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APELANTE(S)  ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA 

IRME LACERDA, JALES JOSE DIAS JUNIOR, JULIA MARIA BOITRAGO 
DIAS e MICHELLE BOITRAGO DIAS 

Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH 

Acórdão Nº 1231075 

 

 
 

EMENTA 

 

 

 

 

 
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TESTAMENTO PÚBLICO. 
REQUISITOS. CAPACIDADE. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE. PESSOA IDOSA. VALIDADE 
DO ATO PRATICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 

 
 

1 – Toda pessoa capaz pode dispor de seus bens para depois de sua morte, cuja validade do negócio 
jurídico exige ser o agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. O ato de testar é 
personalíssimo, pode ser mudado a qualquer tempo e exige pleno discernimento. Se o testamento for 
púbico, deve ser escrito por tabelião, anotado em livro próprio, lido em voz alta ao testador e testemunhas 
e subscrito por todos. 

 
 

2 - In casu, quando da confecção do primeiro testamento, o testador contava com 81 anos de idade, 

portanto, idoso e com diversas doenças que restringiam sua capacidade física. Aos 87 anos o testador 
revogou o primeiro testamento e fez outro. No curso da ação, ficou demonstrado que apesar do avanço da 
senilidade e progressão das doenças que o acometiam, mesmo após a elaboração do segundo testamento, 
não apresentava sintomatologia demencial, o que corrobora sua capacidade de testar e a validade de sua 
vontade, expressada na oportunidade seguinte. 

 
 

3 – Negou-se provimento ao recurso de apelação cível. 

APELADO(S) 
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ACÓRDÃO 

 

Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1º Vogal e FÁBIO EDUARDO 
MARQUES - 2º Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em 
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do 
julgamento e notas taquigráficas. 

 

Brasília (DF), 12 de Fevereiro de 2020. 

 

Desembargadora LEILA ARLANCH 

Relatora 

 

 

RELATÓRIO 

 

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALEVERSON TAVARES DA SILVEIRA em 
face de IRME LACERDA, JALES JOSE DIAS JUNIOR, JULIA MARIA BOITRAGO DIAS e 
MICHELLE BOITRAGO DIAS. 

 
 

Narra o autor, na inicial, que é sobrinho de Oliveira Silveira Machado e que este o contemplou em 
testamento público, lavrado em 08/10/2008, com bens constantes de seu patrimônio. Informa que seu tio 
passou a conviver com a sra. Irme Lacerda e esta, o influenciando, o orientou a excluí-lo do rol de 
beneficiários, tanto que quando do falecimento de seu tio em 08/01/2016, soube que em 26/02/2014 outro 
testamento havia sido confeccionado, desta feita sem a inclusão de seu nome. 

 
 

Aduz que na data do segundo testamento seu tio já não dispunha de discernimento para testar, tanto que 
quatro meses depois do referido ato, a sra. Irme postulou a interdição do companheiro. 

 

Pede, assim, seja declarada a nulidade do testamento lavrado em 26/02/2014. 

O pleito autoral foi julgado improcedente (ID 11887802, pp. 1-5). 

O autor interpôs embargos de declaração (ID 11887804, pp. 1-6), rejeitados consoante termos do decisum 

(ID 11887807, pp. 1-2). 

 
 

Inconformado, o autor apela (ID 11887809). Em suas razões recursais, argumenta que o juízo não 
considerou diversos documentos acostados aos autos donde se extrairiam a ausência de discernimento de 
seu tio, quando da confecção do segundo testamento em 26/02/2014, e que este teria sido induzido pela 
sua companheira, a sra. Irme. Destaca que a ré propôs ação de interdição de seu tio em 27/06/2014, e que, 
quando ouvido em juízo, ele desconhecia fatos do cotidiano social. Informa que o sr. Oliveira ao ser 
internado em hospital em 19/07/2014 se apresentava consciente, porém desorientado e com sequelas de 
doenças cerebrovasculares. Informa que postulou que o prontuário médico de seu tio, encartado por linha 
aos autos, fosse periciado a fim de atestar acerca de sua capacidade para reger sua pessoa e administrar 
seus bens, mas que o pleito foi indeferido e os documentos não considerados pelo julgador. Informa o 
interesse em prequestionar a matéria em face dos arts. 5º, incisos LIV e LV, art. 93, inciso IX da 
Constituição da República e arts. 369 a 371 do Código de Processo Civil. Pede a reforma da sentença e a 
procedência dos pedidos inaugurais. 
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Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça ao apelante (ID 11887708, p. 1; ID 11887802, p. 
3). 

 

Contrarrazões (ID 11887813, pp. 1-8). 

 

Parecer do Procurador de Justiça opinando pelo não provimento do apelo (ID 12804954). 

É o relatório. 

 

 

 

 

 

 
VOTOS 

 
A Senhora Desembargadora LEILA ARLANCH - Relatora 

 

 

 

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 

 

Não há preliminares ou prejudiciais a serem apreciadas, autorizando a incursão no mérito. 

 
 

Trata-se de ação de declaração de nulidade de testamento em que ALEVERSON TAVARES DA 
SILVEIRA, sobrinho de Oliveira Silveira Machado, falecido, diz que seu tio teria deixado 30% de bens 
em seu favor, consoante termos de testamento lavrado em 08/10/2008. Informa que sob influência da ré 
IRME LACERDA, seu tio o teria excluído do rol de beneficiários, revogando o testamento anterior e 
lavrando outro em 26/02/2014, data em que seu tio já não dispunha de discernimento para tanto, o que é 
corroborado pelo pedido judicial de interdição do seu tio, formulado pela ré Irme, quatro meses após o 
segundo testamento. 

 
 

Como o pedido prefacial foi julgado improcedente, o autor apela, pugnando pela reforma da sentença, ao 
argumento que o julgador não considerou os documentos constantes dos prontuários médicos de seu tio 
que informam que o mesmo já apresentava desorientações incapacitantes do seu discernimento. Expõe 
sua pretensão de prequestionamento da matéria em debate em face do disposto nos arts. 5º, incisos LIV e 
LV, art. 93, inciso IX da Constituição da República e arts. 369 a 371 do Código de Processo Civil. 

 
 

O Código Civil estabelece que para a validade do negócio jurídico o ato requer agente capaz, objeto 
lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, que nas declarações 
de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem, que 
na sua interpretação deve ser atribuído o sentido que for confirmado pelo comportamento das partes 
posterior à celebração do negócio (arts. 104, 112, 113, §1º, I). 
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No que tange à declaração testamentária, toda pessoa capaz pode dispor da totalidade de seus bens ou de 
parte dele para depois de sua morte, sendo ato personalíssimo que pode ser mudado a qualquer tempo 
(arts. 1.857 e 1.858, do CC). 

 

Em relação à capacidade de testar, a lei civil exige o pleno discernimento: 

 
 

“Art. 1.860. Além dos incapazes, não podem testar os que, no ato de fazê-lo, não tiverem pleno 
discernimento. 

 

Parágrafo único. Podem testar os maiores de dezesseis anos. 

 
 

Art. 1.861. A incapacidade superveniente do testador não invalida o testamento, nem o testamento do 
incapaz se valida com a superveniência da capacidade.” 

 

 

 

 
Em se tratando de testamento público, a lei exige: 

 

“Art. 1.864. São requisitos essenciais do testamento público: 

 
 

I - ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações 
do testador, podendo este servir-se de minuta, notas ou apontamentos; 

 
 

II - lavrado o instrumento, ser lido em voz alta pelo tabelião ao testador e a duas testemunhas, a um só 
tempo; ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial; 

 

III - ser o instrumento, em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. 

 
 

Parágrafo único. O testamento público pode ser escrito manualmente ou mecanicamente, bem como ser 
feito pela inserção da declaração de vontade em partes impressas de livro de notas, desde que rubricadas 
todas as páginas pelo testador, se mais de uma. 

 
 

Art. 1.865. Se o testador não souber, ou não puder assinar, o tabelião ou seu substituto legal assim o 
declarará, assinando, neste caso, pelo testador, e, a seu rogo, uma das testemunhas instrumentárias. 

 
 

Art. 1.866. O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu testamento, e, se não o souber, 
designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. 

 
 

Art. 1.867. Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será lido, em voz alta, duas vezes, uma 
pelo tabelião ou por seu substituto legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador, 
fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.” 
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In casu, constam dos autos os dois testamentos públicos mencionados pelo autor (ID 11887698, p. 7 e ID 
11887701, p. 2). 

 
 

Como o testador não deixou filhos, em seu primeiro testamento, datado de 08/10/2008 (ID 11887698, p. 
7), ele dispôs de todos os seus bens em favor de Julia (10%), Jales (10%), Michelle (10%), Aleverson 
(30%, autor) e Irme (40%) e, acaso esta não continuasse a conviver e a zelar do bem-estar dele até o seu 
falecimento, o percentual devido a ela seria repartido em partes iguais aos outros beneficiários. O ato foi 
subscrito pelo próprio sr. Oliveira, que há época contava com 81 anos de idade, e foi presenciado pelas 
testemunhas Jerônimo e Inez, esta última ouvida pelo juízo singular (ID 11887749, p. 3). 

 
 

No segundo testamento, datado de 26/02/2014, o sr. Oliveira manteve as disposições em favor de Julia, 
Jales e Michelle e excluiu o beneficiário Aleverson (autor), conferindo à sra. Irme o percentual de 70% 
de todos os seus bens e fazendo constar que revogava os termos do testamento anterior (ID 11887701, p. 
2). A digital do testador, que contava com 87 anos de idade, foi colhida em substituição à sua assinatura 
e o ato foi presenciado pelas testemunhas Inez, Eliana e Jarson (ID 11887760, p. 2-4). 

 
 

Em 25/06/2014 a sra. Irme ajuizou ação de interdição do sr. Oliveira (proc. nº 2014.07.1.020100-8 – ID 
11887701, p. 5), na qual assim descreveu: “há necessidade da presente interdição, pois, o interditando 
não possui o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo incapaz de reger sua 
pessoa e seus bens, porquanto portador de deficiência mental (senilidade com demência senil), conforme 
relatórios médicos e resumo de alta hospitalar em anexo. (...)”. 

 
 

É sob este enfoque que o autor postula a nulidade do segundo testamento, confeccionado quatro meses 
antes da ré postular a interdição do testador. 

 
 

Dos autos também se extrai que o sr. Oliveira, em 19/09/2014, contava com 87 anos de idade e foi 
ouvido perante o juízo da ação de interdição, tendo assinado o termo de depoimento, e assim declarado 
(ID 11887718, pp. 1-2): 

 
 

“que tem problema de audição nos dois ouvidos; que tem problema de visão e só vê sombras; que se 
chama Oliveira da Silveira Machado; que nasceu na roça, no dia 31/01/1927; que está com 80 anos; que 
não chegou a completar nem o primeiro ano do fundamental; que sabia ler e escrever, mas agora não 
consegue pelo problema na vista; que não tem filhos; que esqueceu o nome da Presidenta do Brasil; que 
seus pais são falecidos; que não sabe fazer cálculos matemáticos; que torcia para o Cruzeiro, mas agora 
não quer saber de time nenhum; que já experimentou usar aparelho auditivo, mas não deu certo; que vive 
há dez anos com Irme; que a considera sua esposa; que recebe R$ 740,00 por mês; que não sabe de quem 
recebe esse valor porque é a Irme quem resolve esses problemas; que Irme resolve tudo para o 
interrogando; que mora com sua mulher e mais um ‘peão’ que ajuda a fazer as coisas em casa, Maicon; 
(...) que Aleverson Tavares da Silveira, salvo engano, é seu sobrinho; que não quer saber de ninguém de 
sua família para tomar conta de si; que a sua família só quer tomar conta de seu patrimônio; que não quer 
saber de ninguém de sua família; (...) que não quer saber mais de Aleverson tomar conta d sua fazenda e 
quer que ele saia de lá; que se sente feliz com Irme; que não quer ‘dominação’ de ninguém, de sobrinho, 
de irmão, de irmã, de nada; que lhe foi mostrada uma cédula de cinco reais e a reconheceu prontamente; 
que tem dinheiro no bolso, cerca de R$ 80,00; que se for contar erra porque está escuro; que perguntado 
se daria o dinheiro ao Magistrado, o depoente disse que se não precisar e sua mulher também não 
precisar veria se poderia dar o dinheiro; que Aleverson é ‘esperto’ e quer a fazenda do depoente para ele; 
que os parentes do depoente nunca cuidaram dele; que alguma vez por acaso o levaram ao hospital; que 
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os seus parentes querem suas coisas, mas elas pertencem ao interrogando e foram obtidas com muito 
trabalho; que os seus parentes têm é que se esforçar para obter as coisas; (...) que não quer deixar nada 
para aquelas pessoas que não cuidam do interrogando; que pretende ajudar e deixar as coisas para a 
pessoa que lhe dá a comida na boca, que cuida de si, no caso a sua mulher Irme; que Irme faz tudo para o 
interrogando; que se não puder mais cuidar dos seus negócios quer que a sua mulher Irme cuide de seus 
negócios; (...)” 

 

 

 

 

Dos mesmos autos, consta o Relatório Técnico, elaborado pela equipe do Setor de Análise Psicossocial 
deste Tribunal em 12/08/2014, donde se extrai as seguintes considerações (ID 11887701, pp. 13-18): 

 
 

“(...) 11. Em um segundo momento, foi possível conversar com o sr. Oliveira. A conversa ficou um 
pouco prejudicada por conta do comprometimento auditivo do idoso. Todavia, em linhas gerais, o sr. 
Oliveira contou que é bem cuidado pela sra. Irme e que ela atende a todas as suas necessidades de saúde. 
Pontuou que seu único descontentamento em relação à companheira diz respeito ao fato de ela não ficar 
ao lado dele todo o tempo lhe fazendo companhia. 

 
 

12. Questionado sobre outros familiares, o idoso se alterou quando tentamos abordar seu relacionamento 
com o sr. Aleverson. O idoso chamou o sobrinho de ‘vagabundo’ e disse que ele lhe deve, mas não paga, 
se referindo ao lucro da fazenda que não seria repassado para ele. 

 

IV – Análise e Conclusões: 

 
 

22. Em resposta ao despacho ministerial, apresenta-se parecer social quanto as atuais condições do idoso, 
sr. Oliveira da Silveira Machado. Com a realização de visita domiciliar, verificou-se que o idoso convive 
maritalmente com a sra. Irme Lacerda há cerca de 06 anos e nunca teve filhos. O sr. Oliveira tem quadro 
clínico de demência senil, associado a outros comprometimentos de saúde que o impossibilitam de 
realizar de forma independente as atividades de vida diária (AVD´s). 

 
 

23. Considerando tal quadro de saúde, nossos questionamentos caminharam no sentido de levantar como 
tem sido o cuidado com o idoso e os resultados foram de que o sr. Oliveira tem contado com a 
assistência de sua companheira, sra. Irme, em tempo integral, assim como de cuidados hospitalares, 
quando necessários. A sra. Irme revelou que deixou de trabalhar para cuidar do sr. Oliveira e que conta 
com a ajuda da esposa de seu sobrinho, que também está morando na residência, para a realização das 
atividades domésticas. 

 
 

26. Sobre a questão financeira e patrimonial, verificou-se que tem sido o aspecto mais polêmico do 
cotidiano do idoso, pois, tanto a companheira do idoso, quanto seus familiares, desconfiam 
reciprocamente da postura do outro. O sr. Aleverson afirma que não acredita que a sra. Irme esteja 
realizando uma administração adequada da vida financeira do sr. Oliveira; a sra. Irme, por sua vez, crê 
que o sr. Aleverson não esteja repassando os lucros da fazenda de forma correta. Quanto a esse ponto, 
considerando que a curatela provisória fora deferida recentemente (julho/2014), defende-se a importância 
da prestação de contas dos rendimentos do idoso, de modo a zelar pela adequada administração de sua 
vida financeira. 

 
 

27. No que diz respeito à dificuldade de um relacionamento harmonioso entre a sra. Irme e os familiares 
do idoso, acredita-se que todos tem uma representação afetiva para ele e que não seria justo que o sr. 
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Oliveira tivesse que abrir mão dessa interação. Se de um lado, a Sra. Irme representa a figura do 
companheirismo e do cuidado – o que ficou bem evidente na visita – por outro lado, a sra. Marlene e o 
sr. Aleverson tem relação direta com a história de vida do idoso e são algumas de suas referências 
familiares. (...)” 

 

 

 

 
Também do laudo médico-pericial, se extrai da conclusão (ID 11887701, pp. 19-24): 

 
 

“Periciando, hoje conta com 87 anos de idade, vem apresentando alterações de saúde, sobretudo, física 
(hipertensão, diabetes, transtorno bronco-pulmonar, audição, visão e locomoção), mas que mantem 
preservada a capacidade de entendimento. 

 
 

Vindo de uma criação familiar rígida, trabalhou na ‘roça’ desde criança, não estudou suficientemente, 
mas aprendeu a lidar com o trabalho, fazendo deste uma fonte de seu sustento. 

 
 

Hoje, sente-se extremamente ameaçado diante da ideia de perder o que lhe pertence, e isso vem 
perturbando sua saúde física e mental. 

 
 

O psiquismo do periciando, apesar dos seus problemas de saúde, encontra-se adequado à sua idade e não 
apresenta sintomatologia demencial. 

 
 

Necessita de ajuda de terceiros, principalmente devido à baixa visão e audição, mas não pode ser 
considerado totalmente incapaz. 

 
 

Importante ressaltar que a sua criação foi pautada na rigidez e valores pessoais determinantes. Pode-se 
precisar que ser apontado como pessoa totalmente incapaz poderá provocar um quadro depressivo grave, 
de retorno difícil, podendo levar ao desinteresse pela vida e consequente óbito. 

 
 

Portanto, o periciando é pessoa que possui capacidade reduzida para cuidar da própria pessoa administrar 
seus bens. (...)”. (sublinhado do original e nosso). 

 

 

 

 

 

Nos presentes autos, das testemunhas que foram ouvidas, há que se destacar que o sr. José (tabelião), 
apesar de ter recebido o sr. Oliveira em dias anteriores à confecção do segundo testamento, não teve seu 
nome anotado no referido documento; a sra. Inez (dona de imobiliária que administrava os imóveis do sr. 
Oliveira) esteve presente na confecção dos dois testamentos e relatou acerca do discernimento do 
testador nas duas ocasiões, tendo seu nome anotado como testemunha do ato; o sr. Jason e a sra. Eliane 
(advogada do sr. Oliveira), ambos casados, testemunharam a confecção do segundo testamento e a 
capacidade de discernimento do testador; a sra Marlene, genitora dos demais herdeiros testamentários 
(Jales, Julia e Michelle, partes nos autos, e que anuíram à pretensão do autor), declarou que o sr. Oliveira 
apresentava lapsos de memória e que não se lembrava de algum médico questionar a lucidez do sr. 
Oliveira enquanto ele estava internado (ID 11887749, pp. 2-3; ID 11887760, pp. 2-4). 
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Por sentença, o julgador assim expôs sua compreensão acerca do caso concreto: 

“Passo à análise do mérito. 

No que diz respeito ao mérito, razão não assiste ao requerente. 

 
 

No primeiro momento, analiso o prontuário juntado aos autos por linha, apresentado pelo hospital 
Anchieta. Compulsando a vasta documentação, observo que as internações do falecido não dizem 
respeito a qualquer quadro que demonstre incapacidade do falecido, ainda que parcial. 

 
 

Observo que nas primeiras fichas de atendimento há a indicação de que seria portador de Alzheimer, em 
documentos datados do ano de 2013, informação essa que foi excluída nos atendimentos posteriores, em 
especial nos relatórios médicos apresentados pelo hospital. Ademais, repiso que não há no prontuário 
qualquer diagnóstico de Mal de Alzheimer ou outra doença incapacitante. 

 
 

Os demais documentos apresentados nos autos também demonstram capacidade do "de cujus" quanto 
aos atos da vida civil. 

 
 

Em sua entrevista, nos autos da ação de interdição que tramitou junto à 3ª Vara de Família, Órfãos e 
Sucessões de Taguatinga, o falecido demonstrou discernimento a respeito de diversos assuntos, em que 
pese não saber quem era o presidente da República ou mesmo de onde advinha sua remuneração, 
conforme é possível se observar no documento de fls. 79/80. 

 
 

Ao ser realizada a perícia médica, observou-se que "o periciando tem consciência de suas limitações e 
necessidade de cuidados. O mesmo é pessoa senil, mas não tem patologia psíquica constatada", fl. 83, 
item 9. Concluiu-se que a idade e as dificuldades fisiológicas eram os fatores limitadores do extinto. 

 
 

Em audiência, foi ouvido o tabelião do Cartório do 6º Ofício de Notas, que informou que teve contato 
pessoal com o testador e que "ele aparentava estar no pleno gozo de seu discernimento, não aparentou 
estar sob coação; indagado por mim se essa alteração era de sua livre vontade, ele confirmou", fl. 182. 

 
 

Uma das testemunhas dos testamentos também foi ouvida em Juízo e afirmou que "ele me pediu para eu 
ser testemunha no primeiro testamento que ele fez, e também nesse segundo testamento; eu não notei 
declínio na capacidade de discernimento dele; Oliveira estava muito lúcido nos dois testamentos, 
aparentava ter pleno discernimento do teor do testamento; (...) quando o tabelião leu o testamento o 
testador demonstrou entender e confirmou sua vontade", fl. 183. 

 
 

O que restou demonstrado nos autos, tanto no prontuário apresentado pelo hospital Anchieta quanto na 
oitiva de testemunhas, era a debilidade visual e auditiva, que não era completa, conforme comprovado 
nos autos. 

 
 

A testemunha Jarson Pacheco afirmou que "Oliveira tinha dificuldade de audição e de visão, que eram 
superadas com a fala em tom mais alto, e com a aproximação do objeto ao rosto; o testamento foi lido e 
explicado pelo tabelião para Oliveira, que demonstrou entender o seu teor e confirmou que o testamento 
era a vontade dele", fl. 205. 
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A testemunha Eliane Fonseca também afirmou que "ele tinha problema de visão em decorrência da 
diabetes, tinha que aproximar o objeto do rosto dele; Oliveira me disse que queria falar com o juiz sobre 
os bens dele, que ele queria deixar para a mulher dele; no dia anterior à lavratura da escritura de 
testamento, Oliveira foi ao Cartório, e conversou longamente com o tabelião; no dia seguinte retornamos 
ao Cartório (...) e o tabelião confirmou novamente se aquela era a vontade de Oliveira, antes de lavrar a 
escritura de testamento", fl. 206. 

 
 

Desta forma, é de fácil percepção que as limitações do falecido decorreram de sua idade, e a deficiência 
visual e auditiva não eram óbices ao seu entendimento quanto à questão atinente à revogação do primeiro 
testamento e com relação ao segundo testamento que foi firmado pelo "de cujus" em favor, também, de 
sua companheira, razão pela qual não resta comprovada a incapacidade do testador, e pela qual não 
merece prosperar o pedido autoral. 

 
 

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, I do 
Código de Processo Civil. 

 
 

Custas processuais e honorários advocatícios pelo requerente, sendo que fixo estes em favor da advogada 
da requerida Irme Lacerda em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. Não obstante, 
fica suspensa a cobrança, já que o autor é beneficiário da justiça gratuita. 

 
 

Dê-se vista ao Ministério Público. 

 
 

Transitada em julgado a sentença, traslade-se cópia para os autos do Arrolamento nº 2016.07.1.000444-9 
(CNJ 0000427-48.2016.8.07.0007), e para os autos da ação de abertura, registro e cumprimento de 
testamento nº 2016.07.1.001058-4 (CNJ 0001017-25.2016.8.07.0007). 

 
 

Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente.” 

 

 

 

 
Dos autos, extrai-se, de fato, que o sr. Oliveira apesar da idade avançada, das restrições parciais auditivas 
e visuais, da saúde debilitada que o levou à diversas internações hospitalares, não apresentava déficit em 
sua capacidade de discernimento, nem quando da confecção do segundo testamento, nem posteriormente. 

 
 

O objeto da interdição, promovida pela companheira do sr. Oliveira, dizia respeito aos cuidados físicos 
com este e à administração de seus bens, pois o depoimento que o mesmo prestou diante daquele juízo 
(ID 11887718, pp. 1-2) mostrou que estava consciente da realidade, conquanto não soubesse quem seria 
o presidente do País, informação que pode não interessar a muitas pessoas e nem afetar suas vidas e 
rotina diária. 

 
 

Não se pode confundir senilidade com demência. 
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A condição de idoso se relaciona com a senilidade, de forma natural, pois se trata de desgaste do corpo 
pelo decorrer dos anos, e isso interfere em diversos órgãos e na independência física da pessoa. Já a 
demência, que pode ou não apresentar-se na fase idosa, se relaciona ao estado mental que se torna 
confuso e dissociado da realidade. 

 
 

O sr. Oliveira, quando da confecção do seu segundo testamento, manifestou sua vontade em excluir o 
autor do rol de favorecidos com seus bens, de forma consciente. 

 
 

Perceba-se que o sr. Oliveira tinha 81 anos quando testou pela primeira vez, 87 anos quando testou pela 
segunda vez, e veio a falecer aos 89 anos, devido a complicações advindas do diabetes e da hipertensão 
arterial que já o acometiam ao longo da vida (ID 11887700). 

 
 

Apesar das referências no prontuário médico do ‘de cujus’ que o mesmo seria portador de Alzheimer, tal 
não se fez acompanhar de qualquer laudo ou avaliação especializada, se tratando de mera referência sem 
respaldo, tendo o juízo se ocupado em enfrentar o tema na sentença e consignado que a informação não 
foi consignada em relatórios posteriores, o que também foi observado pelo Procurador de Justiça. 

 
 

Consta em diversas passagens do prontuário médico do sr. Oliveira referencias que ele era paciente 
‘consciente’, ‘orientado’ e ‘verbalizando’, evidenciando estar em gozo de sua capacidade de 
discernimento. 

 
 

Adrede a isso que o segundo testamento foi lavrado em 26/02/2014, em 19/09/2014, durante sua oitiva 
pelo juízo da ação de interdição, o sr. Oliveira mostrou coerência e discernimento em seu depoimento e, 
ao ser avaliado por perito-médico restou atestado em 01/12/2014 (ID 11887701, pp. 19-24), que ele 
mantinha “preservada sua capacidade de entendimento”, de modo que seu “psiquismo apesar dos seus 
problemas de saúde, encontra-se adequado à sua idade e não apresenta sintomatologia demencial” (ID 
11887701, pp. 19-24). Revela-se, portanto, que mesmo após a lavratura do segundo testamento, a 
capacidade de discernimento do sr. Oliveira se manteve regular. 

 
 

Dessa maneira, constatado que o testador detinha capacidade para exprimir, livre e conscientemente, sua 
vontade de dispor do próprio patrimônio, que o documento lhe foi lido pelo Tabelião na presença de 
testemunhas e que não restaram comprovados quaisquer elementos nos autos que possam desconstruir a 
vontade manifestada no segundo testamento, lavrado em 26/02/2014, o referido testamento deve ser 
considerado válido (ID 11887701, pp. 1-2). 

 
 

Neste sentido: 

 
 

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESTAMENTO. FORMALIDADES 
LEGAIS NÃO OBSERVADAS. NULIDADE. 

 
 

1. Atendido os pressupostos básicos da sucessão testamentária - i) capacidade do testador; ii) 
atendimento aos limites do que pode dispor e; iii) lídima declaração de vontade - a ausência de umas das 
formalidades exigidas por lei, pode e deve ser colmatada para a preservação da vontade do testador, pois 
as regulações atinentes ao testamento tem por escopo único, a preservação da vontade do testador. 
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2. Evidenciada, tanto a capacidade cognitiva do testador quanto o fato de que testamento, lido pelo 
tabelião, correspondia, exatamente à manifestação de vontade do de cujus, não cabe então, reputar como 
nulo o testamento, por ter sido preterida solenidades fixadas em lei, porquanto o fim dessas - assegurar a 
higidez da manifestação do de cujus -, foi completamente satisfeita com os procedimentos adotados. 

 
 

3. Recurso não provido. 

 
 

(REsp 1677931/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 
22/08/2017).” 

 

 

 

 
No que pertine à pretensão do apelante em prequestionar a matéria debatida nos autos em relação ao 
disposto nos arts. 5º, incisos LIV e LV, art. 93, inciso IX da Constituição da República e arts. 369 a 371 
do Código de Processo Civil, há que se consignar que o juízo sentenciante deu efetiva aplicabilidade aos 
princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, permitindo a oportuna 
manifestação das partes e considerando-as quando proferiu decisões e sentenciou, tendo apreciado 
livremente a prova e encontrado fundamentos suficientes à prolação do decreto sentencial. 

 
 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo. 
 
 

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, porque fixados no patamar máximo na origem. A 
cobrança dessa rubrica permanecerá sobrestada, ante os efeitos da gratuidade de justiça conferida ao 
autor. 

 

É o voto. 

 

 

 
 

A Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO - 1º Vogal 

Com o relator 

O Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2º Vogal 

Com o relator 

 

 
 

DECISÃO 
 

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME. 


