
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Dívidas que podem ser herdadas e aquelas que prescrevem com a morte do titular 

Perder um ente querido nunca é fácil. Lidar com as dívidas deixadas é terrível, porém, passado 

o tempo do luto, é preciso atenção para resolver tais problemas. 

CRÉDITO CONSIGNADO- Tal empréstimo com desconto em folha de pagamento se extinguem 

com o óbito do consignante. A Lei nº 10820/2003 não aborda a questão  do consignante, 

portanto está em vigor o Art. 16 da Lei nº 1046/1950 que extingue tal dívida com a morte do 

consignante. A Instrução Normativa nº 39/2009 do INSS, prevê que NÃO PERSISTIRÁ O 

DESCONTO POR SUCESSÃO AOS PENSIONISTAS E DEPENDENTES DO 

CONSIGNANTE. 

 

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO  - Tais contratos têm um seguro 

denominado MII (Morte ou Invalidez Permanente) que serve, justamente, para quitar o 

contrato de financiamento. Assim, com a morte do mutuário, a dívida não é passada 

aos herdeiros. 

 

CARTÃO DE CRÉDITO: É importante que seja cancelado o cartão pois a multa por 

atraso, PODE SER COBRADA DOS HERDEIROS. Mas o valor utilizado pelo titular 

NÃO SERÁ COBRADO. Entretanto se houver cartão adicional para beneficiário do 

cartão do titular, aquilo que foi utilizado, TEM QUE SER PAGO. 

 

EMPRÉSTIMOS PESSOAIS EM INSTITUÇÕES FINANCEIRAS 

O Código Civil determina que a herança do falecido deve ser usada para quitar débitos 

pendentes em seu nome. Assim, no inventário dos bens do falecido, o juiz determinará 

quanto da herança será usada para quitar os credores. ENTRETANTO NO CASO 

DOS BENS SEREM INSUFICIENTES PARA COBRIR AS DÍVIDAS os familiares NÃO 

SE RESPONSABILIZARÃO PELO PAGAMENTO. A dívida não passa para os 

herdeiros, 

Exemplo: 

Uma pessoa falece deixando uma dívida de R$ 140 000,00 e um patrimônio ( herança) 

de R$ 100 000,00. A dívida será parcialmente paga  e os herdeiros nada receberão, O 

que falta ser pago, não passará aos herdeiros tornando-se prejuízo para os credores. 

O mesmo acontece quando uma pessoa falece e não deixa bens. 

A EXPRESSÃO CORRETA É: OS HERDEIROS RESPONDEM NO LIMITE DA 

FORÇA DA HERNAÇA,MAS NÃO COM SEUS PATRIMÔNIOS PRÓPRIOS. 

 


