demanda. 
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do ar-
tigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. NEGADO PRO-
VIMENTO AO RECURSO.” (v. .21876). 

“INVENTÁRIO NEGATIVO. - Pedido deduzido pela filha do de cujus - 
Objetivo de evitar futuras cobranças - Extinção por impossibilidade jurídi-
ca do pedido - Inconformismo - Desacolhimento - Pretensão declaratória 
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juridicamente possível - Inteligência do art. 4º, inc. I, do Código de Pro-
cesso Civil - Extinção mantida por falta de interesse processual - Reque-
rente que não apontou existência de dívidas - Sentença mantida - Recurso 
desprovido”. (TJSP – Ap. Cível 00016763220148260312 SP, 02-03-2016, 5ª 
Câmara de Direito Privado – Rel. J.L. Mônaco da Silva).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face o exposto, ressalta-se que o inventário negativo, mesmo 
não estando previsto na legislação, na prática jurídica é plenamente 
aplicável e possui o fito de evitar embaraços ao cônjuge supérstite e aos 
herdeiros, além de ser um procedimento célere e de jurisdição volun-
tária, realizado tanto por meio judicial quanto pelo extrajudicial.
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GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: direito de 
família. São Paulo: Saraiva, 2017

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código ci-
vil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual 
Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004.  

Jurisprudências disponíveis em:  www.jusbrasil.com.br



TESTAMENTO PÚBLICO: 
EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CARACTERÍSTICAS

Carlos José de Castro Costa
Mestre em Direito

 Faculdade de Direito de Campos

Sinthia Moreira Silva
E-mail: sinthia_moreira@hotmail.com

Bruna Maria Conholato Gomes Capobiango
E-mail: brunaconholato@gmail.com

Stéfany do Nascimento Santos
E-mail: stefanysantos@gmail.com

Thayrianne Pereira Martins de Paula
E-mail: thayriannehaminne@gmail.com

Yasmin dos Santos Ribeiro
E-mail: ysantosribeiro@gmail.com

mailto:sinthia_moreira@hotmail.com
mailto:brunaconholato@gmail.com
mailto:stefanysantos@gmail.com
mailto:thayriannehaminne@gmail.com
mailto:ysantosribeiro@gmail.com


Resumo: 

O testamento público se trata de um ato personalíssimo que deve ser feito pes-
soalmente pelo interessado perante um tabelião de notas. Assim, qualquer in-
divíduo que está em sua plena capacidade pode fazer um testamento público. 
O presente trabalho tem como objetivo, desenvolver uma reflexão sobre o tes-
tamento público relatando sua evolução histórica, características e importância. 
Para sua construção, realizou-se pesquisa bibliográfica, baseada em livros e ar-
tigos científicos, tendo como principais teóricos Bevilaqua (1944), Pinto (1881), 
Ulhoa (2020), dentre outros, cujas fontes teóricas embasam na busca de respos-
tas sobre o tema abordado. Percebe-se que as transformações e inovações foram 
basicamente na formalidade, uma vez que os princípios estão praticamente into-
cados em comparação ao Direito Romano, assim sendo, comprovando sua eficá-
cia, o testamento está cumprindo o seu papel de expressão de última vontade.
Palavras-chave: Testamento Público. Evolução Histórica. Características.

Abstract: 
The public will is a very personal act that must be done personally by the interes-
ted party before a notary public. Thus, any individual who is in his full capacity 
can make a public will. The present work aims to develop a reflection on the pu-
blic testament reporting its historical evolution, characteristics and importance. 
For its construction, a bibliographic research was carried out, based on books and 
scientific articles, having as main theorists Bevilaqua (1944), Pinto (1881), Ulhoa 
(2020), among others, whose theoretical sources support the search for answers 
on the subject. addressed. It is noticed that the transformations and innovations 
were basically in the formality, since the principles are practically untouched in 
comparison to Roman Law, therefore, proving its effectiveness, the will is fulfilling 
its role of expression of last will.
Keywords: Public Will. Historic evolution. Features.



INTRODUÇÃO

Ao se falar em testamento, tem-se uma instituição natural do di-
reito romano e que corresponde ao ato pelo qual o indivíduo desfruta 
de seus bens ou demonstra o seu desejo com relação às determinadas 
ocasiões de ordem moral ou pessoal para posterior de sua morte.

Ao falar, em específico, do testamento público, é aquele em que 
o próprio tabelião, ou o seu substituto legal redige, por meio de es-
critura pública, observando os limites da legítima, obrigatoriamente 
precisa ser redigido em língua portuguesa, nacional. Uma vez que o 
tabelião irá assinar dando fé pública para os conteúdos.

Este trabalho tem como objetivo é analisar o conceito do testa-
mento público, assim como trazer uma corrente histórica, traçar suas 
principais características e retratar a sua importância para a sociedade. 
A metodologia empregada foi a pesquisa teórica em literatura específi-
ca sobre o tema, com análise do material levantado. Dentre os autores 
usados, destacam-se: Bevilaqua (1944), Pinto (1881), Ulhoa (2020).

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TESTAMENTO

A palavra testamento vem do latim, que significa Testamen-
tum, de Testor = atestação da mente ou da vontade; ou de testis = 
testemunho. O Dicionário Jurídico define como “Ato personalís-
simo, unilateral, solene e revogável, pelo qual alguém, segundo as 
prescrições da lei, dispõe total ou parcialmente de seu patrimônio 
para depois de sua morte, ou nomear tutores para os seus filhos, ou 
reconhece filhos naturais, ou faz declarações de última vontade” (BE-
VILAQUA, 1944, p. 89). 

43Testamento público: evolução histórica e características



44 CARLOS JOSÉ DE CASTRO COSTA  ET AL.

HILDELIZA BOECHAT  —  WALDEMIRO TROCILO [ORGANIZADORES ]

Portanto, ao se falar em testamento, tem-se um rito formal extre-
mamente restrito, ou seja, que a lei estabelece um tipo de procedimen-
to rigoroso que é utilizado para a elaboração dessa modalidade testa-
mentária. De acordo PINTO (1881, p. 37), “a origem dos Testamentos 
se perde na escuridão dos tempos”, sendo assim, o autor elucida que 
a prática de sucessões de bens teve início com os hebreus, egípcios e 
gregos. Lembra ainda que se encontram manifestações de Testamento 
Sagradas Escrituras. Assim como, na Bíblia ao trazer o caso de Abraão 
que constitui Eliezer, como seu servo, herdeiro. Passando isso, também 
para seu filho Isaque e, aos filhos de suas concubinas.

Ao ler o livro de Gênesis, também se encontra o caso de Jacó, 
que faz uma alteração na ordem de sucessão, e para isso, ele dá ao seu 
filho, José, a parte dobrada em relação aos outros irmãos, recompen-
sando os netos.

Em se tratando da Grécia, o testamento teve início apenas após 
as reformas de Sólon (para a cidade de Atenas) e da Guerra do Pe-
loponeso (para a cidade de Esparta). No qual ele se apoia em uma 
instituição privada, uma vez que, em se tratando de um bem que seja 
comum para uso a todos, com isso, não se fala em sucessão.

Em Roma, o testamento passou a ter corpo definido por meio 
de múltiplos aperfeiçoamentos, sendo estes, adquiridos por algumas 
características que se encontram nos dias atuais. Sendo assim, o Tes-
tamento foi uma criação dos Romanos, sendo algo de exclusividade 
para os nobres e apenas futuramente, quando apareceu o testamento 
para o “povo” (plebeus), chamado de per aes et libram, que acontecia 
por meio da venda ficta (ou MANCIPAÇÃO) ao “comprador” da he-
rança (MENAN, 2015).

Ainda assim, de acordo com o escopo do Direito Romano, o 
testamento podia acontecer de forma solene, menos solene ou privi-
legiado; e também público (chamado de Coram Principi, da maneira 
em que tivesse a aprovação do Imperador ou Príncipe) e Apud Acta, 
se tratando do que era aprovado por autoridade judiciária.

Nessa premissa, pode-se dizer que o testamento moderno pos-
sui traços do Direito Romano, e além do mais no Direito Brasileiro, 
que veio diretamente dessa magnífica nascente de inspiração. Por-
tanto, ao chegar na Idade Média, ele caiu em desuso. O autor Oro-
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simbo Nonato, relata que isso aconteceu devido “os bárbaros não ad-
mitiam outra sucessão fora da legítima e que, entre eles, dominava, 
invencida, a ideia inópia da transmissão de bens” (MENAN, 2015).

Na concepção de Nonato, esse fato ocorreu devido “os bárba-
ros não admitirem outra sucessão fora da legítima e que, entre eles, 
dominava, invencida, a ideia endógena da transmissão de bens”. E foi 
com a força da Igreja que ele voltou ao seu status de importância que 
tinha. Dessa forma, foi introduzido no Direito Canônico e com isso, 
ficou obrigatório entre os crentes. E foi nesse espeço cheio de religio-
sidade supersticiosa, que os Testamentos começaram a ampliar cada 
vez mais, objetivando sempre a permuta de bens físicos, terrenos” 
por promessas de graças “sobrenaturais e celestiais” (MENAN apud 
NONATO, 2015).

Várias reformas aconteceram e com isso veio a nulidade de vá-
rios legados. Desse modo, a sucessão legítima se viu favorecida pela 
lei, quando se considerou a sucessão do Testamento “tendente a ani-
quilar a sucessão dos propícios, que é a conforme a natureza e a cari-
dade cristã” (MENAN, 2015).

Depois, com a queda do Marquês de Pombal, foram suspensos 
os efeitos dessas leis, porém seu espírito e vigor subsistiram. Logo, as 
ordenações Filipinas, renovando a legislação anterior, foram admiti-
das quatro modalidades de testamento que são: Cerrado, Particular, 
nuncupativo e Público, conforme consta no Código Civil de 1916.

CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO TESTAMENTO PÚBLICO

Ao se falar em testamento, tem-se um documento, o qual a 
pessoa faz quando deseja estipular para quem quer deixar seus bens, 
após sua morte, sendo uma forma de planejar a divisão do patrimô-
nio entre os herdeiros. De acordo com Ulhôa, trata-se de “um negó-
cio jurídico solene, unilateral e não reptício, pelo qual o declarante 
manifesta a vontade acerca da destinação de seus bens após a morte, 
podendo também dispor” e acrescenta ainda que “só vale se observa-
das as formas e formalidades legais, e independe, para se constituir, 
da convergência da vontade do testamentário ou da ciência deste” 
(ULHOA, 2020, p. 181).
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Ademais, em se tratando, de forma especial do testamento ti-
pificado de público, é aquele em que o próprio tabelião, ou o seu 
substituto legal redige, por meio de escritura pública, observando os 
limites da legítima, obrigatoriamente precisa ser redigido em língua 
portuguesa, nacional. Uma vez que o tabelião irá assinar dando fé 
pública para os conteúdos.

Em consonância com Ulhoa (2020, p.182), é a espécie mais uti-
lizada no testamento. O testador comparece a um Cartório de Notas 
e faz suas declarações perante o tabelião, ou seu substituto legal”. O 
autor acrescenta que “o serviço notarial é da livre escolha do interes-
sado, independentemente da localização dos bens a testar ou de seu 
domicílio (Lei n. 8.935/94, art. 8.o)” (ULHÔA, 2020, p. 182).

Sendo assim, a forma pública de testar é a que empresta maior 
segurança ao testador, reduzindo ao mínimo eventuais riscos de ser o 
testamento perdido ou avariado, sendo a forma geralmente aceita pe-
las legislações de outros países e a mais utilizada na prática brasileira, 
sobretudo por evitar uma série de dúvidas, suscitadas no testamento 
particular ou cerrado.

Todavia, é necessário que haja intempérie de tornar conheci-
do de todos o conteúdo das disposições testamentárias, o que nem 
sempre se apresenta como interesse do testador. E em caso de o tes-
tador não tiver conhecimentos necessários para realizar sua assina-
tura, essa circunstância precisa ser declarada no instrumento pelo 
tabelião, ou seu substituto legal, assim, uma das testemunhas assina-
rá o testamento a rogo do testador, conforme consta no art. 1.865 do 
Código Civil (ULHOA, 2020).

As outras modalidades testamentárias podem ser redigidas em 
língua estrangeira, obrigatoriamente precisa ter a presença de duas 
testemunhas porque por determinação legal, o tabelião irá ler em voz 
alta o inteiro teor do testamento na frente do testador e das duas 
testemunhas para validar o seu conteúdo e ao final, todos assinam. 
Uma vez que, caso não tenha a assinatura do testador, o testamento 
não existirá.

O artigo 1.864, II dispõe que, sendo lavrado o testamento, o ta-
belião o lerá para o testador e as duas testemunhas ao mesmo tempo 



47TESTAMENTO PÚBLICO: EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CARACTERÍSTICAS

TÓPICOS DE INVENTÁRIO  E TESTAMENTO DIREITO CIVIL, SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL

ou pelo próprio testador na presença das testemunhas e o tabelião, 
caso queira. Após a leitura, o testamento deverá ser assinado pelo 
testador, pelas testemunhas e pelo tabelião (BRASIL, 2002).

Ademais, tem-se o testamento público, sendo o primeiro a ser 
utilizado e sua principal característica é ser de viva voz e feito, sendo 
realizado na presença de uma autoridade com função notarial, ou 
seja, o que evidencia em ser um conteúdo aberto, portanto, qualquer 
indivíduo consegue ter acesso ao seu conteúdo, o que pode inclusive 
ser retirada uma certidão contendo o que se tem em seu conteúdo.

Portanto, o testamento público se trata de um ato personalís-
simo, o qual precisa ser realizado presencialmente pela pessoa inte-
ressada, na presença de um tabelião de notas. Sendo assim, qualquer 
pessoa, que seja maior de 16 anos, e que esteja em sua plena capaci-
dade e condições de manifestar a sua vontade junto ao tabelião pode 
realizar a construção de um testamento público. (BRASIL, 2002).

Trata-se também de um ato unilateral de última vontade, de 
natureza revogável, pelo qual alguém dispõe, no todo ou em par-
te, de seu patrimônio para depois de sua morte. Note-se que todos 
aqueles que têm capacidade de fato podem testar. O testamento é ato 
solene e pode se dar de forma ordinária ou especial. Os testamentos 
ordinários são o público, o particular e o cerrado, já os especiais são 
o marítimo, o militar e o aeronáutico.

Sendo assim, a prova do testamento público se dá com a apre-
sentação do próprio instrumento, não aceitando outro tipo de prova, 
seja testemunhal, por exemplo, na hipótese de desaparecimento ou 
destruição do livro em que foi lavrado. Logo, de acordo com Wald 
et al. (2015), embora seja um ato autêntico e que denota fé pública, 
ele pode sofrer nos termos dos arts. 735 e 736 do Código de Pro-
cesso Civil, no qual, após seja concretizado vir a óbito o testador, 
o testamento será exposto, por qualquer pessoa interessado, ao juiz 
para ser cumprido. Sendo atendido o membro do Ministério Público, 
determinará que seja realizado o registro, inscrição e cumprir o testa-
mento, se revestidas as formalidades extrínsecas da cédula, devendo 
o testamenteiro nomeado assinar o termo competente.
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IMPORTÂNCIA EM SE FAZER O TESTAMENTO

Ao fazer o testamento, o indivíduo está tendo uma garantia 
para o futuro – pós morte, uma vez que no documento tem-se o real 
interesse da pessoa/testador para que seja realizada a partilha, evi-
tando conflitos. Ou seja, o testamento concede as informações patri-
moniais que são necessárias após a morte do testador para a realiza-
ção da divisão dos bens.

Assim, para sua realização, é necessário que seja realizado me-
diante algumas diretrizes que são imprescindíveis na construção do 
testamento, como determina o artigo 1.081 do Código Civil,

Art. 1.081. Ressalvado o disposto em lei especial, integralizadas as quotas, 
pode ser o capital aumentado, com a correspondente modificação do con-
trato.

§ 1o Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para par-
ticipar do aumento, na proporção das quotas de que sejam titulares.

§ 2o À cessão do direito de preferência, aplica-se o disposto no caput do 
art. 1.057.

§ 3o Decorrido o prazo da preferência, e assumida pelos sócios, ou por ter-
ceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião ou assembléia dos sócios, 
para que seja aprovada a modificação do contrato. (BRASIL, 2002)

Dessa forma, com relação aos que não podem ser beneficiários 
do testamento, são as pessoas que estão em situações de que tenha 
participado da confecção (ter escrito) de testamento, sendo a pedi-
do do testador ou seus ascendentes e descendentes direitos, como 
cônjuges e irmãos; quem assinou o documento participando como 
testemunha e a pessoa que ficou responsável pela aprovação do testa-
mento, sendo estes, o tabelião ou escrivão.

Neste sentido, existem vários tipos de testamento, todavia, os 
que mais são utilizados pela sociedade são o particular e o público. O 
primeiro, particular, pode ser realizado pelo testador, não contendo 
rasuras e sem publicidade. É necessário que tenha a assinatura e para 
sua validação, precisa ser realizado na presença de no mínimo três 
testemunhas, que devem ouvir atentamente o testamento e assinar ao 
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final. Em se tratando do público, precisa ser redigido pelo tabelião, a 
ser realizado no livro de notas do cartório, assim como, outros requi-
sitos que são fundamentais.

Sendo assim, vale ressaltar, para que seja válido, é preciso que 
seja observada a existência dos herdeiros necessários, sendo eles des-
cendentes, ascendentes, cônjuge ou companheiro, uma vez que estão 
em pleno direito de ter 50% do patrimônio do falecido. Dessa forma, 
é impossível a disposição testamentária para demais que ultrapasse 
o valor do montante. O que difere dos que não têm vivos até o quar-
to grau, por exemplo, acontecendo a possibilidade de o testamento 
desfrutar do valor total de seus bens; sendo assim, ao que possuem 
descendentes diretos, dispõem do valor de 50% dos bens.

PESQUISA: VISITA AOS CARTÓRIOS 3º E 1º OFÍCIO 
NAS CIDADES DE ITAPERUNA E EUGENÓPOLIS

Diante da pesquisa realizada sobre testamento público, teve-se 
uma inquietação com relação aos atendimentos que são realizados 
nas unidades. Com isso, foram realizadas visitas em cartórios do 1º 
Ofício de Eugenópolis – MG e 3º Ofício de Itaperuna – RJ, a fim de 
coletar informações acerca dos testamentos públicos.

Com as informações adquiridas, pode-se fazer um comparati-
vo entre os cartórios, observando, assim, a relativa diferença da rea-
lidade entre o tamanho as cidades de Eugenópolis e de Itaperuna. 
Logo, devido essa amplitude, tem-se uma diferença de resultados 
encontrados.

A cidade de Eugenópolis, que possui uma população estimada 
de 11.383 habitantes, com uma área de unidade territorial de 309.935 
km², possui um número pequeno de atendimentos. Já a cidade de 
Itaperuna, que possui uma população estimada de 104.354 pessoas, 
e unidade territorial de 1.106,694 km², também não tem um número 
tão elevado de atendimentos dessa demanda.

Assim, com relação a realização de testamento público, obser-
vou-se que nos últimos 10 anos os números se mantiveram estagnados, 
contudo, mesmo com a pandemia do Corona Vírus, não houve um au-



50 CARLOS JOSÉ DE CASTRO COSTA  ET AL.

HILDELIZA BOECHAT  —  WALDEMIRO TROCILO [ORGANIZADORES ]

mento muito significativo, uma vez que, muitos passaram por perdas 
inesperadas e de forma muito rápida, o que poderia ter ocasionado o 
desejo em deixar testamentado suas heranças. Logo, sobre o quantita-
tivo de atendimentos anuais no cartório de Eugenópolis, a média de 
atendimento é de 1 ou 2 testamentos por ano, enquanto que no cartório 
de Itaperuna a média está entre 15 testamentos realizados por ano.

 Assim, com o período da COVID-19, na Eugenópolis não 
houve aumento de testamentos durante a pandemia, já em Itaperu-
na, houve um aumento 6 testamentos anuais, considerando o padrão, 
fato este que se pode comprovar que não houve um aumento muito 
grande para essa demanda de atendimento. 

Ademais, uma observação importante foi que as pessoas quan-
do vão fazer seus testamentos, sempre realizam por si só, já no perío-
do pandêmico, esse procedimento passou a acontecer pelos casais, 
ou seja, antes a pessoa ia sozinha, depois passou a ir opar para reali-
zar esse tipo de testamento.

 Na cidade de Eugenópolis, normalmente o testador vai acom-
panhado das testemunhas, o que difere de Itaperuna, no qual o tes-
tador normalmente vai sozinho. Fato este observado pelos tabeliões 
que praticam o ato de realizar o testamento.

 Com relação ao envolvimento sentimental do testador, como 
colocado pelo tabelião do cartório de Itaperuna, ele sempre está pre-
sente no testador. Sendo assim, muitos deles, para um determinado 
ente que não irá se desfazer de um bem, no qual possui muito apreço. 
Já o público de Eugenópolis tem um perfil mais objetivo.

 Em se tratando das modificações, em ambas as cidades não 
registraram esse acontecimento. Logo, que os procuram para fazer 
um testamento público, acabam não modificando por algum fato que 
possa ocorrer no âmbito familiar.

Finalizada a visita, foi feito o pedido para que o tabelião falas-
se uma mensagem de conscientização às pessoas no planejamento 
sucessório. Assim, obteve-se a seguinte resposta: “entende-se que o 
melhor a ser feito é a partilha “vida”, reservando o usufruto quando 
for necessário”. Já em Eugenópolis, obteve-se em se ter a “divulgação 
dos meios sucessórios” a fim de conscientizar as pessoas no planeja-
mento sucessórios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O testamento é um ato unilateral de vontade, ou seja, perso-
nalíssimo, é livre e gratuito, revogável, solene e formal. Sendo assim, 
toda e qualquer pessoa pode fazer o seu testamento, designando seus 
bens a quem considerar mais apto a recebê-los. Para isso, a pessoa 
interessada em determinar com quem deve ficar cada um de seus. 

Assim, pode-se dizer que é um dos negócios jurídicos mais so-
lenes, o qual tem formalidades que precisam ser cumpridas de acor-
do como que determina a lei. Sua confecção é realizada em cartório, 
por escritura pública, perante um tabelião, com a presença de 2 tes-
temunhas e todos devem assinar o documento (o tabelião, o testador 
e as testemunhas). Portanto, trata-se de uma garantia para o futuro 
– pós morte, pois nele consta o interesse do testador para que se evi-
tem conflitos. Enfim, o testamento fornece faz cumprir o papel de 
expressão de última vontade do indivíduo. Logo, realizada a a visita, 
chegou-se à conclusão de que as pessoas não são interessadas em fa-
zer testamento público, uma vez que, o comparativo entre as cidades 
traz a ideia de que o aumento está ligado ao número da população/
habitantes existentes.
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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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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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Resumo:
É negócio jurídico de última vontade, em que seu autor dispõe sobre assun-
tos de menor importância, despesas e donativos de reduzido valor, em outras 
palavras são conjunto de regras que regulam a transmissão de direitos e obri-
gações, para depois da morte de alguém, denomina-se Direito das Sucessões, 
neste contexto estudaremos o codicilo, diferenciando-se do testamento, sua 
revogação, caducidade e os seus requisitos.
Palavras chave: Codicilo; Caducidade; Revogação; Sucessões e Requisitos.  

Abstract:
It´s a legal transaction of last will, in which it’s author disposes of minor mat-
ters, expenses and donations of little value, in other words, they’re a set of 
rules that regulate the transmission of rights and obligations, for after someo-
ne’s death, called If Inheritance law, in this context we will study the codicil, 
differing from the will, it’s revocation, expiry and it’s requirements.
Keys-words: Codicil; Expiry; Revocation; Successions and Requirements.



INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como principal objetivo trazer de ma-
neira sucinta e prática o conceito de codicilo e seus aspectos mais 
importantes, diante do cenário da sucessão testamentária e ampara-
do legalmente nos artigos 1.881 a 1.885 do Capítulo IV, Título III do 
Código Civil.

CONCEITO

A sucessão testamentária inicia-se com a abertura da sucessão 
tendo como um dos instrumentos da sucessão testamentária o codi-
cilo “Pequeno Codex”, objeto de estudo deste artigo, sendo o codicilo 
um meio mais simples, podendo ser feito de forma autônoma pelo 
testador, através de um documento sem grandes formalidades.

Conforme fundamento do artigo 1.881 do Código Civil, qual-
quer pessoa com capacidade para testar poderá, mediante escrito 
particular, fazer disposições especiais sobre seu enterro, sobre es-
molas de pouca monta a certas e determinadas pessoas, ou, indeter-
minadamente, aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, 
roupas ou joias, de pouco valor, de seu uso pessoal, sendo necessário 
a data e assinatura.

Este instituto dispõe sobre a última vontade referente a dis-
posições sobre seu enterro, esmolas de pouco valor, joias de grande 
valor afetivo e uso pessoal, sendo o critério subjetivo “pouco valor” 
muito discutido na doutrina e jurisprudência, sendo que os tribunais 
vem adotando o percentual máximo de 10% do valor do patrimônio 
do de cujus como sendo o ideal para se configurar o codicilo, e parte 
da doutrina defende que não teria como adotar percentual fixo, sen-
do tal critério subjetivo e dependente do meio fático social no qual 
vivia o testador.

79Codicilo: requisito, caducidade e revogação
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DIFERENÇA ENTRE CODICILO E TESTAMENTO:

A diferença básica entre o codicilo e o testamento está justa-
mente na disposição, no conteúdo, ou seja, no primeiro, são bens 
de pouca monta, no segundo, trata-se de dispor do patrimônio mais 
substancial, nesse caso o testador pode dispor de até 50% de seus 
bens de maneira geral.

Desse modo, o codicilo firma a manifestação de última vonta-
de do testador.

Nesse sentido, possui o escopo semelhante ao do testamento, 
uma vez que carece da escrita e da assinatura do próprio testador. 
Nele serão traçados diretrizes e disposições sobre assuntos conside-
rados pouco importantes e de pequeno valor.

Nas lições de Pereira (2013): 

O diferencial está evidenciado no fato de que o primeiro dispõe recomen-
dações e pequenas liberalidades, enquanto o segundo destina a totalidade 
do patrimônio disponível para os seus herdeiros e legatários.

De forma parecida, dispõe a Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO 
JURÍDICO. CODICILO. USUCAPIÃO. DISPOSIÇÃO DE ÚLTIMA VON-
TADE. PRELIMINARES. DANO MORAL. AJG. REDISTRIBUIÇÃO DA 
SUCUMBÊNCIA. Ação anulatória de codicilo cumulada com pedido de re-
paração por dano material e moral. Aventadas preliminares de ilegitimida-
de ativa, carência de ação, incompetência do juízo e coisa julgada, nenhuma 
delas encontra amparo nos autos, rejeitadas de plano, portanto. No mérito, a 
sentença recorrida não merece reparos. A ré ocupa, modo exclusivo e gratui-
to, imóvel deixado de herança por falecimento de seus genitores, sustentando 
que está amparada por instrumento escrito elaborado por sua mãe, em que 
instituído codicilo em seu favor, autorizando a ocupação do mencionado bem 
durante toda a tramitação do processo de inventário, que se arrasta há quase 
trinta anos, sem arcar com qualquer encargo relacionado a tanto. O instituto 
do codicilo se presta a formalizar pequenas disposições de última vontade 
acerca de bens móveis e objetos de uso pessoal, não podendo, de forma al-
guma, ser estendido para transmissão de bem imóvel por doação, mormente 
quando atinge direitos da legítima. A tese de defesa levantada, consubstan-
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ciada no direito à aquisição originária da propriedade, também não encontra 
arrimo, sobretudo... porque, para usucapir, é preciso animus domini, sem a 
oposição de terceiros, condições inocorrentes na espécie. Contudo, em que 
pese a ilicitude do agir da requerida, tal fato não gera, ipso facto, direito à 
reparação moral, que demanda suficiente comprovação do abalo psíquico 
ou condição similar com capacidade de gerar reflexos dessa natureza. Não 
havendo os autores se desincumbido do ônus que lhes competia nos termos 
do art. 373, I, CPC/2015, não merece reparos a sentença no ponto. Quanto à 
revogação da gratuidade judiciária concedida a um dos autores, a demandada 
também não comprovou as condições deste de arcar com as custas judiciais 
respectivas. Por fim, assiste razão aos autores/apelantes quanto à distribuição 
da sucumbência. Havendo a parte ré sucumbido na maior parte dos pedidos, 
deve arcar também com a maior parte das custas processuais. Honorários 
redimensionados conforme padrão estabelecido pelo art. 85, § 2º, CPC/2015. 
APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELA-
ÇÃO DA PARTE RÉ DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70077164614, DéD-
cima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto 
Assumpção de Moraes, Julgado em 26/04/2018). (TJ-RS - AC: 70077164614 
RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Data de Julgamento: 
26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Jus-
tiça do dia 03/05/2018).

Desse modo, na ausência de testemunhas, o codicilo tem vida 
própria – tenha ou não o autor deixado testamento, como prevê o 
artigo 1.882 do Código Civil.

Pela interpretação do artigo 1.860 e 1.861 do Código Civil, é 
apto para formular o referido documento aquele que tiver capacida-
de para fazer um testamento. Dessa forma todos são capazes de testar 
com exceção dos civilmente incapazes e os que, no ato da feitura do 
documento, não possuírem pleno discernimento, devendo ser com-
posto mediante escrito próprio do autor.

REVOGAÇÃO E CADUCIDADE

De acordo com o art. 1.884 do Código Civil, A revogação do 
codicilo pode ocorrer de forma expressa ou tácita, ou seja, o instituto 
pode ser revogado de forma expressa por outro codicilo ou mesmo 
por testamento quando disposto nos que o documento anterior está 
revogado ou, tacitamente, quando um novo codicilo estipula termo 
que contradiz o anterior.  

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893055/artigo-373-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893050/inciso-i-do-artigo-373-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895767/artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28895763/par%25C3%25A1grafo-2-artigo-85-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15
https://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/574301248/apelacao-civel-ac-70077164614-rs
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601412/artigo-1882-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%25C3%25B3digo-civil-lei-10406-02
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Pode ocorrer de haver codicilo posterior cujo as cláusulas não 
são contrárias ao documento mais antigo, nesse caso os dois são vá-
lidos, havendo revogação tácita apenas quando houver incompatibi-
lidade entre eles, prevalecendo o documento mais novo. Já quando 
houver testamento posterior ao codicilo, caso não haja confirmação 
ou alteração do codicilo, este será considerado revogado tacitamente. 

O codicilo não possui força legal para revogar testamentos, 
mas o testamento possui força legal para revogá-lo caso o mesmo 
não seja reafirmado no corpo do daquele.

REQUISITOS DO CODICILO

O requisito primordial do codicilo é a sua forma manuscrita e 
particular, escrito a próprio punho, a luz do artigo 1.881 do Código 
civil, entretanto, admite-se a forma datilografada.

A data e a assinatura são requisitos importantes já que tam-
bém é prevista no artigo 1.881, porém, existem doutrinadores que 
entendem ser desnecessária para a validade e eficácia do instituto, 
sob o argumento de que se existe testamento particular sem data, que 
contém instruções mais abrangentes, por que o codicilo, com suas 
limitações, não poderia ser validado.

No caso de o codicilo ser efetuado mediante escritura pública, 
de forma cerrada ou aberta, desde que tenha sido observados as re-
gras específicas destes tipos de testamento, no que concerne à forma, 
testemunhas e aprovação, o mesmo será válido.

Por fim, há o requisito de que o codicilo pode apenas tratar de 
“esmolas de pouca monta”, na letra do art. 1.881 do Código Civil. En-
tretanto, como já mencionado, há uma discussão doutrinária acerca 
de quais valores são considerados válidos para o codicilo.

PESQUISA DE CAMPO REALIZADA NO CARTÓRIO DE NO-
TAS DO 3º OFÍCIO DA CIDADE DE ITAPERUNA,  RJ

a) Quantos codicilos foram feitos no cartório até a presente data?
R: 0 codicilios
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b) Há relatos de confusão entre condicilo e testamento?

R: Não

CONCLUSÃO

O presente artigo teve como escopo trazer breves noções sobre 
o codicilo, bem como seus aspectos gerais e suas peculiaridades. Para 
tanto, realizou-se uma breve conceituação do instituto, bem como 
uma diferenciação entre ele e o método padrão testamental. Após, 
foram apontados os métodos para que o codicilo seja revogado, e 
também os meios necessários para que ele nasça.

Diante do exposto, considera-se como atingidos os objetivos pre-
tendidos, valendo destacar a relevância deste instituto que, apesar de 
pouco conhecido pela população geral, é uma importante peça do or-
denamento jurídico, por ser uma maneira célere e fácil de dispor sobre 
coisas mínimas, sem toda a formalidade que demanda um testamento.
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