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                 Advogados / Lawyers 

 
 

HERANÇA – REPÚDIO VERSUS ACEITAÇÃO 
 
Nos termos do direito português, é 

condição essencial para o preenchimento 
da condição de herdeiro, a aceitação, por 
este da herança, seja esta derivada da lei 
ou de testamento. A aceitação pode ser 
expressa (por escrito) ou tácita (mediante 
a prática de actos, que permitam concluir a 
aceitação da herança), por exemplo, ir 
habitar o imóvel herdado. A aceitação da 
herança é irrevogável. 

 
 A aceitação tem o prazo de 10 anos para ocorrer. Logo, se no prazo 
de 10 anos a herança não for aceite (de forma expressa ou tácita) é perdido 
esse direito e a herança considera-se como não aceite. 
 
Contudo, a aceitação da herança terá de ser total. O herdeiro deverá ficar 
ciente de que só poderá aceitar a totalidade da mesma. Não será possível 
aceitar apenas os bens e recusar as dívidas. Pelo que, é imperioso saber-se 
ainda que as dívidas serão saldadas através dos bens herdados, até ao 
limite do seu valor. Ou seja, é o valor herança que responde pelas dívidas. 
O património do herdeiro não será afectado ao pagamento de dívidas da 
herança. A fim de se poder comprovar os bens da herança perante os 
credores da mesma, persiste a possibilidade de uma aceitação a benefício 
de inventário, através da qual se efectuará uma relação dos bens herdados.  
Logo que a herança tenha sido aceite, terá de se proceder à sua 
administração, ao qual caberá ao cabeça-de-casal. 
 
No caso do herdeiro não querer aceitar a herança, procede ao repúdio da 
herança. Este também é irrevogável e, ao contrário da aceitação, terá de 
ser efectuado por escrito e adoptará a forma que o negócio jurídico deverá 
revestir, de acordo com o espólio de bens, que compõem a herança a 
repudiar. Se, por exemplo, a herança for composta por bens imóveis, será 
obrigatória a realização de uma escritura pública. E tal como a aceitação, o 
repúdio não pode ser parcial. 
 
Verónica Pisco 
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