
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2017.0000150069

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001188-33.2014.8.26.0262, da Comarca de Itaberá, em que é apelante CARLOS 
ROBERTO LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CÍNTIA RAFAELA 
LOPES.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da Relatora, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL BRANDI 
(Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E LUIZ ANTONIO COSTA.

São Paulo, 13 de março de 2017.

Mary Grün
Relatora

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 11008

APELAÇÃO Nº: 0001188-33.2014.8.26.0262

COMARCA: ITABERÁ

APTE. : CARLOS ROBERTO LOPES

APDA. : CÍNTIA RAFAELA LOPES

ANULAÇÃO DE TESTAMENTO.
Autor que pretende a anulação o testamento deixado pela 
sua genitora em favor da ré. Sentença de improcedência. 
Apelo do autor. Alegação de nulidade que vem 
fundamentada apenas na tese de que a testadora era 
analfabeta, portanto, não poderia ter firmado o documento. 
Provas trazidas com a contestação que demonstram que a 
falecida sabia assinar o próprio nome e possuía, inclusive, 
firma aberta em Cartório de Registro Civil. Sentença 
mantida. Recurso desprovido.

Vistos .

Trata-se de ação de anulação de testamento (sic), 

ajuizada por CARLOS ROBERTO LOPES em face de CÍNTIA 

RAFAELA LOPES.

A r. sentença (fls. 73/74), disponibilizada no 

DJe de 29/03/2016 (fls. 76), julgou improcedente a ação, nos 

seguintes termos:

“Pelo exposto,  JULGO IMPROCEDENTE a 
presente ação,  movida por CARLOS ROBERTO 
LOPES face a CINTIA RAFAELA LOPES.

(. . .)

Condeno o autor ao pagamento de custas, 
despesas processuais e  honorários advocatícios, que 
arbitro em 10% do valor atribuído à causa,  atentando-
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se, todavia, quanto à exigibilidade, os benefícios da 
gratuidade processual a ele concedida.”  (Fls. 74).

Inconformado, apela o autor (fls. 78/82).

Alega que a falecida “Eva Conceição de Freitas” 

não era alfabetizada, conforme comprovam os documentos 

juntados com a inicial, fato que foi omitido pela tabeliã quando 

da celebração do testamento.

Diz que a comparação entre os documentos 

juntados com a contestação demonstram as divergências claras 

entre as assinaturas que não foram grafadas pela mesma pessoa.

Afirma que o testamento foi lavrado na 

vigência do Código Civil de 1916 e não obedeceu ao disposto nos 

arts. 1.633 e 1.634 do referido Estatuto, tendo como consequência 

a sua nulidade.

Recurso tempestivo, regularmente processado e 

isento de preparo (fls. 16).

Contrarrazões pela ré (fls. 87/89).

A D. Procuradoria Geral de Justiça se 

manifestou às fls.  97/100 opinando pelo desprovimento do 

recurso.

É o relatório .

O autor ajuizou a presente demanda com o 

intuito de ver anulado o testamento que sua mãe “Eva Conceição 

de Freitas” deixou em favor da ré.

A alegação de nulidade do testamento se 
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fundamenta na tese de que a testadora era analfabeta, fato que 

não foi registrado no documento, e, ainda que consignado, o 

testamento deveria ter sido firmado a rogo por uma testemunha.

Com a inicial,  o autor juntou os documentos de 

identidade da testadora (fls. 12/13) dos quais consta a 

informação de “não alfabetizada” .

Ocorre que, com a contestação, a requerida 

trouxe: a Carteira de Trabalho e Previdência Social da testadora 

da qual consta a sua assinatura (fls. 39); procurações “ad judicia” 

originais que contam com firma reconhecida pelo Cartório de 

Registro Civil e Tabelionato de Itaberá (fls.  41/42), e termo 

judicial de entrega de menor à falecida, igualmente assinado por 

ela (fls. 40).

Há, ainda, a escritura de doação pela qual a 

falecida adquiriu o imóvel objeto do testamento que, igualmente, 

conta com a sua assinatura, inexistindo qualquer informação de 

que ela fosse analfabeta (fls.  37). E o autor não questiona a 

validade de tal documento.

Como se vê, não há provas nos autos de que a 

testadora fosse realmente analfabeta, principalmente em se 

considerando que possuía firma reconhecida por Cartório de 

Registro Civil (fls. 41/42),  fato que evidencia a validade do 

testamento.

Ademais,  a alegada nulidade, como já 

consignado, foi fundamentada tão somente na tese de que a 

falecida não era alfabetizada, nada mais havendo a afastar a 

validade do documento.

Este,  também, o entendimento do D. Procurador 
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Geral de Justiça:

“O apelante não invoca como razões para recorrer 

qualquer tipo de vício de consentimento que macule 

o ato de testar.  Não houve erro, dolo ou simulação. 

O testamento representa a mais estrita vontade da 

testadora,  segundo o próprio apelante, ao deixar de 

invocar qualquer ofensa na intenção da outorgante.

(. . .)

De outra parte, eventual vício formal não afasta a 

vontade última da testadora.

Por derradeiro, não há prova segura nos autos da 

testadora ser analfabeta.

Diante do exposto, o parecer é no sentido do 

desprovimento do recurso.”  (Fls.  99/10).

Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se 

provimento  ao recurso.

O presente apelo foi interposto sob a égide do 

atual CPC, que determina o arbitramento de honorários 

advocatícios em recurso (art. 85,  § 1°,  CPC). Assim, majoro os 

honorários advocatícios fixados para os patronos da ré em 10% 

para 12% do valor da causa, nos termos do art.  85, § 11, do CPC.

MARY GRÜN

Relatora
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