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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por escopo o estudo do instituto da indignidade, que consiste em uma das formas 
legalmente previstas para exclusão de um herdeiro ou legatário da sucessão, em razão da prática de atos 
criminosos, ofensivos ou reprováveis, em desfavor da vida, da honra e a liberdade do de cujus ou de seus 
parentes. Através da análise de doutrinas, jurisprudência e do próprio ordenamento jurídico pátrio, visando à 
concentração do maior número de informações pertinentes acerca da temática, busca-se, então, discorrer de 
modo sucinto e didático sobre suas hipóteses de incidência, trâmites inerentes à sua aplicação, legitimados 
à propositura da ação declaratória de indignidade, bem como os efeitos cíveis oriundos desta, além de 
levantar questões como a reversibilidade e o perdão do indigno. Por fim, contextualizar o assunto por meio 
da demonstração de exemplos práticos e sua ocorrência no caso concreto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Sucessão; Herdeiro Indigno; Legatário.  

 
1 INTRODUÇÃO 

 
Prevista no ordenamento jurídico pátrio entre os artigos 1.814 a 1.818 do Código 

Civil Brasileiro, a indignidade consiste em uma espécie de pena civil, que retira o direito do 
herdeiro ou legatário de participar da sucessão, em razão da prática de atos criminosos, 
ofensivos ou reprováveis, em desfavor da vida, a honra e a liberdade do de cujus ou de 
seus familiares.  

Conforme elucida Carlos Maximiliano (1952, p.21), “Direito das Sucessões, em 
sentido objetivo, é o conjunto de normas reguladoras da transmissão dos bens e obrigações 
de um indivíduo em consequência de sua morte. No sentido subjetivo, mais propriamente 
se diria – direito desuceder, isto é, de receber o acervo hereditário de um defunto”. 

Logo, entende-se que a relação entre sucessão e indignidade, é que, esta, priva o 
direito de participação naquela. Portanto, a indignidade é um instituto que visa à punição 
do indivíduo que externa desapreço e menosprezo contra o autor da herança ou seus 
familiares, tornando-o, por uma questão de ética, moral e legal, inapto a participar da 
partilha de bens, advindos do patrimônio da pessoa ofendida. 

Nas palavras de Flávio Tartuce (2017, p.68) a existência do instituto da indignidade 
se lastreia na necessidade que o direito tem, de trazer “mecanismos de coerção contra a 
maldade, a traição, a deslealdade, a falta de respeito, a quebra da confiança e outras 
agressões praticadas em clara lesão à dignidade humana, um dos fundamentos da 
Constituição da República, encartado no seu art. 1.º, III”. 

 Assim, o objetivo da declaração de indignidade, implica em um modo de se alcançar 
a justiça na seara sucessória.  

O instituto em questão se concretiza por meio do ajuizamento de uma ação 
declaratória de indignidade, na esfera cível, que pode ser proposta tanto pelos demais 
herdeiros, quanto pelo Ministério Público, este, somente nas circunstâncias previstas no 
parágrafo 2º, do artigo 1.815 do CC, recentemente introduzido após a vigência da Lei 
13.523/2017.  

Trata-se de um processo de conhecimento, de rito ordinário. Assegura-se o 
contraditório e a ampla defesa. Logo, a exclusão da herança por indignidade não é efeito 
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automático da sentença penal condenatória, todavia, importante mencionar que a sentença 
penal fará coisa julgada no cível caso for decidido de maneira definitiva pela inexistência 
do fato, pela negativa de autoria ou que reconheça a alguma excludente de ilicitude. 

Faz-se necessário elucidar que não é qualquer ofensa física ou verbal, que tem 
condão de fundamentar a ação declaratória de indignidade. É imprescindível observar o rol 
taxativo de situações elencadas no artigo 1.814 do diploma civilista, para então, legitimar o 
início da demanda. 

O Artigo 1.814 do CC, ao longo de seus incisos, afirma que serão excluídos da 
sucessão o herdeiro ou legatário que I - houverem sido autores, coautores ou partícipes de 
homicídio doloso ou tentativa deste, contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu 
cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente; II - que houverem acusado 
caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra, 
ou de seu cônjuge ou companheiro; III - que, por violência ou meios fraudulentos, inibirem 
ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última 
vontade. 

No tocante às condutas descritas no inciso I, aludem-se à penalidade civil imposta 
nos casos de homicídio doloso consumado ou tentado, em desfavor do autor da herança, 
seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente, fazendo-se imprescindível que o 
indigno tenha figurado como autor, coautor ou partícipe do crime. A título de exemplificação, 
imagine que um sujeito, com o auxílio do filho do autor da herança, tira a vida da madrasta 
(esposa de seu pai). No caso em tela, é possível que haja a retirada do direito de herança 
do filho, por ele ter atentado contra a vida de uma pessoa que tenha relação com a herança. 

Vale mencionar que, tanto o homicídio culposo quanto os casos de excludentes de 
ilicitude tutelados no Código Penal, não são motivos de afastamento do direito de suceder 
do herdeiro que o vier a praticar. 

Já no tocante ao inciso II, tem-se os crimes contra a honra, que implicam na injúria, 
difamação ou calúnia em juízo, contra o dono da herança, sendo necessária a acusação 
caluniosa na seara criminal, consolidada através de queixa ou mediante representação ao 
Parquet. Vale esclarecer que há controvérsia quanto à necessidade de condenação do 
herdeiro pelos crimes acima mencionados. Doutrinadores como Flávio Tartuce, Maria 
Helena Diniz e Silvio Rodrigues se posicionam a favor da imprescindibilidade da 
condenação criminal prévia do herdeiro, para que se possa requerer sua indignidade. Já 
Paulo Lôbo afirma que tal pré-requisito não se faz necessário. Vale mencionar, também, 
que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela dupla sentença, no ano de 2011. 

Quanto ao inciso III, aborda os crimes que atingem a liberdade do autor da herança 
de testar. Nesta hipótese, apenas o autor da herança pode ser a vítima, de modo a não 
configurar indignidade se cometido contra seus familiares. Destarte, caso algum herdeiro 
frustre a faculdade do autor da herança de testar, estar-se-á diante um caso de exclusão 
da sucessão. Serve como exemplo, se a filha, a fim de não levar ao conhecimento do 
Estado, incendeia o testamento redigido pelo genitor. O legislador vislumbrou a segurança 
da autonomia de disposição do autor da herança de testar, castigando o beneficiário que 
violar essa faculdade, retirando-o da sucessão. 

Portanto, não cabe interpretação extensiva ou por analogia quando o assunto 
concerne à exclusão da sucessão. Isto, pois o instituto priva o indivíduo do direito de 
herança, que é previsto na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXX, e sua 
implicação no caso concreto deve se restringir às situações previamente elencadas. 

A jurisprudência pátria comunga do entendimento empregado no presente trabalho. 
É válido trazer à baila, um julgado recente do Egrégio Tribunal de Justiça carioca que, em 
sede de apelação, frisou ser o rol elencado no artigo 1.814 do Código Civil, de caráter 
taxativo.  

Observe parte da ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDIGNIDADE. CRIME DE 
HOMICÍDIO PRATICADO PELO ESPOSO DA DE CUJUS DEMONSTRADO. 
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NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA ADJUDICAÇÃO FEITA PELO INDIGNO. 1. A 
indignidade é uma pena aplicada ao sucessor que pratica atos indignos contra o autor da 
herança, taxativamente previstos na lei, não sendo permitida interpretação extensiva. 
Inteligência do art.1.814, do Código Civil. [...] (Apelação Cível n.º 700080205461, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Sérgio Fernando de Vasconcellos 
Chaves, Julgado em 29/05/2019). 

Importante ressaltar que a declaração de indignidade tem um prazo para ser 
proposta. Prevê o parágrafo único do artigo 1.815 do Código Civil que o direito de demandar 
a exclusão do herdeiro ou legatário se extingue em um prazo decadencial de quatro anos, 
contados a partir da abertura da sucessão. 

Os efeitos da sentença proveniente desta modalidade de ação são “ex tunc” e 
personalíssimos. Ou seja, retroagem à data de abertura da sucessão, e somente abrange 
o indivíduo reconhecido como indigno, e não seus descendentes (caso os tenha).  

Os bens que forem proibidos ao herdeiro declarado indigno são denominados 
ereptícios. E, não tem o herdeiro indigno, nenhum direito ao usufruto, nem administração, 
tampouco a sucessão eventual de tais bens. 

Todavia, as consequências inerentes ao instituto não são irreversíveis, já que prevê 
o artigo 1.818 do Código Civil a possibilidade do indigno ser perdoado pelo ofendido.  

A “reabilitação do indigno”, como pode ser chamada, é um ato privativo e formal, que 
derroga os efeitos trazidos pela declaração de indignidade. Portanto, por meio de uma 
declaração expressa insculpida em um testamento ou outro ato autêntico, pode o ofendido 
perdoar o herdeiro indigno. 

O perdão é irretratável, e não pode ser impugnado pelos demais herdeiros. Outra 
hipótese de perdão é se o autor da herança contemplar o indigno em testamento, mesmo 
ciente da ofensa. Mas, nessas circunstancias, o herdeiro somente fará jus ao montante a 
ele direcionado no testamento. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Primeiramente, fora realizada a seleção das obras que abordavam com mais 
precisão o tema escolhido para, em seguida, serem coletadas e eleitas as citações e ideias 
que promovessem uma forte sustentação do trabalho científico. 

Após o estudo sistemático das obras, das teorias doutrinárias e jurisprudenciais, 
devidamente organizado e traduzido mediante arquivos e anotações, procedeu-se a 
elaboração do resumo expandido. 

Em seguida, feitas as correções pelo orientador, serão efetuados os ajustes 
necessários e, finalmente, a confecção da versão final do trabalho e a sua entrega à 
instituição. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A pesquisa fora de suma importância para o aprimoramento do aprendizado acerca 
deste instituto tão interessante, que está inserido no direito sucessório. Sabe-se que casos 
que chocam a sociedade, como o ocorrido em 2002 envolvendo o assassinato de Manfred 
e Marísia von Richthofen pela própria filha, na época, estudante de direito, Suzane Von 
Richthfen, com auxílio de seu ex-namorado e cunhado, são bastante polêmicos, e 
despertam em grande parte da população o anseio em conhecer os trâmites jurídicos sobre 
a questão e entender qual o desfecho, e as consequentes punições que serão aplicadas ao 
indivíduo capaz de cometer uma atrocidade em desfavor de um familiar. Trazer à tona a 
existência do instituto da indignidade é importante para esclarecer que o herdeiro ou 
legatário que praticar qualquer conduta entre as elencadas no artigo 1.814 do Código Civil. 
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Que atentem contra a integridade física ou psíquica do autor da herança, será punido na 
esfera cível, e não terá direito sucessório algum. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de todo o exposto, e resumindo os resultados de um intenso estudo 

doutrinário, jurisprudencial e legal acerca da temática abordada, pode-se ter uma boa noção 
acerca do conceito de indignidade, sua aplicação, trâmites legais, efeitos e consequências, 
além de uma vasta compreensão no que tange às suas hipóteses taxativas de incidência. 
Pode-se concluir, então, que o instituto da indignidade serve como uma espécie de punição 
na área cível para aquele herdeiro ou legatário que atenta contra a integridade física ou 
psíquica do autor da herança. Ou seja, aquele que praticar alguma das condutas descritas 
no artigo 1.814, não ficará incólume no âmbito civil, de eventual punição.  
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