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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise acerca da legitimidade 

que o Ministério Público tem para propor a ação de indignidade. O estudo começa com a 

explicação do conceito e a origem da sucessão e quais as hipóteses de exclusão, abordando 

ainda o conceito de cada uma delas. Posteriormente, o estudo trata da ação programada pelo 

Ministério Público, quando ela pode ser proposta e de que forma, começando com seu conceito, 

explicando sua finalidade, competência e procedimentos. Por fim, buscou-se trazer casos 

concretos em que o Ministério apresentou essa ação.  A metodologia adotada para realização 

deste estudo foi à técnica de revisão bibliográfica, pelo meio de diferenciados doutrinadores de 

Direito Civil, bem como na legislação brasileira relacionada com o assunto deste estudo. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Indignidade; Ministério Público; Direito Civil. 

 

ABSTRACT: The present work aims to carry out an analysis about the legitimacy that the 

Public Ministry has to propose the action of indignity. The study begins with an explanation of 

the concept and the origin of the succession and the hypotheses of exclusion, also addressing the 

concept of each one. Subsequently, the study deals with the action programmed by the Public 

Ministry, when it can be proposed and how, starting with its concept, explaining its purpose, 

competence and procedures. Finally, we sought to bring concrete cases in which the Ministry 

presented this action. The methodology adopted to carry out this study was the technique of 

bibliographic review, by means of differentiated indoctrinates of Civil Law, as well as in the 

Brazilian legislation related to the subject of this study. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como finalidade trazer as hipóteses da exclusão dos 

herdeiros em relação à sucessão. O projeto discutirá ainda, sobre atos atentados contra 

vida, à honra ou à liberdade, praticado pelos herdeiros ou legatários contra o autor da 

herança ou seus familiares, na qual o herdeiro poderá ser excluído da sucessão pelo 

próprio autor da herança ou pelos demais herdeiros.  

Há duas formas de excluir o herdeiro da sucessão: a indignidade e a deserdação. 

Em ambos, o herdeiro não faz jus para merecer a sua parte da herança, já que existe um 

sentimento de gratidão em relação aos herdeiros com o falecido ou mesmo com seus 

parentes que, com relação ao excluído por indignidade ou deserdação, entende-se não 

existir.  

A indignidade está prevista nos casos do artigo 1.814 e seguintes do Código 

Civil, e tem como finalidade punir quem atenta contra o autor da herança, para com um 

único fim, usufruir dos bens que o mesmo deixaria.  

Assim, para que o herdeiro seja excluído da sucessão, é necessário apresentar à 

ação e que a mesma tenha sentença proferida e, como se trata de matéria de alta 

indagação, a referida ação declaratória de indignidade, tem que ser feita por quem tenha 

legítimo interesse na sucessão, como o co herdeiro, o legatário, o Município, o Distrito 

Federal, a União e até o credor, e em regra movida contra o próprio herdeiro, que 

praticou o ato que levou a tal exclusão.  

No caso da deserdação, o fato ocorre por única vontade do autor da herança, 

através de testamento expresso, desta forma o autor da herança pode se “defender” de 

quem por algum ato ou motivo o cause algum dano físico ou moral. Além de constar no 

art. 1.814 do CC/02, a deserdação está prevista também no art. 1.961 e seguintes do 

diploma civil, no qual prevê que o autor da herança pode excluir o herdeiro necessário 

quando este cometer atos específicos como a ofensa física, injúria grave, relações 

ilícitas com seus parentes e desamparo.  

 No tocante ao desenrolar do trabalho, preliminarmente o estudo realizará uma 

revisão acerca dos institutos que levam a exclusão do herdeiro na herança, assim 

verificando se o herdeiro poderá ser excluído por razão qualquer indagada pelo autor da 

herança. Sendo assim, a codificação civil foi à base do presente trabalho, não podendo 
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deixar de lado a Constituição Federal, a relação entre o direito/ herança e o Princípio da 

dignidade da pessoa humana.  

Além disso, buscar-se-á apurar se o herdeiro indigno pode ser reabilitado, ou 

seja, se ele pode voltar a ser herdeiro e participar da sucessão. Por fim, o trabalho 

analisará a questão controversa da legitimidade do representante do Ministério Público 

para propor a ação de declaração de indignidade e seus desdobramentos, sem contudo 

ter qualquer pretensão de esgotar o assunto, mas apenas colaborar de forma singela no 

estudo do tema de tão grande relevância jurídica.  

 

2 O DIREITO DAS SUCESSÕES  

 

2.1 BREVE RELATO SOBRE A ORIGEM DO DIREITO DAS SUCESSÕES 

 

Normalmente ao se falar em sucessão, trata-se da mesma com relação aos bens 

materiais, passados a seus herdeiros como forma de se dar continuidade a propriedade 

privada da família. Segundo Diniz (2005, p. 44) “a origem biológica e antropológica 

ligados à hereditariedade são invocados para justificar a transmissão hereditária de 

bens”. Isto é, da mesma forma que o filho recebe do pai aspectos físicos, morais e 

psíquicos, deve ele receber o patrimônio como forma de consolidar a estrutura familiar.  

Na antiguidade, a sucessão se dava com transmissão para o filho homem 

excluindo a filha (irmã) da linha reta. Isso se dava porque no modelo de família 

patriarcal onde o filho deveria dar continuidade ao nome familiar, se entendia que, 

como a filha iria se casar logo, ela passaria a integrar a família do marido, assim 

“fazendo parte do patrimônio dele” (FUSTEL DE COULANGES, 1975).  Segundo 

Silvio Rodrigues (2013, p.21), em razão desta regra é que a sucessão, durante muito 

tempo, tem sido transmitida apenas pela linha masculina, pois, como o filho é o 

sacerdote da religião doméstica, é ele, e não a irmã, quem recebe o patrimônio da 

família. É esta, “portanto, a explicação da regra segundo a qual a herança se transmite 

ao primogênito varão”. 

  Com o passar dos tempos, com o direito romano à transmissão da sucessão ficou 

mais aberta, pois deu mais autonomia ao pater familia, posto que se permitiu que este 

atestasse sua vontade, para além do direito legítimo do herdeiro. Entretanto, se não 

exercesse antes da morte esse direito, a herança era devolvida após sua ocorrência, 

dividindo em três classes de herdeiros: Sui et necessarii (legítima), que eram os filhos 
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sob o poder do pai que se tonava sui iuris com a sua morte, incluindo-se nesta também 

os netos e, até mesmo a esposa; os Agnati proximus, que eram os parentes mais 

próximos do falecido, incluindo-se neste tipo os colaterais de origem exclusivamente 

paterna, como por exemplo, o irmão consanguíneo, o tio que fosse filho do avô 

paterno, o filho desse mesmo tio, próximos no momento da morte; e os Gentilis ou 

também conhecidos “membros dos gens”, que é o grupo familiar em sentido lato  

(FUSTEL DE COULANGES, 1975).   

A sucessão, com o Código Justiniano, passa a se fundamentar unicamente no 

parentesco, sendo eles, os descendentes, os ascendentes e, com concurso com os 

irmãos e irmãs bilaterais, irmãos e irmãs consanguíneos ou uterinos. E, ainda, com 

outros parentes colaterais (FUSTEL DE COULANGES, 1975).   

A expressão latina de cujus é abreviatura da frase de cujus sucessione, que 

significa “aquele de cuja sucessão (ou herança) se trata” (FUSTEL DE COULANGES, 

1975). No entendimento de Carlos Roberto Gonçalves (2011, p.21) é inegável:  

 

A importância das sucessões no direito civil. Porque o homem 

desaparece, mas os bens continuam; porque grande parte das relações 

humanas transmigra para a vida dos que sobrevivem, dando 

continuidade, via relação sucessória, no direito dos herdeiros, em 

infinita e continua manutenção da imagem e da atuação do morto, em 

vida, para depois da morte.  

 

Posto isto, buscou-se demonstrar de forma breve como se desenvolveu o direito 

das sucessões em alguns momentos da história que se entende importante ao melhor 

compreensão do tema central da presente pesquisa, ou seja, a questão da exclusão da 

sucessão por indignidade e a legitimidade do Ministério Público para propor a ação. 

 

2.2 CONCEITO 

 

Quando se fala em direito sucessório, entende-se como tal o conjunto de normas 

e princípios que regulam a transmissão em decorrência do evento morte, tirando assim a 

sucessão por ato entre vivos. Todavia, é nesse o momento que o patrimônio é 

transmitido aos seus sucessores, sejam eles herdeiros ou legatários, passando estes a 

assumir tanto o ativo quanto o passivo deixado pelo falecido. Na antiguidade, o culto 

aos ancestrais era uma prática religiosa comum entre as famílias, ficando assim 

denominado culto familiar, visto que cada família tinha sua religião específica, 
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independente do culto geral da sociedade. Com a morte do chefe da família, o herdeiro 

masculino passava a substituir o pai em todas as obrigações jurídicas e religiosas, dando 

seguimento ao culto doméstico. Esta função era atribuída tão somente ao filho homem 

primogênito ou varão, para quem a herança era transmitida na sua integralidade, ou seja, 

sem dividir a fortuna entre os vários filhos porventura existentes, a fim de manter a 

família com o mesmo status e poder (FUSTEL DE COULANGES, 1975).    

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 21) “da mesma forma, 

tinham convicção de que a felicidade durava enquanto existisse a família, motivo pelo 

qual o primogênito varão assumia a responsabilidade de perpetuar o culto doméstico 

através de seus descendentes”. 

Segundo entendimento de Silvio de Salvo Venosa (2013, p. 2), “deveria sempre 

haver um continuador da religião familiar, para que o culto não se extinguisse e, assim, 

continuasse íntegro o patrimônio. O lar não poderia nunca ficar abandonado, e, mantida 

a religião, persistiria o direito de propriedade”. 

 Como se pôde perceber, o direito de propriedade em sua integralidade estava 

intimamente ligado à religião, motivo pelo qual a continuação do culto familiar era de 

tamanha importância. Excepcionalmente admitiam a aquisição da propriedade fora do 

culto, “razão pela qual surge o testamento com destacada importância em Roma e nos 

povos antigos, assim como o instituto da adoção” (VENOSA, 2013, p.2). Apesar de sua 

existência desde a antiguidade, o direito hereditário encontrou críticas e resistência 

quanto a sua legitimidade e conveniência, principalmente advindas dos socialistas. Estes 

acreditavam que a forma de transmissão dos bens causa mortis, acabava gerando 

injustiça e desigualdade entre a população, pois eram transmitidos na sua totalidade a 

uma só pessoa, não levando em conta a existência dos demais herdeiros (CASSETARI, 

MENIN, HIRONAKA, 2008, p.27).  

 

2.3 ABERTURA DA SUCESSÃO 

 

A abertura da sucessão se dá com a morte da pessoa, transmitindo-se, desde 

logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (CC/02, art. 1784). Abrindo a 

transmissão, que por sua vez é espontânea e natural de acordo com o princípio da 

saisine, autoriza-se um confisco de bens do de cujus pelo herdeiro vocacionado, 

legítimo ou testamentário.  
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O herdeiro, independentemente de qualquer ato, ingressa na posse dos bens que 

constituem a herança do antecessor falecido, de forma imediata e direta, ainda que 

desconheça a morte do antigo titular. A transmissão da herança aos herdeiros é algo 

fundamental no direito sucessório, trazendo segurança aos herdeiros legítimos ou 

testamentários, desde que estejam dentro dos requisitos legais, sendo um deles a 

capacidade para suceder, ou seja, que os mesmos sejam capazes e não excluídos.  

A sucessão dá-se por meio de lei ou por disposição de última vontade (art. 1.786 

do CC/02). Quando acontece por disposição de última vontade, expressada em 

testamento chama-se sucessão testamentária; quando se dá em atributo de lei, afigura-

se sucessão legítima.   

De acordo com a lei, todos os familiares são herdeiros, entretanto, existem 

alguns herdeiros que são prioritários entre as demais, sendo este tipo de sucessão a 

legítima. Quando ocorre a morte, por exemplo, se o falecido não fez seu testamento 

especificando para quem iriam os seus bens, estes, por força de lei irão automaticamente 

para os seus descendentes, sendo eles os herdeiros necessários (parentes em linha reta); 

não havendo descendentes, aos ascendentes que também integram a categoria acima 

especificada. O cônjuge poderá concorrer à herança com estes herdeiros dependendo do 

regime de casamento (arts. 1.829, 1.832 e 1837 do CC/02) e na hipótese de não haver 

nenhum dos herdeiros necessários, a mesma poderá ficar para o cônjuge que ainda 

poderá concorrer com os colaterais até o quarto grau.  

 

2.4 MODALIDADES SUCESSÓRIAS  

 

Até o presente momento já é claramente nítido que a partir do evento morte se 

dá a abertura da sucessão com a transmissão dos bens aos herdeiros, decorrente assim 

do principio da saisine. Nesse sentido o Código Civil expressa em seu artigo 1.786 que 

“a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade”. Tendo em vista o 

disposto, passa-se a analisar brevemente as modalidades sucessórias a seguir. 

 

2.4.1 Sucessão Legítima 

 

Dispõe o art. 1.846 do CC de 2002 que “pertence aos herdeiros necessários, de 

pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima”. O que o legislador 

traz é que o proprietário dos bens, antes da sua morte, pode doar para quem bem 
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entender 50% (cinquenta por cento) do seu patrimônio, ficando a outra metade, aos que 

integram a legítima. Esta estabelece por lei de forma taxativa quem são os herdeiros e a 

ordem de vocação hereditária (descendentes em concorrência com o cônjuge 

sobrevivente; ascendentes, em concorrência com o consorte; o cônjuge sobrevivente; os 

colaterais). 

O Código Civil atual inovou seu diploma legal com a inclusão do cônjuge 

sobrevivente na classe dos herdeiros necessários, concedendo-lhes legitimidade para 

que recebam o quinhão hereditário, não deixando de observar a ordem preferencial. 

Segundo Maria Berenice Dias (2011, p. 272):  

 

Entre os figurantes da ordem de vocação hereditária, a lei elege 

determinadas pessoas como herdeiras necessárias, porque 

necessariamente recebem a metade do patrimônio do falecido. A 

depender do regime de bens é assegurada ao cônjuge uma fração da 

herança, mesmo que presentes herdeiros das classes antecedentes: 

descendentes e ascendentes. Ao companheiro é deferido igual direito, 

seja qual for o regime de bens, mas ele concorre também com os 

parentes colaterais. Assim, sobre a fração a que fazem jus, a título de 

concorrência sucessória, o cônjuge e o companheiro são herdeiros 

necessários. 

 

 

A descrição da matéria feita por Maria Helena Diniz é bem explicada e clara 

(2003, p. 1.260): 

 
Na sucessão legítima convocam-se os herdeiros segundo tal ordem 

legal, de forma que uma classe só será chamada quando faltarem 

herdeiros da classe precedente. Assim sendo, por exemplo, se o autor 

da herança for viúvo e deixar descendentes e ascendentes, só os 

primeiros herdarão, pois a existência de descendentes retira da 

sucessão os ascendentes. Se casado for, o consorte sobrevivente 

concorrerá não só com os descendentes, exceto se for casado sob-

regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de 

bens (CC, art. 1.641), ou se no caso da comunhão parcial, não 

havendo bens particulares do falecido, mas também com os 

ascendentes do autor da herança independentemente do regime de 

bens desde que preenchidos os requisitos do art. 1.830 (CC, art. 

1.837). Daí ser herdeiro necessário privilegiado. O cônjuge supérstite 

só herdará a totalidade da herança na ausência de descendentes, 

ascendentes e cônjuge supérstite.  

 

 

Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, não se pôde mais 

cogitar qualquer tratamento diferenciado em relação aos direitos legalmente previstos 

aos diferentes tipos de filiação, tendo em vista que a Carta Magna procurou trazer um 
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texto de acordo com a realidade, atendendo de maneira justa aos anseios da sociedade, 

eliminando o tratamento discriminatório existente em relação aos filhos havidos fora do 

casamento ou adotados. É o que se pode ver do disposto em seu artigo 227, § 6º, que 

“os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos 

direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas á 

filiação” (BRASIL, 2016).  

 

2.4.2 Sucessão Testamentária 

 

A sucessão testamentária permite ao detentor do patrimônio dispor de seus bens 

a quem bem melhor entender, por meio do testamento, desde que observado o que 

dispõe a lei a respeito, ou seja, não desrespeitando a legítima quando houver a 

existência de herdeiros necessários.  Desta forma entende Silvio de Salvo Venosa 

(2005, p. 124): 

 

O testamento serve para o autor de a herança alterar a vontade 

do legislador. Coexistem, pois, as duas formas de sucessão: a 

legítima e a testamentaria. Há herdeiros ditos necessários, os que 

não podem ser afastados totalmente da sucessão. São, na lei de 

1916, os descendentes e ascendentes, mas no Código de 2002, 

atendendo aos reclamos sociais, o cônjuge também esta 

colocado como herdeiro necessário, quando herdeiro for 

considerado. Havendo essas classes de herdeiros, fica-lhes 

assegurada ao menos a metade dos bens da herança. É o que se 

denomina legitima testador dispor como lhe aprouver. 

 

 

 Ainda de acordo com o autor, “o testamento é um negócio jurídico unilateral, 

personalíssimo, ato de última vontade, revogável e solene”. E para isso a lei exige que a 

idade mínima seja de 16 anos e que o testador esteja em plena capacidade de 

discernimento no seu ato de última vontade (CC/02, art. 1.860). Vale salientar que o 

patrimônio não é o único que o testador pode dispõe, conforme o artigo 1.857, §2º do 

Código Civil que expressa à possibilidade de disposição de bens imateriais.  

O testador pode, por livre vontade, também beneficiar os próprios herdeiros 

necessários, conforme entendimento de Maria Berenice Dias (2011, p.115-116) a qual 

diz que “somente nessa hipótese não necessita respeitar a igualdade dos quinhões, 

princípio que só prevalece quanto à sucessão legítima”.  
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2.4.3 Sucessão a titulo singular 

 

Esta se dá quando o autor do patrimônio deixa coisa determinada e 

individualizada. Essa sucessão se faz por via testamentária, dispondo assim o bem aos 

classificados pelos doutrinadores como legatário.  

Assim, conforme o que traz o art. 1.857 pode também o autor por meio de 

testamento fazer a chamada partilha em vida ”ainda que seja levada a efeito por 

testamento” (DIAS, 2011, p.112).  

  

2.4.4 Sucessão a titulo universal 

 

Como já mencionado acima a sucessão a título universal se dá quando a pessoa 

que vai suceder ao patrimônio sucede no total da herança correspondente a ela, podendo 

ocorrer tanto na sucessão legítima quanto na testamentária. Acerca do assunto, aduz 

Maria Helena Diniz (2005, p.23) que: 

 

Quando houver transferência da totalidade ou de parte indeterminada 

da herança, tanto no seu ativo ou no passivo, para o herdeiro do de 

cujus, que se sub-roga, abstratamente, na posição do falecido, como 

titular da totalidade ou de parte ideal daquele patrimônio no que 

concerne ao ativo, assumindo a responsabilidade relativamente ao 

passivo. 

 

Entendimento esse que difere da sucessão a titulo singular.  

 

2.4.5 Pacto sucessório 

  

Como outrora dito, com o evento morte faz-se a transmissão, ou seja, passa-se 

automaticamente o patrimônio do falecido ao herdeiro, que pode herdar em decorrência 

da lei ou de disposição de última vontade do de cujus, deixando claro que no  

ordenamento jurídico pátrio não são admitidas outras formas de sucessão.  

Outra conhecida forma de sucessão se dá por meio do pacto sucessório. Segundo 

Rafael Candido da Silva (2019, p. 29) este pode ser assim colocado: 

 

Admita-se, desde logo, a noção de pacto sucessório em sentido amplo, 

a designar o negócio jurídico bilateral estabelecido entre vivos, 

precipuamente, mas não necessariamente irrevogável, com a 
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finalidade de regular a sucessão não aberta de um dos contratantes ou 

de terceiro, mediante a atribuição da qualidade de herdeiro, a 

instituição de um legado contratual ou a renúncia antecipada à 

herança. 

 

No Brasil, o pacto sucessório é expressamente proibido, não sendo possível 

realizar qualquer acordo contratual com herança de pessoa viva (art. 426 CC/02). Com 

relação ao tema, Maria Berenice Dias (2011, p.117) salienta que “qualquer avença que 

afronta esta vedação legal é nula (CC 166 VI) [...]. Também é nula a convenção ou 

cláusula do pacto antenupcial que contravenha disposição absoluta de lei (CC 1.655)”. 

Acerca deste último, destaca-se ainda que o art. 2.018 do Código Civil acentua ainda “é 

válida a partilha feita por ascendente, por ato entre vivos ou de última vontade, contanto 

que não prejudique a legítima dos herdeiros necessários”. 

Assim, encerram-se as disposições quanto ao direito sucessório, passando a 

tratar no próximo capítulo a capacidade sucessória, a ordem da vocação hereditária e os 

excluídos da sucessão. 

 

3 DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA E OS EXCLUÍDOS DA 

SUCESSÃO 

 

3.1 DA ORDEM DE VOCAÇÃO HEREDITÁRIA 

 

A Ordem da vocação hereditária em sua previsão legal consiste em chamar um 

herdeiro para suceder quando existe a falta de outro, ou quando há concorrência, 

conforme expresso no artigo 1.829 do CC/02. 

O Código Civil incluiu o cônjuge sobrevivente no rol de herdeiros necessários, 

atribuindo-lhe legitimidade para receber o quinhão hereditário, observado o regime de 

bens e a ordem preferencial disposta no artigo supra em que o herdeiro da classe 

subsequente somente será chamado a suceder na falta dos da classe antecedente. Ao 

companheiro é devido igual direito, seja qual for o regime de bens, mas ele concorre 

também com os parentes colaterais.  

Assim, sobre a fração correspondente a ele, a título de concorrência sucessória, o 

cônjuge e o companheiro são herdeiros necessários. Nos termos do art. 1.790 CC/02, ao 

companheiro(a) sobrevivente subsiste a possibilidade de herdar de forma integral o 

patrimônio deixado pelo falecido, desde que não existam outros herdeiros necessários.  
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Seguindo o entendimento de que a sucessão legitima é a regra no direito 

sucessório brasileiro, aduz Maria Helena Diniz (2005, p. 109) que:. 

 

Ante o princípio de que dentro da mesma classe, ou melhor, dentro do 

mesmo grau, os mais próximos excluem os mais remotos, os filhos 

serão chamados à sucessão ab intestato do pai, recebendo cada um 

(sucessão por cabeça) quota igual da herança, excluindo-se os demais 

descendentes, embora não obste a convocação dos filhos do filho 

falecido do de cujus (sucessão por estirpe), por direito de 

representação. 

 

Outra situação que passou a ser regulada pela atual legislação civil foi à 

eliminação de tratamento diferenciado em relação aos filhos naturais, adotivos ou 

reconhecidos, no que tange a quota parte que cada um receberá a titulo de herança. 

Tanto a redação do referido artigo, como também outros dispositivos legais que previam 

tratamento discriminatório em relação aos filhos naturais reconhecidos e filho legítimo e 

legitimado foram revogados, passando o direito sucessório a prever tratamento 

igualitário entre os filhos, independente da origem da filiação.  

Já na forma de sucessão testamentária o autor da herança poderá dispor do seu 

patrimônio a quem o bem entender, através do testamento, desde que observando o que 

dispõe a lei a respeito. Nesse sentido, ensina Silvio de Salvo Venosa (2005, p.124):  

 

O testamento serve para o autor de a herança alterar a vontade do 

legislador. Coexistem, pois, as duas formas de sucessão: a legítima e a 

testamentária. Há herdeiros ditos necessários, os que não podem ser 

afastados totalmente da sucessão. São, na lei de 1916, os descendentes 

e ascendentes, mas no Código de 2002, atendendo aos reclamos 

sociais, o cônjuge também está colocado como herdeiro necessário, 

quando herdeiro for considerado. Havendo essas classes de herdeiros, 

fica-lhes assegurada ao menos a metade dos bens da herança. É o que 

se denomina legítima dos herdeiros necessários, sendo que a outra 

metade fica livre para o testador dispor como lhe aprouver. 

 

Quem também poderá ser beneficiada pelo testador são as pessoas jurídicas, 

desde que existentes através da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, 

tendo assim personalidade jurídica no momento da abertura da sucessão. “No último 

caso, por ainda não existir a pessoa jurídica idealizada pelo testador, aberta a sucessão 

os bens permanecerão sob a guarda provisória da pessoa encarregada de instituí-la, até o 

registro de seus estatutos, quando terá existência legal” (GONÇALVES, 2011a, p.77).  
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Há também conforme expresso em lei as pessoas que não podem ser 

contempladas em testamento mesmo tento legitimidade para herdar, pois segundo 

entendimento podem de alguma forma ser beneficiadas com a elaboração do testamento, 

ora influenciando na decisão do testador, ora de alguma forma manipulando a vontade 

do mesmo, sendo eles conforme termos do artigo 1.801 CC. 

Observa-se a dificuldade do instituto ora estudado, tendo em vista os inúmeros 

diplomas e dispositivos legais estabelecendo desde o conceito de sucessão hereditária, 

até as pessoas legitimadas a receber o quinhão hereditário de forma legítima ou 

testamentária, assim como aquelas que não poderão ser beneficiadas por testamento. 

 

3.2 DAS FORMAS DE EXCLUSÃO   

 

3.2.1 Deserdação  

 

A deserdação é uma das hipóteses de “[…] afastar herdeiros da sucessão 

hereditária” (DIAS, 2013, p. 321), prevista no art. 1.814 do código civil. Apesar disso, a 

diferença entre a deserdação e a indignidade, que também está prevista no dispositivo 

citado, apresenta-se no fato de que a deserdação se aplica somente aos herdeiros 

necessários, desde que o autor da herança manifeste sua vontade por meio de testamento 

e haja motivação da causa para tanto (DIAS, 2013).  Assim, “é o ato unilateral pelo qual 

o testador exclui da sucessão herdeiro necessário, mediante disposição testamentária 

motivada em uma das causas previstas em lei”, conforme entendimento de Gonçalves 

(2011). 

Por outro lado Venosa (2013, p. 328): no seu entendimento expressa que: 

Da mesma forma que a indignidade, a deserdação é pena. A punição 

não pode passar da pessoa do culpado. Seus efeitos só podem ser 

pessoais. Destarte, inelutavelmente se aplica o disposto pelo art. 

1.816, colocado no capítulo da indignidade. Não só pelo argumento da 

individualidade da pena, como também pelo fato de os institutos da 

indignidade e da deserdação guardarem perfeita sintonia e similitude. 

Assim, considera-se o deserdado “como se morto fosse”. Seus filhos 

não são afastados do direito de representação, ainda que ainda tenha 

disposto o testador.  

 

Herdeiro necessário é o que tem direito à legítima correspondente à metade da 

herança. Ostentam tal condição “os descendentes, os ascendentes e o cônjuge” 

conforme o art. 1.845 do CC/02. Como vimos, a lei restringe a liberdade de testar de 
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quem tenha tais herdeiros, impedindo-o de dispor de mais da metade da herança (art. 

1.789 CC/02), pois a outra metade a eles pertence de pleno direito, “constituindo a 

legítima” (art. 1.846 CC).  

Somente em casos excepcionais e expressos, permite a lei que o autor da herança 

prive seus herdeiros necessários não só da porção disponível como até mesmo da 

legítima, deserdando-os por meio de testamento, que é a única forma admitida. Nas 

palavras de Maria Helena Diniz (2005, p.61) deserdação e indignidade tem o mesmo 

objetivo, mas são institutos distintos, pois: 

 

A indignidade funda-se, exclusivamente nos casos expressos no art. 

1.814 do Código Civil, ao passo que a deserdação repousa na vontade 

exclusiva do autor da sucessão, que a impõe ao ofensor no ato de 

última vontade, desde que fundada em motivo legal; a indignidade é 

própria da sucessão legítima, embora alcance legatário, enquanto a 

deserdação só opera na seara da sucessão testamentária; a indignidade 

priva da herança sucessora legítima e testamentária, a deserdação é o 

meio usado pelo testador para afastar de sua sucessão os seus 

herdeiros necessários, descendentes e ascendentes. 

 

Para Rodrigues (2003, p. 254, grifo do autor) “ a indignidade tem sua força 

geradora na lei, a deserdação repousa na vontade do de cujus, que a manifesta em seu 

testamento”. Continua o autor a dizer que “outra distinção está na figura do excluído da 

sucessão, no caso da indignidade, pode ser afastado o herdeiro legítimo ou 

testamentário que pratique ato de ingratidão para com o autor da herança”, tendo em 

vista que “na deserdação, pode sofrer essa punição apenas os herdeiros necessários”. 

Destaca-se por fim o fato de que a deserdação deve fundar-se “em fatos ocorridos antes 

da morte do de cujus”, todavia “a indignidade pode fundar-se em atos posteriores, ou 

simultâneos, à morte do hereditando”. 

As disposições que trazem também o rol das causas que autorizam a deserdação, 

estão expressas nos arts. 1.962 e 1963 do Código Civil, as quais se referem: a ofensa 

física (a exemplo, bater em quem posteriormente oferecera a herança) disposta nos arts. 

1.962, I, e 1.963, I da legislação citada; a injúria grave (provocar angústia e 

humilhação ao autor da herança) disposta nos arts. 1.962, II, e 1.963, II; as relações 

ilícitas com a madrasta ou o padrasto (ato em que, por exemplo, o filho e a esposa do 

genitor se relacionem, podendo assim, o autor da herança deserdar o filho imoral) 

prescrita no art. 1.962, III; desamparo do ascendente em alienação mental ou grave 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596494/artigo-1962-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596431/inciso-iii-do-artigo-1962-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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enfermidade, ou seja, quando o genitor(a) em estado grave de saúde é negligenciado 

pelo filho, disposto no art. 1.962, IV.  

 No artigo 1.963 a analogia é a mesma; entretanto esse referido artigo é moldado 

para situações inversas, a ofensa física e a injúria grave, se mantém conciliado, já as 

relações ilícitas seriam em casos em que a mulher ou companheira do filho ou a do 

neto, mantém a relação com o genitor, e o desamparo do filho ou neto com deficiência 

por exemplo. A intenção é hostilizar o abandono.  

A deserdação recai unicamente ao herdeiro necessário, onde o autor da herança o 

fará por meio de testamento na forma expressa expondo o motivo que levou o autor a 

querer privá-lo da herança.  

Maria Berenice Dias (2013, p. 298) reitera que:  

 

As causas para o herdeiro ser excluído da herança – quer por 

indignidade, quer por deserdação – são praticamente as mesmas, mas 

o leque de motivos que enseja a deserdação é mais amplo. Os fatos 

que autorizam a deserdação englobam os que levam à indignidade e 

incluem outras hipóteses de ingratidão. As penas de indignidade e 

deserdação estão cominadas na lei, mas a deserdação repousa na 

vontade exclusiva do autor da herança, imposta no testamento, desde 

que fundada em motivo legal. O herdeiro só pode ser deserdado por 

testamento, verdadeiro ato de vingança do testador. Já a declaração de 

indignidade depende da iniciativa dos herdeiros, ainda que nada tenha 

manifestado o de cujus sobre o agir reprovável do herdeiro.  

 

Quanto à situação jurídica do deserdado, tem que haver causa expressa no 

testamento em que o impede assumir a posse dos bens da herança. Assim, caso o 

deserdado esteja com a posse do bem, será qualificado como posse injusta a partir da 

morte do autor da herança, vez que os demais interessados (inventariante, testamenteiro, 

etc.) poderão intentar ação de interdito possessório contra o mesmo. Visto assim, logo 

após ele será visto como se morto fosse, isso significa que, abrira o direito a 

representação de seus descentes, caso não haja, colaterais e do de cujus, em que sua 

parte acrescerá à dos demais. 

 Carlos Roberto Gonçalves (2013, p. 121) diferencia ambas as formas de 

exclusão através de sua estrutura, como exemplo pela sua causa eficiente, pelo seu 

campo de atuação, e, pelo modo de sua efetivação, na qual explica:  

 

a) Pela sua causa eficiente. A indignidade decorre da lei, que prevê a pena, 

somente nos casos do art. 1.814 do Código Civil. Na deserdação, é o autor 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596494/artigo-1962-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10596392/inciso-iv-do-artigo-1962-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
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da herança quem pune o responsável, em testamento, nos casos previstos no 

aludido dispositivo, bem como nos constantes do art. 1.962.  

b) Pelo seu campo de atuação. O código Civil de 2002 continua a tratar da 

deserdação como um instituto da sucessão testamentária. Assim, pode-se 

afirmar que a indignidade é instituto da sucessão legitima, malgrado possa 

alcançar também o legatário, enquanto a deserdação só pode ocorrer na 

sucessão testamentária, pois depende de testamento, com expressa 

declaração de causa (art. 1.964). Aquela pode atingir todos os sucessores, 

legítimos e testamentários, inclusive legatários, enquanto esta é utilizada 

pelo testador para afastar de sua sucessão os herdeiros necessários 

(descendentes, ascendentes e cônjuge), também chamados reservatários ou 

legitimários, os quais, a lei assegura o direito à legítima. Somente a 

deserdação pode privá-los desse direito.  

c) Pelo modo de sua efetivação. A exclusão por indignidade é postulada por 

terceiros interessados em ação própria e obtida mediante sentença judicial 

(CC, art. 1.815). A deserdação, todavia, como foi dito, se dá por testamento, 

com expressa declaração da causa (art. 1.964).  

 

Visto assim, entende-se que a diferença está na forma processual, mas que a 

finalidade da exclusão do indigno e a exclusão do deserdado é a de penalizar o 

responsável pelo ato praticado contra o autor da herança.  

 

3.2.2 Indignidade  

 

Muito se fala sobre a dignidade da pessoa humana e sobre as questões da ética 

moral, logo, o legislador tratou de trazer como forma de punir quem tenta contra a vida 

de testador para obter de qualquer forma a sua parte do quinhão. Nas palavras de Peluso 

(2016, p. 2092):  

 

[...] a indignidade é ato ilícito cometido pelo sucessor, a que se comina 

a sanção de exclusão da sucessão em face de determinada herança. 

Justifica-se a sanção nos casos nos quais, a lei considera que houve, 

por parte do sucessor, ingratidão incompatível com a sucessão, em 

face do autor da herança ou familiares próximos dele. A indignidade 

se aplica a todos os tipos de sucessores: herdeiros legítimos e 

testamentários, e legatários. Difere da deserdação, porque esta, 

embora também seja hipótese de exclusão da sucessão, só tem 

aplicação a herdeiros necessários e, alem disso, não decorre 

diretamente da lei, mas da vontade do autor da herança, manifestada 

em testamento [...].  

 

Assim ressalta Maria Berenice Dias (2015, p.301) que “esse instituto existe 

como forma de penalizar o herdeiro que se conduziu de forma injusta contra o autor da 

herança de modo a merecer reprimenda, tanto do ponto de vista moral como legal”. 

Posicionam-se no mesmo entendimento Cahali e Hironaka (2003, p. 135), a exclusão 
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sucessória por indignidade refere-se a uma pena civil atribuída pelo legislador em razão 

da “conduta ofensiva à pessoa ou honra do de cujus, ou atentatória contra sua liberdade 

de testar” que acarreta a perda da herança. Assim: 

 

 E com razão se faz a punição, pois, pautada a sucessão na afeição real 

ou presumida do falecido, repugna à ordem jurídica, à moral e à 

consciência social venha alguém obter vantagem de pessoa a quem foi 

ingrato ou contra quem cometeu ilícito. (CAHALI; HIRONAKA, 

2003, p. 135) 

 

Por mais que a indignidade e a deserdação tenham o mesmo fundamento legal, 

ambos não podem ser confundidos. A indignidade se diferencia da deserdação, pois um 

recorre por testamento para afastar de sua sucessão os herdeiros necessários e a 

indignidade emana diretamente da forma da lei para privar da herança tanto os 

sucessores necessários como todos os legítimos e abrangendo também os 

testamentários.  

É de extrema importância ressaltar a impossibilidade de afastamento do sucessor 

em caso de crime culposo, e na ocorrência de erro quanto à identidade da pessoa e erro 

na execução. Ademais “é de se entender que a instigação ao suicídio deve equiparar-se 

ao homicídio para efeito de indignidade” (PEREIRA, 2017, p. 32). 

Dessa mesma forma, o art. 1.814, II, do CC, traz que quem acusar de forma 

caluniosa o autor da herança em juízo ou cometer crime contra a sua honra ou a de seu 

cônjuge ou companheiro, também pode ser considerado como forma de se exclusão por 

indignidade. Para Dias (2015, p. 314) é necessária à condenação no juízo penal para que 

se possa requerer a indignidade no cível. Além disso, “atos que levam á exclusão do 

herdeiro, de um modo geral, são praticados antes da morte do de cujus, mas podem 

ocorrer depois, como ofensa à sua memória, o que configura o crime de calúnia contra 

os mortos (CP 138 §2°)”. Assim sendo, possível a declaração de indignidade de quem 

ofende a memória do morto. 

Carvalho (2017, p. 258, grifo do autor) expressa que a legitimidade para requerer 

é outro ponto que diversifica os institutos:  

 

[...] a exclusão por indignidade, regulada nos arts. 1.814 a 1.818 do 

Código Civil (Da Sucessão em Geral, Título I, Capítulo V), é 

sancionada ex lege e pode ser requerida por todos aqueles que 

possuem interesse econômico na causa (ou, em nosso sentir, 

extraordinariamente, pelo órgão do Ministério Público, in concreto, 

por razões de interesse social), e é obtida sem formalidades, mediante 
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sentença judicial de exclusão a ser proferida em ação de indignidade a 

ser ajuizada após a abertura da sucessão (art. 1.815 do CC).  

Por outro lado, a deserdação, regulada nos arts. 1.961 a 1.965 do 

Código Civil (Título III – Da sucessão testamentária, Capítulo X, 

embora tenha por objeto a legítima dos herdeiros necessários), é 

iniciada por determinação do autor da herança, que declara seu intuito 

de excluir o herdeiro necessário mediante cláusula testamentária e 

com expressa declaração da causa (art. 1.964 do CC), a depender, no 

entanto, de confirmação da sua veracidade através de sentença a ser 

proferida na ação de deserdação a ser ajuizada após a abertura da 

sucessão do testador (art. 1.965, parágrafo único, do CC). 

 

No art. 1.815 do CC, prevê a exclusão do herdeiro não ocorre de forma 

automática, assim necessitando da provocação por parte dos outros interessados. “Pode-

se dizer que tem interesse em propor a aludida ação o co herdeiro e o donatário 

favorecidos com a exclusão do indigno, bem como o Município, o Distrito Federal ou a 

União, na falta de herdeiros legítimos e testamentários” (GONÇALVES, 2011a, p.123). 

No entendimento de Diniz (2005, p.55):  

 

A exclusão do herdeiro ou legatário por indignidade não é arbitrária 

nem se dá ipso iure. É imprescindível o pronunciamento da 

indignidade por sentença proferida, por ser matéria de alta indagação, 

por ação ordinária, [...] por quem tenha legitimo interesse na sucessão, 

isto é, coerdeiro, legatário, donatário, fisco (na falta de sucessores 

legítimos ou testamentários, e qualquer credor, prejudicado com a 

inércia destes interessados [...]  

 

Ao se propor a ação, o prazo relacionado à indignidade e a deserdação são o 

mesmo, quatro anos, de forma decadencial, porém para a propositura das ações é 

diferenciado: “para a ação de indignidade do dies a quo é a abertura da sucessão, 

enquanto para a demanda de deserdação o marco é a abertura do testamento” (DIAS, 

2013. p. 299). 

O Código Civil anterior estabelecia aos legitimados, que a ação declaratória 

devesse ser proposta por quem tivesse interesse na sucessão, visto que tal alusão não 

permaneceu no código atual, por ser o interesse um dos requisitos de qualquer ação. 

Segundo Cahali e Hironaka (2003, p.140):  

 

O favorecido com a exclusão pode ser, pois, outro herdeiro ou 

legatário que, na falta do indigno, aumentará seu quinhão ou será 

convocado para recolher a herança, os próprios descendentes do 

indigno que o substituirão na sucessão, e nessa condição viável 

encontrar-se até o Poder Público, titular da herança jacente, na falta de 

outros beneficiados com a indignidade [...]. A legitimidade para 
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propor a ação é estendida a qualquer interessado, assim considerados 

aqueles que obterão vantagem patrimonial com o afastamento do 

herdeiro. 

 

Desde logo, nota-se a conflito doutrinário no que tange a legitimidade dos 

interessados na propositura de ação para asseverar a indignidade do herdeiro, 

decretando sua exclusão da sucessão. Corroborando com o tema entende Peluso (2016, 

p. 2096):  

 

[...] há divergência na doutrina sobre quem seriam os legitimados a 

propor esta ação: alguns sustentam que só os herdeiros economicamente 

beneficiados com a exclusão do indigno têm legitimidade ativa, ou seja, 

os que, procedente o pedido, recolherão o que caberia ao réu; outros 

entendem que o rol deve ser ampliado, incluindo todos os que tiverem 

interesse moral na sucessão, inclusive pessoas de classe ou grau não 

beneficiados com a exclusão; há, inclusive, os que defendem a 

legitimidade de credores dos que podem vir a ser beneficiado com a 

exclusão do indigno [...].  

 

Há ainda a discussão acerca da legitimidade do Ministério Público em propor a 

ação declaratória de indignidade, quando os legitimados não tem a iniciativa, isso para 

que o indigno não venha a usufruir da herança em decorrer do ato sórdido, conforme 

discutiremos logo mais a seguir.  

 

3.2.3 Perdão do indigno 

 

É admitido desde que feito na forma expressa em testamento, escrito público ou 

mesmo particular, desde que autenticado; não é admitido o perdão verbal. Assim 

segundo entendimento de Cateb (2012, p. 93) “é um ato jurídico, uma declaração de 

vontade do autor da herança, unilateral, direcionada a evitar a exclusão do herdeiro ou 

legatário do processo sucessório”, de nada vale o perdão tácito para efeitos jurídicos.   

O Código Civil em seu art. 1.818, expressa o mesmo, “aquele que incorreu em 

atos que determinem a exclusão da herança será admitido a suceder, se o ofendido o 

tiver expressamente reabilitado em testamento, ou em outro ato autêntico” (BRASIL, 

2002).  Para Dias (2015, p. 319, grifo do autor) “ato autêntico não é somente a escritura 

pública”, ela pode ser dada também por “escrito particular firmado pelo de cujus, 

subscrito por testemunhas [...] O codicilo pode ser considerado como ato autêntico para 

perdoar o herdeiro”. 
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 Assim, Cateb (2015, p. 98) traz que:  

 

[...] o parágrafo único do art. 1.818 a possibilidade de o indigno vir a 

receber, em disposição testamentária, e dentro dela, bem ou bens 

deixados pelo ofendido em testamento, mesmo que, quando testou, já 

conhecia o testador a causa da indignidade. A sucessão do indigno 

ficará circunscrita ao limite da disposição testamentária, não se 

induzindo esse benefício parcial como reabilitação. 

 

 Sendo assim, o herdeiro mesmo excluído da sucessão legítima, não perde o 

direito de receber o legado que lhe deixou o testador. A doutrina entende que não existe 

outra reabilitação, a não ser a expressa em lei, podendo ser proposta a ação ao indigno, 

conforme relata Dias (2015, p. 320, grifo do autor):  

 

Não existe reabilitação tácita (CC 1.818 parágrafo único). Se o autor 

da herança, em vez de afirmar que perdoa o herdeiro, simplesmente o 

contempla no testamento, tal não figura perdão. E, como não houve 

reabilitação – que a lei quer que seja expressa -, pode ser proposta 

ação para a declaração da indignidade. Declarado indigno o herdeiro é 

excluído da sucessão legítima, mas não perde o direito de receber o 

legado que lhe deixou o testador.  

 

Feita as considerações acerca das questões com relação a deserdação, passa-se a 

analisar o papel do Ministério Público enquanto legitimado a propositura da ação, e as 

controvérsias que envolvem o tema. 

 

4 ORIGEM E FUNÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Atualmente, o Ministério Público está organizado como uma entidade dirigida a 

desempenhar funções em defesa dos interesses individuais indisponíveis, do regime 

democrático, da ordem jurídica e de proteção das liberdades públicas constitucionais, 

previstas a partir da Constituição Federal de 1988. 

Surgiu como uma forma de atender aos interesses do soberano, porém com o 

decorrer do tempo e das mudanças sociais foi voltando-se para atender os interesses dos 

cidadãos, para ser um órgão garantidor dos seus direitos fundamentais e fazer a justiça. 

Para Pedro Lenza (2014, p. 921), o surgimento do Ministério Público se deu da seguinte 

forma: 
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Há muita divergência doutrinária sobre o surgimento do Ministério 

Público, chegando alguns a apontar, há mais de quatro mil anos, 

no magiaí, funcionário real no Egito Antigo, que tinha o dever de 

proteger os cidadãos do bem e reprimir, castigando os “rebeldes”. 

Outros, ainda, identificam o surgimento do Ministério Público na 

Antiguidade Clássica, na Idade Média ou até no direito canônico. 

Divergências à parte, a maioria da doutrina aceita, com mais 

tranquilidade, o seu surgimento na figura dos Procuradores do Rei do 

direito francês (Ordenança de 25.03.1302, de Felipe IV, “o Belo”, Rei 

da França), que prestavam o mesmo juramento dos juízes no sentido 

de estarem proibidos de exercer outras funções e patrocinar outras 

causas, senão as de interesse do rei. 

 

Buscando compreender a atuação do Ministério Público na atualidade conforme 

previsto na atual Constituição Federal de 1988, necessário se faz analisar o arcabouço 

histórico da instituição desde o seu surgimento.  

Como acentuou Pedro Lenza, acima, há muita divergência doutrinária acerca do 

seu surgimento. Para alguns, teve inicio há mais de quatro mil anos comparando a 

instituição ao Magiaí, funcionário do rei no Egito.  

Segundo historiadores, naquela época não havia no Egito um Ministério Público 

organizado, então “tal funcionário era considerado os olhos e a língua do rei, castigando 

os rebeldes, reprimindo os violentos e protegendo os cidadãos pacíficos, fazia ouvir as 

palavras da acusação, indicando as disposições legais aplicáveis ao caso [...]” 

(MAZZILLI, 1989, p.2).  

Contudo na Antiguidade clássica, segundo Hugo Nigro Mazzilli (2007, p.37): 

 

Na Grécia com a figura dos éforos de Esparta e dos thesmotetis ou 

tesmótetas; em Roma na figura do advocatus fisci, dos censores, do 

defensor civitatis, do irenarcha, dos curiosi, stationariie frumentari, dos 

procuradores ceasari, que tinham basicamente as funções de aplicação de 

multas, notas de infâmia, gestão dos domínios imperiais e arrecadação de 

receitas. Para aqueles que procuram na Idade Média encontrar traços 

históricos da instituição, encontram nos saions germânicos, nos bailios 

ou senescais, que tinham como função defender os senhores feudais em 

juízo, ou ainda no Gemeiner Anklager da Alemanha, - exercendo a 

função de acusador, quando o particular permanecia inerte. Até mesmo 

no direito canônico se identifica alguma ligação com o Ministério Público 

através do Index Religiones e também no velho direito Francês, através 

dos procureurs du roi. 

  

O entendimento majoritário na doutrina defende que, foi a partir da Ordenança 

de 1302, que objetivamente passou a tratar-se dos procuradores do rei, por meio de 

restrições e obrigações impostas ao desempenho de suas funções como prestar o mesmo 
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juramento que os juízes e não patrocinar outros que não o rei. Em seu documento até 

então, o rei Felipe buscou agregar em uma só organização os seus procuradores.  

Como esperado ao longo dos anos, essa organização passou a atender os 

interesses do próprio estado e não mais apenas a servir as inclinações particulares do rei, 

assim sendo conhecido como Ministério Público. Com o intuito de fortalecer o governo 

com um poder monárquico e jurisdição cada vez mais centralizada, as atribuições do 

Ministério Público desta época foram regulamentadas e ampliadas, mas continuando a 

ser administrado pelos soberanos aos quais também incumbia a função de primeiros 

juízes (MAZZILLI, 2007, p.39).  

Advindo disso os procuradores do rei, passaram a ter mais liberdade em relação 

aos juízes, surgindo assim a expressão Parquet, tendo sua atuação feita em elevado de 

madeira nos tribunais para que fosse marcada sua posição diante do magistrado.  

Nesse sentido, assevera a doutrina que: 

 

A expressão "parquet", que hoje frequentemente designa o Ministério 

Pùblico, a propósito, é francesa. Segundo Tourinho Filho, "[...] na 

França antiga os Procuradores e os advogados do Rei não se sentavam 

sobre o mesmo estrado onde ficavam os Juízes, mas sobre o soalho 

(parquet) da sala de audiência, como as partes e seus representantes 

[...] Na sala das audiências havia um cancelo que separava os Juizes 

das demais pessoas. E porque os Procuradores do Rei (les gens du 

Roi) ficavam sentados aquém do cancelo, com suas cadeiras postadas 

sob o assoalho (parquet), e não sobre o estrado, surgiu a 

expressão Procurereurs au parquet, ou simplesmente Parquet, para 

aludir aos Procuradores" (Processo penal, São Paulo: Saraiva, 26 ª ed., 

2004, vol. 2, p. 333). Para Hélio Tornaghi "os monarcas procuraram 

por todos os meios robustecer a posição de seus representantes, dar-

lhes independência em relação aos juizes e colocá-los em pé de 

igualdade com esses, fazendo inclusive que subissem do parquet, isto 

é, do assoalho para o estrado" (PINTO, Lex Magister). 

 

Segundo Sauwen Filho (1999, p.42) foi em agosto deste mesmo ano que outro 

decreto do governo estabeleceu as duas funções do Ministério Público: “Comissário do 

rei indicado pelo rei para zelar pela correta aplicação das leis e das decisões judiciais, e 

o acusador público; eleito pelo povo para exercer a acusação dos réus perante os 

Tribunais”.  

Dessa maneira, é o que até nos dias atuais o MP, executa a sua função como 

fiscal da lei e como intermediário processual, sendo guardião da democracia e dos 

direitos indisponíveis do cidadão, assim evoluindo gradativamente até alcançar o 

modelo atual. Seria incoerente idealizar que seu papel fosse assim definido desde o 
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início, ou seja, que fazia a defesa da sociedade e dos direitos do cidadão, mas com o 

passar do tempo isso se tornou uma realidade, deixando de ser a organização de origem, 

criada para cuidar exclusivamente dos interesses do rei e revestir de legalidade suas 

atrocidades. Sendo assim, a forma adotada pelo MP com a sua evolução, acabou por 

torná-lo um órgão essencial à formação de uma sociedade mais justa e igualitária, base 

fundante de um Estado Democrático de Direito. 

 

4.1 CONCEITO  

 

De acordo com a própria Constituição Federal de 1988 em seu artigo 127, o 

Ministério Público consolidou-se como “instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Isso se mostra 

totalmente contrário ao que um dia este órgão se dispôs a ser, uma vez que no seu 

surgimento na antiguidade, foi direcionado a amparar aos interesses do rei e dos 

governantes.  

No entendimento de Edison Santana (2000, p.60-61): “Com transformações 

advindas do cenário econômico, político, cultural, despertou-se também a consciência 

de que o Ministério Público para atender aos  anseios sociais de forma justa, não 

poderia estar subordinado a governo ou governante algum”. 

Muito se discutiu sobre a possibilidade do Ministério Público se transformar em 

um quarto poder, entretanto essa não era a ideia do constituinte. Como o objetivo era 

garantir direitos à instituição para agir, esta passou a ter autonomia para se autogerir. 

Com isto foi possível desvincular o Ministério Público dos demais Poderes do Estado, 

alcançando autonomia e independência administrativa e funcional.  

De acordo com Hugo Nigro Mazzili (1989, p. 47), com a Constituição Federal 

atual, é que o instituto “passou a poder e a dever ser um órgão de proteção das 

liberdades públicas constitucionais, da defesa de direitos indisponíveis, da garantia do 

próprio contraditório”.   

Com isso o Ministério Público passou a ser de grande importância para a 

garantia da justiça e da paz social, agindo na esfera cível como órgão que segue 

provocando o desempenho do judiciário em suas profundas realizações; Já na esfera 

criminal, é dele o encargo de investigar os delitos e autuar e responsabilizar os autores, 

obrigando-se a ficar do lado do réu, quando afigurar inocente, solicitando sua remissão. 
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O Ministério Público é reconhecido como fiscal da lei por agir em defesa da 

ordem jurídica posta, realizando suas atividades voltadas a zelar pela sua correta 

aplicação, sendo compreendida nessa função, a defesa do regime democrático de direito 

e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A Instituição pode apresentar-se sob 

dois entendimentos: como parte (dominus litis) sendo um dos sujeitos do processo 

judicial nas ações para as quais tem legitimidade; e também como interveniente (custos 

legis) quando não sendo parte, atua como fiscal da lei pugnando por uma justa 

aplicação. 

 

 4.2 AÇÃO DE EXCLUSÃO POR INDIGNIDADE 

 

Na vigência da atual Constituição o Ministério Público de forma significativa 

teve seu campo de atuação ampliado, tendo suas funções institucionais, prerrogativas e 

garantias asseguradas. O Instituto passou a ter legitimidade para propositura de várias 

ações, assim como para atuar como interveniente em outras. Atualmente incumbe ao 

Ministério Público a tarefa de fiscalizar a correta aplicação da lei sob a luz dos 

princípios humanitários e democráticos, almejando a justiça e a pacificação social.  

Destacando o que dispõe o art. 129 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 

2018) em seu inciso III, cabe ao Ministério Público “promover o inquérito civil e a ação 

civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos”, sendo este o seu papel ao promover a Ação 

Declaratória de Indignidade. De acordo com Flávio Tartuce (2012, p. 1271):  

 

A diferença inicial fundamental entre a exclusão por indignidade 

sucessória e a deserdação é que no primeiro caso o isolamento 

sucessório se dá por simples incidência da norma e por decisão 

judicial, o que pode atingir qualquer herdeiro (art. 1815 do CC). A 

ação de indignidade pode ser proposta pelo interessado ou pelo 

Ministério Público, quando houver questão de ordem pública, 

conforme reconhece o Enunciado n. 116 CJF/STJ, da I Jornada de 

Direito Civil. O direito decadencial de quatro anos, contados da 

abertura da sucessão (art. 1815, parágrafo único, do CC).   

 

Conforme disposto no artigo 1.815 do CC, a indignidade não se opera 

automaticamente, exigindo manifestação judicial em ação que segue o rito ordinário. 

Sujeita a prazo decadencial de quatro anos contados da data da abertura da sucessão. 

Acerca do tema, aduz Paulo Nader (2010, p. 91/92): 
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Enquanto a incapacidade para suceder se revela ipso iure, 

independentemente da vontade de qualquer interessado, a indignidade 

se opera officio iudicis, exclusivamente por sentença judicial. 

A avaliação da conduta do herdeiro não se faz nos autos do inventário, 

mas em ação declaratória, com rito ordinário, e parte legítima para a 

sua propositura é qualquer um dos herdeiros a quem a aplicação da 

pena beneficie. De acordo com Mario Carvalho de Faria, a ação 

correrá no juízo do inventário, devendo o feito ser distribuído por 

dependência.  

 

A sentença declarando a indignidade exclui o herdeiro da sucessão, então sem 

essa sentença o herdeiro não pode ser excluído da sucessão. 

O artigo 1.817 CC trata sobre os bens, que são aqueles retirados do herdeiro 

excluído por indignidade, bem como o herdeiro excluído por indignidade tenha 

realizado despesas para a conservação dos bens posteriormente retirados deverá ser 

ressarcido das despesas de conservação respeitando, assim, o principio de que a 

ninguém é dado enriquecer sem causa.  

 

4.3 DIVERGÊNCIA SOBRE A CONSTINUCIONALIDADE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO 

 

Sempre houve na doutrina divergência quanto a possibilidade ou não do 

representante do MP, ser legitimado para propor a Ação Declaratória de Indignidade, 

sendo o entendimento da doutrina majoritária, essa possibilidade, como pode se ver no 

entendimento de Paulo Nader (2010, p. 93) abaixo: 

 

Caso um dos interessados não pleiteie a exclusão do indigno, a 

interpretação imediata nos leva à conclusão de que não ocorrerá a 

exclusão do herdeiro, ainda que a sua culpa seja pelo assassinato do 

autor da herança. Para se evitar tal despautério, bastava que o Código 

Civil, como anota Cristiano Pereira M. Garcia, conferir ao Ministério 

Público legitimidade ativa para ajuizar ação declaratória de 

indignidade. Tal a atribuição deveria ser conferida supletivamente. Em 

sua tramitação no Senado Federal, propôs-se o acréscimo do § 2º ao 

art. 1815, pelo qual se conferia ao Ministério Público a atribuição de 

propositura da ação, inexistindo herdeiro legítimo ou testamentário. A 

emenda, de autoria do Den. Fernando Henrique Cardoso, foi rejeitada, 

alegando-se excessiva atribuição ao representante do Parquet e que 

este careceria de elementos probatórios para o encaminhamento do 

pleito. O eminente jurista Zeno Veloso sustenta a tese de que, não 

obstante a omissão, é cabível a participação desse Órgão com 

fundamento nos princípios gerais de Direito e na sua missão de 

guardião da ordem jurídica, prevista na Lex Fundamentalis, art. 127. 

A I Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça 
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Federal, aprovou o enunciado 116, reconhecendo a legitimidade do 

Ministério Público para propor ação de indignidade, desde que 

presente o interesse público. 

A propositura da ação somente é cabível em vida do herdeiro ou 

legatário e, caso este faleça no curso do processo, o feito deverá ter 

prosseguimento contra seus herdeiros, verificando-se a substituição 

processual. 

 

A Lei n.º 13.532/2017 veio para garantir a legitimidade ao Ministério Público 

para promover ação de indignidade de herdeiro ou legatário, em que há interesse 

público.  

Essa alteração legislativa adveio do caso de Suzane Richtofen, onde a mesma 

matou os pais, com a ajuda de seu namorado, e do irmão dele (conhecidos como Irmãos 

Cravinhos). Ambos foram julgados e condenados; além disso, Suzane também foi 

condenada a restituir os frutos e rendimentos dos bens da herança, em conformidade 

com o parágrafo único, art. 1817, CC. Seu irmão na época teve que propor ação de 

indignidade contra Suzane para que ela fosse excluída da sucessão assim não recebendo 

a sua parte da herança. Mesmo com a lei citada, ainda existem na doutrina aqueles que 

são contrários a promoção da ação declaratória de indignidade por parte do MP. Nesse 

sentido então, buscar-se-á adiante demonstrar os posicionamentos contrários e 

favoráveis à lei citada e a propositura da ação pelo Parquet. 

Inicia-se nesse momento uma discussão decorrente da constitucionalidade da 

ação. Assim, para uma primeira corrente, seria inconstitucional, violando o artigo 127 

da CF/88, entendendo que por se tratar de direitos exclusivamente patrimoniais, não 

caberia ao MP promover tal discussão, como se pode ver a seguir: 

 

i) caso a ação de indignidade seja julgada procedente, o indigno 

estará excluído da herança, sendo a sua parte redistribuída aos 

demais herdeiros; ii) assim, percebe-se que o que se discute na 

ação de indignidade são direitos patrimoniais (especificamente o 

direito à herança); iii) não se discute prisão, cumprimento de 

pena, ressocialização, prevenção de crimes. Discute-se dinheiro 

pertencente, em regra, os particulares. (CAVALCANTE, 2018). 

 

De acordo com o disposto acima, como o “objetivo” principal seria de uma 

rivalidade entre os herdeiros do patrimônio e não um interesse em julgar o crime e 

condenar em si, a atribuição da propositura da ação deveria ser única e exclusivamente 

dos interessados, não competindo, portanto ao Ministério Público, podendo este 

inclusive, ignorar a vontade do titular do direito à ação de indignidade originalmente.  
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Assim, para os autores que seguem esta corrente, a manutenção da ordem 

jurídica não significa que MP tenha que atuar em toda e qualquer causa para defesa da 

legislação. Pelo contrário, a defesa da ordem jurídica deverá acontecer quando a 

legislação for compatível com a sua finalidade.  

Entretanto essa corrente não se sustenta, pois o tema não trata apenas de uma 

questão puramente patrimonial, mas da proteção à vida e a moralidade que a cerca, e 

não apenas da legitimação processual para que o MP participe da disputa de interesses 

patrimoniais.  

Como se demonstrou anteriormente, mesmo antes da Lei n.º 13.532 de 2017, o 

Código Civil não conferia legitimidade ao promotor de justiça para ajuizar ação de 

indignidade. Porém, era possível visualizar, ainda nesse momento, a defesa doutrinária 

da possibilidade como outrora dito pelo Ilustre Zeno Veloso, entendendo que tal 

permissão nasce nos princípios gerais de direito e na missão deste órgão de “guardião da 

ordem jurídica, prevista na Lex Fundamentalis, art. 127” (VELOSO apud NADER, 

2010, p. 93).   

Apesar da corrente em desfavor, a corrente majoritária desde sempre foi a de que 

o MP é legitimado para propor esta ação, ou seja, mesmo antes dessa legislação já havia 

defesa desta proteção. Por esse ângulo, traz Berenice Dias que: “[...] quando o ato de 

indignidade constitui crime de ação pública incondicionada, possível conceder 

legitimação extraordinária ao agente ministerial” (DIAS, 2013, p. 318).  

Nesse mesmo sentido defende Salomão de Araújo Cateb (2012). Como outrora 

dito, mesmo antes da modificação legislativa, o Enunciado 116 da I Jornada de Direito 

Civil, de 2002, já previa a legitimidade para o órgão ministerial ser legitimado a 

propositura da ação. 

Isto posto, é nítida que nessa situação o interesse do MP, é não deixar com quem 

atentou contra a vida do autor da herança de forma tão cobiçosa, fique para si com os 

patrimônios disponíveis, completando esse entendimento com o que ensina Gagliano e 

Pamplona filho (2018, p.1508) ao dizer que “a agressão ao bem jurídico mais caro e 

valioso, a vida, não poderia render ensejo a um locupletamento que, além de ilícito, 

repugnaria os mais comezinhos princípios éticos de convivência social”. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O Código Civil apresenta duas formas de exclusão do herdeiro que tenta contra a 

vida do autor da herança, sendo elas a deserdação e a indignidade que na atualidade 

necessita de propositura de ação. Ao longo do trabalho foi exposta a discussão acerca de 

tal propositura e a legitimidade que o Ministério Público tem para propor.  

As questões que envolver a sucessão de herança são delicadas, visto que, 

envolve relação familiar muitas das vezes conturbada, que podem ir além dos laços de 

sangue, a falta de amor entre outras. Com essas relações a vida dos envolvidos podem 

ser frágeis e se desenrolar para uma possível briga familiar.  

É nesse contexto que o projeto traz a “extremidade” dessa relação, quando os 

limites já se excederam e até mesmo já ultrapassaram, quando os herdeiros dispostos a 

atentar sentimentalmente ou fisicamente contra a vida do autor para o próprio beneficio, 

o faz, assim ficando inadmissível que o mesmo possa a ter direito a parte que o convém.  

Assim, depois de longa indagação doutrinária, é possível observar e as diferentes 

posições doutrinárias que o tema nos traz, sendo entre eles, o mais discutível aquele que 

trata da legitimidade do Ministério Público para propor a ação de declaração de 

indignidade, visto que há a falta de previsão legal.  

Apesar da falta da mesma, os projetos de lei e a atual doutrina ponderam pela 

legitimidade para propor a ação, o que também defende este trabalho, já que o 

Ministério Público está em função do povo, para defender nossos direitos individuais e 

indisponíveis. Assim, é crucial que o Ministério Público tome a frente de tal demanda, 

pois desde modo não permite que o herdeiro indigno que atentou cruelmente contra seu 

ente por motivos sórdidos e banais, venha a utilizar-se da herança do mesmo ou obtenha 

algum lucro.  

Quando alguns doutrinadores trazem a questão de ilegitimidade, por decorrência 

da violação de privacidade da família do autor da herança, em nossa atual sociedade o 

entendimento mostra-se que nessas situações não a o que se discutir, a interferência é 

necessária e sensata, visto que, quando os outros interessados se tornam inertes, por 

falta de ética moral ou até mesmo falta de “coragem”, o dever do ente ministerial é zelar 

pelo direito indisponível.  

No Brasil é atotado o sistema da divisão necessária, ou seja, por mais que o 

testador tenha trabalhado sozinho para ter o seu patrimônio, a legislação determina que 

metade tenha que pertencer a legítima. Assim o presente projeto demonstrou as 

hipóteses que em poderá haver desobediência à legítima, que são a deserdação e a 

indignidade.  
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