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Processo de Inventário

E depois do adeus… o processo…

Anacleto de Sousa, artista plástico, residente em Leiria, faleceu em 
julho de 2017, vítima de doença prolongada, no IPO de Coimbra. Deixou 
a mulher Laurinda de Sousa e dois filhos do casal, Miguel e Sara, esta 
última ainda menor. Deixou, ainda, testamento que apenas estabelecia 
que deixava ao seu aprendiz Igor a “Deusa do Liz”, uma escultura da sua 
autoria, e à sua sobrinha Olívia metade da quota disponível. 

Apesar das várias tentativas para o efeito, até à data os herdeiros não 
se entenderam quanto à partilha dos vários bens móveis e imóveis que 
constituem o acervo hereditário de Anacleto, composto por uma casa, 
dois terrenos e várias obras de arte, tudo de valor superior a 100.000€.

a) Descontentes com este impasse, Igor e Olívia procuram um soli-
citador, pedindo-lhe ajuda. Quid iuris?

Enquadramento 

O caso prático em apreço ocupa-se da partilha de bens em caso de 
sucessão, pelo que serão, sobretudo, aqui chamados a resolver o caso, 
não só as normas do CC respeitantes à matéria da sucessão, mas também 
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ao Regime Jurídico do Processo de Inventário – RJPI, aprovado pela Lei  
n.º 23/2013, de 5 de março, caso se conclua pela necessidade de recurso 
ao processo de inventário para proceder à partilha.

Questão prévia – circunstância da menoridade

Antes da análise da forma a que deve respeitar a partilha dos bens, há 
que referir, de forma breve, a circunstância de haver uma herdeira menor1, 
o que trará consequências no caso de a partilha ser feita por acordo. 

Ora, havendo uma herdeira menor, não poderá a sua representante legal 
aceitar a herança ou convencionar partilha por acordo sem autorização 
do tribunal, nos termos dos art. 1889.º, n.º 1, al. l), do CC e art. 1014 do 
CPC [do tribunal e não do Ministério Público, nos termos do art. 2.º, n.º 1,  
al. b), do Decreto-Lei n.º 272/2001, de 13 de outubro, já que no nosso caso 
estamos perante uma exceção prevista no art. 2.º, n.º 2, al. b), do mesmo 
diploma, tendo em conta que a representante legal da menor com ela 
concorre à sucessão, sendo necessário nomear curador especial].

Forma da partilha: conservatórias ou via notarial e processo de inven-
tário

Importa, agora, analisar qual a forma a que deve obedecer a partilha. Nos 
termos do art. 2102.º do CC, a partilha pode ser feita quer por instrumento 
lavrado em conservatórias ou por via notarial2 (n.º 1, 1.ª parte), quer em 
processo de inventário (n.º 1, 2.ª parte e n.º 2).

Quanto à primeira forma de fazer a partilha, ela pressupõe o acordo das 
partes3. Já a segunda forma, é imperativa nas situações previstas no n.º 2 do 
art. 2102.º do CC, ou seja, quando não há acordo de todos os interessados 

1 No presente caso prático, são herdeiros legitimários do de cuius a cônjuge e os dois filhos, 
nos termos dos arts. 2030.º, n.º 2, 1.ª parte, 2133.º, n.º 1, al. a), 2134.º e 2157.º, todos do CC, 
herdeira testamentária a sobrinha Olívia, nos termos do art. 2030.º, n.º 2, 1.ª parte, do CC, e 
legatário o aprendiz Igor, nos termos do art. 2030.º, n.º 2, 2.ª parte, do mesmo diploma legal.
2 Por via notarial deve entender-se quer escritura pública, quer documento particular autenticado. 
3 O legislador abandonou no art. 2102.º a antiga formulação de “partilha extrajudicial” para 
os casos em que a partilha é feita por acordo, sem recurso ao processo de inventário, já que 
este também se desjudicializou. Devem, portanto, todas as referências feitas na lei à “partilha 
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na partilha [al. a)], quando haja incapazes4 e o Ministério Público entenda 
que a herança deve ser aceite a benefício de inventário5 [al. b)]6, ou quando 
haja herdeiros ausentes em parte incerta que não poderão intervir na 
partilha por acordo ou padeçam de uma incapacidade permanente [al. c)].

Ora, havendo desacordo entre os herdeiros sobre a partilha, deve, pois, 
a mesma ser feita através de inventário, pelo que deverá ser esta a forma 
escolhida para a partilha no caso prático sub iudice.

Função do inventário: inventário-partilha e inventário-arrolamento

O art. 2.º do RJPI define quais as funções do inventário: pôr termo à 
comunhão hereditária ou à comunhão de bens entre os cônjuges (inven-
tário-partilha); ou relacionar os bens que constituem objeto da sucessão 

extrajudicial” ter-se como feitas às partilhas celebradas nos termos da 1.ª parte do n.º 1 do 
art.º 2102.º do CC.
4 A partir de 10 de fevereiro de 2019, qualquer referência feita a incapazes deve ter-se 
como feita a menores ou maiores acompanhados, nos termos dos arts. 22.º, n.º 1 e 23.º da Lei  
n.º 49/2018, de 14 de agosto, que naquela data entrará em vigor.
5 Quanto à aceitação da herança a benefício de inventário, “significa antes de mais que os herdeiros 
aceitam a herança com os efeitos previstos na lei, respondendo pelos encargos da herança, entre eles as dívidas 
do «de cujos», na medida do valor dos bens herdados, só respondendo pela satisfação dos encargos os bens 
inventariados, isto é, os relacionados no inventário, cabendo aos credores o ónus de demonstrar a existência de 
outros bens pertencentes à herança.”, cfr. Ac. do TRL de 25/01/2007, Proc. n.º 9459/06-2, Relator 
Francisco Magueijo, disponível em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa
00497eec/b4f44c784c61e7f3802572de0035241a?OpenDocument. Cfr., ainda, arts. 2052.º, 
n.º 1, 2053.º e 2071.º, n.º 1, do CC. 
6 Quanto a esta possibilidade, há que ter em conta o Parecer da Procuradoria-Geral da República 
n.º 5/2014, de 10 de abril, publicado no DR II Série, n.º 123, de 30 de junho de 2014, bem 
como a Diretiva da Procuradoria-Geral da República n.º 3/2014, de 28 de maio de 2014, 
que se pronunciaram no sentido de que o RJPI trouxe alterações quanto à legitimidade do 
Ministério Público para requerer inventário não só quando a herança seja deferida a menores, 
mas também a outros incapazes ou ausentes em parte incerta, já que o RJPI veio, como já se 
disse, desjudicializar o processo de inventário e a intervenção do Ministério Público, em repre-
sentação daqueles, a que se referem os arts. 219.º, n.º 1, da CRP e 1 e 3, n.º 1, al. a), do Estatuto 
do Ministério Público, é feita nos tribunais. Ora, tendo o processo de inventário passado para 
a alçada dos cartórios notariais, devendo nestes ser requerido, cessou assim a legitimidade do 
Ministério Público para requerer ou intervir em processo de inventário, enquanto este esteja 
a ser tramitado em cartório notarial. A intervenção do Ministério Público deve, pois, cingir-se, 
no que toca a incapazes e ausentes, ao disposto no art. 66.º, n.º 2, do RJPI.
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e servir de base a eventual liquidação da herança, nos casos em que não é 
necessário realizar partilha7 (inventário-arrolamento)8.

No nosso caso, estamos perante um inventário-partilha, já que o objetivo 
de Olívia e Igor é pôr fim à comunhão hereditária e não, simplesmente, 
relacionar os bens. 

Competência do cartório notarial e do tribunal

O novo Regime Jurídico do Processo de Inventário veio desjudicializar 
o processo de inventário, atribuindo aos cartórios notariais, como regra, 
a competência (material) para a tramitação do processo de inventário, 
reservando, no entanto, ao juiz a prática de alguns atos9. 

Assim, o cartório notarial territorialmente competente para a tramitação 
do processo é qualquer um sediado no município do lugar da abertura da 
sucessão (art. 3.º, n.º 1, do RJPI), ou seja, do lugar do último domicílio do 
de cuius (art. 2031.º do CC)10. Vale isto por dizer que, no nosso caso, embora 
Anacleto tenha falecido em Coimbra, teve o seu último domicílio em Leiria 
(cfr. art. 82.º, n.º 1, do CC), pelo que será territorialmente competente 
qualquer cartório sediado neste município. Havendo impedimento do 
notário, nos termos dos arts. 13.º e 14.º do Estatuto do Notariado, e dos 
arts. 5.º e 6.º do Código do Notariado, será competente qualquer outro 

7 Nomeadamente nos casos em que existe apenas um herdeiro.
8 Sobre a utilidade deste inventário, vide Ferreirinha (2014, pp. 21-22) e Ramião (2014,  
p. 20). 
9 São da competência do juiz, nos termos do RJPI, nomeadamente, a prática dos seguintes atos: 
a) decisões que não devam ser resolvidas no processo de inventário e que devem ser remeti-
das para os meios comuns, nos termos do art. 16.º, n.º 1 [para maiores desenvolvimentos, vide 
Ferreirinha (2014, p. 28)], decisões de recursos e impugnações de atos do notário (arts. 16.º, 
n.º 4, 57.º, n.º 4), homologação da partilha e do acordo dos interessados (arts. 66.º, n.º 1 e 48.º, 
n.º 7), emenda da partilha (art. 70.º, n.º 2, 71.º, n.º 1), anulação da partilha (art. 72.º). É também 
da competência do juiz nomear o cabeça-de-casal quando todas as pessoas referidas nos arts. 
2080.º a 2082.º do CC se escusarem ou forem removidas (cfr. art. 2083.º do CC).
10 No caso de o inventário ser requerido em cartório incompetente em razão do território 
(incompetência relativa), não pode o notário declarar oficiosamente tal incompetência, nos 
termos do art. 103.º do CPC, ex vi art. 82.º do RJPI, pelo que só poderá a mesma ser apreciada 
se for arguida por qualquer interessado. Vide Paiva e Cabrita (2013, pp. 18-19) e Sá (2014,  
p. 52).
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cartório notarial sediado no município (art. 3.º, n.º 2, do RJPI) e, não 
havendo cartório no município, será competente qualquer cartório sediado 
num município confinante (cfr. art. 3.º, n.º 3, do RJPI).

Quanto ao tribunal territorialmente competente para a prática dos atos 
que lhe são especialmente atribuídos, é o da comarca do cartório notarial 
onde o processo foi apresentado, pelo que, no nosso caso, será competente 
o tribunal da comarca de Leiria (a menos que não haja cartório notarial no 
município ou que haja impedimento do notário e o processo tenha sido 
apresentado noutro município confinante pertencente a outra comarca, 
caso em que será o tribunal dessa mesma comarca o competente).

Legitimidade para requerer inventário e para intervir em processo 
de inventário

O art. 4.º do RJPI determina que a legitimidade para requerer inventário 
e para nele intervir cabe aos interessados diretos na partilha e, quando a 
herança seja deferida a incapazes ou ausentes em parte incerta, àqueles 
que exercem as responsabilidades parentais, o tutor ou o curador.

Ora, os herdeiros e o cônjuge meeiro11 são considerados interessados 
diretos na partilha, já que são os únicos a quem a lei confere direito de exigir 
partilha (art. 2101.º do CC). Para além destes, são também interessados 
diretos na partilha12:

11 A formulação da norma parece ser redundante, já que o cônjuge é herdeiro, nos termos dos 
arts. 2132.º, 2133.º e 2157.º do CC, não havendo quem lhe prefira, mas apenas com quem ele 
concorra (art. 2133.º, n.º 2, e 2134.º do CC). No entanto, pode o cônjuge não ser chamado à 
herança, nos casos previstos no art. 2133.º, n.º 3, do CC, ou ser chamado mas repudiá-la, ou 
ainda carecer de capacidade sucessória por indignidade (art. 2034.º do CC) ou por deserdação 
(art. 2166.º do CC), casos em que não deixará de ter direito de exigir a partilha e portanto, 
legitimidade para requerer inventário ou nele intervir. 
12 Cfr. Ac. do TRC de 03/07/2012, Proc. n.º 45/10.2TJCBR-B.C1, Relator Emídio Francisco Santos, 
disponível em http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/-/AAC0CD5FF5529D9D80257A600049063D, 
Soares (2014, p. 52); Paiva e Cabrita (2013, p. 21); Neto (2013, p. 31) e Ramião (2014, p. 34). 
Em sentido inverso quanto à legitimidade do cônjuge do herdeiro casado em comunhão geral 
de bens, vide Ac. do TRL de 09/03/2000, Proc. n.º 0079076, Relator Martins Lopes, disponível 
em http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/670e25ee67cc467d8
02569740035d43e?OpenDocument e Ramião (2014, p. 33).
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a) Os cônjuges dos herdeiros, quando forem casados sob o regime da 
comunhão geral de bens;

b) O usufrutuário de quota na herança13;
c) Pessoas a favor das quais se transmitiram direitos hereditários (por 

direito de representação, nos termos do art. 2039.º do CC, por 
transmissão, nos termos do art. 2058.º do CC, por sub-rogação em 
caso de repúdio, nos termos do art. 2067.º do CC, ou por cessão do 
quinhão hereditário, nos termos do art. 2124.º do CC). 

Desta forma, os legatários que não sejam simultaneamente herdeiros 
não podem requerer nem deduzir intervenção principal em processo de 
inventário14, já que sucedem em bens ou valores determinados (art. 2030.º, 
n.º 2, do CC), o mesmo se passando com os credores da herança15 e com 
os donatários.

Significa isto que, no nosso caso, apenas Laurinda, Miguel e Olívia 
poderão requerer inventário e nele intervir. Já no que toca à herdeira 
menor, Sara, será representada no processo por curador especial, uma 
vez que a sua mãe e representante legal (cfr. arts. 124.º e 1878.º do CC) 
concorre com ela à herança (vide art. 7.º, n.º 1, do RJPI e 1881.º, n.º 2, do 
CC). A nomeação do curador especial cabe ao notário, nos termos do art. 
7.º, n.º 4, do RJPI (trata-se de uma exceção ao art. 1881.º, n.º 2, do CC, 
que atribui essa competência ao tribunal16), sendo aplicável o disposto no 
art. 17.º do CPC, mutatis mutandis, pelo que deve ser ouvido o Ministério 
Público (cfr. art. 17.º, n.º 5, do CPC).

Assim, Igor, sendo legatário, não pode exigir partilha nem iniciar o pro-
cesso de inventário, não podendo também deduzir intervenção principal no 

13 Sá (2014, p. 42).
14 Neste sentido, vide Ramião (2014, p. 34) e Ac. do TRE de 26/01/2017, Proc. n.º 687/ 
/12.1TBABT-A, Relator Florbela Moreira Lança, disponível em http://www.gde.mj.pt/jtre.
nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/82072cd1866da46580258109005a7303?Open
Document, Ac. do TRP de 27/11/2017, Proc. n.º 1372/17.3T8OAZ.P1, Relator Carlos Gil, 
disponível em http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/24b97f5c
106cea5e802581ef004d3e84?OpenDocument&Highlight=0,regime,jur%C3%ADdico,do,p
rocesso,de,invent%C3%A1rio.
15 Cfr. Soares (2014, p. 53) e Ramião (2014, p. 34).
16 Neto (2013, p. 40).
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processo. Pode, no entanto, deduzir intervenção no processo17, intervindo 
em todos os atos, termos e diligências suscetíveis de influir no cálculo ou 
determinação da legítima e implicar a redução de liberalidades, já que, no 
nosso caso, existem herdeiros legitimários18 (cfr. arts. 10.º, n.º 1, e 4.º, n.º 2 
do RJPI), e ainda, intervindo nas questões relativas à verificação e satisfação 
dos seus direitos (cfr. art. 4.º, n.º 3 do RJPI).

Já Olívia poderá, uma vez que é herdeira testamentária e, portanto, 
interessada direta na partilha, requerer inventário ou nele intervir (inter-
venção principal), nos termos do art. 4.º, n.º 1, do RJPI. 

Patrocínio judiciário por advogado e por solicitador

Importa, agora, analisar a possibilidade de intervenção do solicitador 
no presente processo. Ora, nos termos do art. 13.º do RJPI, independen-
temente do valor do processo de inventário, só é obrigatória a constituição 
de advogado se forem suscitadas ou discutidas questões de direito e em 
caso de recurso de decisões proferidas no processo.

Vale isto por dizer que o solicitador pode representar as partes no 
processo de inventário, exceto quando ocorra alguma das circunstâncias 
referidas no art. 13.º, caso em que devem as partes constituir advogado, 
sem prejuízo da intervenção do solicitador nos demais atos.

Mas poderá o mesmo solicitador representar, no mesmo processo, dois 
interessados, como é o caso?

A verdade é que a lei nada esclarece sobre tal possibilidade e, na prática, 
o patrocínio de mais do que um interessado pelo mesmo mandatário não 
tem sido recusado pela jurisprudência. No entanto, tal comportamento 
levanta questões de ética e deontologia profissionais, já que, em determi-
nadas questões, os interesses de cada um dos representados podem ser 
díspares ou opostos, pelo que a doutrina tem-se mostrado reticente em 
relação a tal prática19. 

17 Esta intervenção, ao contrário da intervenção principal, está limitada aos atos descritos no 
artigo 4, n.º 2 e 3, pelo que só nesses poderá intervir.
18 Quanto ao lapso de escrita do legislador no presente artigo que, em vez de “Os herdeiros 
legitimários”, queria dizer “Havendo herdeiros legitimários”, vide Ramião (2014, p. 43). 
19 A este propósito, vide João A. Lopes Cardoso apud Ferreirinha (2014, p. 34).
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Ademais, o EOSAE, aprovado pela Lei n.º 154/2015, de 14 de setem-
bro, determina, no seu art. 143.º, que o solicitador não deve representar 
dois ou mais clientes, no mesmo assunto, se existir conflito entre eles  
(n.º 3), devendo deixar de agir por conta de todos eles se tal conflito surgir 
posteriormente ou houver risco de violação do segredo profissional ou 
diminuição da sua independência (n.º 4). Deve, ainda, o solicitador recusar 
aceitar novo cliente se isso colocar em risco o cumprimento do dever de 
sigilo profissional (n.º 5), estendendo-se estas limitações aos associados 
do solicitador que exerça a sua atividade em sociedade de solicitadores  
(n.º 6).

Impulso processual: plataforma eletrónica e documentos necessários

O impulso processual dá-se através da apresentação do requerimento 
de inventário que pode ser entregue em suporte físico (em modelo cons-
tante do Anexo III da Portaria n.º 278/2013, de 26 de agosto, com as 
alterações resultantes da Portaria n.º 46/2015, de 23 de fevereiro20), pelo 
interessado direto, no cartório notarial competente [arts. 4.º e 5.º, n.º 1, 
al. b), da referida Portaria].

No entanto, a lei prevê que o requerimento, a eventual oposição e todos 
os demais atos subsequentes devam ser realizados, sempre que possível, 
através da plataforma eletrónica www.inventarios.pt, nos termos do art. 
6.º, n.º 1, do PJPI e art. 2.º da Portaria n.º 278/2013, de 26 de agosto. Esta 
forma de realização dos atos é opcional para os interessados que ajam sem 
mandatário e obrigatória para os mandatários [art. 5.º, n.º 1, al. a), e 6.º,  
al. b), da referida Portaria].

Com o requerimento, deve ser junta certidão de óbito do inventariado 
e feita a indicação de quem deve exercer as funções de cabeça-de-casal 
(art. 21.º do RJPI).

20 Esta última alterada pela Portaria n.º 117/2017, de 21 de março.
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b) Suponha agora que Pedro, outro sobrinho de Anacleto, contactou 
com os herdeiros transmitindo-lhes que o falecido tinha feito um outro 
testamento, no qual lhe deixou a outra metade da quota disponível, tendo 
estes dito que já não havia nada a fazer pois os herdeiros já estavam todos 
identificados no processo. Quid iuris?

Enquadramento

Pedro pretende ver reconhecida a sua qualidade de herdeiro na herança 
de Anacleto e assim poder intervir como parte no processo de inventário.

Para além do testamento no qual deixou à sobrinha Olívia metade 
da quota disponível, Anacleto deixou um outro testamento deixando ao 
sobrinho Pedro a outra metade da quota disponível.

Questão prévia: validade do testamento e a qualidade do sucessor

Será necessário, num primeiro momento, analisar a validade do testa-
mento e a consequente qualidade do Pedro como sucessor e interessado na 
herança de Anacleto para depois verificar a possibilidade da sua intervenção 
no processo de inventário já em curso.

“Diz-se testamento o acto unilateral e revogável pelo qual uma pessoa dispõe para 
depois da morte, de todos os seus bens ou de parte deles” (art. 2179.º, n.º 1, CC).

Existindo dois testamentos torna-se necessário averiguar se ambos 
podem coexistir ou qual a vontade do testador que prevalece.

Prevê o art. 2313.º do CC que “o testamento posterior que não revogue expres-
samente o anterior revogá-lo-á apenas na parte em que for com ele incompatível”. 
Da hipótese não resulta qual o testamento feito em primeiro lugar nem 
se algum deles revogava o anterior. Assim, podem ambos considerar-se 
válidos por serem compatíveis um com o outro. Anacleto deixou a sua 
quota disponível a dois sobrinhos: metade à Sara, por um dos testamentos, 
e a outra metade ao Pedro, pelo outro testamento.

Sendo os testamentos válidos, Pedro será então também herdeiro e 
interessado na herança de Anacleto (art. 2030.º, n.º 2, CC), tendo, por 
isso, legitimidade para intervir no inventário, nos termos do art. 4.º,  
n.º 1, do RJPI.
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Intervenção do sucessor no processo de inventário

O processo de inventário por óbito de Anacleto já se encontra a decor-
rer, tendo inclusive os herdeiros sido já identificados. A identificação dos 
herdeiros no processo de inventário é feita pelo cabeça de casal quando 
este presta no processo as declarações previstas no art. 24.º, n.º 2, do RJPI.

No entanto, o art. 9.º do RJPI possibilita a intervenção principal de 
qualquer interessado direto na partilha que não tenha sido identificado 
pelo cabeça de casal e citado para o processo.

Esta intervenção é admitida até à conferência preparatória, e pode ser 
espontânea, quando deduzida pelo próprio interessado, ou provocada, 
quando a intervenção seja suscitada por um dos interessados já presentes 
no processo21.

A possibilidade da intervenção de interessados não chamados no processo 
de inventário tem por objetivo fazer com que os bens do acervo hereditário 
sejam partilhados por todos os herdeiros e interessados diretos, evitando-se 
assim a possibilidade da anulação da partilha nos termos do art. 72.º do RJPI.

Não se encontrando o processo ainda na fase da conferência preparatória, 
Pedro poderá, por iniciativa própria, requerer a sua intervenção principal 
no processo de inventário por óbito de Anacleto.

A intervenção principal constitui um incidente no processo de inventário, 
que corre termos no próprio processo. O RJPI não prevê a sua autonomia 
processual, pelo que, aplicando subsidiariamente o CPC por força do art. 
82.º do RJPI, serão aplicáveis as disposições dos arts. 316.º a 320.º daquele 
Código.

O incidente suspende o andamento do processo de inventário a partir do 
momento em que deveria ser convocada a conferência de interessados, que, 
segundo o art. 49.º do RJPI, acontece nos 20 dias posteriores à conferência 
preparatória. O legislador entendeu que a suspensão do processo ocorreria 
a partir da conferência de interessados, tal como já vinha previsto no antigo 
art. 1330.º do CPC22. No entanto, e salvo melhor opinião, vulgamos que 

21 Ac. do STJ de 11/2/2010, Proc. n.º 85/98.8TBPNS.S1, consultável em http://www.dgsi.pt/
jstj.nsf/954f0ce6ad9dd8b980256b5f003fa814/7ba11b58b9fed769802576cb0040373b?Op
enDocument&Highlight=0,85%2F98.
22 Código do Processo Civil aprovado pelo Decreto-Lei n.º 329-A/95, de 12 de dezembro, 
revogado pela Lei n.º 29/2009, de 29 de junho, que foi revogada pela Lei n.º 23/2013, de 5 de 
março, que aprovou o Regime Jurídico do Processo de Inventário.
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o processo de inventário deverá suspender a sua tramitação assim que o 
incidente de intervenção principal é deduzido, pois que, antes da convo-
cação da conferência de interessados já decorreram, por exemplo, a fase de 
reclamações contra a relação de bens e a conferência preparatória, nas quais 
são decididas questões essenciais para o desenvolvimento e desfecho do pro-
cesso e onde o interessado que não foi chamado pode participar ativamente 
e trazer novos elementos com relevo e influência na partilha dos bens23.

No requerimento de intervenção principal, deverá Pedro expor os factos 
que lhe atribuem a legitimidade como sucessor, apresentando desde logo 
os seus meios de prova (art. 14.º, n.º 1, do RJPI). No caso em apreço, deverá 
juntar o testamento que Anacleto deixou.

Apresentado o requerimento e deduzido o incidente, o cabeça de casal 
e os demais interessados são notificados para responder, seguindo-se o 
disposto nos arts. 30.º e 31.º do RJPI (art. 9.º, n.º 2, do RJPI). Terão assim 
os herdeiros 20 dias para se oporem à intervenção principal e, caso o façam, 
deverão apresentar requerimento com os factos que julguem pertinentes, 
apresentando também desde logo os seus meios probatórios24.

Havendo oposição ao incidente, o notário realiza as diligências probató-
rias requeridas ou que oficiosamente julgue necessárias e decide a questão 
(art. 31.º, n.º 3, do RJPI).

Sendo reconhecida a legitimidade do interessado, é este notificado 
para os termos do processo, conforme previsto no art. 9.º, n.º 3, e art. 29.º,  
n.º 2, do RJPI, tendo ele 15 dias para, querendo, deduzir oposição e recla-
mar contra a relação de bens. Se nada requerer naquele prazo, o processo 
considera-se ratificado.

O incidente de intervenção principal está sujeito ao pagamento de 
honorários, conforme vem previsto do art. 18.º, n.º 9, al. a), da Portaria 
n.º 278/2013, de 26 de agosto e respetivo Anexo II (com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 46/2015, de 23/02).

No nosso caso, tendo o inventário um valor superior a 30.000,01€, 
Pedro teria que pagar de honorários o valor de 204€, acrescido de IVA à 
taxa legal, correspondente ao valor da primeira prestação.

23 Sobre esta questão veja-se, entre outros, Neto (2017, pp. 681-682).
24 O prazo para a oposição no incidente de intervenção principal difere do prazo-regra para a 
dedução de oposição dos incidentes do inventário, previsto no artigo 14.º n.º 2, do RJPI, que 
é de 10 dias.
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c) Na audiência da Conferência Preparatória, Laurinda, Miguel e o 
curador especial da menor Sara apresentam uma proposta para ficarem 
com todos os imóveis, ao que Olívia e Pedro não concordam, tendo o 
notário designado data para a Conferência de Interessados.

Na Conferência de Interessados, Laurinda, Olívia e Pedro apresenta-
ram cada um as suas propostas em carta fechada, tendo as de Laurinda 
sido de valor superior, pelo que lhe foram adjudicados todos os bens 
imóveis e obras de arte. Pedro pretende ver o seu quinhão preenchido 
em bens. Quid iuris?

Enquadramento

Terminada a Conferência de Interessados, o processo de inventário 
entra na fase processual que se convencionou denominar-se a fase da 
“partilha” propriamente dita, que é a fase decisiva, onde de atribui os bens 
da herança aos interessados e se executa o deliberado nas conferências e  
reuniões25.

No caso em análise, realizada a conferência preparatória sem que os 
interessados tivessem chegado a acordo que permitisse colocar termo ao 
processo, todos os bens foram licitados na conferência de interessados, 
podendo agora ser dada forma à partilha e ser elaborado o respetivo mapa, 
conforme prevê o arts. 57.º e 59.º do RJPI, ao que se seguirá a composição 
dos quinhões e o pagamento das tornas.

Da conferência preparatória

A conferência preparatória tem lugar depois de “resolvidas as questões 
suscitadas que sejam suscetíveis de influir na partilha” e depois de “determinados 
os bens a partilhar” (art. 47, n.º 1, do RJPI). Assim, depois da decisão do 
notário quanto a eventuais oposições ao inventário e reclamações contra 
a relação de bens que tenham sido apresentadas, este designa um dia para 
a realização da conferência preparatória que tem como objeto (art. 48.º 
do RJPI):

25 Cardoso (2018, pp. 603-604).
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– designar as “verbas que devem compor, no todo ou em parte, o quinhão 
de cada um dos interessados e o valor por que devem ser adjudicados os  
bens”;

– indicar “verbas ou lotes e respetivos valores para que, no todo ou em parte, 
sejam objeto de sorteio pelo interessados”;

– acordar na “venda total ou parcial dos bens da herança e na distribuição do 
produto da alienação pelos interessados”;

– “forma de cumprimentos dos legados e demais encargos da herança”;
– “aprovação do passivo” da herança, quando o haja;

No caso em análise, Laurinda, Miguel e o curador especial da menor 
Sara pretendiam ficar com todos os imóveis, não tendo Pedro e Olívia 
concordado. O art. 48.º, n.º 1, do RJPI prevê que os interessados podem 
“deliberar, por maioria de dois terços dos titulares do direito à herança, independente-
mente da proporção de cada quota, quanto à composição dos quinhões” de cada um  
deles26.

Tal norma constitui uma inovação e profunda mudança relativamente 
ao regime anterior previsto no antigo art. 1353.º do CPC que previa a regra 
da unanimidade para que existisse acordo na composição dos quinhões. 
Atualmente, o processo pode findar na Conferência Preparatória por 
acordo dos interessados, bastando a maioria de dois terços dos titulares 
do direito à herança, independentemente da proporção de cada quota, ou 
seja, a deliberação forma-se per capita e não per valorem27.

Ora, no inventário de Anacleto, a pretensão de Laurinda, Miguel e o 
curador especial da menor Sara não representava uma maioria superior 
a dois terços, pelo que o processo prosseguiu para a conferência de inte- 
ressados.

26 A doutrina tem vindo a defender a eventual inconstitucionalidade do artigo 48, n.º 1, do 
RJPI por ofensa manifesta às normas constitucionais, nomeadamente o princípio da igualdade 
e do direito a um processo equitativo e justo (neste sentido Cardoso, 2018, pp. 373-374 e Neto, 
2017, pp. 904-905). Por outro lado, a jurisprudência tem vindo a decidir que tal norma deve 
ser considerada materialmente conforme a Constituição (Ac. do TRG de 25/05/2017, Proc.  
n.º 50/17.8YRGMR, consultável em http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec
004d3832/ed22ad64683dd5d780258155004ef963?OpenDocument&Highlight=0,50%2F17).
27 Sobre esta questão veja-se, entre outros, os acima mencionados Cardoso (2018, pp. 374- 
-376) e Neto (2017, p. 904). 
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Da conferência de interessados

Não terminando o processo na conferência preparatória, o notário 
designa um dia para a realização da conferência de interessados que se 
destinará à adjudicação dos bens (art. 49.º do RJPI).

Embora o legislador tenha consignado a expressão “adjudicação dos bens”, 
a expressão mais correta deveria ser “adjudicação de bens” pois nesta fase 
já poderá ter ocorrido adjudicações de alguns bens em sede da conferência 
preparatória (art. 48, n.º 1, als. a), b) e c) e art. 34.º, n.ºs 1 e 2, do RJPI)28. 
Deverá, pois, entender-se que a conferência de interessados se destinará 
à adjudicação de bens que não tenham ainda sido adjudicados.

Essa adjudicação far-se-á através de propostas em carta fechada (art. 
50.º, n.º 1, do RJPI). Os herdeiros e interessados no processo podem, 
querendo, apresentar as suas propostas com o valor para a adjudicação das 
verbas não adjudicadas, podendo a proposta incidir sobre a totalidade dos 
bens, ou apenas parte, não podendo o valor da proposta ser inferior a 85% 
do valor base dos bens (art. 51.º, n.º 2, do RJPI). Os bens serão adjudicados 
ao proponente que apresentou a proposta de maior valor.

Também aqui existe uma inovação relativamente ao anterior regime 
previsto no Código do Processo Civil, o qual previa que na falta de acordo, 
abria-se licitação entre os interessados29. As licitações criavam um clima 
de tensão entre os herdeiros pois a sobreposição de licitações era uma 
constante e, por vezes, colocava ao alcance dos herdeiros mais abastados 
a possibilidade de cobrir todas as licitações dos demais e ficar com os bens 
de maior interesse. Com o atual regime apenas é permitido a cada herdeiro 
apresentar uma proposta para cada verba ou conjunto de verbas, pelo que, 
torna o processo de adjudicação um pouco mais justo e equitativo e faz com 
que o valor das propostas tenda a aproximar-se do valor real dos bens30.

Na hipótese que estamos a analisar, as propostas que Laurinda apresen-
tou para a adjudicação de todos os bens foram as de maior valor, pelo que 

28 Cardoso (2018, pp. 497-498).
29 Arts. 1363.º a 1372.º do CPC, revogado pela Lei n.º 29/2009 de 29/60 e Lei n.º 23/2013 de 
05/03, que aprovou o Regime Jurídico do Processo de Inventário).
30 Fernando Neto Ferreirinha refere que o que se pretende com a conferência de interessa-
dos é submeter os bens da herança a licitação entre os interessados, licitações essas que, nos 
termos do artigo 56 do RJPI, são sempre efetuadas mediante propostas em carta fechada (cfr. 
Ferreirinha, 2014, pp. 257-258).
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todos os bens lhe foram adjudicados, não havendo necessidade de recorrer 
à negociação particular revista no art. 51.º do RJPI.

Forma e Mapa da Partilha

Findas as conferências e adjudicados os bens, o Notário elabora o des-
pacho da forma da partilha, o qual determina o direito de cada herdeiro e 
interessado na herança do inventariado, aplicando todas as regras e direitos 
sucessórios naquela sucessão em concreto, notificando-se os advogados 
dos interessados, conforme prevê o n.º 1 do art.º 57 do RJPI

Ao despacho da forma da partilha, segue-se a elaboração do Mapa 
informativo da Partilha que irá expressar de uma forma mais simples e clara 
o valor que cada herdeiro tem direito e que bens lhes foram adjudicados 
para compor o seu quinhão, concluindo com a informação de quais os 
herdeiros que são credores e/ou devedores de tornas.

Na hipótese em análise todos os imóveis e obras de arte forma adjudi-
cados a Laurinda, pelo que, irá constar do mapa que o seu quinhão vai ser 
preenchido com esses bens, ficando devedora de tornas, enquanto que os 
quinhões dos demais herdeiros serão preenchidos em tornas.

Composição dos quinhões e pagamento de tornas

Depois de notificados do mapa da partilha, “os interessados a quem caibam 
tornas são notificados para”, em 10 dias31, “requerer a composição dos seus quinhões 
ou reclamar o pagamento das tornas” (art. 61.º do RJPI).

Esta norma permite aos interessados que tenham direito a tornas pode-
rem optar por compor o seu quinhão em bens pelo valor das licitações32. 
É assim dada a faculdade aos interessados a quem caibam tornas requerer 
no processo que o seu quinhão seja preenchido em bens que tenham sido 
licitados em excesso por outro herdeiro (n.º 2 do art. 61.º do RJPI).

31 Art. 82.º do RJPI e art. 149.º, n.º 1, do CPC – regra geral sobre o prazo.
32 Conforme refere Abílio Neto, pretendeu-se corrigir o excesso do processo de licitações, 
especialmente nos casos de desigualdade económica entre interessados, tentando-se o equilí-
brio entre a partilha justa e o livre exercício do direito de escolha, procurando evitar, até onde 
fosse possível, o pagamento de tornas, uma vez que o dinheiro tende a desvalorizar-se quando 
em confronto de bens de outra natureza (cfr. Neto, 2017, p. 969).
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No caso em estudo, os bens foram todos adjudicados à herdeira Laurinda. 
Assim, todos os demais interessados terão direito de requerer a composição 
do seu quinhão em bens. No entanto, esta composição tem determinadas 
regras:

– a escolha dos bens cabe ao interessado que licitou em excesso  
(n.º 3)

– o valor dos bens será o valor pelo qual foram licitados (n.º 2)
– a adjudicação não pode exceder o valor do quinhão do interessado 

que requereu a sua composição em bens (n.º 2).

Pedro pretende ver o seu quinhão preenchido em bens. Deverá então 
requerer no processo de inventário que, nos termos do art. 61.º do RJPI, 
seja notificada a herdeira Laurinda para escolher de entre os bens que 
licitou, quais é que irão compor o seu quinhão.

Por vezes esta composição e bens torna-se de difícil aplicação, depen-
dendo da quantidade de bens existentes no acervo hereditário, do valor dos 
mesmos que resultou das licitações e do valor do quinhão dos interessados. 
Tendo como limite o valor do quinhão do interessado que pretende receber 
bens em vez de tornas, terá que lhe ser adjudicado um bem cujo valor não 
ultrapasse o seu quinhão. Daqui podem resulta duas hipóteses:

a) o valor dos bens licitados em excesso não é suficiente para compor o 
seu quinhão por inteiro

Neste caso, o quinhão deverá ser preenchido não só em bens mas tam-
bém em tornas, correspondendo estas à diferença entre o valor do bem 
ou bens adjudicados e o valor do seu quinhão, pois é raro o caso em que 
os quinhões dos interessados com direito a tornas possam ser preenchidos 
exclusivamente com verbas licitadas33.

b) o valor dos bens licitados em excesso ultrapassa o valor do quinhão a 
compor

Se os bens licitados em excesso tiverem todos valor superior ao quinhão 
do interessado credor de tornas, e tratando-se bens indivisíveis, não será 

33 Câmara, Branco, Correia e Castanheira (2017, p. 322).
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possível uma adjudicação de bens sem que se exceda o valor desse quinhão, 
tornando-se ele próprio devedor de tornas34. Nestes casos, só será possível 
adjudicar bens ao credor de tornas ficando o bem em compropriedade.

No entanto, a constituição da compropriedade depende do acordo quer 
do licitante, quer do credor de tornas. Não poderá o licitante em excesso 
escolher um bem de modo a constituir-se entre ele e o não licitante a com-
propriedade sem acordo do interessado35. Nem, salvo melhor entendimento, 
deverá o licitante em excesso, mesmo com o acordo do interessado credor 
de tornas, ser obrigado a escolher bens que constituam entre ele e o credor 
de tornas compropriedade se assim não o quiser36.

Prevendo o art. 1412.º do CC que “nenhum dos comproprietários é obrigado 
a permanecer na indivisão” permitir a constituição da compropriedade, sem 
haver acordo, com a aplicação do art. 61.º do RJPI, seria estar a resolver 
um conflito no âmbito do direito das sucessões para criar outro conflito 
no âmbito dos direitos reais, pois, transitada em julgado a sentença que 
homologar a partilha, qualquer um dos comproprietários poderia intentar 
uma ação de divisão de coisa comum para terminar com a compropriedade.

Na situação prática que estamos a analisar, com o requerimento de 
Pedro, Laurinda tinha o direito de escolher qual dos bens que licitou é 
que iria compor o seu quinhão. Se algum dos bens não escolhidos não 
ultrapassar o valor do quinhão de Pedro, ou se Pedro e Laurinda acordarem 
na compropriedade, Pedro poderá assim ver o seu quinhão preenchido  
em bens.

Sofia Rainho Fernandes
Solicitadora
Assistente Convidada na ESTG – Politécnico de Leiria

Rui Ferreira
Notário
Assistente Convidado na ESTG – Politécnico de Leiria

34 Ac. do STJ de 18/11/1997, Proc. n.º 97B666, acessível em www.dgsi.pt.
35 Ac. do STJ de 18/10/1983, consultável no BMJ 330.º – 472, e Ac. do TRP de 03/03/1983, 
disponível na Colectânea de Jurisprudência 1983, 2.º – 218.
36 Ac. do TRP de 10/01/2008, Proc. n.º 0736778, acessível em www.dgsi.pt.
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