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H e ra n ç a
Dívidas deixadas
pela pessoa que
faleceu podem
prejudicar a
sucessão de
p at r i m ô n i o .
Transferência para
herdeiros só
acontece quando
débitos são pagos.
Po r D a ny l o
Martins,
de São Paulo
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Adriano Ferriani, professor de direito civil da PUC-SP: renúncia ao patrimônio herdado pode ser feita por meio de escritura pública, mas cabe lembrar que o silêncio equivale à aceitação. O prazo para manifestar a decisão é de até 30 dias

Receber uma herança nem
sempre é positivo do ponto de
vista financeiro. Além do patri-
mônio em dinheiro e bens, co-
mo imóveis e carros, surpresas
pouco agradáveis também po-
dem aparecer nessa lista. É o ca-
so de quem herda dívidas do en-
te falecido, situação mais co-
mum do que se imagina. A pri-
meira decisão é aceitar ou não o
que vier como herança. “Se ficar
confuso sobre o tamanho do bu-
raco, pode simplesmente renun-
ciar à herança, mesmo que no-
meado no testamento”, explica
Adriano Ferriani, professor de
direito civil da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo
(PUC-SP) e sócio do escritório
Ferriani e Jamal. O que não vale,
segundo o professor, é tentar
driblar os débitos, escolhendo
fatias do patrimônio.

“Não tem jeito de fazer a trans-
missão dos bens sem antes pagar
as dívidas”, diz Rodrigo da Cunha
Pereira, advogado e presidente

do Instituto Brasileiro de Direito
de Família (IBDFAM). Esse é o pri-
meiro passo para receber uma
herança: acabar com possíveis
débitos deixados pela pessoa fa-
lecida. Nessa conta, valem dívi-
das no cartão de crédito, cheque
especial, empréstimo no banco,
multas do carro, e até outros ti-
pos de obrigações pouco lembra-
das, como dívidas tributárias e
dívidas previdenciárias. A regra
inclui, ainda, empréstimos con-
tratados com amigos ou paren-
tes. Nesses acordos informais,
porém, é preciso comprovação.
“A dificuldade é provar um con-
trato verbal”, diz Ferriani. O espe-
cialista conta que já acompa-
nhou casos bem-sucedidos.

Na hora de quitar as pendên-
cias, cabe ao patrimônio deixa-
do esse acerto. Os herdeiros não
respondem por “encargos supe-
riores às forças da herança”, de
acordo com o estabelecido no
artigo 1.792, do Código Civil
brasileiro. O valor da herança é o
limite que cobre o pagamento
das dívidas. Ou seja, caso as dívi-
das acumuladas forem maiores
que o valor deixado, os herdei-
ros simplesmente não recebem
nada. Na prática, se alguém her-
dar R$ 100 mil e receber dívidas
que somam R$ 300 mil, os suces-
sores pagam somente até os R$
100 mil e não são obrigados a
complementar o valor restante.

Nessa situação, o credor tam-
bém não tem direito de cobrar os
herdeiros pela parcela da dívida
restante. De acordo com os espe-
cialistas, é comum que institui-
ções financeiras entrem em con-
tato com herdeiros para pedir o
pagamento. Porém, as famílias
não precisam encarar essa co-
brança como obrigação.

A exceção se refere àquelas dí-
vidas atreladas a um bem alie-
nado. Caso o patrimônio não

seja suficiente para finalizar o
pagamento ou os herdeiros não
tenham condições ou interesse,
a instituição financeira respon-
sável pelo crédito pode reaver o
bem alienado, como, por exem-
plo, um imóvel.

Pela ordem estabelecida em
outro artigo do Código Civil, o
1.829, o patrimônio é transmiti-
do, primeiramente, aos descen-
dentes em concorrência com o
cônjuge sobrevivente, que tem
direito aos bens comprados em
comum com o falecido. Na se-
quência dos filhos, os herdeiros
legítimos (definidos por lei) são
os pais de quem faleceu em con-
corrência com o cônjuge. Em
uma terceira situação, caso não
existam os pais ou os filhos, a
herança passa diretamente para
as mãos do cônjuge. Após a
morte, ocorre o processo de su-
cessão, em que os herdeiros pre-
cisam definir se aceitam a he-
rança. A renúncia, de acordo
com Ferriani, pode ser realizada
por meio de escritura pública. O
prazo para manifestar a decisão
é de até 30 dias, segundo o arti-
go 1.807. “Se a pessoa não diz
nada, o silêncio equivale à acei-
t a ç ã o”, afirma o professor.

Cabe destacar que nem todas
as pendências são herdadas. “As
obrigações personalíssimas não
entram na lista”, diz Ferriani. Ou
seja, por exemplo, se um famoso
arquiteto for contratado para
desenvolver um projeto, a res-
ponsabilidade pelo contrato
não é transmitida para seus her-
deiros. Quem fez o pedido não
quer recebê-lo de outra pessoa
que não desse determinado pro-
fissional. “Trata-se do contrato
firmado em razões da qualidade
da pessoa”, ressalta o professor
da PUC-SP. O mesmo acontece
quando um escritor vai escrever
uma obra. “Quem contrata o ser-

viço do Ruy Castro quer o texto
dele, não redigido por um filho”,
exemplifica Ferriani.

Além disso, a regra do Código
Civil para a quitação das pendên-
cias financeiras do devedor fale-
cido não vale para o crédito con-
signado, modalidade oferecida a
funcionários públicos, aposenta-
dos, pensionistas do INSS e pro-
fissionais que trabalham em em-
presas conveniadas com uma
instituição financeira. O artigo
16 da Lei nº 1.046, de 1950, é ta-
xativo: os empréstimos consig-
nados em folha extinguem quan-
do o consignante falece.

Segundo o planejador finan-
ceiro Leonardo Gomes, no caso
de financiamentos imobiliários,
o seguro obrigatório de Morte
ou Invalidez Permanente (MII)
cobre o débito e costuma livrar
os herdeiros da dívida.

A família pode solicitar, ainda,
no processo de herança o cálculo
da dívida deixada, informa o pla-
nejador financeiro. “As pessoas
geralmente são pegas de surpre-
sa. Por isso que a gente vê inven-
tários se arrastando por anos.
Mesmo em casos de alto patri-
mônio, é importante fazer a su-
cessão patrimonial”, diz Gomes.

Mais específicas, dívidas fiscais
ou previdenciárias do ente faleci-
do podem significar uma dor de
cabeça a mais. Se houver débitos
pessoais ou da empresa da famí-
lia com o não pagamento de im-
postos, a Receita Federal vai co-
brar essas dívidas do espólio.
Além disso, “muitas vezes, o deve-
dor coloca bens no nome da em-
presa familiar. Aí, o credor pode
pedir que a dívida seja cobrada
da pessoa jurídica”, frisa Euclides
de Oliveira, advogado de direito
de família. Para saber se existem
pendências fiscais ou previden-
ciárias, os herdeiros devem pedir
uma certidão nesses órgãos.

Quando o assunto é transmis-
são de herança, é preciso ficar
atento também ao regime de ca-
samento estabelecido. “No caso
da comunhão universal de bens,
o cônjuge tem metade de tudo o
que foi integralizado, o que é
chamado de meação, decorrente
do regime escolhido”, diz Ferria-
ni. Para ficar mais claro, meação
é a parte que cabe a cada cônju-
ge sobre os bens que integram o
patrimônio do casal. Segundo
Euclides de Oliveira, advogado
de direito de família e ex-magis-
trado, nesse regime, tudo é par-
tilhado, tanto ativos (bens)
quanto passivos (dívidas).

“No regime de comunhão
parcial, os bens [que incluem dí-
vidas] adquiridos onerosamente
são herdados pelo cônjuge so-
b r e v i v e n t e”, complementa Fer-
riani. Por exemplo, se a pessoa
falecida tiver uma dívida ante-
rior ao casamento, o débito não
é repassado para o cônjuge, dife-
rentemente do que aconteceu
em benefício de ambos, durante
o tempo da união. Mas há exce-
ções, caso da dívida contraída
anteriormente ao casamento,
como um empréstimo para cus-
tear despesas da festa. O Código
Civil estabelece que não são su-
cessórias “as dívidas anteriores
ao casamento, salvo se provie-
rem de despesas com seus apres-
tos [preparativos], ou reverte-
rem em proveito comum”.

Vale lembrar que, no caso das
uniões estáveis, regime diferente
do casamento civil, a compa-
nheira ou o companheiro herda-
rá os bens que forem comprados
durante o tempo da união. “É
muito parecido com a comu-
nhão parcial”, destaca Ferriani.
No caso das obrigações, o mem-
bro restante do casal herda me-
tade das dívidas feitas ao longo
da vida em conjunto.Fontes: Código Civil brasileiro e especialistas em direito de família 
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