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Preciso de um
testamento?

Preciso de um testamento?
Sim! Toda a pessoa tem vantagem em ter um testamento para
proteger os seus bens e garantir as partilhas após a morte.
• O testamento é um documento jurídico, no qual uma pessoa
pode prever quem vai herdar os seus bens e a parte que cada
um receberá.
• Pode ter três formatos: holográfico, diante de testemunhas ou
notariado.
• Não existe idade ideal para fazer um testamento.
• Note-se que as medidas escritas num testamento serão tomadas,
unicamente, depois da morte da pessoa que a redigiu.

Atenção! Tem que redigir o testamento
de acordo com aquilo que você quer,
sem influência ou pressão de ninguém.
Quais são os vários tipos de testamentos ?
Testamento holográfico: Redigido (à mão) inteiramente e assinado
pelo testador. Não precisa de nenhuma testemunha. É fundamental
informar à pessoa da sua confiança o local onde está guardado o
documento ou confiá-lo a um advogado ou a um notário que o
inscreverá nos Registos de testamentos e mandatos de Québec.
Os herdeiros deverão verificar a validade do testamento depois da
morte do testador.
Testamento diante de testemunhas: Redigido (à mão)
inteiramente e assinado pelo testador. Não precisa de nenhuma
testemunha. É fundamental informar à pessoa da sua confiança o
local onde está guardado o documento ou confiá-lo a um advogado
ou a um notário que o inscreverá nos Registos de testamentos e
mandatos de Québec. Os herdeiros deverão verificar a validade
do testamento depois da morte do testador.
Testamento notariado: Este testamento é feito por um notário
e é submetido a mais formalidades. É diretamente inscrito nos
Registos de testamentos e mandatos de Québec. Beneficiar da
experiência e dos conselhos de um profissional de direito permite,

igualmente, evitar certos erros que poderiam colocar os herdeiros
em dificuldade. Este testamento é também mais difícil de contestar
na justiça porque constitui um acto legal.

O que devo saber sobre o testamento?

•
•
•
•

É aconselhável reler o seu testamento, de vez em quando,
para ter a certeza que ele transmite a sua vontade e que está
adequado à situação.
Toda pessoa maior e sã de espírito pode fazer um testamento.
Pelo facto de uma pessoa ser ajudada por um orientador ou um
tutor não constitui um impedimento à sua capacidade jurídica
de fazer um testamento.
Um testamento é revogável. É possível refazê-lo as vezes que
quiser.
Se uma pessoa morre sem ter feito testamento, os seus bens
serão repartidos entre os herdeiros legais, de acordo com o
determinado no código civil de Québec, mais precisamente o
cônjuge (casamento ou união civil) e os filhos, ou na ausência
de filhos, os pais.

