
Testamento 
 

DE 
____________________________________ 

 
1. EXPOSIÇÃO 

Eu, _________________________________________, residente em 
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, são de 
mente, em idade legal, não agindo sobre pressão ou influência desmedida e entendendo totalmente a 
natureza e extensão de toda minha propriedade e desta disposição aqui constante, torno por tal público 
e declaro este documento com meu Testamento, revogando todo e quaisquer outras vontades e 
codicilos até agora feitos por mim conjunta ou separadamente. 

2. APONTAMENTO DE EXECUTORES 

2.1. Pelo presente eu nomeio, constituo e aponto ___________________________________ como 
Executor deste Testamento ou, caso este Executor não possa ou não queira servir, então aponto 
_______________________________________________ como Executor alternativo. 

2.2 Pelo presente eu dou e garanto ao Executor todos os poderes e autoridade, conforme necessário ou 
permitido por lei e especialmente aqueles por suposição.  

2.3 Pelo presente declaro que meus Executores não deverão ser solicitados a agirem com segurança e 
devem servir sem nenhuma limitação. 

2.4 Durante a distribuição do meu estado meus Executores deverão ter autoridade para realizar 
qualquer negócio, de forma livre ou em parceria, caso haja qualquer interesse meu na hora da minha 
morte. 

2.5 Meus Executores devem ter poder total e absoluto a seu critério para garantir, reparar, improvisar 
ou vender todos ou qualquer um de meus pertences, seja por leilão público ou venda privada e deve 
ser intitulado a deixar qualquer propriedade minha em tais termos e condições, como for de interesse 
dos meus beneficiários.  

2.6 Meus Executores devem ter autoridade para emprestar dinheiro para qualquer propósito conectado 
à liquidação e administração de minha propriedade e para este fim pode incubir qualquer pertence de 
minha propriedade. 

2.7 Meus executores deve ter autoridade para contratar serviços de advogados, contadores e outros 
conselheiros que se façam necessários para dar assistência quanto à execução deste testamento e a 
pagar uma compensação razoável por estes serviços com valor de minha propriedade. 

3. DÉBITOS E DESPESAS 

Eu assumo que qualquer e todos meus débitos e despesas de minha última enfermidade, devidos e 
pagáveis, incluindo funeral, memorial e enterro, as despesas da administração de minha propriedade, 
todas as taxas pagáveis de minha propriedade ou herdade, com respeito à propriedade inclusa por 
homologação, incluindo quaisquer interesses e/ ou penalidades que recaiam sobre ela, devem ser 



pagos com minha propriedade nos termos da lei do Estado de _______________________, sem 
parcelamento ou direito de reembolso de qualquer beneficiário aqui nomeado em meu Testamento. 
 
4. HERANÇA 

4.1. Eu transmito às pessoas nomeadas abaixo, se ele ou ela viver por 30 (trinta) dias a mais que eu, a                     
seguinte propriedade: 
 
Nome: _________________________________________ 
Relação: _________________________________________ 
Endereço: _________________________________________ 
Propriedade: _________________________________________ 

Nome: _________________________________________ 
Relação: _________________________________________ 
Endereço: _________________________________________ 
Propriedade: _________________________________________ 

Nome: _________________________________________ 
Relação: _________________________________________ 
Endereço: _________________________________________ 
Propriedade: _________________________________________ 

Nome: _________________________________________ 
Relação: _________________________________________ 
Endereço: _________________________________________ 
Propriedade: _________________________________________ 

4.2. Se, no momento de minha morte, qualquer das propriedades descritas no tópico 4.1 acima não 
fizerem mais parte de meus bens, então a herança de tal propriedade deverá ser considerada nula e 
evitada e não fará mais parte deste Testamento. 

4.3 Se qualquer das pessoas nomeadas no item 4.1 acima não sobreviver mais de 30 (trinta) dias após 
minha morte, a propriedade herdada a tal pessoa deverá se tornar parte integrante de minha 
propriedade. 

4.4. Se qualquer propriedade descrita acima estiver encoberta de dívidas das quais o beneficiário de tal 
herança não queira assumir responsabilidade, tal propriedade deverá ser revertida a parte integrante da 
minha propriedade. 

5. PROPRIEDADE RESTANTE E PROPRIEDADE RESIDUAL 

Se qualquer de minhas propriedades restante ou residuais não puderem ser vendidas ou distribuídas 
imediatamente, então deverão ser doadas a organizações de caridade ou organizações de escolha do 
meu Executor. Se qualquer propriedade não puder ser imediatamente vendida ou doada, meu Executor 
poderão, sem responsabilidade, dispor de tal propriedade da maneira que meu Executor convier 
apropriado. Eu autorizo meu Executor a pagar como despesa de administração de minha propriedade 



as despesas com a venda, anúncio para venda, empacotamento, envio, seguro e entrega de tal 
propriedade. 

6. SOLICITAÇÕES ESPECIAIS 

Eu ordeno que após minha morte meus restos mortais sejam [queimados/ cremados] no 
__________________________________________ e todas as despesas com o funeral/ cremação 
sejam pagas com proventos de minha propriedade. 

7. GERAL 

7.1 Palavras significando um gênero devem incluir todos os outros e palavras significando singular 
devem incluir o plural e vice-versa, onde apropriado. 

7.2 Se qualquer provisão deste Testamento for julgado por um tribunal de lei apropriado como 
inválida, isso não deverá afetar quaisquer outras provisões remanescentes, de forma alguma. 
 
Assinado neste _________________ dia de _________________, _______ no endereço 
_______________________________________, na presença das testemunhas que assinam abaixo. 
 
ASSINADO: ____________________________________________ 
 
TESTEMUNHAS 

Como testemunhas, nós declaramos que estamos sãos de mente e em idade legal para testemunhar esta 
vontade e que o nosso tão bem conhecido  ____________________________________, criador deste 
Testamento, tem idade legal para assinar este Testamento, parece estar são de mente e assinou este 
documento por vontade própria e livre de qualquer influência ou obrigação. Nós declaramos que ele(a) 
assinou este Testamento em nossa presença e que então assinamos como seu/ sua testemunha na 
presença um do outro, todos presentes no mesmo tempo. 
 
Sob pena de perjúrio nós declaramos estas afirmações verdadeiras e corretas neste ________________ 
dia de ___________________, ____, no endereço 
___________________________________________. 
 
Testemunha 1 
Nome: ________________________________________ 
Endereço: ________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________ 
 
Testemunha 2 
Nome: ________________________________________ 
Endereço: ________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________ 
 


