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RESUMO

A sonegação em inventário, disciplinada no artigo 1.992 CC, se caracteriza pela ocultação de bens do espólio ou omissão de declaração das 
antecipações de legítima na colação, ato praticado por herdeiro com fins de lesar a iguala dos quinhões hereditários dos demais herdeiros, seja 
em benefício próprio ou de outro que esteja na posse do bem ocultado. Como consequência da sonegação, o herdeiro que a praticar perderá o 
direito que lhe cabia sobre o bem sonegado. O problema que deu origem a este trabalho é o entendimento jurisprudencial de que a sonegação só 
acarretará a pena de sonegados se ficar provado o dolo do herdeiro que sonegou, questão que não consta do texto da lei e que tende a acarretar 
ônus demasiado aos interessados, já que se trata de elemento subjetivo que, na maioria dos casos, não haverá como se provar, já que depende 
da verificação da consciência e vontade humana do herdeiro sonegador. A pesquisa tem por objetivo afastar a necessidade de prova do dolo, 
calcando este entendimento na doutrina e julgados sobre a questão. Adotou-se a metodologia de pesquisa bibliográfica sobre o posicionamento 
atual dos doutrinadores brasileiros, além de pesquisa empírica baseada na análise da legislação e da jurisprudência, junto com a pesquisa 
histórica sobre como o ordenamento brasileiro trata a sonegação praticada por herdeiro. A pesquisa até agora realizada aponta a existência de 
divergência dos julgadores sobre a necessidade de prova do dolo, contudo, parcela dos casos tendendo a desconsiderar até mesmo a 
manifestação do sonegador nos autos quanto a inexistência do bem ou do recebimento de antecipação de legítima. A pesquisa jurisprudencial 
realizada até aqui também aponta conflito entre o entendimento do tempo limite para que se caracterize a intenção de sonegar, já que o artigo 
1.996 CC dispõe de regra específica para aquele que exercer o cargo de Inventariante, sendo silente quando ao limite temporal para os demais 
herdeiros. Ainda não tendo esgotado a pesquisa, não foi possível concluir o seu resultado.
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