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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). 
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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-
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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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