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É requisito essencial para a validade do testamento público que "seja escrito por oficial 
público" em seu livro de notas de acordo com o ditado ou as declarações do testador, em 
presença de cinco testemunhas". - (Artigo 1.632, n.º I do Código Civil). 

Requisito essencial, vale dizer, é da essência, e, por isso mesmo indispensável para a sua 
validade, sem o qual o ato - (testamento público), não terá qualquer valor. 

Como oficial público sempre se considerou e é ainda hoje considerado, exclusivamente, o 
serventuário vitalício tabelião titular. 

Ademais, diante do que dispõem as nossas leis civis, sempre se reputou que a lavratura do 
testamento público ou do instrumento de aprovação de testamento cerrado, constituí ato 
privativo e personalíssimo dos tabeliães oficiais públicos. 

Tanto isso é certo, que, a lei de Organização Judiciário do Distrito Federal (Decreto-lei n.º 
8.527, de 31 de dezembro de 1945), no seu § único do artigo 210, prescreve que os tabeliães 
se fazer substituir por escreventes substitutos e juramentados, na lavratura de atos, contratos 
e instrumentos "não se compreendendo nessa exceção as relativas às disposições  "causa-
mortis"." 

Ainda mais: Dispõe o referido decreto (n.º 8.527, de 31 de dezembro de 1945), no seu artigo 
265: "O escrevente juramentado poderá praticar todos os atos que incumbem ao serventuário, 
salvo os que devam ser feitos por este pessoalmente". 

Se, pelo § único do artigo 210 do decreto-lei citado, foi excluída da função de escrevente 
substituto a competência para os atos relativos ás disposições "causa-mortis", e, pelo artigo 
265 ficou vedado aos escreventes juramentados praticar os atos que devam ser feitos pelo 
serventuário pessoalmente, é claro que essa competência, qual seja a lavratura dos atos 
relativos ás disposições "causa-mortis, é exclusiva e privativa do tabelião. E atos relativos ás 
disposições "causa-mortis", que deverão ser praticados pessoalmente pelos tabeliães, não são 
outros, senão a lavratura de testamento público  e do instrumento de aprovação de 
testamento cerrado. 

Nem se diga que as disposições citadas, referentes a Organização Judiciária do Distrito Federal 
não devem ser levadas em consideração em nosso Estado para a hipótese em apreço, pois e 
certo que elas são fundadas em lei substantiva, qual seja o nosso Código Civil. 

Nessa condições, ao oficial maior, não só por não poder ser considerado oficial público e ainda 
por não possuir ele livro de notas, carece competência para lavrar testamentos públicos ou 
aprovação de testamentos cerrados. 



O oficial maior, apesar de ser designado oficial e de exercer função pública, não pode, em face 
do que dispõe o artigo 1.632, n.º I, do Código Civil, ser considerado oficial público, de vez que 
as suas funções não tem a garantia da vitaliciedade conferida aos oficiais públicos: pois que 
não passa ele de um escrevente graduado do cartório, de confiança exclusiva do serventuário ( 
oficial publico), por indicação do qual é  nomeado: sendo, por isso mesmo, demissível pela 
vontade do serventuário, independentemente de quaisquer formalidades que não um simples 
requerimento. 

É preciso ainda se considerar que o espírito que ditou a criação do cargo de oficial maior em 
nosso Estado (art. 15, do dec. N.º 6.986, de 25 de fevereiro de 1935), não foi outro se não 
aperfeiçoar a celeridade dos serviços sempre crescentes nos ofícios de justiça do Estado. 

Sendo assim, não poderia a aludida disposição legal (art. 15 do decreto n.º 6.986), ter 
transferido no oficial maior as atribuições privativas e personalíssimas do tabelião (oficial 
público), quais sejam as de lavrar testamentos de aprovação de testamentos cerrados. 


