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Segundo dispõe o nosso Código Civil, em seu artigo 1626, testamento é o "ato revogável pelo 
qual alguém, de conformidade com a lei dispõe, no todo ou em parte, do seu patrimônio, para 
depois de sua morte". 

As declarações de ú1tima vontade poderão, ser alteradas, modificadas ou mesmo 
inteiramente revogadas por outro testamento em que o testador assim o declare 
expressamente. Além das disposições sobre bens, direitos e haveres, poderão ser feitas 
declarações pelas quais se instituam herdeiros e legatários e se façam indicações de 
testamenteiros que dêem cumprimento às disposições do testador, uma vez ocorrido o 
falecimento deste. 

São reconhecidos como testamentos ordinários (art. 1629 do Código Civil Brasileiro) : a) o 
público; b) o cerrado; c) o particular. Proíbe, a lei, o testamento conjuntivo, seja simultâneo, 
recíproco ou correspectivo. Como testamentos especiais são admitidos o marítimo e o militar. 
- Existe ainda o codicilo que é o escrito particular, de próprio punho, datado e assinado pelo 
testador, e pelo qual se faz disposições especiais sobre enterro, esmolas de pouca monta a 
certas e determinadas pessoas, ou indeterminadamente, aos pobres de certo lugar, assim 
como legar móveis, roupas ou jóias, não mui valiosas, de uso pessoal. Pelo codicilo, da mesma, 
forma que no testamento, se poderá. nomear testamenteiros, ou substitui-los. 

No testamento público, deverão ser preenchidas as formalidades ou requisitos exigidos pelo 
artigo 1632 do Cod. Civil: I - Ser escrito por Oficial público (Tabelião) em seu livro de notas, de 
acordo com o ditado ou as declarações do testador, em presença de cinco testemunhas. II - As 
cinco testemunhas devem assistir a todo o ato. III - Depois de escrito o testamento, deve ser 
lido pelo Tabelião na presença do testador e das testemunhas, podendo também a leitura ser 
feita pelo próprio testador, se o quiser, perante o tabelião, que o lavrou e as testemunhas 
instrumentárias. IV - Em seguida à leitura, deve o ato ser assinado pelo testador, testemunhas 
e pelo oficial. Este especificará no testamento cada uma das formalidades supra referidas, 
devendo portar por fé de haverem sido elas cumpridas fielmente. Faltando, ou não 
mencionando o Tabelião alguma dessas formalidades, o testamento será nulo, caso em que o 
Oficial será responsável civil e criminalmente, de conformidade com o que preceitua o artigo 
1634, em seu parágrafo único. As declarações do testador só poderão ser feitas no idioma 
nacional. 

De acordo com as disposições legais aplicáveis, considera-se habilitado a testar publicamente 
aquele que puder fazer, de viva voz, as suas declarações e verificar, pela sua leitura, haverem 
sido elas exaradas fielmente. A pessoa inteiramente surda, sabendo ler, poderá fazer 
testamento, cuja leitura será por ela procedida. O surdo que não souber ler, designará, em 
presença das testemunhas, pessoa que faça a leitura em seu lugar, do que se fará menção 
expressa no respectivo instrumento. 



O surdo-mudo ou pessoa que, por qualquer forma, achar-se impossibilitada de fazer as 
declarações exigidas por lei, estará impossibilitado de testar. As pessoas cegas somente será 
permitido o testamento público que, feito com todos os requisitos já indicados lhes será lido, 
em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião e outra por uma das testemunhas, designada pelo 
testador, devendo essa circunstância ser expressamente mencionada no instrumento público. 
Essa exigência de ser o testamento lido uma vez pelo Oficial e outra pela testemunha 
designada visa tornar difícil qualquer trapaça que porventura queira fazer um. Tabelião sem 
escrúpulos, o que, em nossos dias, seria difícil de acontecer, pois é notório que o nosso quadro 
de Serventuários da Justiça está preenchido por pessoas honestas e capazes e que sabem 
muito bem prezar o alto e honroso cargo que ocupam. 

Quanto a revogação de testamento, pode ser ela total ou parcial; nesta última hipótese ou 
caso o testamento posterior não contenha cláusula, revogatória expressa, o anterior 
substituirá em tudo que não for contrário ao posterior, tudo de conformidade com o 
preceituado no artigo 1747 e § único do Cod. Civil. 

Relativamente ao testamento cerrado, que deve ser escrito pelo próprio testador ou por 
outrem a seu rogo, caso não saiba fazê-lo, é requisito essencial que seja ele aprovado por 
Tabelião, perante as testemunhas, lavrando-se auto circunstanciado. 

Consoante dispõe o art. 1650, ns. I a V do C. C. B., não podem ser testemunhas em 
testamentos: - Os menores de dezesseis Anos; os loucos de todo o gênero; os surdos-mudos e 
os cegos; o herdeiro instituído, seus ascendentes e descendentes, irmãos e cônjuges; os 
legatários. Também não poderão servir como testemunhas as pessoas que não saibam assinar. 

A capacidade de testar é conferida a todas as pessoas que, por lei, não forem declaradas 
incapazes. Poderão fazer testamento: a mulher casada, independentemente de autorização do 
marido; os falidos, porque a falência não afeta o exercício de seus direitos personalíssimos, e 
tais são os que eles exercem. como homens e membros da família. As pessoas jurídicas não é 
conferido o direito de testar, isto porque a capacidade testamentaria ativa é um direito de 
pessoas físicas ou naturais. São incapazes de testar: - os menores de 16 anos, os loucos de 
todo o gênero e os que, ao testar, não estejam em perfeito juízo; e ainda os surdos-mudos que 
não puderam manifestar sua vontade. 

No testamento, deverá o testador especificar a existência de algum codicilo porventura feito 
anteriormente, confirmando-o pois, do contrário, ficará revogado e de nenhum efeito o 
codicilo. 

Por estas notas, que aqui encerro, vê-se, creio eu, o quanto de atenção e cautela devem ter os 
notários ao tomar, sob suas responsabilidades, a lavratura de um instrumento de disposições 
de última vontade. 


