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RESUMO                          

O presente estudo atenderá essencialmente ao instituto da Partilha, seja 

extrajudicial, quando existe acordo dos interessados, através das formas legalmente 

previstas, seja através da figura do inventário e respectivo regime jurídico, com as 

alterações substanciais que foram introduzidas pelo Regime Jurídico do Processo de 

Inventário. 

E porque seria inviável falar do acto de partilha sem focar alguns conceitos chave 

muito importantes neste contexto, como sejam o instituto da habilitação de herdeiros, 

repúdio, a partilha, propriamente dita, nas suas várias modalidades, os necessários 

impostos, e pela importância que assume presentemente, o novo diploma que regula o 

Regime Jurídico do Processo de Inventário, que veio alterar na sua essência, todo o 

processo de inventário, sendo concomitantemente estes, os capítulos que irão estruturar 

e nortear a presente dissertação. 

Necessariamente constarão destas linhas, minutas respeitantes a cada instituto, 

hipóteses práticas, bem como alguma jurisprudência que permita ilustrar os vários 

conceitos e situações jurídicas aqui abordadas. 

Palavras-Chave: Habilitação, Repúdio, Partilha, Inventário. 
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ABSTRACT 

This study essentially attend to matters of sharing, whether extrajudicial, when 

there is agreement of the interested parties, through the forms provided by law, either 

through the figure of the inventory and its legal regime, with the substantial changes 

that were introduced by the Legal Regime of the Inventory Process. 

And because it would be impossible to speak of the act of sharing without 

focusing on some very important key concepts in this context, such as the Institute of 

Succession, repudiation, sharing, itself, in its various forms, the necessary taxes, and the 

importance it assumes presently, the new law that regulates the legal regime of the 

Inventory process, which modified the essence, the entire inventory process, these being 

concomitantly, the chapters that will structure and guide this dissertation. 

Necessarily these lines contain, the drafts relating to each institute, practical 

assumptions, as well as some case law that allows illustrate the various concepts and 

legal situations addressed here. 

Key-Words: Qualification, Repudiation, Sharing, Inventory. 
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INTRODUÇÃO 

São conhecidos por todos, os inconvenientes de ordem económica e social que 

derivam do facto de o património se encontrar indiviso e essa foi uma das muitas razões 

que levaram a que o tema assumisse um especial interesse. 

A lei civil, confere aos herdeiros e ao cônjuge meeiro o direito irrenunciável de 

exigir partilha, podendo o mesmo ser exercido por qualquer deles, a menos que se tenha 

determinado a indivisão do património, e só enquanto esta durar. 

Num sentido amplo, a partilha é o processo utilizado para proceder à divisão da 

coisa ou da universalidade do direito entre os seus vários titulares, que visa a 

distribuição de patrimónios certos e determinados, atendendo a uma causa que se 

encontre na sua base, nomeadamente, para obter a divisão da herança entre os herdeiros, 

para realizar a partilha em vida, para obter a liquidação de sociedades e para separar a 

meação a que os cônjuges têm direito nos bens comuns do casal, artigos 2101.º e 

seguintes; 2029.º; 1018.º e 1689.º do CC. 

Embora este tema seja bastante antigo e quando se fala de partilha pareça que 

nada de novo há para falar, esta afirmação é errada, pois há novidades e muitas.  

Este breve estudo tratará dos conceitos da partilha, nas modalidades que todos 

conhecem, com referência a algumas inovações, que ajudarão a compreender a forma 

moderna de ver a partilha.  

Até porque quando o tema foi proposto ainda não tinha entrado em vigor o novo 

regime jurídico do processo de inventário, cuja proposta inicial sofreu alterações, não 

chegando sequer a produzir efeitos, sendo um verdadeiro nado morto. 

Desafiante e estimulante a todos os níveis o tema escolhido, especialmente pela 

dinâmica introduzida recentemente no âmbito do processo de inventário, cuja 

tramitação decorre nos cartórios notariais, por força da entrada em vigor do RJPI. 

De facto, o legislador tem vindo, nos últimos tempos, a alterar profundamente as 

competências tradicionalmente reconhecidas aos vários agentes do direito. 
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As partilhas notariais, anteriormente competência exclusiva dos notários, 

passaram a poder realizar-se junto das Conservatórias do Registo Civil – no balcão das 

heranças, sendo da competência do Conservador do Registo Civil ou de qualquer oficial 

com competência delegada, e bem ainda junto dos senhores advogados ou solicitadores, 

com a elaboração de um termo de autenticação no qual os herdeiros / interessados 

confirmam o conteúdo do documento contendo o acto de partilha e reconhecem que o 

mesmo exprime a sua vontade, havendo quem atenda que a menção da lei à via notarial 

é restritiva relativamente à competência da sua feitura. 

Por outro lado, a falta de consenso entre os herdeiros gerava as mais das vezes um 

processo judicial (complexo e quase sempre muito moroso), o que desincentivava as 

partes a requerer a sua instauração, levando muitas vezes ao abandono e consequente 

degradação do património. Situação ainda hoje visível na baixa de muitas cidades, 

inclusive em imóveis com excelente localização. 

Com o novo Regime Jurídico do Processo de Inventário ou RJPI, como adiante 

designaremos, surge no nosso ordenamento jurídico uma via conducente à partilha dos 

bens, efectuada notarialmente e carecendo apenas de homologação judicial no que 

respeita aos princípios constitucionais. 

Neste contexto mantêm-se os moldes tradicionais de elaboração da partilha 

notarial, assente no consenso e unanimidade de todos com a necessária habilitação de 

herdeiros (no qual se indicam os herdeiros do de cujus através de três testemunhas ou 

por declarações do cabeça de casal, acto que adiante especificaremos pela importância 

que assume nesta temática. 

Poderá ser celebrada a habilitação de herdeiros previamente ou em simultâneo 

com o acto de partilha, sendo celebrada notarialmente ou no balcão das sucessões pelo 

designado ou denominado procedimento simplificado de habilitação de herdeiros. 

Neste âmbito cabe ao notário apurar a vontade real das partes, efectuar o cálculo 

dos quinhões, adjudicar os bens aos respectivos herdeiros de acordo com a vontade por 

si manifestada, e com o consentimento dos respectivos cônjuges, havendo-os, casados 

em comunhão geral ou comunhão de adquiridos, o apuramento do excesso ou defeito 

resultante da adjudicação a cada interessado e confirmação – ou não- das tornas que 

sejam efectivamente devidas. 
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Com o RJPI, introduziu-se no ordenamento jurídico português, a que adiante 

aludiremos, para os casos em que algum dos herdeiros, por qualquer motivo não chegue 

a acordo com os restantes, ou simplesmente não possa chegar, porque existência de 

interessado menor ou incapaz, ou ainda ausente em parte incerta. 

São estes os temas que serão focados no presente, estudo, dividido em três partes, 

a saber, habilitação repúdio, partilha e seus vários tipos e inventário segundo o RJPI. 
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CAPÍTULO I – A ACEITAÇÃO E O REPÚDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



As Razões que Justificam a Partilha Notarial 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Luísa Brito Conceição da Luz  

- 14 -  

1. REPÚDIO 

Embora o mais natural seja a existência da aceitação da herança por parte dos 

herdeiros do de cujus, a verdade é que não raras vezes os possíveis herdeiros optam por 

repudiar à herança. Situação que se tornou mais cada vez mais frequente no dia-a-dia 

dos profissionais jurídicos, ou não fossem as dívidas de uns terem repercussões na vida 

dos herdeiros caso procedessem à aceitação da herança, pura e simples. 

A situação da herança jacente termina com a aceitação pelos sucessiveis 

definitivamente chamados, aceitação que tem como efeitos a aquisição do domínio e 

posse dos bens da herança, o que sublinhe-se, não depende da apreensão material dos 

bens, ex vi o artigo 2050, n.º 1 do CC. Podemos então dizer que a aceitação está para a 

partilha como uma condição suspensiva da aquisição por morte.  

É pois conveniente, caracterizar aqui, a figura da aceitação e configurar também 

o conceito de repúdio pela importância que ambos assumem neste contexto. Podemos 

até lançar mão do preceituado no artigo 2051.º do CC que tem como epigrafe “ 

Pluralidade de sucessíveis” e determina: 

“Sendo vários os sucessíveis, pode a herança ser aceite por algum ou alguns deles e 

repudiada pelos restantes”, todavia importa considerar aqui as excepções previstas no 

artigo 2055.º do CC, quando o sucessível seja chamado a herança a mais que um título.” 

 

Quanto ao repúdio da herança, podemos identificá-lo como um negócio jurídico 

unilateral não receptício e irrevogável, que só pode ter lugar após a abertura da 

sucessão, mas os seus efeitos retroagem a essa data, não podendo a herança ser 

repudiada sob condição nem a termo, cfr. artigos 2062.º, 2064.º e 2066.º, todos do CC. 

O artº 46, nº 3 do Código do Notariado exige que, da escritura de repúdio conste 

se o repudiante tem ou não descendentes, o que é crucial pois o facto de o repudiante ter 

ou não descendentes irá determinar quais dos institutos deverão ter aplicação ao caso 

concreto, se o direito de representação, se o direito de acrescer, para efeitos das 

disposições previstas nos artigos artigos 2039º e 2042º do CC.  
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Como efeitos do repúdio, determina o artigo 2062º do CC que, o sucessível que 

repudia considera-se como não chamado à herança, salvo para efeitos de direito de 

representação, o que se compreende uma vez que importa determinar quem são os 

sucessíveis daquele, para efeitos de chamamento, conforme reproduziremos infra, numa 

das hipóteses práticas. 

Pese embora os cônjuges não necessitem de consentimento um do outro para 

aceitar, doações, heranças ou legados, para efeitos de repúdio é sempre necessário o 

consentimento de ambos, a menos que entre eles vigore o regime da separação de bens, 

ex vi o artigo 1683º, nº 2 CC.  Registe-se que, neste caso, o legislador foi mais além do 

que o regime previsto no artigo 1682.ºA, para a alienação ou oneração de bens, pois 

efectivamente no repúdio os bens não chegam a integrar o património do cônjuge 

herdeiro. 

Também é necessária a autorização prévia do Ministério Público, quando o 

repúdio seja levado a cabo pelos pais, como representantes do filho menor. Imagine-se 

por exemplo uma situação em que um herdeiro repudia, sabendo que o seu falecido 

progenitor tinha dívidas. Caso este já tenha descendência, deverá também repudiar em  

representação do filho menor. 

No entanto a falta de autorização do Ministério não gera da nulidade do acto, 

mas tão-somente a sua anulabilidade, pelo que, é lícito aos progenitores mesmo na falta 

de tal autorização, repudiar em nome dos filhos. Devendo neste caso ser feita a menção 

no repúdio da anulabilidade do mesmo e pondendo o menor, após atingir a maioridade 

ou ser emancipado, requerer a anulação daquele acto no prazo de um ano, ex vi o artigo 

1893.º do CC. 

Embora a herança não possa ser repudiada, em parte, existe uma excepção que 

deve ser aqui mencionada, pois o sucessível legitimário que também seja chamado à 

herança por testamento, pode repudiar quanto à quota disponível e aceitar a herança 

quanto à legítima, cfr. artigos 2055º e 2064º do CC. 

O legislador conseguiu através do artigo 2067.º do CC evitar que o repúdio 

prejudique os interesses dos credores do repudiante, permitindo que eles, no prazo de 

seis meses a contar do conhecimento do repúdio, aceitem a herança em nome deste 

como forma de garantir o pagamento dos seus créditos, veja-se a este propósito o AC. 
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RE, Processo n.º 1817/06.8TBPTM-A.E1 de 09.07.2009, a propósito da acção sub-

rogatória, intentada pelos credores, nos termos do 1469 .º do CPC: 

“ (…) Dispõe o artigo 2067° n° 1 do Código Civil que os credores do repudiante podem 

aceitar a herança em nome dele, nos termos dos artigos 606º e seguintes.  

Trata-se de um verdadeiro direito potestativo dos credores do repudiante aceitarem a 

herança em nome deste, correspondendo a exigências de tutela dos credores de quem 

repudia a herança, exercendo esse direito num determinado prazo e verificados certos 

requisitos.  

A fundamentação expressa do direito dos credores nos artigos 606º e seguintes do Código 

Civil (sub-rogação do credor ao devedor) exprime, sem dúvida, que o direito dos credores 

baseia-se na tutela da garantia patrimonial dos créditos de terceiro, funcionando no 

interesse simultâneo do devedor, que se liberta do seu débito, e do credor, que assim 

cobre o seu crédito e vê satisfeito o seu direito.  

Como salienta Antunes Varela, em anotação à referida norma, a sub-rogação do credor do 

repudiante não tem em vista qualquer alteração anómala da ordem dos sucessíveis, 

tornando-se evidente que a sub-rogação do credor ao devedor, com a fisionomia 

estruturante que lhe confere o artigo 606° do Código Civil, é o meio adequado para 

facultar ao credor do repudiante trazer ao património deste a herança ou fracção 

hereditária a que o repudiante teria direito se aceitasse a herança.  

Está aqui em causa a função externa do património como garantia comum dos credores.  

Jacinto Bastos faz notar que, embora o preceito do artigo 2067° n° 1 do Código Civil se 

refira à aceitação em nome do repudiante, a verdade é que se trata de uma ficção legal, 

por virtude da qual os credores se encontram na mesma situação jurídica em que estariam 

se o devedor tivesse realmente aceitado a herança; para este, porém, o repúdio foi válido, 

razão por que fica completamente estranho à herança, nada lhe cabendo ainda que depois 

de pagos os credores existe algum remanescente.  

No entanto, o direito de sub-rogação dos credores tem de ser exercido através da via 

judicial, sendo a norma do artigo 1469° do Código de Processo Civil, sob a epígrafe 

"acção subrogatória", que adjectiva o direito de os credores aceitarem a herança 

repudiada pelo seu devedor, dispondo:  

1. A aceitação da herança por parte dos credores do repudiante faz-se na acção em que, 

pelos meios próprios, os aceitantes deduzam o pedido dos seus créditos contra o 

repudiante e contra aqueles para quem os bens passaram por virtude do repúdio.  

2. Obtida sentença favorável, os credores podem executá-la contra a herança.  

Resulta, assim, que o pedido de aceitação da herança pelos credores há-de ser feito na 
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acção "subrogatória" em que exerçam o seu direito, assegurando, nomeadamente, a 

legitimidade passiva e a prova do requisito do n° 2 do artigo 606° do Código Civil, de 

modo a que a sentença possa ser utilizada como título executivo no processo de 

inventário.  

Conforme refere Carvalho Fernandes, o meio judicial para os credores operarem a 

faculdade que lhes é conferida pelo artigo 2067º do Código Civil é a acção em que 

deduzam o pedido de pagamento dos seus créditos contra o repudiante e contra aqueles 

que receberam os bens por efeito do repúdio.  

A sentença favorável que os credores obtenham nesta acção permite-lhes executar a 

decisão contra a herança, ou seja, pagar-se à custa dos bens que a integram (Lições de Dtº 

das Sucessões, pg. 283) (…)”.  

 

Para melhor compreensão da temática ora tratada, seguem-se dois exemplos de 

escrituras de repúdio, em duas situações hipopéticas, em que o repudiante tem u não 

descendência: 

Repúdio com descendentes 

“ (...) outorgantes A... e mulher B ... 

Verifiquei a identidade dos outorgantes ... 

Disse o outorgante varão: 

- Que pela presente escritura repudia a herança de seu pai X ..., falecido no 

estado de casado com ... sob o regime de ..., em ..., residente que foi em..., sem 

testamento ou qualquer outra disposição de última vontade; 

Que tem como descendência sucessível dois filhos. 

Declarou a outorgante B ... que dá o seu consentimento ao presente acto. 

Esta escritura foi lida (…)” 

Repúdio sem descendentes 

“ (…)... 

... outorgante A ... 

Verifiquei a identidade do outorgante... 
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E por ele foi dito: 

Que pela presente escritura repudia a herança aberta por óbito de sua mãe B 

..., falecida no estado de viúva em ..., residente que foi em..., com testamento 

público, lavrado em..., iniciado a folhas ..., do respectivo livro ..., do Cartório 

Notarial de ...; 

Que não tem descendentes. 

Esta escritura foi lida (...)” 

Hipóteses práticas: 

a) A falece deixando dois filhos - B e C. Caso C repudiasse sem descendentes o 

quinhão hereditário de C passaria para B, por direito de acrescer. 

 b) A falece com dois filhos – B e C. Caso C repudiasse tendo dois descendentes D 

e E, estes ficariam com o quinhão de C, por força do direito de representação. 

Por força do artigo 2024.º a sucessão consiste no chamamento de uma ou mais 

pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a 

consequente devolução dos bens que a esta pertenciam. 
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2. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS 

A habilitação notarial é sempre admitida, mesmo quando seja obrigatório o 

inventário e quando, embora havendo herdeiros menores ou equiparados, a herança não 

integre bens situados em território nacional.  

Tem efeitos idênticos aos da habilitação judicial, cujas declarações eram 

prestadas no âmbito do anterior processo de inventário pelo cabeça de casal, perante o 

magistrado judicial e sob compromisso de honra, hoje ultrapassada pelo RJPI, e é título 

bastante para que se possam fazer os respectivos registos (predial, automóvel, 

comercial, armas desportivas ou não) em comum a favor de todos os herdeiros e do 

cônjuge meeiro, bem como proceder a levantamentos de depósitos de qualquer natureza  

junto de quaisqer entidades bancárias, companhias de seguros e afins. 

A habilitação de herdeiros extrajudicial, no âmbito do procedimento 

simplificado de sucessão hereditária, prevista especialmente nos arts.210.º- F, 210.º- G e 

210.º O do Código do Registo Civil, tem por objecto declaração de mesma natureza que 

a da hipótese anterior, bem como os mesmos efeitos. Contudo, processa-se na 

Conservatória do Registo Civil e pode envolver outros actos relativos à sucessão; é uma 

decorrencia do programa SIMPLEX. 

Para melhor ilustrar o número de actos praticado pela população neste balcão, 

atente-se no Quadro I: 

Quadro I - Mapa do Registo Civil, para os anos de 2013 a 2014 (Totais Mensais de Atos ou 

Procedimentos) 

Ano Mês 

Balcão 

das 

Heranças 

Balcão 

Divórcio com 

Partilha 

Nascer Cidadão - Nº. 

De nascimentos 

registados 

2013 

Janeiro 2362 238 6041 

Fevereiro 2442 273 5108 

Março 2457 259 5608 

Abril 2581 273 5493 

Maio 2475 264 6006 

 (Cont.) 
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(Cont. Quadro I) 

Ano Mês 

Balcão 

das 

Heranças 

Balcão 

Divórcio com 

Partilha 

Nascer Cidadão - Nº. 

De nascimentos 

registados 

2013 

Junho 1816 219 5441 

Julho 2430 315 5868 

Agosto 2086 191 6070 

Setembro 2179 177 6221 

Outubro 2496 321 6186 

Novembro 2223 254 5570 

Dezembro 1853 244 5919 

2014 

Janeiro 2473 246 5686 

Fevereiro 2425 234 4982 

Março 2323 259 5490 

Abril 2232 211 5175 

Maio 2296 255 5751 

Fonte: IRN (acedido em http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/estatisticas/estatisticas/)  

 

Importa destacar aqui  também o procedimento simplificado da sucessão 

hereditária, introduzido por via de publicação do DL n.º324/2007 de 28 de Setembro, 

vulgarmente conhecido por SIMPLEX.  

Por meio deste procedimento, bastante ultilizado, como percebemos através dos 

dados fornecidos pelo o IRN, os actos e formalidades relacionados com a sucessão 

hereditária podem ser efectuados num único balcão de atendimento nas Conservatórias 

do Registo Civil, que passaram a poder realizar todas as operações e actos relacionados 

com esta sucessão, tais como a habilitação de herdeiros, a partilha dos bens imóveis, 

móveis ou participações sociais sujeitos a registo do falecido, a liquidação dos impostos 

que se mostrem devidos e a entrega da declarações às finanças que sejam necessárias, 

bem como os registos e pedidos de registo dos bens herdados ou partilhados, através de 

atendimento presencial único. 

Nos termos da inovação trazida pelo Decreto-Lei supra mencionado, os 

procedimentos simplificados são os seguintes: 

a) Procedimento de habilitação de herdeiros, partilha e registos; 

http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/estatisticas/estatisticas/
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b) Procedimento de habilitação de herdeiros e registos; 

c) Procedimento de partilha e registos. 

Quaisquer destes procedimentos só será viável se: existir na herança bem imóvel 

ou móvel ou participação social sujeitos a registo. 

 

Conforme resulta do disposto nos arts. 210.º-A a 210.º R do Código do Registo 

Civil, aditados pelo referido Decreto-Lei, a habilitação de herdeiros é pressuposto para a 

partilha dos bens, que pode ser realizada em momento posterior, art.210.º-H do CRC ou 

feita no mesmo acto da habilitação de herdeiros, art.210.º-F do Código do Registo Civil. 

A partilha realizada no âmbito dos procedimentos simplificados de sucessão 

hereditária tem os mesmos efeitos previstos na lei para outras formas de partilha. 

Podemos encontrar a definição de habilitação de herdeiros no artigo 83.º do 

Código do Notariado:  

"Artigo 83.º - Definição 1 - A habilitação notarial consiste na declaração, feita em 

escritura pública, por três pessoas, que o notário considere dignas de crédito, de que os 

habilitandos são herdeiros do falecido e não há quem lhes prefira na sucessão ou quem 

concorra com eles.  

2 - A declaração referida no número anterior pode ser feita, em alternativa, por quem 

desempenhar o cargo de cabeça-de-casal, devendo, nesse caso, ser-lhe feita a advertência 

prevista no artigo 97.º  

3 - A declaração deve conter a menção do nome completo, do estado, da naturalidade e da 

última residência habitual do autor da herança e dos habilitandos e, se algum destes for 

menor, a indicação dessa circunstância." 

 

Existem duas formas possíveis de proceder à habilitação de herdeiros, ex vi o artº 

83º do Código do Notariado, a saber: através da declaração de três testemunhas, que 

atendendo as regras próprias não poderão ser parentes, sucessíveis dos habilitandos, 

nem seus cônjuges; ou com recurso à figura do cabeça de casal,  pois é a este a quem 

incumbe a administração da herança, até à sua liquidação e partilha. 

Dispõe o artigo 2080.º do CC, que: 
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"Artigo 2080.º - (A quem incumbe o cargo) 

O cargo de cabeça-de-casal defere-se pela ordem seguinte:  

a) Ao cônjuge sobrevivo, não separado judicialmente de pessoas e bens, se for herdeiro 

ou tiver meação nos bens do casal;  

b) Ao testamenteiro, salvo declaração do testador em contrário;  

c) Aos parentes que sejam herdeiros legais;  

d) Aos herdeiros testamentários.  

2. De entre os parentes que sejam herdeiros legais, preferem os mais próximos em grau.  

3. De entre os herdeiros legais do mesmo grau de parentesco, ou de entre os herdeiros 

testamentários, preferem os que viviam com o falecido há pelo menos um ano à data da 

morte.  

4. Em igualdade de circunstâncias, prefere o herdeiro mais velho." 

 

Deste modo, nos termos das disposições conjugadas dos artigos, 2079.º, 2080º e 

2081º, do CC. Caso a habilitação seja feita pelo cabeça-de-casal este será advertido de 

que incorre no crime de falsas declarações, nos termos e para os efeitos dos artigos 

números  84º e 83º, nº 2, todos do CN. 

Ainda assim, importa referir o importante artigo “artigo 2084.º  que tem como 

epigrafe “Designação por acordo” As regras dos artigos precedentes não são 

imperativas; por acordo de todos os interessados, e do Ministério Público, se houver 

lugar a inventário obrigatório, podem entregar-se a administração da herança e o 

exercício das demais funções de cabeça-de-casal a qualquer outra pessoa. 

São consideradas menções obrigatórias nesta escritura:  

- Que não há quem lhes prefira na sucessão nem quem com eles concorra,  o 

mesmo é dizer que, não há outros herdeiros para além dos habilitandos. Todavia caso 

integrem a primeira classe de sucessíveis, não fará sentido dizer que não há quem lhes 

prefira...mas se ao invés  os herdeiros forem netos, irmãos, aí sim já faz sentido. 

É também necessária fazer sempre menção ao facto de o falecido ter feito 

testamento ou não. Para obter essa informação os herdeiros devem aferir junto da 

Conservatória dos Registos Centrais, mediante a apresentação de óbito, para onde os 

senhores notários enviam semanalmente informações relativas à feitura, aditamento e 
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revogação de todos os testamentos outorgados nos seus cartórios, evitando-se desta 

forma que os herdeiros testamentários tenham de se deslocar a inúmeros cartórios para 

obter tal informação. 

 A habilitação é extremamente importante consistindo num acto preparatório da 

partilha propriamente dita. Daí, que devem ser sempre inseridos todos os elementos 

necessários a um correcto cálculo dos quinhões dos interessados. Por exemplo, se 

alguém repudia, para perceber se está em causa o direito de representação ou direito de 

acrescer; daí termos optado por introduzir aqui estes conceitos importantíssimos, 

preterindo outros por obediência à extensão exigida. 

Como exemplo de ordem prática, configuremos o seguinte: 

Hipóteses práticas 

A +  

Tem 3 filhos – B, C e D.  

C faleceu antes e tem um filho H. 

D repudia e tem 3 filhos, E, F e G. 

 Na habilitação, devem ser definidos os herdeiros em três alíneas. 

Alínea a) – o filho B 

Alínea b) – H, em direito de representação do pai pré falecido C. 

Alínea c) – E, F, e G em direito de representação de D que repudiou. 

É muito importante a correcta distinção,  visto que em caso de partilha, esta 

herança vai ser dividida por três. O filho B fica com 1/3. O neto H fica com 1/3 (parte 

que caberia ao C, seu pai pré- falecido). Todavia  a parte de D divide-se ainda por 3 (E, 

F e G), o que dá 1/9 para cada um. 

 

Segundo o artigo 85.º do Código do Notariado, a escritura de habilitação de 

herdeiros deverá ser instruída com os seguintes elementos: certidão narrativa de óbito 

do falecido, certidões de nascimento que justificam a sucessão legítima ou legitimária, 

certidão de testamento com óbito averbado. 
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Relativamente à prova da sucessão,  no caso do cônjuge, a mesma faz-se através 

da certidão de casamento; relativamente aos ascendentes, a certidão de nascimento do 

falecido, pois a certidão de óbito, apesar de mencionar a filiação, tal resulta das 

declarações prestadas, que podem estar incorrectas ou conter lapsos graves, aceitando-se 

a certidão de óbito para prova do falecimento. Sendo que, no caso dos netos, a prova 

faz-se atráves da certidão de nascimento (porque contém a avoenga). No caso dos 

irmãos, sobrinhos e primos, é necessário pedir sempre a certidão de nascimento do 

falecido capaz de  fazer prova da avoenga comum. Muitas vezes, nos casos em que 

pessoa usasse mais do que um nome, é muito importante indicar sempre os vários 

nomes que o falecido usou, fazendo a menção de que o falecido também usava e era 

conhecido por...Caso se verifique uma divergência entre os diversos nomes usados 

deverá a escritura de habilitação ser ainda instruída com um atestado da Junta de 

Freguesia, comprovativo que o de cujus usava e era conhecido efectivamente pelos 

diversos. 

No caso da habilitação de herdeiros de estrangeiros, é necessária a certidão de 

óbito emitida em Portugal, caso seja o país onde ocorreu o óbtio, ou estrangeira de 

preferência bilingue para obviar à necessidade de tradução da mesma. De salientar que a 

sucessão por morte é regulada pela lei pessoal do autor de sucessão, nos termos do 

artigo 62.º do CC. 

Quando a lei reguladora da sucessão não for a portuguesa e o notário não a 

conhecer, a escritura deve ser também instruída com documento idóneo comprovativo 

da referida lei pessoal do autor da sucessão, emitida pelo agente diplomático ou 

consular do respectivo país. 

A habilitação de herdeiros pode contudo ser impugnada,  por via judicial apenas, 

devendo o Tribunal comunicar ao Cartório onde a mesma foi realizada para que esse 

facto seja averbado, sendo necessário também o averbamento da respectiva decisão 

final, veja-se o sumário do Ac. STJ, Processo n.º 180/2000.E1.S1, de 01.03.2012:   

“(...) I - Apesar da escritura notarial de habilitação de herdeiros ser um documento 

autêntico, o notário que a exarou não garante a veracidade nem a eficácia das declarações 

que lhe foram feitas, pelo que em relação a elas é admissível a prova testemunhal, salvo 

se deverem ser consideradas plenamente provadas por confissão extrajudicial. Ou seja, os 

actos e declarações que o notário atesta como tendo sido praticados, emitidos ou 
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prestados perante ele terão o valor jurídico que lhes competir, podendo ser impugnadas 

pelos interessados, nos termos gerais de direito. 

II - Provada a falsidade dessas declarações, o documento perde, consequentemente, a sua 

eficácia como fonte de prova dos factos cobertos pela presunção legal, mas não perde, por 

isso, a sua existência jurídica nem a sua validade. 

III - Porque na formação dessa escritura não se preteriu qualquer formalidade que a lei 

exige, encontrando-se os efeitos da falsidade circunscritos à perda da força probatória do 

documento, os vícios apontados não geram a nulidade ou anulabilidade da escritura 

notarial de habilitação de herdeiros, pelo que, não sendo nula nem anulável, carece de 

qualquer fundamento a caducidade do direito invocado pela ré, com base na sua pretensa 

anulabilidade. 

IV - Demonstrada a não existência do direito da ré sobre as fracções dos aludidos prédios, 

é falso o respectivo registo, o que implica a sua nulidade, deixando, consequentemente, 

de gozar da presunção prevista no artigo 7º do Código de Registo Predial (...)”. 

 

Exemplos de minutas de Habilitações de Herdeiros com declarações do cabeça-de-

casal e com intervenção de três declarantes: 

ESCRITURA PÚBLICA  

de 

HABILITAÇÃO 

No dia __ de ___ de dois mil e catorze, no Cartório Notarial em ___, freguesia de ___, 

perante mim, ____, NOTÁRIO no concelho de ___, compareceram como outorgantes: 

 a) nome, estado, naturalidade e residência;   

b) nome, estado, naturalidade e residência; e,   

c) nome, estado, naturalidade e residência.   

____Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus cartões de cidadão 

portugueses, respectivamente, números xxxxxx.   

 ____DECLARARAM AS OUTORGANTES:  

- Que, no dia ___ de ___ de dois mil e catorze, em ___, Inglaterra, faleceu ___, natural de 

____, ___, de nacionalidade britânica, no estado de viúvo de _____, com última 

residência habitual em __________.  
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- Que o falecido fez testamento outorgado em ___ de ___ de mil ___ e oitenta e ___, no 

Cartório Notarial em ___, perante o notário ____, exarado de folhas ___ a folhas ___ 

verso, do competente livro número ___, no qual deixou todos os seus bens móveis e 

imóveis existentes em Portugal, à data da sua morte, à sua mulher ___; e que, caso ela 

não lhe sobrevivesse (o que veio a suceder, pois ela era já pré-falecida), deixava os 

mesmos bens, em partes iguais, aos seus filhos:   

I – ____, natural de ____, de nacionalidade britânica, casado sob o regime da separação 

de bens com ____, residente em _____;   

II – ____, natural de ____, de nacionalidade britânica, casado sob o regime da separação 

de bens com _____, residente em ____, _____;e,  

III – _____, natural de ___, de nacionalidade britânica, casada sob o regime da separação 

de bens com ___, residente em ____, Inglaterra.  

- Que assim, de acordo com o referido testamento e com a Lei das Sucessões Inglesa e do 

País de Gales, lei pessoal do autor da herança, são únicos herdeiros os referidos filhos 

supra identificados, não existindo outras pessoas que segundo a indicada lei e o 

testamento prefiram aos identificados herdeiros ou com eles possam concorrer na 

sucessão à herança dos bens situados em Portugal.   

____ASSIM O DISSERAM E OUTORGARAM.  

____É do meu conhecimento que a lei pessoal do autor da herança lhe permite dispor 

desta forma (NOTA: o notário pode dispensar a certidão de lei que referimos supra).

 ____ARQUIVO: a) certidão de óbito do autor da herança; b) certidão do referido 

testamento com o respectivo averbamento do óbito; c) certidões de nascimento.  

____Foi feita a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo às outorgantes. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

O Notário, 

__________________________________________________________________ 

Conta registada sob o n.º_______ 
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Também no caso da morte presumida – após a partilha – o património é entregue 

aos herdeiros, (art. 115º do CC – Efeitos: A declaração de morte presumida produz os 

mesmos efeitos que a morte, mas não dissolve o casamento. 

Na morte presumida a sucessão abre-se com o trânsito em julgado da sentença que 

a decreta, que se considera o momento da morte para efeitos sucessórios, ou seja, na 

morte presumida são herdeiros os existentes à data das últimas notícias, (art. 2031º do 

CC), mas atenção que esta vocação sucessória (o chamamento dos sucessores à 

titularidade das relações jurídicas) NÃO É DEFINITIVA, pois, se o ausente regressar ou 

dele houver notícias, ficará sem efeito, tal como se vier a provar que a morte ocorreu em 

data diferente. 

Ou seja, teremos assim uma partilha sob condição resolutiva, pois produzirá os 

seus efeitos até que, eventualmente, a condição se verifique (o regresso do ausente; 

haver notícias do ausente; ou provar-se que faleceu em data diferente daquela que foi 

considerada na decisão judicial). Neste caso os herdeiros os que como tal venham a ser 

considerados no momento da morte biológica. Por isso, deverá o Notário, o funcionário 

do balcão das heranças – Conservatória do Registo Civil – ou Advogado ou solicitador 

que subscrever o termo de autenticação, advertir as partes desta eventualidade, ou 

melhore, da possibilidade da condição se verificar, alertando-os que terão de devolver 

todos os bens objecto da partilha, (ainda no estado em que se encontrem).  

Em resultado da extinção da personalidade jurídica do falecido, os direitos e 

obrigações de que era titular, são transmitidos por via sucessória para outra pessoa ou 

outras pessoas, e neste caso, tendo por pressuposto o acordo entre todos, proceder-se-á à 

partilha notarial. Tal acto concretiza o ingresso dos bens do “de cujus” na esfera 

patrimonial dos seus sucessores, pondo fim ao fenómeno sucessório no momento em 

que os herdeiros aceitam os quinhões que lhe são adjudicados, recebendo bens ou 

simplesmente “tornas” (dinheiro em compensação dos bens móveis ou imóveis 

adjudicas aos restantes co-herdeiros); e acto subsequente, assinam a escritura 

previamente elaborada e preparada pelo Cartório de acordo com as orientações 

transmitidas, e preferencialmente, com a acessória de um profissional competente, 

nomeadamente um solicitador – tendo por base o acordo – e obviamente após o crivo 

notário que, forçosamente, tem de saber e conhecer todo o direito substantivo e 
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subsumir a vontade das partes de acordo com o ordenamento jurídico. 

A partilha poderá também ser realizada na Conservatórias, conforme redacção do 

art. 2102º do CC, que no seu nº 1, acolhe uma das propostas do “Simplex”. E, na 

sequência da alteração efectuada, as Conservatórias do Registo Civil, “abriram” um 

balcão das heranças a fim de poder dar resposta aos pedidos dos interessados, prestando 

um serviço de baixo custo que engloba o acto de partilha e os actos registrais e fiscais 

subsequentes, num “pacote” e num serviço que tende a afastar a assessoria jurídica, 

nomeadamente dos solicitadores e advogados, mas que, apesar do muito respeito que 

seguramente merecem os funcionários daquelas Conservatórias, não garante a qualidade 

exigida pelo acto em si, pois qualquer oficial – mesmo sem formação jurídica – poderá 

presidir à sua elaboração e proceder regionalmente, colocando eventualmente em causa 

os princípios basilares do nosso sistema: a segurança jurídica e a confiança no registo. 

Ainda assim, afigura-se-nos que o balcão das sucessões poderá ter interesse para o 

profissional mais bem preparado, que domina plenamente todos os conceitos e o acto de 

partilha propriamente dito, pois munido de uma minuta previamente elaborada e por si 

preparada, poderá proceder ao seu depósito no Balcão das Heranças (sem o crivo do 

oficial dos registos, substituindo-se assim ao Notário e prescindindo da intervenção 

deste, mas obtendo – com a sua minuta – os mesmos efeitos jurídicos e satisfazendo os 

interesses dos seus clientes.  

Neste propósito, caberá ao solicitador verificar a qualidade e capacidade das 

partes (apurando eventuais irregularidades e incapacidades dos intervenientes para o 

acto de partilha em causa) – analisar plena e exaustivamente a documentação necessária 

para a celebração da partilha nomeadamente a prévia habilitação de herdeiros pela qual 

se verifica quem são os herdeiros do autor da sucessão, bem como o quinhão da herança 

que cabe a cada um, a certidão predial (que deve ser obtida previamente em papel ou 

online através do site www.predialonline.mj.pt , onde pode ser consultada e que permite 

apurar a situação jurídica dos prédios rústicos ou urbanos a partilhar, devendo 

encontrar-se registados em nome do autor da herança e, preferencialmente, livre de ónus 

ou encargos. Caso tal não se verifique, competirá ao solicitador restabelecer o trato 

sucessivo, ou seja, obter os documentos de transferência da (s) propriedade (s) – 

escrituras públicas ou documentos de outra natureza – e efectuar os registos que se 

http://www.predialonline.mj.pt/


As Razões que Justificam a Partilha Notarial 

______________________________________________________________________ 

 

Ana Luísa Brito Conceição da Luz  

- 29 -  

mostrem necessários para a registabilidade da partilha e efectuar.  

Relativamente aos ónus ou encargos apesar de os mesmos não serem impeditivos 

da celebração da partilha, devem no entanto ser considerados para efeitos de cálculo dos 

quinhões hereditários, apurando-se o seu valor que deverá ser substituído ao valor do 

bens ou bens, para efeitos de cálculo de “tornas” – obter as cadernetas prediais dos 

imóveis a partilhar ou, caso ainda se encontrem omissos, efectuar a sua participação 

junto da Repartição de Finanças, tendo especial atenção às áreas dos mesmos, pois 

como adiante pensamos explorar, tal constitui o elemento que mais dificuldades origina 

em termos futuros quando há divergência entre o registo, a matriz e a realidade. 

Na posse desta informação e munido destes documentos, (considerando que não é 

de exigir licença de utilização ou habitação para os prédios urbanos a partilhar, pois o 

acto da partilha não constitui em si um acto de transmissão) está o solicitador apto a 

redigir o texto conforme a vontade que lhe foi transmitida pelos seus clientes.  

Feita menção dos herdeiros e suas qualidades, após autenticação destes devem ser 

calculados os quinhões de cada um de acordo com a vontade do autor da herança 

expressa no testamento ou nos termos da sucessão legítima. 
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CAPÍTULO II – PARTILHA 
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1. PARTILHA HEREDITÁRIA 

A partilha pode revestir duas modalidades, conforme se extrai do artigo 2102.º do 

CC, podendo ser por acordo e judicial, agora no âmbito do Regime Jurídico do Processo 

de Inventário, conforme aludiremos no capítulo seguinte. Enquanto a primeira 

pressupõe o acordo dos interessados e se realiza nas Conservatórias ou por via notarial, 

a judicial só poderá ter lugar através do processo de inventário, instaurado no Cartório 

Notarial competente, ora denominado de RJPI.  

O Código Civil confere o direito de exigir partilha a qualquer co-herdeiro ou ao 

cônjuge meeiro. 

A partilha consiste fundamentalmente no preenchimento, com bens determinados 

da porção ou quota de cada herdeiro. Constituindo um importante acto jurídico que visa 

a atribuição definitiva aos herdeiros dos bens do de cujus. Importa todavia sublinhar que 

é possível que o mesmo bem seja atribuído a vários interessados, havendo uma 

substituição da indivisão para uma compropriedade. Contudo, tal compropriedade não 

pode ser estabelecida relativamente aos prédios rústicos sem autorização prévia da 

Câmara Municipal onde se localiza o respectivo imóvel ou imóveis por imposição do 

regime jurídico das AUGI, tendente a evitar o fraccionamento ilegal das propriedades. 

“A sucessão - e o fenómeno sucessório em que se desenvolve - atinge o fim último 

que a domina e a legitima com a entrada dos bens da herança no património dos 

sucessores, embora a título de património separado” (Fernandes, 2012, pg. 14). 

É bastante comum depararmo-nos com registos na sequência de escrituras de 

habilitação de herdeiros em que consta em comum e sem determinação de parte ou 

direito, sendo até ao momento da partilha impossível determinar o quinhão de cada 

herdeiro, razão que à semelhança do título escolhido motiva a celebração da competente 

escritura de partilha. 

Por outro lado, se a partilha tiver menores como co-herdeiros, a partilha 

extrajudicial depende de autorização do tribunal, requerida por seus pais, enquanto seus 

representantes, como aludiremos também no RJPI. 

Sublinhe-se que o direito de partilhar a herança é irrenunciável, nos termos do 
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n.º 2, primeira proposição do artigo 2101.º do CC, sendo nulo qualquer acto de 

renúncia. 

Por outro lado, o testador também não pode determinar em que termos operará a 

partilha, sendo inválidas as cláusulas testamentárias que sujeitem a disposição 

sucessória de partilhar ou não partilhar, ex vi o artigo 2232.º do CC. 

Ainda assim pode ser convencionado "que o património se conserve indiviso por 

certo prazo, que não exceda cinco anos", sendo "lícito renovar este prazo, uma ou mais 

vezes, por nova convenção" (arts.2101.º; 2102; 1889.º, n.º1, al. l) e 1890.º, n.º4 do CC.) 

Quando na partilha exista cônjuge sobrevivo com direito à meação, esta deve ser 

quantificada. Em relação ao cônjuge, importa ainda ver os arts.2103.º-A e 2103.º-C do 

CC, que lhes conferem direitos preferenciais, nomeadamente, direito de habitação da 

casa de morada de família e direito de uso do recheio. 

Relativamente à partilha por herança, centremo-nos nas disposições legais 

relativas à Colação (art.2104.º e ss do CC.), ao valor das legítimas conforme as classes 

de sucessíveis (arts.2133.º, 2139.º, 2142.º, 2159.º, 2161.º e 2146.º, todos do C.C.) e à 

habilitação de herdeiros, pressupostos para se proceder à partilha entre os herdeiros 

(art.82.º a 88.º do CN), conforme já referido. 

Em sede de partilha o instituto da colação assume bastante relevância. Importa 

sucintamente, definir aqui a figura da colação, i.e. a restituição à massa da herança dos 

bens ou valores doados pelo de cujus aos seus descendentes, que à data da doação eram 

seus presuntivos herdeiros legitimários, desde que no acto da doação ou posteriormente 

a este, o doador não os tenha dispensados da colação. Tal matéria está intimamente 

ligada a conceitos como o da sucessão legitimária. 

A colação tem por finalidade a igualação da partilha e a protecção dos co-

herdeiros legitimários. Como sabemos, sendo o direito à legítima fortemente tutelado 

pela nossa ordem jurídica - diferentemente do que sucede noutros estados onde o 

testador pode deixar a sua herança a quem bem entender - no nosso ordenamento 

jurídico pode haver lugar a acção de redução das liberalidades por inoficiosidade, 

sempre que seja posta em causa a legítima dos herdeiros legitimários. 

Pode acontecer que haja lugar à restituição dos próprios bens doados ou na 
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imputação do seu valor na quota hereditária (com valor do bem, considera-se o que o 

mesmo tiver à data da abertura da sucessão). 

Objectivamente, a legítima compreende a porção do património legalmente 

destinada aos herdeiros legitimários (cônjuge, descendentes e, na falta desdes, 

ascendentes) e em relação a qual uma pessoa não pode dispor por doação ou testamento. 

Há quem considere esta manifestação como um direito quase medieval? Será? Da nossa 

parte também não podemos deixar de concordar. É triste ver que muitos familiares 

apenas se preocupam com os seus progenitores pensando naquilo que vão receber a 

título de sucessão mortis causa. 

A legítima por sua vez é calculada atendendo ao valor dos bens existentes no 

património do autor da sucessão à data da sua morte, e só nesse momento, atendendo 

também ao valor dos bens doados, salvo, quanto a estes, as excepções legais, às 

despesas sujeitas a colação e às dívidas da herança. Os critérios para determinação do 

valor da legítima estão expressos nos artigos 2158.º a 2161.º, do Código Civil. 

Subjectivamente, a legítima compreende a fracção ou parcela da legítima 

objectiva destinada a cada sucessível legitimário, que variará conforme a classe do 

mesmo. 

A legítima do cônjuge é de metade da herança se este não concorrer com 

descendentes ou ascendentes; de dois terços da herança em caso de concurso entre 

aqueles e os filhos do de cujus; a legítima dos filhos, não havendo cônjuge sobrevivo, é 

de metade ou dois terços da herança; conforme exista um só filho ou existam dois ou 

mais; a legítima dos descendentes do segundo grau e seguintes é a que caberia ao seu 

ascendente; a legítima do cônjuge e ascendentes, em caso de concurso, é de dois terços 

da herança, no caso de não haver descendentes nem cônjuge sobrevivo, a legítima dos 

ascendentes é de um terço da herança. 

A partilha, nosso tema central, tem por objecto a universalidade da herança, 

mediante a atribuição aos herdeiros dos bens que a constituem, podendo eles, no 

preenchimento dos seus quinhões, proceder como melhor entenderem, i.e. quer 

adjudicando a totalidade dos bens a um só herdeiro, mediante o pagamento de tornas 

aos restantes, quer adjudicando em compropriedade, com a ressalva assinalada quanto 

aos prédios rústicos. Tal como sabemos, as tornas servem no final para igualar os 
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quinhões. Podemos também fazer apenas partilhas parciais de alguns bens da herança, 

mantendo-se os restantes bens em comum e sem determinação de parte ou direito, neste 

caso poder-se-á proceder a qualquer momento e sempre no pressuposto do acordo de 

todos os herdeiros à partilha adicional dos restantes bens, quer na sua totalidade ou 

ainda parcialmente, não sendo inusual o caso em que os herdeiros efectuam uma 

pluralidade de partilhas desfasadas no tempo e à medida que vão obtendo o acordo de 

todos. 

Para se proceder à partilha, é preciso, antes de mais, saber quem são os efectivos 

herdeiros, ou seja quem tem direito aos bens que constituem o acervo hereditário; e 

depois, havendo pluralidade de titulares desse direito, importará determinar o modo e a 

medida em que entre eles se faz a repartição dos bens. 

 A escritura de partilha (cuja minuta veremos adiante) começa sempre por 

mencionar quem são os outorgantes (herdeiros). Caso os herdeiros sejam casados em 

regime de comunhão, os cônjuges têm sempre que consentir, seja por si ou através de 

procuração, ou mero documento de consentimento conjugal (que revestirá a forma da 

procuração, se casados em comunhão de adquiridos, o que acontece amiúde e  

importando depois determinar o modo e a medida em que entre eles se fará a repartição 

dos bens. 

 Os bens a partilhar são discriminados através de verbas, sendo os bens descritos 

com indicação da situação registral e matricial. Tal como sucede no processo de 

inventário, agora RJPI, importa fazer o mapa da partilha, visto que, depois de 

determinados os bens que compõem a herança, separamos a meação do cônjuge 

sobrevivo se houver para em seguida apurarmos o valor da herança e determinarmos o 

quinhão hereditário de cada um, consoante o que esteja estabelecido na lei. 

Fiscalmente, o acto de partilha continha questões muito complexas, pois 

previamente à celebração da escritura, era necessário liquidar o imposto de SISA (hoje 

extinto) cujo cálculo exigia o recurso a fórmulas matemáticas consoante os prédios a 

partilhar fossem de natureza rústica ou de natureza urbana e de, entre estes, havia ainda 

que distinguir se eram ou não destinados a habitação. 

Com a introdução do código do Imposto Municipal Sobre as Transmissões 

(IMT) no ano de 2004, o pagamento passou a ser efectuado depois do acto de partilha, 
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sendo apenas necessário apresentar cópia da escritura pública na Repartição de Finanças 

competente, cabendo aos Serviços o cálculo do imposto a pagar e referente ao valor que 

os herdeiros levam a mais em bens imóveis e em relação ao seu direito na herança. 

Apesar do contexto actual, será ainda assim importante apurar antecipadamente 

o valor aproximado a pagar pelos herdeiros que levem bens imóveis em excesso, por 

forma a evitar grandes surpresas depois da celebração da escritura. 

Apurados os quinhões e transpostos os valores para o texto da partilha, (sem 

esquecer a meação do cônjuge sobrevivo, caso o “de cujus” tenha falecido no estado de 

casado sob o regime da comunhão geral, ou sob o regime da comunhão de adquiridos e 

existindo, neste caso, bens comuns do casal), entra-se no capítulo dos pagamentos, no 

qual se adjudicam a cada um dos herdeiros o (s) bem (n) (s) que lhe ficam a pertencer, 

apurando-se desde logo o excesso ou o defeito em relação ao valor do quinhão. 

Refira-se que, se houver excesso, caberá ao herdeiro compensar o(s) restante(s) 

cujos bens não preencham o seu quinhão, bem como os herdeiros cujo quinhão seja 

preenchido apenas com “tornas”, ou seja, somente com dinheiro recebido dos restantes 

co-interessados. 

Nestes moldes, será da responsabilidade do Notário, ou de quem preside ao acto 

de partilha, aferir do pagamento das ditas “tornas” inquirindo os co-herdeiros que 

tenham de as receber, se efectivamente tal já se verificou e exarando a declaração de 

aceitação, quer do pagamento das tornas, quer dos bens, no texto da escritura, por forma 

a obviar à hipoteca legal registável nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 

97.º, n.º 2 do CRPredial. 

Esta hipoteca legal é registada na Conservatória do Registo Predial sempre que o 

conservador procede ao registo de aquisição de um ou vários bens com base na mesma 

escritura de partilha, sem que nela seja mencionado o pagamento das tornas.  

Este registo sobre os bens destina-se a garantir aos herdeiros credores das 

“tornas” o seu reconhecimento, pois se tal não se verificar poderão sempre accionar a 

hipoteca e o bem imóvel adjudicado ao herdeiro que não pagou as tornas ser alienado e, 

com o produto da venda, serem pagas as tornas ao co-herdeiro que efectivamente não as 

havia recebido conforme determinado na escritura de partilha. 
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Em relação aos intervenientes, de referir que devem prestar o seu consentimento 

ao acto de partilha os cônjuges dos herdeiros que sejam casados em comunhão geral ou 

comunhão de adquiridos sendo que a partilha será anulável nos termos dos artigos 1682-

A e 1687.º, ambos do CC. Nesta situação deverá ser exarada na partilha a menção da 

sua anulabilidade por falta de consentimento. O direito de anulação pode ser exercido 

nos seis meses à data do conhecimento mas nunca depois de decorridos três anos sobre 

a sua celebração. 

Questão igualmente relevante são as designadas tornas, numa nomenclatura 

atribuída ao valor monetário entregue pelo (s) co-herdeiros (s) aos restantes em 

compensação pelos bens ao quotas-partes dos bens que a mais levam em relação aos 

outros interessados.  

Ou seja, na sequência das adjudicações, com excepção de alguns casos de 

adjudicação na exacta proporção dos quinhões hereditários de cada interessado por 

forma a obviar ao pagamento do IMT - sendo neste caso a partilha notarial seguida de 

outro acto translativo das quotas partes adjudicadas – surgem as tornas que dão origem à 

liquidação de IMT e Imposto do Selo, pois o nosso sistema fiscal considera que o co-

herdeiro que leva bens em excesso, portanto, cujo valor dos mesmos é superior ao seu 

quinhão na herança, adquire pelo acto de partilha essa parte em excesso aos restantes, 

sendo por isso tributável quando respeite a bens imóveis. 

 

Hipóteses práticas 

Caso 1: 

A faleceu. Deixou a mulher B, com quem era casado na comunhão de 

adquiridos e 4 filhos, C, D, E e F. 

Tem dois prédios: Um prédio urbano adquirido após o casamento e um 

prédio rústico adquirido antes do casamento. 

U – 90 000 € 

R- 10 000 € 

O prédio urbano em causa é bem comum do casal. Assim, temos que separar 
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a meação de B, no valor de 45 000 euros. O prédio rústico é bem próprio, pelo que 

integra na totalidade a massa da herança. 

Assim, vai à partilha 45000 (U) + 10000 = 55 000 

Este valor divide-se por 4, uma vez que o cônjuge tem sempre direito a um 

quarto da herança, nos termos do disposto no 2139º, nº 1 CC, o que dá um 

quinhão ao cônjuge de 13750 euros. 

O remanescente de 41250 euros divide-se por 4, i.e. por tantos serem os 

filhos, o que dá um quinhão de 10312,50 euros. 

 B- Tem direito a receber 45000 (da meação) + 13750 (quinhão) 

C, D, E e F – Têm direito a receber cada um o valor de 10312,50 euros. 

 Adjudicações: 

Suponhamos que o prédio urbano é adjudicado a C e o prédio rústico a B. 

Ora C, leva a mais que o seu direito a quantia de 79687,50 (90000 – 

10312,50). 

Assim vai ter que dar tornas aos restantes herdeiros, a D, E e F, cada um o 

valor de 10312,50 euros e a B o valor de 48750 euros. 

Caso 2: 

 A falece no estado de solteiro, sem descendentes nem ascendentes. Deixa 

dois irmãos, B e C, sendo que B é irmão germano e C é irmão uterino. 

Deixa um prédio no valor de 90 000 euros. 

A massa da herança é de 90 000 euros. Os herdeiros legítimos são B e C. 

De acordo com o disposto no artº 2146º CC, os irmãos germanos têm direito 

ao dobro do quinhão dos uterinos ou consanguíneos, consideração que é 

importante reter. 

Assim, B tem um quinhão de 60 000 euros e C tem direito a um quinhão de 

30 000 euros. 

 Caso o prédio for adjudicado a C, irmão uterino, teria que dar tornas a B no 

valor de 60 000 euros, uma vez que B tem direito ao dobro do quinhão de C. 
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Exemplo de minuta de Partilha Hereditária: 

PARTILHA 

... outorgantes: 

PRIMEIRO: ________, NIF ..., viúva, natural e habitualmente residente em ... 

SEGUNDO: …. ..., NIF ... e mulher Antónia ..., NIF ..., casados sob o regime da 

comunhão geral, ela natural da freguesia de ... e ele da freguesia de ..., residentes 

habitualmente em ... 

TERCEIRO: Francisco ..., NIF ... e mulher Maria ..., NIF ..., casados sob o regime da 

comunhão de adquiridos, ela natural da freguesia de ... e ele da freguesia de ..., residentes 

habitualmente em ... 

Verifiquei a identidade dos outorgantes por ... 

E por eles foi dito: 

Que no dia dez de Maio de mil novecentos e noventa, no lugar de ..., donde era natural e 

onde habitualmente residia, faleceu João ... no estado de casado em primeiras núpcias de 

ambos e sob o regime da comunhão de adquiridos com a primeira outorgante ….; 

Que o falecido fez testamento público no cartório notarial de ... com início a folhas ... do 

livro ... no qual instituiu a primeira outorgante, sua mulher, herdeira da quota disponível 

da herança, deixando como herdeiros legitimários a sobredita primeira outorgante e os 

filhos …. ... e Francisco ..., respectivamente, segundo e terceiro outorgantes, como consta 

da escritura de habilitação de herdeiros lavrada hoje neste cartório, com início a folhas ... 

do livro de notas para escrituras diversas número ...; 

Que, assim, são eles os únicos interessados na partilha dos bens a seguir descritos: 

Bens móveis 

Número um – automóvel marca ... com a matrícula ..., cuja propriedade foi registada a 

favor do autor da herança na conservatória do registo de automóveis de … em … sob o 

número …, a que atribuem o valor de treze mil euros; e 

Número dois – quota no valor nominal de cinco mil euros, titulada em nome do autor da 

herança no capital da sociedade comercial por quotas com a firma ... com sede em ... 

matriculada na conservatória do registo comercial de ... sob o número …, correspondente 

ao número de pessoa colectiva, com o capital social de …, a que atribuem o mesmo valor; 
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Bens imóveis 

Número três – Fracção autónoma designada pela letra B, composta de loja para comércio, 

no rés do chão lado direito do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito em 

..., fracção a que corresponde na conservatória do registo predial de ... a descrição número 

... da freguesia de ..., nela registadas a constituição do regime de propriedade horizontal, 

conforme inscrição ... e a aquisição da aludida fracção autónoma, a favor do falecido João 

..., conforme inscrição ..., encontrando-se o prédio inscrito na matriz sob o artigo ... com o 

valor patrimonial tributário de € 10 000, igual ao que lhe atribuem; 

Número quatro – Terreno para construção, com a área de ..., sito em ... descrito ... e com a 

aquisição registada a favor do autor da herança conforme inscrição ... inscrito na matriz ... 

com o valor patrimonial tributário de € 7 000, igual ao que lhe atribuem; 

Número cinco – Terreno a pinhal com a área de ..., denominado ... sito em ... a confinar ... 

inscrito na respectiva matriz sob o artigo ..., com o valor patrimonial tributário de € 1 000, 

para efeitos de IMT e de selo, igual ao que lhe atribuem; 

Que os bens imóveis já pertenciam ao autor da herança ao tempo da celebração do 

casamento e os móveis foram por ele adquiridos a título oneroso na constância do 

matrimónio; 

Que o valor global dos bens descritos é de trinta e seis mil euros, sendo de dezoito mil 

euros o valor dos bens comuns e de igual quantia o valor dos bens próprios do autor da 

herança; 

Que o valor dos bens comuns tem de ser dividido em duas partes iguais, de nove mil 

euros cada, que constituem as meações do falecido e da primeira outorgante; 

Que o valor da meação do falecido, somado ao valor dos seus bens próprios, perfaz a 

quantia de vinte e sete mil euros, dela cabendo à primeira outorgante viúva nove mil 

euros, a título de herdeira testamentária, e seis mil euros, a título de herdeira legitimária, 

no total de quinze mil euros, que, acrescido de nove mil euros do valor da sua meação nos 

bens comuns, perfaz a quantia de vinte e quatro mil euros, valor a que a primeira 

outorgante tem direito nos bens descritos; 

Que cada um dos filhos ____ e Francisco, segundo e terceiro outorgantes, tem nos citados 

bens direito ao valor de seis mil euros, correspondente à sua legítima; 

Que nos bens imóveis supra descritos e de acordo com as regras de sucessão enunciadas, 

a primeira outorgante tem direito a um quinhão no valor de dez mil euros e cada um dos 

filhos um quinhão no valor de quatro mil euros; 
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Que procedem à partilha do seguinte modo: 

À primeira outorgante, em pagamento da sua meação e do seu quinhão hereditário, são 

adjudicados os bens móveis descritos sob as verbas números um e dois, tudo no valor de 

dezoito mil euros, com um defeito de seis mil euros; 

Ao segundo outorgante … ..., em pagamento do seu quinhão, são adjudicados os prédios 

descritos sob as verbas números quatro e cinco, tudo no valor de oito mil euros, com um 

excesso de dois mil euros, que de tornas entrega a sua mãe, sendo, porém, de quatro mil 

euros o excesso relevante para determinação do imposto municipal de transmissão 

onerosa sobre imóveis, dos quais três mil e quinhentos euros dizem respeito a bens 

imóveis de natureza urbana e quinhentos euros a imóveis de natureza rústica; 

Ao terceiro outorgante Francisco ..., para pagamento do seu quinhão, é adjudicado o 

prédio descrito sob a verba número três, no valor de dez mil euros, com um excesso de 

quatro mil euros, que de tornas entrega a sua mãe, sendo, porém, de seis mil euros o 

excesso relevante para determinação do imposto municipal de transmissão onerosa sobre 

imóveis. 

Disse a primeira outorgante que se dá por paga do que, a título de tornas, tinha a receber 

de seus filhos, os ora segundo e terceiro outorgantes. 

Declararam a segunda e terceira outorgantes mulheres: que prestam o seu consentimento 

ao presente acto. 

Fiz a advertência da obrigatoriedade do registo de aquisição da quota no prazo de dois 

meses. 

Arquiva-se: uma certidão comprovativa da matrícula e das inscrições em vigor relativas à 

mencionada sociedade. 

Exibiu-se: 

a) Certidão de teor emitida em ..., pela Conservatória do Registo Predial de Faro, com o 

número de ordem ..., por onde verifiquei as descrições e inscrições dos prédios no registo 

e a omissão nele do identificado sob a verba número cinco; 

b) Certidão passada em ... por … e uma caderneta predial ..., comprovativas dos artigos 

matriciais e valores patrimoniais tributários referidos; e 

c) Livrete ou DUA do automóvel e o respectivo título de registo de propriedade. 

Esta escritura foi lida ...  
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2. PARTILHA DOS BENS SOCIAIS 

A partilha dos bens sociais decorre da dissolução da sociedade, na medida em que, 

dissolvida, deve-se proceder à liquidação do seu património quando exista. A partilha 

dos bens sociais é a última fase no processo desencadeado pelo fim da sociedade e só 

poderá ocorrer após serem pagos os credores da sociedade ou consignadas as quantias 

necessárias para esse efeito. 

A extinção das dívidas sociais e o reembolso das entradas realizadas, são 

pressupostos para proceder à partilha que tem por fim distribuir o activo existente entre 

os sócios, na proporção da parte que lhe caiba nos lucros (arts.1007.º; 1010.º; 1018.º e 

1019.º, todos do Código Civil). 

Este tipo de partilha tem efeito translativo relativamente aos imóveis do activo da 

sociedade, motivo pelo qual, se algum dos sócios receber um prédio urbano é 

obrigatoriamente a apresentação da Autorização ou Licença de Utilização, ou 

documento que o possa substituir nos termos legais. Esta posição não é unanime entre 

os notários e conservadores. 

Exemplo de minuta de Partilha de Bens Sociais: 

PARTILHA 

... outorgantes: 

PRIMEIRO: F ..., solteiro, maior, … 

SEGUNDO: F ..., casado com F … no regime de separação, … 

TERCEIRO: F ..., divorciado, … 

Verifiquei a identidade dos outorgantes por … 

Disse o primeiro outorgante: 

Que por escritura pública lavrada ... foi constituída a sociedade ... com o capital de ... 

dividido em duas quotas iguais de ... uma de cada um dos segundo e terceiro outorgantes, 

sendo ele primeiro outorgante designado gerente; 

Que a sociedade foi matriculada sob o número ..., mas por escritura lavrada ... foi dis-

solvida por acordo unânime dos sócios, passando ele primeiro outorgante, desde então, a 
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ser liquidatário da sociedade, nos termos do artigo 151.° do Código das Sociedades 

Comerciais; 

Que, tendo procedido à satisfação de todos os direitos dos credores, deu as contas por 

encerradas em ...; 

Que as contas finais foram por si apresentadas aos sócios, acompanhadas do relatório 

completo da liquidação e do projecto de partilha do activo restante, tendo sido aprovadas 

em .. por deliberação unânime deles; 

Que o activo restante a repartir entre os sócios é constituído pelos seguintes bens imóveis: 

Um – prédio rústico, composto de ...; 

Dois – prédio urbano destinado a habitação; 

Que é de … o valor do acervo a partilhar, dele cabendo ... a cada sócio para reembolso 

integral da sua entrada de capital inicial, devendo o restante ser repartido entre eles na 

proporção aplicável à distribuição de lucros, ou seja, em partes iguais, pertencendo, 

assim, a cada um deles a quantia de ...; 

Que, de acordo com o sobredito projecto de partilha, são os aludidos bens entregues ao 

segundo outorgante, no indicado valor de ..., pelo que leva a mais, em relação aos seus 

direitos, a quantia de ... que repõe ao outro sócio e este declara ter recebido; 

Declarou o segundo outorgante que aceita os referidos bens. 

Adverti o primeiro outorgante da obrigatoriedade do registo de encerramento da 

liquidação dentro de dois meses, a contar de hoje. 

Arquiva-se: 

a) certidão do registo comercial XXX; e 

b) fotocópia da acta da mencionada deliberação e dos ditos relatório e projecto; 

Exibiu-se: 

a) alvará de licença de utilização n.º … emitido pela Câmara Municipal de … em …;  

b) certidões emitidas pelo Serviços de Finanças de ... em ... e pela Conservatória do 

Registo Predial de ... 

A ficha técnica de habitação referente ao imóvel supra identificado sob o número dois, 

que deu entrada na dita Câmara Municipal em …, foi entregue neste acto ao 

adjudicatário, o que eu notário certifico.  

Foi esta escritura lida e feita a explicação do seu conteúdo aos outorgantes. 
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3. PARTILHA DO PATRIMÓNIO CONJUGAL 

Conforme referimos a partilha extrajudicial vem prevista nos artigos, 80º CN; 22º 

a 24º DL 116/2008 de 4/7, que republica o Código do Registo Predial 272º-A a 272º-C 

CRC e Portaria 1594/2007 de 17/12; 1689º, 1730º, 1733º, 1790º e 1889º/1/l CC) e 

“judicial” (CPC e RJPI - Lei nº 23/2013 de 5/3 e Portaria 278/2013 de 26/8). 

Relativamente à partilha da meação no património comum, uma massa 

patrimonial a que, em vista da sua especial afectação, a lei concede certo grau de 

autonomia, embora limitada e incompleta, que pertence aos dois cônjuges, sendo ambos 

titulares de um único direito sobre ela, até ao momento da partilha. 

Na sequência do divórcio, que determina a cessação da generalidade das relações 

patrimoniais entre os ex-cônjuges, implica a necessidade de partilha do casal, na qual, 

em princípio, cada um dos cônjuges recebe os seus bens próprios e a sua meação nos 

bens comuns, se os houver, cfr. artº 1689º, nº 1 do CC.  

Para os casos de: 

i) divórcio, 

ii) separação judicial de bens e 

iii) separação judicial de pessoas e bens (1788º, 1795º-A/2ª parte, 1770º e 1794º 

CC). 

- Partilha do património global ou parcial (e partilha adicional). 

Existe no nosso direito positivo uma preocupação de que na liquidação e na 

partilha do património comum do casal deve haver equilíbrio no rateio final de forma a 

que o património individual de cada um dos cônjuges não fique nem beneficiado nem 

prejudicado em relação ao outro, o que tem que ver com a circunstância de, ao longo da 

vigência da comunhão conjugal, se verificarem transferências de valores entre o 

património comum e os patrimónios próprios dos cônjuges. 

Sublinhe-se que neste tipo de partilhas devem ser relacionados pelo cabeça-de-

casal os bens que integrem o património conjugal a liquidar, os créditos de terceiros 

cujo pagamento este último tenha de garantir, e, se for caso disso, os direitos de crédito 
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de um dos cônjuges contra o outro, bem como o crédito do património comum 

resultante do facto de haver suportado o pagamento de dívidas incomunicáveis da 

responsabilidade de qualquer dos cônjuges, por força das disposições conjugadas dos 

arts. 1345º, 1 e 2, do Cód. Proc. Civil, 1689º e 1697º do CC. 

Para instrução da escritura de partilha do património conjugal é necessária a 

apresentação, com vista ao seu arquivamento da certidão da sentença que houver 

decretado a dissolução da comunhão conjugal ou certidão da decisão proferida pelo 

Exmo. Senhor. Conservador do Registo Civil, tratando-se de divórcio por mútuo 

consentimento, embora seja entendimento da maioria dos notários ser suficiente a 

exibição para arquivo de certidão de casamento com o divórcio ou a separação 

averbados ou a certidão de nascimento dos cônjuges com os averbamentos de 

casamento e da sua dissolução (o que se releva, visto que desonera os clientes de 

incorrerem em mais custos). Tal entendimento resulta do facto de ser possível apurar, 

em face do averbamento efectuado na certidão de casamento  ou nascimento se o 

divórcio foi por mútuo consentimento, tornando-se neste caso absolutamente 

dispensável a certidão judicial pois não haverá cônjuge único ou principal culpado como 

acontecia anteriormente. 

 Se a partilha tiver por base uma sentença estrangeira de país que pertença à UE, à 

excepção da Dinamarca, apenas terá de ser traduzida; se se tratar de um país fora da UE, 

a mesma tem de se mostrar revista e confirmada através de Acção de Revisão de 

Sentença Estrangeira, cujo tribunal competente há-de ser a o da Relação a que se 

encontre circunscrito. 

Por vezes é necessário proceder à divisão de coisa comum quanto aos bens 

adquiridos no estado de solteiros, divorciados ou viúvos e no caso de o regime adoptado 

ter sido o da separação de bens, daí que tenhamos optado por incluir aqui uma breve 

referência a esse acto propriamente dito. 

Se um dos cônjuges (ou ambos) entretanto casou novamente num regime de 

comunhão, é necessário dar observância ao previsto art. 1682º-A CC, ou seja, é 

necessário prestar o consentimento conjugal no acto de partilha ou a fim de evitar 

eventuais constrangimentos com a presença do anterior e actual cônjuge constituir 

procurador ou ainda prestar o previamente e sob a mesma forma da procuração, o 
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necessário consentimento para inteira validade do acto. 

Como sabemos os cônjuges participam por metade no activo e no passivo da 

comunhão, sendo nula qualquer estipulação em sentido diverso (é o que resulta das 

disposições combinadas dos arts. 1689º, 1730º/1 e 1734º CC). Não esqueçamos também 

o princípio da imutabilidade do regime de bens, já nosso conhecido. 

Havendo dívidas, há que fazer prova desse passivo e é necessária a prova do 

capital em dívida à data da celebração da escritura de partilha, tendo este de ser abatido 

ao valor do activo para se poder determinar o valor líquido a dividir em duas partes 

iguais. 

O passivo é abatido ao activo para efeitos do cálculo das tornas entre os 

partilhantes, porém as dívidas não têm qualquer relevância para efeitos de liquidação do 

IMT e do IS (estes impostos incidem sempre sobre o valor dos imóveis que o 

interessado leva a mais relativamente à quota-parte que nesses bens lhe pertencer), 

conforme já referido. 

Sendo igualmente irrelevante, para efeitos de liquidação do IMT e IS, a 

circunstância de haver bens móveis no património comum a partilhar (apenas se 

considera o excesso fiscal em bens imóveis). De outra forma aqueles mais sagazes 

fariam constar da escritura uma panóplia de bens móveis de forma igualar os quinhões 

para pagar o menos possível a título de impostos. 

É muito importante sublinhar que adjudicação da dívida a um dos cônjuges só 

exonera o outro havendo declaração expressa, i.e. ratificação do credor, nos termos do 

595º, n.º 2 CC. Muitas vezes após a partilha e na sequência de interpelações de 

instituições bancárias para pagamento de dívidas contraídas no matrimónio os ex-

cônjuges escudam-se referido que a dívida foi adjudicada ao outro, esquecendo-se que o 

credor teria que intervir. 

Se do património do casal fizerem parte prédios não descritos (ou sem inscrição 

de aquisição) não é necessário proceder a qualquer registo prévio, nos termos do 

disposto nos arts. 54º, 2 e 55º a) do CN. 

Relativamente ao âmbito de aplicação do polémico art. 1790º CC (cfr. Parecer do 

Conselho Técnico homologado por despacho do IRN de 17.03.2009 o mesmo aplica-se 
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a todos os divórcios (por mútuo consentimento ou sem o consentimento de um dos 

cônjuges), conforme referiremos infra. 

Assim, a partilha far-se-á como se os cônjuges tivessem estado casados em 

comunhão de adquiridos, ainda que o regime convencionado tivesse sido a comunhão 

geral ou um regime misto de que tenham advindo por efeito por efeito do casamento 

benefícios patrimoniais para um dos cônjuges (mais próximo, portanto, da comunhão 

geral do que da comunhão de adquiridos). 

A aplicação deste preceito não implica a substituição do regime da comunhão 

geral pelo da comunhão de adquiridos; não podem os cônjuges pedir a inscrição a seu 

favor dos bens que levaram para o casamento ou que depois lhe advieram por herança 

ou doação com base na decisão de divórcio.  

Tendo estipulado o regime da comunhão geral, esses bens entraram na comunhão 

e nela permanecem até à partilha, só depois desta poderá saber-se a quem ficam a 

pertencer. A lei não exige que na partilha os cônjuges sejam encabeçados nos bens que 

cada um levou para o casamento ou depois lhe advieram por doação ou herança, como 

aconteceria se o regime de bens estipulado fosse o da comunhão de adquiridos, só se 

pretende que os cônjuges não recebam a mais do que receberiam se tivesse sido 

convencionado esse regime. Não importam os bens em espécie, mas só o seu valor. 

Veja-se a propósito da extinção do casamento e subsequente partilha o Ac. da RP, 

Processo n.º 3275/06.8TBPVZ.P1, de 16-03-2010: 

“I- A extinção do casamento importa a cessação da generalidade das relações patrimoniais 

entre os cônjuges, a extinção da comunhão entre eles e a sua substituição por uma 

situação de indivisão a que se põe fim com a liquidação do património conjugal comum e 

com a sua partilha. 

II- No tocante à responsabilidade por dívidas, nos termos gerais, pode dizer-se que são 

devidas compensações quando as dívidas comuns dos cônjuges forem pagas com bens 

próprios de um dos cônjuges ou quando as dívidas de um só dos cônjuges sejam pagas 

com bens comuns (art° 1697 nos e 2 do Código Civil).  

III- Estas compensações só são exigíveis no momento da partilha dos bens do casal (art° 

1697 n° 1 do Código Civil). 

IV- Todavia, há que fazer um distinguir entre as – verdadeiras  

compensações e os créditos entre os cônjuges. 
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V- As compensações verificam-se entre o património comum e o património próprio de 

cada um dos cônjuges e, portanto, só têm lugar, evidentemente, nos regimes de 

comunhão; 

VI- Os créditos entre cônjuges são os que existem entre os patrimónios próprios de cada 

um dos cônjuges, sem intervenção do património comum, admissíveis em qualquer 

regime de bens e exigíveis a todo o tempo.  ”  

 

Tratando-se de cônjuges casados no regime da comunhão geral, se um deles 

herdar bens na pendência do processo de divórcio, se este vier mesmo a ser decretado, 

tais bens não se comunicam ao outro cônjuge. Tal acontece pela retroactividade dos 

efeitos patrimoniais do divórcio à data da propositura da acção, cfr. artigo 1789º do CC.  

Da mesma forma, se ficou provado no processo e fixado na sentença que a 

separação de facto já se verificou há, p.ex., 5 anos (ou desde data anterior à propositura 

da acção), se depois dessa referência no tempo, um dos cônjuges for donatário de um 

bem, esse bem não se comunica ao outro cônjuge. 

O momento em que concretiza o valor da quota-parte de cada um dos cônjuges é 

aquele em que se produzem os efeitos do divórcio no que respeita às relações 

patrimoniais entre os mesmos. É nessa altura finalmente se estabiliza o valor dos bens a 

partilhar. 

Estabilizado o valor dos bens, verifica-se o seu valor total. De seguida, apura-se o 

valor dos bens adquiridos na constância do casamento (cada um dos cônjuges tem 

direito a metade desse valor), calcula-se o valor dos bens que, se tivesse vigorado o 

regime da comunhão de adquiridos, seriam bens próprios (cada um tem direito ao valor 

correspondente a esses bens ficcionados como sendo bens próprios, para efeitos de 

partilha); somam-se depois os dois valores para cada um dos cônjuges, resultando dessa 

soma o valor da quota-parte de cada um, preenchida com dinheiro ou bens. o que na 

respectiva composição exceder a sua quota-parte, paga tornas ao outro. A partilha 

continuará sempre a seguir o regime convencionado no caso de dissolução por morte. 

No que respeita aos encargos deste tipo de partilha, das mais frequentes, importa 

considerar a diferença entre tornas prestadas e o excesso fiscal pois aqui não relevam 

nem o passivo nem os bens móveis. O imposto do selo incide sempre, e exclusivamente, 
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sobre o valor dos imóveis que o interessado levar a mais em relação à quota-parte que 

nesses bens lhe pertencer (e não sobre as tornas prestadas, bens móveis ou valor do 

passivo), ainda que neste caso se verifique a isenção de IMT. 

O cônjuge que recebeu bens que, no total, excedam a sua quota-parte, estará 

sujeito ao pagamento do Imposto do Selo sobre o excesso à taxa de 8/1000, ainda que se 

verifique isenção de IMT (verba 1.1 TGIS; 2º/5/c), 2º/6 e 4º/a) CIMT). 

“ (…) 10 Artigo 2.º do CIMT - Incidência objectiva e territorial 

5 - Em virtude do disposto no n.º 1, são também sujeitas ao IMT, designadamente: c) O 

excesso da quota-parte que ao adquirente pertencer, nos bens imóveis, em acto de divisão 

ou partilhas, bem como a alienação da herança ou quinhão hereditário; 6 - O disposto na 

alínea c) do número anterior não é aplicável sempre que o excesso da quota-parte resultar 

de acto de partilha por efeito de dissolução do casamento que não tenha sido celebrado 

sob o regime de separação de bens.  

Esta exclusão de tributação de IMT é aplicável aos casos de divisão ou  partilha resultante 

da dissolução do casamento celebrado num regime de comunhão em caso de divórcio, 

separação judicial de bens ou separação judicial de pessoas e bens (cfr. Circular nº 

10/2009 da DGCI). 

Apenas releva, para a determinação do excesso sobre a quota-parte do adquirente, o valor 

patrimonial tributário dos bens ou, caso seja superior, os valores declarados que tenham 

servido de base à partilha (12º/1 e 4/11ª do CIMT) - e não já, como no código anterior, na 

diferença entre o valor dos imóveis e a parte desse valor, correspondente à quota que, 

segundo a matriz, neles tinha o adquirente". 

 

Assim, quando o quinhão integrar bens de natureza diferente (rústicos e urbanos, e 

estes, destinados ou não a habitação, e, se sim, a habitação própria e permanente ou 

secundária), tem de se apurar qual a parte do excesso que corresponde a cada uma delas, 

para lhe aplicar a taxa correspondente. 

Infra reproduzimos, o artigo 17.º CIMT, a propósito das taxas para habitação 

própria permanente. 
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Quadro II - Taxas do IMT em Vigor em 2014 (Artigo 17.º do CIMT) 

Valor sobre que incide o IMT 

(em euros) 

Taxas percentuais 

Marginal Média 

Até 92 407  0 0 

De mais de 92 407 e até 126 403  2 0,537 9 

De mais de 126 403 e até 172 348  5 1,727 4 

De mais de 172 348 e até 287 213  7 3,836 1 

De mais de 287 213 e até 574 323  8 - 

Superior a 574 323 6 (taxa única) 

Fonte: Autoridade Tributária e Aduaneira – Portal das Finanças (acedido em 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/cimt17.htm)  

 

c) Aquisição de prédios rústicos - 5%;  

d) Aquisição de outros prédios urbanos e outras aquisições onerosas - 6,5%. 

 2 - À aquisição onerosa de figuras parcelares do direito de propriedade aplica-se a 

taxa referida no número anterior correspondente à natureza dos bens sobre que incide o 

direito adquirido, sendo aplicável a taxa referida na alínea a) do número anterior apenas 

quando estiver em causa a transmissão do usufruto, uso ou habitação de prédio urbano 

ou fracção autónoma de prédio urbano destinado exclusivamente a habitação própria e 

permanente.  

3 - Quando, relativamente às aquisições a que se referem as alíneas a) e b) do n.º 

1, o valor sobre que incide o imposto for superior a (euro) 92 407, é dividido em duas 

partes, sendo uma igual ao limite do maior dos escalões que nela couber, à qual se 

aplica a taxa média correspondente a este escalão, e outra, igual ao excedente, a que se 

aplica a taxa marginal respeitante ao escalão imediatamente superior. 

4 - A taxa é sempre de 10 %, não se aplicando qualquer isenção ou redução 

sempre que o adquirente tenha a residência ou sede em país, território ou região sujeito 

a um regime fiscal mais favorável, constante de lista aprovada por portaria do Ministro 

das Finanças, sem prejuízo da isenção prevista no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 540/76, 

de 9 de Julho. 

5 - Nos casos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, a taxa aplicável 

aos montantes referidos na regra 18.ª do n.º 4 do artigo 12.º é a que corresponder à 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/codigos_tributarios/cimt/cimt17.htm
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totalidade do preço acordado no contrato, não lhe sendo aplicável a taxa referida na 

alínea a) do n.º 1.  

6 - Para efeitos das alíneas a) e b) do n.º 1, na transmissão de partes de prédio 

aplicam-se as seguintes regras: a) Se no mesmo acto se transmitir a totalidade do prédio, 

a cada valor aplica-se a taxa correspondente à totalidade da transmissão; 

Marginalmente aflora-se que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico, neste 

âmbito das partilhas por divórcio. Com efeito, em face da actual redacção do artigo 

1790.º do CC surge de imediato uma dificuldade no intérprete relativamente à aplicação 

no tempo desta disposição legal: 

- Imediata a todos os casamentos, ainda que celebrados anteriormente e cuja” 

construção” do património conjugal foi efectuada na certeza do regime de bens – no 

caso, da comunhão geral – e da sua imutabilidade antes ou depois do divórcio;  

- Ou apenas aos casamentos celebrados após a data da entrada em vigor da nova 

redacção da citada disposição legal, pois os princípios de certeza e segurança jurídicas 

impõem a sua inaplicabilidade a casamentos celebrados “ e até idealizados” numa outra 

base jurídica. 

Segundo o AC. RP, Processo n.º 124/10.6TBOAZ.P1 de 06.02.2014:  

“ I- O artigo 1790.º do Código Civil, na redacção da Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, é 

aplicável a todos os casamentos celebrados segundo o regime de comunhão geral de bens, 

ainda que em data anterior à entrada em vigor da referida Lei (01.12.2008) mas que nesta 

data ainda subsistam. 

II - O artigo 1790.º do Código Civil, na redacção da Lei n.º 61/2008, de 31 de Outubro, 

não altera o regime de bens a que se encontra sujeito o casamento celebrado, pelo que a 

partilha continua a fazer-se tratando como bens comuns aqueles que de acordo com esse 

regime o são. 

III - Para efectuar a partilha aplicando essa disposição, uma vez apurado o valor que 

corresponde ao quinhão (meação) de cada um dos cônjuges nos bens comuns a partilhar, 

tem de se comparar esse valor com aquele que resultaria da sua partilha como se o regime 

de bens fosse a comunhão de adquiridos; para o efeito simula-se a partilha de acordo com 

este regime de bens, separando os bens que de acordo com esse regime seriam próprios e 

encontrando a hipotética quota (meação) de cada um dos cônjuges nos bens que mesmo 

nesse regime seriam comuns; finalmente, comparando os valores apurados na partilha 
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segundo o regime efectivo e na partilha segundo o regime hipotético, caso aquele valor 

exceda este, deverá ser reduzido a este valor, aumentando correspondentemente a quota 

do outro cônjuge, procedendo-se então ao preenchimento dos quinhões.” 

 

É unânime na doutrina a necessidade de celebração da partilha notarial por 

divórcio, como atrás referido, mesmo nos casos de casamentos celebrados após a 

entrada em vigor do referido artigo. Com efeito, não pretendeu o legislador, após o 

divórcio, alterar a natureza da titularidade dos bens, ou seja, não pretendeu, transformar 

os bens comuns, por força do casamento celebrado em comunhão geral, em bens 

próprios do cônjuge que os recebeu por exemplo por doação ou sucessão. 

A diferença face ao anterior regime reside na fórmula de cálculo para dar forma à 

partilha, tendo cada ex-cônjuge o direito à totalidade do valor dos bens que seriam 

considerados próprios se o regime fosse o da comunhão de adquiridos, mas podendo 

inclusive, obviamente por vontade de ambos, serem adjudicados ao ex-cônjuge que a 

eles não teria direito se o casamento fosse celebrado segundo o regime da comunhão de 

adquiridos. Devendo neste caso as tornas corresponderem ao valor dos bens e não 

apenas ao valor da meação. 

Exemplo de minuta de Partilha em Consequência de Divórcio (1790º CC): 

PARTILHA 

(…) 

E POR ELAS, por si e na invocada qualidade, FOI DITO: 

Que o representado da primeira outorgante e a segunda outorgante foram casados entre si 

no regime da comunhão geral de bens, segundo declararam, mas por decisão transitada 

em..., proferida no processo que com o número ... correu termos na Conservatória do 

Registo Civil de ..., foi entre eles decretado o divórcio por mútuo consentimento. 

Que pretendem agora proceder à partilha do património comum do dissolvido casal 

quanto ao seguinte bem imóvel: 

FRACÇÃO AUTÓNOMA..., onde se mostra registada a aquisição a favor do 

representado da primeira outorgante - no estado de solteiro, maior, tendo posteriormente 

casado no regime convencionado da comunhão geral de bens com a segunda, de quem se 

encontra presentemente divorciado - pela apresentação..., com o valor patrimonial 
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correspondente à fracção de 13 755,64 €, igual ao atribuído. 

Que o representado da primeira outorgante contraiu, também no estado de solteiro, o 

seguinte passivo: 

DÍVIDA no montante global de cinquenta e sete mil trezentos e vinte e seis euros e 

noventa cêntimos ao Banco..., montante a que se acha reduzido um empréstimo que lhe 

foi concedido pela dita instituição de crédito para aquisição de habitação própria e 

permanente, garantido com hipoteca voluntária da referida fracção autónoma conforme 

apresentação..., ampliada pela hipoteca com a apresentação ...; e 

DÍVIDA no montante global de catorze mil setecentos e trinta e quatro euros e dez 

cêntimos ao Banco..., montante a que se acha reduzido um empréstimo que lhe foi 

concedido pela dita instituição de crédito, garantido com hipoteca voluntária da referida 

fracção autónoma conforme apresentação ..., ampliada pela hipoteca com a apresentação 

… 

Que do valor declarado do bem descrito que pretendem partilhar - treze mil setecentos e 

cinquenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos - cabe ao representado da primeira 

outorgante, nos termos do art. 1790º do Código Civil na redacção que lhe foi conferida 

pela Lei nº 61/2008 de 31 de Outubro, a totalidade, competindo-lhe também a 

responsabilidade pelo pagamento da totalidade do passivo - no montante global de setenta 

e dois mil e sessenta e um euros. 

Como o valor total do passivo é de setenta e dois mil e sessenta e um euros e o do activo é 

de treze mil setecentos e cinquenta e cinco euros e sessenta e quatro cêntimos - não 

havendo, para o presente efeito, nos termos da lei, comunicabilidade nem do activo nem 

do passivo -, é de cinquenta e oito mil trezentos e cinco euros e trinta e seis cêntimos o 

valor excedente do passivo sobre o activo. 

Que à partilha procedem do seguinte modo: 

Ao representado da primeira outorgante, C..., em seu pagamento, é adjudicado o bem 

atrás descrito, no referido valor atribuído de treze mil setecentos e cinquenta e cinco euros 

e sessenta e quatro cêntimos, destinado exclusivamente a habitação própria e permanente, 

ficando o mesmo com o encargo, que continua a assumir, de liquidar todo o passivo, no 

referido montante global de setenta e dois mil e sessenta e um euros, 

À segunda outorgante, A..., nada fica a pertencer ou à sua responsabilidade, nada tendo a 

haver ou a pagar. 
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Que desta forma, em seu próprio nome e no de seu representado, dão a partilha por 

concluída. 

ASSIM O DISSERAM E OUTORGARAM. 

ADVERTI a primeira outorgante que deverá proceder com brevidade ao competente 

pagamento do IS junto da administração fiscal, tendo em conta o prazo legal para 

requisição do registo predial. 

VERIFIQUEI o teor da descrição e inscrições prediais em vigor por consulta da 

respectiva Certidão Permanente (Código de acesso...) Registo Predial On-Line, cuja 

impressão arquivo. 

ARQUIVO ainda: 

a) Certidão da referida decisão de divórcio; 

b) Declaração emitida pelo Banco..., comprovativa do montante das dívidas à data de 

hoje. 

EXIBIRAM: 

Caderneta predial urbana do Serviço de Finanças de ..., obtida via Internet ..., por onde 

verifiquei as referências matriciais. 
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4. PARTILHA EM CONSEQUÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE 

PESSOAS E BENS 

Por vezes, e por razões se prendem na sua maioria com a existência de dívidas, as 

partes optam por proceder à separação de pessoas e bens, extinguindo dessa forma os 

deveres de coabitação e assistência entre os cônjuges sem que, contudo, dissolvam o 

casamento (conservando assim o estado civil de casadas) mantendo-se os demais 

deveres conjugais, como os de respeito, fidelidade e cooperação. 

Quanto aos bens, este acto tem os mesmos efeitos que a dissolução do casamento, 

pelo que há que proceder à partilha do património comum, vide minuta infra 

reproduzida. 

Implica a alteração do regime de bens do casamento, pelo que, enquanto subsistir 

e vigorará entre os cônjuges o regime da separação de bens. 

Pode terminar ou pela dissolução do casamento ou pela reconciliação dos 

cônjuges, em que estes, a qualquer momento, podem restabelecer a vida em comum e a 

plenitude dos direitos e deveres conjugais. 

 

Exemplo de minuta de Partilha em Consequência de Separação de Pessoas e 

Bens (sem passivo e sem tornas) 

PARTILHA 

… 

E POR ELES FOI DITO: 

Que são casados entre si no regime da comunhão de adquiridos, mas por decisão 

transitada em..., proferida no processo que com o número... correu termos na 

Conservatória do Registo Civil de..., foi entre eles decretada a separação de pessoas e 

bens por mútuo consentimento. 

Que pretendem agora proceder à partilha do seu património comum, que é constituído 

por: 

Verba Um: 

FRACÇÃO AUTÓNOMA..., onde se mostra registada a aquisição a favor dos 
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outorgantes, no estado de casados entre si no indicado regime de bens, pela 

apresentação..., com o valor patrimonial correspondente à fracção de 99 507,24 €, igual 

ao atribuído; 

Verba Dois: 

RECHEIO DA FRACÇÃO AUTÓNOMA identificada na Verba Um, com todos os 

móveis, máquinas, objectos e utensílios que o compõem, a que atribuem o valor de trinta 

mil euros; e 

Verba Três: 

QUOTA do valor nominal de QUATRO MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO 

EUROS titulada em nome do primeiro outorgante na sociedade comercial por quotas com 

a firma “E... LDA”, ..., a que atribuem o valor de cento e vinte e nove mil quinhentos e 

sete euros e vinte e quatro cêntimos. 

Que do valor declarado dos bens descritos que pretendem partilhar - duzentos e cinquenta 

e nove mil e catorze euros e quarenta e oito cêntimos -, cabe a cada outorgante metade, ou 

seja, o montante de cento e vinte e nove mil quinhentos e sete euros e vinte e quatro 

cêntimos. 

Que à partilha procedem do seguinte modo: 

À segunda outorgante, F..., em pagamento da sua meação, são adjudicados os bens 

descritos sob as verbas um e dois, nos referidos valores atribuídos, verificando-se ser de 

cento e vinte e nove mil quinhentos e sete euros e vinte e quatro cêntimos o valor global 

da adjudicação ora efectuada, 

valor este correspondente ao da sua meação no património comum do casal, ficando 

assim preenchida, 

declarando ainda a segunda outorgante que o imóvel descrito sob a verba um se destina 

exclusivamente a habitação própria e permanente; e 

Ao primeiro outorgante, C..., em pagamento da sua meação, é adjudicado o bem descrito 

sob a verba três, no referido valor atribuído, verificando-se ser de cento e vinte e nove mil 

quinhentos e sete euros e vinte e quatro cêntimos o valor global da adjudicação ora 

efectuada, 

valor este correspondente ao da sua meação no património comum do casal, ficando 

assim preenchida. 
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Que - considerando-se ambos pagos, não havendo lugar ao pagamento de quaisquer 

tornas - dão a partilha por concluída, nada mais tendo a haver um do outro. 

ASSIM O DISSERAM E OUTORGARAM. 

ADVERTI os outorgantes de que devem requerer o registo deste ato na competente 

Conservatória do Registo Comercial no prazo de dois meses a contar de hoje. 

Verifica-se um excesso fiscal em bens imóveis de natureza urbana na adjudicação 

efectuada à segunda outorgante no valor de quarenta e nove mil setecentos e cinquenta e 

três euros e sessenta e dois cêntimos, pelo qual é liquidado o imposto do selo. 

ARQUIVO: 

a) Certidão emitida pela dita Conservatória do Registo Civil da referida decisão de 

separação de pessoas e bens; 

b) Impressão da Certidão Permanente com o código de acesso... da matrícula e inscrições 

em vigor da sociedade descrita sob a verba três. 
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5. PARTILHA EM VIDA 

Cada vez mais em desuso, provavelmente pela alteração dos padrões 

comportamentais nas relações familiares, a partilha em vida consiste, na sua essência, 

numa doação feita pelo “doador” aos seus presuntivos herdeiros, por forma a obviar ao 

acto da partilha após a morte daquele. Nesse propósito e suplementarmente à escritura 

de doação é feita na escritura de partilha em vida o apuramento dos presumíveis 

quinhões na herança (ainda não aberta) e o acerto entre os herdeiros / donatários, por 

forma a verem preenchidos os seus quinhões (ainda que futuros) e obviando-se por esta 

forma ao ónus de colação e a eventuais reduções por inoficiosidade. 

Extremamente relevante o facto de a colação originar o registo do ónus na 

Conservatória do Registo Predial sobre os prédios objecto da doação, por forma a 

publicitar tal facto que, não sendo impeditivo de uma futura transmissão ou oneração, 

constituirá uma eventual desvalorização do imóvel a ter em consideração pelos 

interessados. 

Em tudo o mais, a partilha em vida é havida como uma verdadeira doação, 

operando-se a transmissão dos bens na sua totalidade com a celebração da escritura (e 

não “apenas” com a morte do “doador/autor” da herança) e sendo, por isso, possível 

reservar o usufruto a favor do transmitente. 

Relativamente aos documentos necessários para a escritura de partilha em vida, 

apenas difere de uma escritura de partilha pela necessidade de para além dos 

documentos matriciais e certidões da conservatória dos imóveis, é necessário obter a 

licença de utilização relativamente aos prédios urbanos que são objecto da partilha em 

vida, pois, como se trata de uma “doação” em que se transmitem os bens, é de exigir 

licença ou documento comprovativo da sua dispensa por ter sido, edificado ou 

participado matricialmente em data anterior a 1951. 

Merece ainda uma nota especial, a utilização das procurações como instrumento 

de representação de um ou mais herdeiros que não possam estar presentes no acto da 

partilha. 

Trata-se de um verdadeiro mandato que exige do intérprete a maior atenção e 
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cuidado que pois encerra em si uma elevada perigosidade “na verificação da forma e 

poderes necessários para o seu exercício. 

 Com efeito, é comum a existência de lapsos nas procurações, pois as mesmas são 

muitas vezes manuscritas pelos mandantes (com reconhecimento da letra e assinatura), 

contendo erros importantes, normalmente na identificação dos bens e dos autores da 

herança, o que motiva a sua recusa e não aceitação para o acto de partilha notarial.  

Neste pressuposto, compete ao solicitador o maior cuidado na elaboração da 

minuta da procuração quando tal lhe for solicitado, como acto preparatório da partilha, 

bem como o maior rigor na analisa de todas as procurações a utilizar, a fim de evitar 

dificuldades na celebração da partilha no momento da escritura pública.  

Ainda no âmbito das procurações para efeitos da partilha, registe-se que, sendo o 

procurador um co-herdeiro, será necessário referenciar os poderes para fazer negócio 

consigo mesmo, se a procuração não referenciar os autores da herança.  
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6. DIVISÃO DE COISA COMUM 

Não cabendo no nosso tema, fazemos uma breve incursão pelo instituto da divisão 

de coisa comum, pois tal acto surge muitas vezes associado ao processo de divórcio. 

 A divisão judicial prevista no artigo 1052º do CPC e extrajudicial, amigável, ex vi 

o artigo 1413º do CC, com as disposições conjugadas dos artigos, 80º CN e 22º a 24º 

DL 116/2008 de 4/7. Serve para por termo à compropriedade (1403º e 1413º CC) para 

além da compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento, usucapião, exercício 

do direito de opção, testamento pois como sabemos apenas com base nestes negócios 

jurídicos é possível que a quota ideal se transforme em propriedade exclusiva sobre uma 

determinada fracção do bem ou da sua totalidade. 

No caso da divisão os documentos necessários e regras a observar serão os 

mesmos da partilha; todavia se se tratar de uma compra e venda, doação ou permuta, as 

regras próprias serão as de cada tipo de negócio. Importa referir aqui a possibilidade de 

existência de cláusula de indivisão, a qual se encontra sujeita a registo, nos termos do 

artigo 1412.º, 3 CC e 94.º d) do CRPredial). 

Para efeitos de escritura e divisão e ou partilha, não esqueçamos a obrigação que 

impende sobre o notário, de enviar à Autoridade Tributária, fotocópia das escrituras de 

divisão e partilhas, ex vi 23.º e 49.º, 4/c) CIMT.  

Os clientes que procuram os solicitadores ou advogados para lhes prestarem 

assessoria jurídica nestes actos, nem sempre gostam de ouvir os seus conselhos relativos 

aos encargos fiscais e olvidam que a máquina fiscal nos dias de hoje é poderosíssima, 

pelo que a actuação daqueles profissionais deve ser o mais criteriosa possível. 

Ainda no âmbito da partilha é muito comum solicitar-se a feitura de escritura de 

divisão de coisa comum como resultado do fim das uniões de facto. Sendo também 

frequente verificar-se, aquando da conferência dos elementos registrais, que uma parte 

dos bens está em compropriedade, enquanto outra se encontra registada sem 

determinação de parte ou direito: nesses casos deve proceder-se em primeiro lugar à 

partilha (hereditária) dos bens indivisos, estabelecendo-se a compropriedade, e depois 

dividir-se os bens na sua totalidade. 
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O comproprietário pode dispor livremente da sua quota-parte, no todo ou em 

parte; mas está impedido de dispor ou onerar de parte especificada na coisa comum sem 

o consentimento dos outros consortes, cfr. 1408º do CC, que será considerada como 

disposição ou oneração de coisa alheia, ineficaz em relação aos outros comproprietários, 

tendo como consequência a nulidade, nos termos dos artigos 92.º CC e 173.º/1/a e 174.º 

CN. 

Importa aqui referir o Parecer do CT da DGRN, homologado por despacho do DG 

de 03.05.2004: Apesar de se tratar de uma nulidade absoluta, ela não é manifesta, pelo 

que o registo predial deverá ser efectuado provisoriamente por dúvidas quando do título 

não constar o parecer favorável ou a comprovação do requerimento do parecer e 

omissão da sua emissão (68.º e 70.º CRPredial). À semelhança do que sucede com a 

partilha extrajudicial da herança é um negócio jurídico entre vivos, pelo que se encontra 

abrangida por esse mesmo normativo. 

Contudo, a CCDRC - Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro, excluiu do âmbito de aplicação do art. 54º a partilha extrajudicial da herança; 

referindo que não estão sujeitos a parecer da Câmara Municipal os negócios jurídicos 

mortis causa, entre os quais se inclui a partilha (em frontal discordância com o IRN, 

adiantando que os seus pareceres não são vinculativos...) 

Conforme sabemos, está aqui em causa uma medida que pretende prevenir o 

surgimento de realidades análogas às AUGI, pelo que o mesmo dispositivo se aplica aos 

todos os prédios rústicos, independentemente da sua localização. 

 

Exemplo de minuta de  

ESCRITURA PÚBLICA 

de 

DIVISÃO DE COISA COMUM 

SUBSEQUENTE A DIVÓRCIO 

 

No dia ____ de ____ de dois mil e __, no Cartório Notarial em _____,  freguesia de 

______, perante mim, _______, NOTÁRIO no concelho de ______, compareceram como 
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outorgantes:  

PRIMEIRO 

__________ , NIF _____, divorciado, natural da Bélgica, de nacionalidade belga, 

residente na Rua ______em Faro.  

SEGUNDA 

_____________, NIF _____, divorciada, natural da freguesia de ____, concelho de Loulé, 

residente em ____ Loulé.  

____Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição, respectivamente, do seu cartão 

de identidade número _____ de _____, emitido pela entidade competente na Bélgica, e do 

seu cartão de cidadão português número _____ válido até ______.  

____DECLARARAM OS OUTORGANTES:  

- Que foram casados um com o outro no regime da comunhão de adquiridos, tendo esse 

casamento sido dissolvido por divórcio, por mútuo consentimento, decretado por decisão 

proferida e transitada em _____ de ____ de dois mil e ____, pela Conservatória do 

Registo Civil de _____, conforme certidão que exibiram.  

- Que o seu dissolvido casamento havia sido celebrado no ano de dois mil e seis, tendo 

anteriormente a essa data vivido em união de facto, durante a qual adquiriram a fracção 

autónoma infra identificada para sua vivência conjugal.  

- Que, consequentemente, são donos e legítimos possuidores na proporção de metade para 

cada um, a fracção autónoma designada pela letra “XX”, correspondente à habitação no 

quinto andar esquerdo, com um lugar de estacionamento na cave com o número um, do 

prédio urbano sito no “Lote três C quatro”, Urbanização Quinta do Romão, Sector três – 

quinta fase, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Loulé sob o número dez mil duzentos e sessenta e seis, daquela 

freguesia, afecto ao regime da propriedade horizontal conforme Apresentação doze do dia 

trinta de Novembro de dois mil e quatro, com registo de aquisição a seu favor (o primeiro 

no estado de solteiro, maior e a segunda no estado de divorciada) conforme Apresentação 

trinta e dois do dia dezassete de Janeiro de dois mil e seis (e actualizada quanto ao estado 

civil, por ter sido posteriormente casados sob o regime da comunhão de adquiridos e 

actualmente divorciados um do outro conforme Apresentação dois mil oitocentos e dez do 

dia onze de Novembro de dois mil e dez), desta fracção, inscrito na respectiva matriz sob 

o artigo 14.566, com o valor patrimonial tributário correspondente à fracção de 
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161.676,69 €.  

- Que sobre este prédio incide registada uma autorização de loteamento conforme 

Apresentação nove do dia vinte e três de Janeiro de dois mil e um.  

- Que solicitaram um empréstimo ao “Banco Espírito de Santo, S.A.”, garantido pela 

hipoteca registada pela Apresentação trinta e três do dia dezassete de Janeiro de dois mil e 

seis, sendo actualmente apenas o montante em divida àquela instituição, no valor de 

noventa e oito mil quinhentos e sessenta e três euros e setenta e nove cêntimos, valor no 

qual cada um deles tem a responsabilidade de metade, ou seja, de quarenta e nove mil 

duzentos e oitenta e um euros e noventa cêntimos.  

- Que atribuem ao imóvel o valor actual da divida noventa e oito mil quinhentos e 

sessenta e três euros e setenta e nove cêntimos.  

- Que têm direito a metade do activo e participam em metade do passivo, pelo que, não 

existe valor liquido para nenhum dos outorgantes.  

- Que não lhes convindo permanecer na indivisão adjudicam à segunda outorgante, 

______, a fracção supra identificada, no valor de noventa e oito mil quinhentos e sessenta 

e três euros e setenta e nove cêntimos (valor igual ao da divida), ficando exclusivamente a 

seu cargo o pagamento da mesma dívida contraída junto da Instituição de Crédito, pelo 

que recebe assim um passivo a mais em relação ao seu direito, no valor quarenta e nove 

mil duzentos e oitenta e um euros e noventa cêntimos.  

- A parte que cabia ao primeiro outorgante _______, correspondente ao valor da dívida 

que era da sua responsabilidade, fica desta forma liquidada.  

____Mais declarou a segunda outorgante:  

- Que destina esta fracção exclusivamente a habitação própria e permanente, 

confessando-se devedora da totalidade da divida ao Banco Espírito de Santo, S.A., e 

reconhecendo a plenitude da hipoteca supra identificada, e que possui a ficha técnica de 

habitação.  

____ASSIM O DISSERAM E OUTORGARAM.  

____ARQUIVO: extracto bancário onde consta o valor em dívida, àquela Instituição.

  

____EXIBIRAM: a) certidão permanente visualizada no site www.predialonline.mj.pt 

através do código de acesso GP-xxxxxxx; b) caderneta predial urbana obtida em xxxx via 

internet. __________________________________________________ 
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- Que a este prédio foi atribuída a autorização de utilização número 000/2004 em 

14/01/2004 pela Câmara Municipal de Loulé, conforme averbamento efectuado com a 

Apresentação duzentos e setenta e dois do dia três de Junho de dois mil e nove.  

____Foi feita a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo aos outorgantes, 

com a advertência de que a assunção da totalidade da dívida pela segunda outorgante só 

exonera o primeiro outorgante perante o credor, quando por este for consentida. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

O Notário, 

_________________________________________________________ 

Conta registada sob o nº. _____ 
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CAPÍTULO III – INVENTÁRIO 
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1. REGIME JURÍDICO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO: 

ALGUNS ASPECTOS 

Inevitavelmente associada aos laços familiares, por força das normas jurídicas 

sucessórias em que assenta, o direito sucessório tem a família como instituição a 

consagrar e preservar e a base principal da sua regulamentação.  

Só com carácter excepcional, na sucessão testamentária, os laços familiares 

podem ser afastados e, ainda assim, muitas vezes com as restrições resultantes da 

sucessão testamentária que impõe limites de afastamento de certos graus de parentesco.  

E registe-se, a partilha notarial é um dos meios destinados a concretizar o 

princípio constitucional do direito à transmissão por morte da propriedade privada, 

consagrado no art. 62.º da Constituição da República Portuguesa. 

Refira-se ainda que, uma vez feita a partilha, cada um dos herdeiros é considerado 

sucessor único dos bens que lhe foram adjudicados desde a abertura da herança. 

Com a morte do autor da sucessão ou “de cujus” (aquele que faleceu e deixou 

bens), dá-se a abertura da sucessão, que constitui uma ruptura em termos jurídico-

patrimoniais do titularidade do património (dando origem à herança propriamente dita) 

e que há-de conduzir à sua atribuição a uma ou mais pessoas (herdeiros ou legatários), 

conforme disposição legal ou testamentária. 

De notar que o conceito de “morte” se reputa não só à morte física (da pessoa 

falecida) mas compreende também a morte presumida, à qual já aludimos, e que a lei 

faz aproximar, na sua constituição jurídica à morte física. 

No entanto, historicamente no notariado português, a partilha notarial não abrange 

os casos de morte presumida. 

Dada a sucessão, ou seja, o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade 

das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida, importa apurar o destino a 

dar aos bens; obviamente sendo chamada apenas uma pessoa. 
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No âmbito da partilha, e porque nem sempre é possível estabelecer diálogo e 

chegar a um entendimento entre todos os herdeiros, não quisemos deixar de dar especial 

atenção – até pela sua actualidade - ao processo de inventário, substancialmente 

modificado em virtude da “desjudicialização” e consequente entrada em vigor do 

Regime Jurídico do Processo de Inventário ou RJPI, como adiante designaremos. 

O inventário, como sabemos, tem como principal função a partilha dos bens 

comuns (óbito ou dissolução de casamento), sendo o inventário divisório, o mais 

comum de todos os que são requeridos, para relacionamento de bens, i.e. inventário 

arrolamento e preparação da liquidação da herança. 

Dispunha o revogado artigo 1326.º do CPC, com a epígrafe “Função do 

inventário. Legitimidade para o requerer”: 

  “1. Aquele que pretenda pôr termo à comunhão hereditária requererá que se 

proceda a inventário, juntando logo documento comprovativo do óbito do autor da 

herança e indicando quem deve, nos termos da lei civil, servir como cabeça-de-casal. 

 2. O inventário pode ser requerido pelas pessoas directamente interessadas na partilha e 

deve ser requerido pelo Ministério Público quando seja obrigatório. 

 3. Ao cabeça-de-casal incumbe fornecer os elementos necessários para o 

prosseguimento do inventário. 

4. Cessando a causa que tornava obrigatória a partilha judicial, o inventário pode 

continuar a requerimento de qualquer interessado na partilha; se a causa da 

obrigatoriedade surgir no decurso de inventário facultativo, é logo oficiosamente 

tomada em conta., os objectivos da fase inicial, prendem-se com a determinação dos 

interessados e respectivo chamamento.” 

No âmbito do processo de inventário, no seu anterior regime, podemos identificar 

os seguintes sujeitos processuais: Juiz, cabeça-de-casal, interessados, representantes 

legais, no caso de incapazes e ausentes), legatários e donatários (quando a herança 

houvesse sido distribuída em legados ou fossem chamadas à colação liberalidades feitas 

pelo autor da sucessão, credores, Ministério Público, em representação de incapazes, 

ausentes, pessoas colectivas, e da Fazenda Pública. 
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Actualmente, no âmbito da entrada em vigor do RJPI, demos conta de uma 

alteração profunda que se prende com a introdução da figura do notário alterando assim 

toda a tramitação processual.  

Assim, identificamos neste novo regime uma alteração ao nível dos sujeitos 

naquele processo, passando a desempenhar um papel extremamente importante a figura 

do notário, que vai desempenhar funções anteriormente cometidas ao juiz; com 

idênticas atribuições e funções encontramos o cabeça de casal, interessados, 

representantes legais de incapazes e ausentes, legatários e donatários, credores, 

Ministério Público (em representação da Fazenda Pública). 

Diferentemente do antigo regime, não cabe já ao Ministério Público a 

legitimidade para requerer o inventário quando a herança seja deferida a incapazes, 

menores ou ausentes em parte incerta, nem intervém a título principal ou acessório, no 

processo de inventário enquanto o mesmo se encontra pendente e a ser tramitado no 

cartório notarial sob a direcção do respectivo notário. O Ministério Público só assume a 

sua função a partir do momento em que o inventário ingressa no Tribunal. Só nesta fase 

e concluindo que a legalidade não foi respeitada, na salvaguarda dos interesses dos 

incapazes, poderá o Ministério Público promover ou dizer o que se lhe oferecer, bem 

como requerer a não homologação da partilha. 

Relativamente ao inventário divisório, previsto no artigo 21.º e seguintes do RJPI, 

podemos dizer que a sua tramitação é essencialmente ao nível electrónico por força das 

disposições conjugadas dos artigos 6.º, n.º 1, RJPI, e 2.º da Portaria nº 278/2013, de 26-

08. 

Assim, os actos são praticados com recurso a sistema informático, com aposição 

de assinatura electrónica, através do site www.inventarios.pt. 

Apesar da semelhança, o legislador optou por criar uma plataforma própria, 

distinta do programa Citius, destinado a outro tipo de processos em que o acesso 

também é efectuado por certificação electrónica/digital, através do cartão cidadão, no 

caso dos interessados, cédula profissional para mandatários, acrescido de um código 

facultado pelo notário. 

A utilização desta plataforma é obrigatória para o mandatário e facultativa para o 

interessado o que se percebe atendendo que caso não existisse a imposição para a figura 

http://www.inventarios.pt/
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do mandatário permitir-se-ia que a submissão electrónica fosse protelada não existindo 

uma uniformização, o que é claramente compreensível, visto que, também no Citius a 

entrega por via electrónica também é obrigatória, permitindo-se apenas raríssimas 

excepções. 

Assim, a possibilidade da prática de actos em papel é apenas admitida no caso do 

interessado, permitindo-se a apresentação dos requerimentos, peças processuais e 

documentos em suporte físico, sendo o local de apresentação sempre o cartório notarial 

onde corre o processo, sendo possível a entrega em mão (obrigatório para o 

requerimento inicial) ou via postal, necessariamente através de correio registado. 

Todavia, o notário deverá proceder ao respectivo registo, que é obrigatório, 

obrigação extensiva a todos os actos no sistema informático, vide art. 12º, nº 1, da 

referida portaria, nessa senda, prevê-se a digitalização obrigatória, quando viável, feita 

pelo notário, com referência a todos os actos praticados em papel no sistema 

informático, artigo 12º, nº 2 e 3, do mesmo diploma. 

Sublinhem-se duas obrigações importantes, que consistem na devolução 

obrigatória dos documentos apresentados pelo interessado em papel, após digitalização, 

art. 14º, nº 3, e necessidade de arquivo físico dos actos praticados em papel com 

assinatura autografa, e das peças e documentos quando a sua digitalização seja inviável, 

artigo 14.º, nº 2 e 4, todos da respectiva portaria. 

Segundo o art. 3º da Portaria nº 278/2013, de 26-08, prevê a possibilidade de 

atendimento prévio, que tem natureza facultativa, se atentarmos, a letra da lei refere “ 

pode”, sendo o mesmo realizado pelo “cartório notarial competente”. No entanto não 

haverá impedimento de outro notário, que não o territorialmente competente, poder 

pronunciar-se em abstracto e responder a questões relacionadas com um futuro processo 

de inventário, obviamente ainda não instaurado, prestando a informação necessária para 

esclarecimento dos interessados. 

Importa, todavia atender ao facto de apesar de ser uma quase consulta jurídica, 

que tem em vista a preparação do processo a instaurar, só poderá ser prestada 

informação sobre, viabilidade/necessidade/custo do processo, necessidade ou não de 

constituição de advogado, bem como espécie de documentos a apresentar. 
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Não podemos jamais olvidar que o notário assume aqui a função de juiz e 

necessitando sempre de actuar com a maior isenção. Devendo os mandatários e as partes 

ser parcimoniosos na espécie de perguntas, cabendo ao notário o papel de total isenção. 

Voltando à submissão do requerimento inicial, existe exigência de forma sendo o 

modelo, disponível para impressão ou através de formulário electrónico, 

disponibilizados no sítio www.inventarios.pt, cfr. arts. 21º, nº 2, RJPI, e 4º da referida 

Portaria. 

Quanto ao local de apresentação, prevê o artigo 5.º do mesmo diploma que a 

mesma será através do sítio www.inventarios.pt, caso se trate de requerimento 

electrónico), ou presencialmente cartório notarial, visto que obrigatoriedade de entrega 

em mão, sendo esta possibilidade exclusiva para os interessados, encontrando-se vedada 

aos mandatários, pelos motivos supra expostos e pelos conhecimentos técnicos que lhes 

são exigíveis. 

Após a submissão do requerimento deverá ser disponibilizado o comprovativo de 

entrega, ex vi o art. 5º, nº 2 Portaria, seja ele gerado pelo próprio sistema informático, no 

caso da submissão ser através de requerimento electrónico), ou pelo cartório notarial.  

Deverá conter como especiais menções a data e hora da entrega, código e 

instruções de acesso ao sítio www.inventarios.pt, bem como referência para pagamento 

multibanco e montante da primeira prestação de honorários, constando também o 

número do processo.  

Como apresentante deste requerimento inicial podemos encontrar, a pessoa do 

interessado (ou seu representante), mandatário (obrigatoriamente por via electrónica). 

Juntamente com o requerimento inicial temos a obrigação de junção dos seguintes 

documentos: procuração (em caso de representação por advogado), certidão de óbito do 

inventariado ou inventariados caso seja mais que um o autor da sucessão, ex vi o art. 

21º, nº 1, RJPI; certidão da separação, divórcio, nulidade ou anulação do casamento, 

indicação obrigatória de cabeça de casal, cfr. art. 21º, nº 1, RJPI,  com a  sua 

identificação completa para poder ser chamado convenientemente ao processo; eventual 

indicação de agente de execução, em caso de necessidade de promoção de citações e 

notificações por contacto pessoal, nos termos do art. 6º, nº 3, RJPI, pode neste caso 

ocorrer apenas em momento posterior. 

http://www.inventarios.pt/
http://www.inventarios.pt/
http://www.inventarios.pt/
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De salientar a necessidade da eventual entrega do documento comprovativo da 

concessão ou pedido de apoio judiciário, previsto no art. 5.º, números 3 e 4, da referida 

portaria.  

Embora do texto da portaria pareça bastar com o pedido de concessão, julgamos 

que o processo não prossegue sem a comprovação da sua efectiva concessão, como 

decorre do art. 5.º, n.º 4 – o requerimento considera-se apresentado. Polémicas à parte, 

nem abordámos aqui a celeuma que tem levantado o facto de os notários não serem 

pagos atempadamente à semelhança do que já acontecia com os advogados oficiosos, 

facto que já foi noticiado pela comunicação social, por não existir sequer 

regulamentação para o efeito. 

Assim, temos o eventual pagamento da 1ª prestação dos honorários, caso o 

interessado opte por pagar de imediato através de qualquer dos meios de pagamento 

admissíveis e disponíveis no cartório, cfr. art. 20º, nº 1, al. b), da portaria; pagamento da 

1ª prestação dos honorários, art. 20º, nº 1, no momento da apresentação do requerimento 

inicial, pelo interessado (vedado ao advogado), no cartório notarial – nos termos da  al. 

b) ou no prazo de 10 dias após a geração da referência multibanco, pelo interessado ou 

seu advogado, nos termos das als. a) e b), todos da Portaria. 

Sublinhe-se que só na data deste pagamento (ou da entrega do documento 

comprovativo do pedido de apoio judiciário) é que se considera apresentado o 

requerimento inicial, ex vi o art. 5.º, n.º 3, Portaria. 

O não pagamento da 1ª prestação dos honorários, bem como a não comprovação 

da concessão do apoio judiciário, poderão conduzir ao arquivamento do processo, nos 

termos do art. 19º do RJPI. 

Depois, no primeiro despacho será considerada, a verificação do cumprimento dos 

pressupostos processuais, a saber: 

- Pagamento da primeira prestação dos honorários ou concessão de apoio 

judiciário 

- Regularidade formal do requerimento inicial 

- Legitimidade do requerente – art. 4º RJPI – interessados directos na partilha e 

representantes legais de incapazes e ausentes. 
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Acentuamos aqui que segundo o novo RJPI o Ministério Público perdeu a 

legitimidade, que lhe era anteriormente conferida pelo art. 1327.º, nº 1, al. b), CPC. 

É este o primeiro momento em que se suscita a questão da competência, vide  

artigos 3.º RJPI e 2031.º do Código Civil (lugar da abertura da sucessão, que será o 

último domicílio do inventariado ou lugar da casa de morada de família. 

Importa aqui saber se a questão é de conhecimento oficioso? A resposta afigura-

se-nos ser negativa, atendendo aos arts. 3.º, n.º 7, RJPI, e 104.º, CPC, arts. 77.º e 110.º, 

CPC antigo – dependendo de arguição de qualquer dos interessados. 

Quanto à designação ou nomeação do cabeça de casal – em princípio será através 

da indicação do requerente, pese embora a sua eventual substituição seja ponderada 

posteriormente, por exemplo em caso de impugnação, escusa ou remoção, podendo 

ainda ser nomeado pelo tribunal, art. 2083.º, do CC. 

Será também feita a marcação de data para compromisso de honra e declarações 

do cabeça de casal, bem como a determinação da citação do cabeça de casal. 

À semelhança do que sucede com as petições iniciais, nas acções judiciais, 

também aqui pode ser necessário proferir despacho de aperfeiçoamento do requerimento 

inicial ou  mesmo despacho de recusa do requerimento inicial. 

Relativamente, à citação do cabeça de casal, que se consubstancia no chamamento 

daquele sujeito ao processo podemos constatar que deverão se observadas certas 

formalidades: sendo pessoal (feita directamente à sua pessoa), elaborada através do 

sistema informático de tramitação do processo, com aposição de assinatura electrónica 

do respectivo notário, ex vi o art. 9º, nº 4, da Portaria. 

O expediente em papel a remeter ao cabeça de casal deve conter a indicação de ter 

sido assinado electronicamente pelo notário, e os dados necessários para consulta da 

versão electrónica da citação, e do próprio processo, através do site www.inventarios.pt, 

e ainda o fornecimento do respectivo código de acesso electrónico – por força das 

disposições conjugadas dos arts. 2.º, n.º 4, 9.º, n.º 5, e 13.º, n.º 2 e 3, todos da Portaria. 

Deverá ainda incluir a advertência do âmbito das declarações que deve prestar e 

dos documentos que deve juntar, conforme resulta do art. 24º, nº 1, RJPI. 
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Deve incluir cópia do requerimento inicial, dos documentos que o acompanham, e 

do 1º despacho do notário, e deverá obviamente informar o cartório onde corre o 

processo, artigos números 219.º, n.º 3, e 227.º, n.º 1, CPC. Esta citação deve efectuar-se 

na morada indicada pelo requerente, aquando da apresentação do requerimento inicial. 

A superação de dificuldades em realizar esta citação poderá ser feita através da 

indagação oficiosa do notário nas bases de dados disponíveis, arts 8.º, n.º 1, e 11.º da 

Portaria; Por comunicação com o requerente do inventário, que pode/deve indicar 

residência/local de trabalho da pessoa indicada, ou nomear agente de execução – arts. 

8.º, n.º 2, Portaria, e 231.º, n.º 1, CPC; Por comunicação com os restantes interessados – 

art. 8.º, n.º 3. 

A citação deve realizar-se, por regra, por via postal, mediante carta registada com 

aviso de recepção, emitida segundo o modelo aprovado na Portaria n.º 953/2003, de 09-

09 – art. 228.º, n.º 1, CPC 

Importa salientar que como a carta pode ser entregue a um terceiro que se 

encontre na residência ou local de trabalho do citando e que declare encontrar-se em 

condições de lha entregar prontamente – art. 228.º, n.º 2, CPC, deve conter a 

advertência de que a não entrega ao citando, logo que possível, o faz incorrer em 

responsabilidade, em termos equiparados aos da litigância de má-fé, artigos 228.º, n.º 1, 

CPC 

Sendo a carta entregue a um terceiro, assinando este o AR, presume-se (iuris 

tantum) que a carta foi entregue ao citando, e que a citação se encontra efectuada – arts. 

225.º, n.º 4, e 230.º, n.º 1, CPC  

Porém, deve ser remetida nova carta registada (para a mesma morada) ao citando, 

no prazo de 2 dias úteis, comunicando-lhe a data e o modo por que o ato se considera 

realizado, o destino dado ao duplicado, bem como a a identidade da pessoa em quem a 

citação foi realizada, ex vi o art. 233º CPC. Esta carta terá que ser entregue no 

destinatário para que a citação se considere efectuada 

Dispõe o artigo 230.º, n.º 1, CPC, que a citação realizada por via postal considera-

se efectuada na data da assinatura do AR – art. 230º, nº 1, CPC. No caso de frustração 

da citação por via postal, seguir-se-á a citação por contacto pessoal, através da figura do 

agente de execução, art. 231º, nº 1, CPC 
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O agente de execução deve ser nomeado pelo requerente do inventário, que deve 

ser notificado para o efeito, suportando os inerentes encargos. Sendo de todo 

aconselhável a entrega ao agente de execução dos elementos e as cópias que devem 

acompanhar a citação. 

É ainda admissível a possibilidade de citação por mandatário judicial (do 

requerente do inventário), desde que este o mesmo esteja constituído e o declare no 

requerimento inicial – arts. 225.º, n.º 3, e 237.º e 238.º, CPC 

O cabeça-de-casal pode ainda ser citado na pessoa do seu mandatário judicial, 

desde que este esteja constituído, com procuração com poderes especiais para o efeito, 

outorgada há menos de 4 anos – art. 225.º, n.º 5, CPC. Não tem aqui aplicação ou 

sentido a via da citação edital, deve proceder-se à nomeação de outra pessoa para o 

cargo. 

Caso a pessoa indicada como cabeça de casal esteja impossibilitada de facto de ser 

citada, por incapacidade, deve proceder-se à nomeação de outra pessoa para o cargo 

Apesar de poder ser indicado como cabeça-de-casal uma pessoa residente no 

estrangeiro será deveras inconveniente. Veja-se o seguinte. 

Primeiro, a sua citação deve efectuar-se preferencialmente segundo o estipulado 

nos tratados e convenções internacionais, nos termos do art. 239.º, n.º 1, CPC. 

Na União Europeia aplica-se o Regulamento (CE) nº 1393/2007, em todos os 

Estados-Membros, com recurso ao Atlas Judiciário Europeu e respectivos formulários. 

Fora da União Europeia será necessário consultar o Serviço de Cooperação Judiciária 

Internacional da D.G.A.J. 

 Subsidiariamente, i.e. na falta de tratado ou convenção, a citação pode ser 

efectuada por via postal, em carta registada com aviso de recepção, aplicando-se as 

determinações do regulamento local dos serviços postais, artigos 239.º, n.º 2, CPC. 

Todavia, caso se frustrarem aquelas duas vias, deve, depois de ouvido o 

requerente, proceder-se à substituição daquele cabeça-de-casal. 

Uma vez que entendemos serem inviáveis as hipóteses de citação por carta 

precatória para o Consulado ou carta rogatória para entidade estrangeira (art. 239.º, n.º 

3, CPC) 
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No que respeita às declarações do cabeça-de-casal, propriamente ditas, serão 

necessariamente precedidas de prestação de compromisso de honra, de bom 

desempenho da sua função, o que sublinhe-se é um acto pessoal, apenas podendo ser 

prestadas pelo próprio ou por mandatário judicial, caso possua procuração com poderes 

especiais para o efeito, nos termos do art. 24º, nº 2, RJPI. 

Quanto ao conteúdo das declarações, dispõe o art. 24.º, n.º 2, RJPI, caso haja 

interessados incapazes ou ausentes, deve o cabeça de casal indicar pessoa idónea para 

posterior nomeação de curador especial, por força das disposições conjugadas dos 

artigos 7.º, n.º 1, 2 e 4, RJPI, e 234.º, n.º 3, CPC 

Sobre o cabeça-de-casal impende a obrigação de junção dos seguintes 

documentos, previsto no mesmo, art. 24.º, n.º 3, RJPI, quando existam, testamentos, 

convenções antenupciais, escrituras de doação, certidões de perfilhação, além da 

obrigação de junção da relação de bens, ex vi, arts. 24.º, n.º 3, 25.º, 26.º e 27.º, RJPI, 

podendo ser necessários documentos, como certidão matricial dos imóveis, extractos 

bancários, podendo todavia ser juntos em momento posterior, por impossibilidade 

fundamentada de oferecimento imediato, conforme art. 24º, nº 4, RJPI. 

Quanto ao segundo despacho, importará num primeiro momento proceder à 

verificação da produção de todas as informações e documentos necessários. 

Caso existam incapazes ou ausentes, importa a nomeação de curador especial se 

não tiver representante legal, ou este concorrer com ele à herança, ou representar vários 

incapazes, arts. 7.º, n.º 1, 2 e 4, RJPI, e 234.º, n.º 3, CPC. 

A pessoa do curador especial é nomeado pelo notário, ainda que por indicação do 

cabeça-de casal, não prestando compromisso de honra. 

De salientar também a necessidade de comunicação ao Ministério Público, nos 

termos do art. 5.º, n.º 1, RJPI, através da via electrónica, de cópia das declarações do 

cabeça de casal e da relação de bens. 

Devendo também neste contexto ser determinada a notificação ao requerente do 

inventário e ao cabeça de casal, cfr.art. 28.º, n.º 2, RJPI , com a necessária advertência 

da faculdade de dedução dos incidentes de oposição e impugnação (art. 30.º, n.º 2, 

RJPI). 
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Determinado o prosseguimento do processo, com a citação dos interessados e dos 

respectivos cônjuges (salvo quando casados sob o regime de separação de bens), dos 

representantes dos interessados incapazes e ausentes (no caso dos menores, devem ser 

citados na pessoa dos pais), art. 16º, nº 3, CPC; dos legatários; dos credores da herança; 

dos donatários (caso existam herdeiros legitimários e possam existir liberalidades 

inoficiosas) e ainda dos credores da herança; 

A citação dos interessados e demais intervenientes é pessoal, i.e. feita 

directamente à pessoa dos citandos, em suporte de papel – art. 9º, nº 3, Portaria, ou 

elaborada através do sistema informático de tramitação do processo, com aposição de 

assinatura electrónica do notário – art. 9º, nº 4, Portaria. 

Refira-se que a citação deve efectuar-se nas moradas indicadas nas declarações do 

cabeça-de-casal. A citação deve realizar-se, em regra, por via postal, mediante carta 

registada com aviso de recepção. 

Para superação das dificuldades na referida citação podemos recorrer através da 

indagação oficiosa do notário nas bases de dados disponíveis, ex vi arts. 8º, nº 1, e 11º 

da Portaria, comunicação com o cabeça de casal, que pode/deve indicar residência/local 

de trabalho da pessoa indicada, ou nomear agente de execução, arts. 6º, nº 3, e 23º, 

RJPI, 8º, nº 2, Portaria, e 231º, nº 1, CPC, por comunicação com os restantes 

interessados – art. 8º, nº 3, Portaria ou por último através de citação edital (por ausência 

do citando em parte incerta). 

A respeito da citação veja-se o Ac. STJ, 14-03-1989, proc. 078184 (Sampaio da 

Silva)  

“ (…) I - No inventário, a citação consiste numa declaração a chamar o interessado para 

vir ao processo deduzir os seus direitos. II - Sendo a citação feita pelo correio, tal 

declaração integrará uma carta endereçada ao citado, registada e com aviso de recepção, 

dela constando que ficará o destinatário citado para os termos do inventário e qual o 

tribunal e secção em que corre o processo, qual o termo do prazo para deduzir oposição 

ao inventário, impugnar a sua própria legitimidade ou a das outras pessoas citadas e a 

competência do cabeça-de-casal e qual a citação fixada. III - É insuficiente que no aviso 

de recepção se indica fulana e marido, para que este se encontre citado. IV - A falta de 

citação só fica sanada quando a pessoa que devia ser citada, intervenha no processo sem 

arguir logo tal falta. Assim, a notificação da sentença poderia relevar para efeitos de 
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caducidade do direito de pedir a revisão da decisão, mas não para o de sanar a falta de 

citação (…)” 

 

Caso a se frustre a citação por via postal, segue-se a citação por contacto pessoal, 

mediante agente de execução, com remissão para as considerações efectuadas quanto à 

citação do cabeça de casal, sendo, porém, o agente de execução aqui nomeado pelo 

cabeça de casal. 

É ainda admissível a citação por mandatário judicial (do requerente do inventário 

ou do cabeça de casal), desde que este esteja constituído e o declare em requerimento, 

nos termos dos artigos 225.º, n.º 3, e 237.º e 238.º, CPC. 

Todavia é admissível a citação edital – caso o citando esteja ausente em parte 

incerta, ou por serem incertas as pessoas a citar (desconhecimento da identidade dos 

herdeiros), artigos 225.º, nº 6, CPC. 

Afixação de edital na porta da casa da última residência ou sede, com as seguintes 

menções (artigos 240.º e 241.º, CPC): identificação do processo, com especificação do 

inventariado, requerente e cabeça de casal, indicação do cartório em que o processo é 

tramitado, indicação do prazo para defesa e dilação e data de respectiva afixação. 

Publicação de anúncio na página www.inventarios.pt, com as seguintes menções, 

artigos n.ºs 240º, nº 1, e 241º, CPC): identificação do processo, com especificação do 

inventariado, requerente e cabeça de casal, indicação do cartório em que o processo 

corre, indicação do prazo para defesa e dilação, data e local de afixação. 

Deve ser junta ao processo uma cópia do edital e do anúncio, cfr. artigos números 

244º, CPC. Atenção que esta forma de citação implica que ao prazo de defesa acresce 

uma dilação de trinta dias, ex vi o art. 245º, nº 3, CPC. 

Caso o citando esteja impossibilitado de facto de ser citado, por incapacidade, 

deve proceder-se à sua citação na pessoa do seu representante legal, ou, se este também 

concorrer à herança ou representar vários incapazes, nomear-se curador especial, na 

pessoa de quem se fará a citação, cfr. art. 7º, nº 1, RJPI. 

Conforme já dissemos, relativamente ao cabeça de casal residente no estrangeiro, 

quanto a todos os citandos residentes no estrangeiro, a sua citação deverá efectuar-se 
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também de acordo com o previsto nos tratados e convenções internacionais, art. 239º, nº 

1, CPC. 

Dentro da União Europeia aplica-se o Regulamento (CE) nº 1393/2007, em todos 

os seus Estados-Membros, com recurso ao Atlas Judiciário Europeu e respectivos 

formulários, já fora da União Europeia, há necessidade de recurso ao Serviço de 

Cooperação Judiciária Internacional da D.G.A.J. 

De forma subsidiária, i.e. na falta de tratado ou convenção, temos a citação  por 

via postal, que é sem sombra de dúvida a mais usual de todas, feita através de carta 

registada com aviso de recepção, aplicando-se as determinações do regulamento local 

dos serviços postais– art. 239º, nº 2, CPC. 

De referir é também a advertência sobre as faculdades de dedução dos incidentes 

de reclamação contra a relação de bens, e de impugnação do valor indicado para cada 

bem pelo cabeça de casal, com indicação do prazo e modo de exercício, nos termos dos 

arts. 14º, 15º, 29º, nº 1, 32º e 33º, nº 1, RJPI, bem como do dever de pagamento de 

honorários pelo incidente de impugnação do valor, ex vi arts. 18º, nº 3, 9 e 10, e 20º, nº 

5, e anexo II, da Portaria. 

Embora o art. 33º, nº 1, RJPI, estipule que deve ser exercida “com a oposição ao 

inventário”, a faculdade de impugnação do valor dos bens relacionados, obviamente 

aquela só pode ser exercida após a apresentação e notificação da relação de bens, que 

pode ser posterior ao acto de citação, cfr. arts. 24º, nº 4, e 32º, nº 2 e 3, RJPI 

Quanto à regra da dilação aplicar-se-á, a regra constante do art. 245º, CPC, para os 

seguintes casos: citação em pessoa diversa do citando e citação fora da área do cartório, 

mas em Portugal continental e na mesma ilha, será de 5 dias); citação fora da área do 

cartório e da ilha/Portugal continental, 15 dias, para citação no estrangeiro e citação 

edital, observar-se-á a dilação de 30 dias. 

Quando exista falta de citação, art. 29.º, nº 2 e 3, RJPI, mantém o regime menos 

gravoso do antigo art. 1342.º, n.º 2, CPC, com a anulação apenas dos actos 

indispensáveis. 

Em matéria de notificações, aplica-se o regime do CPC, arts. 6º, nº 2, RJPI, e 9º, 

nº 3, da Portaria. Sublinhe-se que a regra é, se a parte dispõe de mandatário, é na pessoa 
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deste que deverá ser  efectuada a notificação, cfr. art. 247º, nº 1, CPC. 

Nos termos do artigo art. 253º, CPC, que tem como epigrafe “Notificação às 

partes que constituíram mandatário, estas são efectuadas na pessoa do mandatário ou 

solicitador, devendo sempre incluir cópia dos despachos e decisões, art. 253º, CPC. 

Dispõe o art. 9.º, n.º 1, da Portaria, que são feitas electronicamente e dirigidas para 

a área de acesso exclusivo do mandatário no sistema informático de tramitação do 

processo de inventário, art. 9.º, n.º 1, Portaria. 

Devendo ainda ser remetido aviso respeitante a essa disponibilização para o 

endereço de correio electrónico previamente indicado pelo mandatário, que já deverá ter 

procedido ao seu registo naquela plataforma, cfr. art. 9º, nº 2, da Portaria. 

As notificações electrónicas consideram-se efectuadas no terceiro dia após a 

disponibilização da notificação na área de acesso exclusivo do mandatário no sistema 

informático de tramitação do processo de inventário, ou no primeiro dia útil seguinte, 

quando o não seja, nos termos do art. 9º, nº 1, do mesmo diploma. 

Quando efectuadas directamente aos interessados, sê-lo-ão em suporte de papel, 

ex vi o art. 9º, nº 3, Portaria. Ainda que elaborada através do sistema informático de 

tramitação do processo, com aposição de assinatura electrónica do respectivo notário, 

cfr. art. 9º, nº 4, da Portaria. 

Deverá sempre incluir a indicação de ter sido assinada electronicamente pelo 

notário, com referência aos dados necessários para consulta da versão electrónica da 

notificação, e do próprio processo, na plataforma www.inventarios.pt. Sendo remetidas 

por carta registada, dirigida para o seu domicílio ou sede, não esqueçamos por exemplo 

que as sociedades podem receber legados, art. 249.º, nº 1, CPC. 

Nesta modalidade consideram-se efectuadas no terceiro dia posterior ao do 

registo, ou no primeiro dia útil seguinte, quando o não seja, art. 9º, nº 3, Portaria e 

presumem-se efectuadas ainda que o expediente seja devolvido (incluindo por ausência 

do destinatário), devendo juntar-se o sobrescrito ao processo, art. 249º, nº 2, CPC. 

Existem ainda outras notificações, caso dos de intervenientes acidentais 

(testemunhas, peritos, etc.) que são efectuadas por aviso expedido por correio, sob 

registo, art. 251º, do CPC. 

http://www.inventarios.pt/
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Sublinhe-se que valerão como notificação as comunicações efectuadas 

presencialmente em actos processuais, desde que documentadas em auto, nos termos do 

art. 254º, CPC, o que é muito importante pois podem ser advertidas de prazos. 

No requerimento em que se suscite o incidente e na oposição que lhe for 

deduzida, prevista no artigo 14.º, n.º 1, que tem como epígrafe a tramitação unitária, 

devem as partes oferecer o rol de testemunhas e oferecer outros meios de prova, sendo 

de dez dias o prazo para a referida oposição. 

Devendo posteriormente os interessados serem notificados para responderem, 

com indicação do prazo e a cominação prevista no n.º 3 do mesmo artigo, visto que a 

sua omissão implicará a confissão, cfr. Princípio do contraditório, art. 567. º, nº 1, CPC. 

Já na segunda oposição ou resposta o prazo será de 10 ou 15 dias - arts. 14º, nº 2, 

e 31º, nº 1, RJPI. 

Novamente de referir que caso seja apresentada por mandatário deve seguir a via 

electrónica, art. 6º, al. b), portaria, o que já não sucede quando for o interessado a 

deduzi-la, caso em que poderá optar pela via electrónica, via postal, sob registo ou ainda 

pela entrega em mão, art. 6º, al. a), da Portaria. 

Posteriormente, o segundo despacho visará a verificação da tempestividade da 

oposição/resposta, verificação da regularidade formal da oposição/resposta, verificação 

da exigência ou não de patrocínio e  verificação do pagamento dos honorários devidos. 

Necessária será a notificação da oposição/resposta a todos os interessados, 

princípio do contraditório, sem direito a nova pronúncia. 

É neste momento que serão condensados os termos do incidente para: delimitação 

das questões e purga das questões que ultrapassem o âmbito do incidente. 

Proceder-se-á também à eventual remessa das partes para os meios judiciais 

comuns, à semelhança do que já sucedia anteriormente, artigos 16º e 36º, RJPI. Com 

eventual convite do notário à produção de meios de prova, consubstanciando um dever 

de indagação oficiosa, artigos 31º, nº 3, RJPI, e 8º e 11º, Portaria. Sendo determinada a 

produção das diligências de prova requeridas ou necessárias, cfr. artigos 31º, nº 3, 33º, 

nº 2, e 35º, nº 3, todos do RJPI. Com decisão imediata caso não seja necessária a 

produção de qualquer outro meio de prova. 
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Caso seja oferecida ou requerida prova testemunhal ou por depoimento, ou 

declarações de parte, será necessário convocar e realizar uma audiência (contraditória). 

Caso seja oferecida ou requerida prova testemunhal ou por depoimento ou 

declarações de parte, será necessário convocar e realizar uma audiência para exercício 

do contraditório. 

Sendo apenas requerida ou produzida prova por documentos, pericial ou por 

inspecção, não se justifica a realização de qualquer audiência visto que as partes 

exercem o contraditório à medida que esses meios de prova forem produzidos.  

Quanto à prova por confissão, regulam os artigos 542º e seguintes do CPC, sendo 

necessariamente precedida de juramento, à semelhança do que sucede nos Tribunais, 

sendo reduzida a escrito caso exista confissão. 

Podendo ainda recorrer-se a exibições fonográficas ou cinematográficas, 

esclarecimentos dos peritos, ou depoimentos testemunhais, tendo como limite cinco 

testemunhas por parte, art. 15º, nº 1, RJPI. Seguir-se-ão as alegações orais, de facto e de 

direito, restritas aos senhores advogados. Para que o senhor notário possa estabelecer as 

questões, de facto, relevantes para a decisão e sua fundamentação de facto. 

A prova por inspecção realizar-se-á no momento mais conveniente, podendo ser 

substituída por uma verificação qualificada, conforme resulta dos artigos 490º seguintes 

do CPC. 

Nos termos dos artigos 15.º, n.º 4 e 5, RJPI, pode ser requerida a gravação (com o 

articulado) caso algumas das partes tenha requerido a gravação. 

Para efeitos de decisão o Senhor Notário deverá à semelhança do Juiz, observar o 

art. 607.º, CPC, que tem como epígrafe Sentença nomeadamente no que respeita à 

fundamentação. Até porque muitas vezes torna-se necessário executar a sentença 

homologatória da partilha. Veja-se a este respeito o Acórdão do TRP, Processo n.º 

4216/08.3TBVNG-A.P1, de 09.06.2011. 

“A presente execução fundamenta-se na sentença que homologou a partilha a que se 

procedeu por óbito de G…, no âmbito de um processo de inventário que correu termos no 

2º Juízo Cível de Vila Nova de Gaia, sob o nº 214/04.4TBVNG, importando referir que 

essa partilha – por via da qual o imóvel em causa nos autos foi adjudicado aos 
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Exequentes – foi efectuada por acordo de todos os interessados, onde também se incluía a 

Executada.  

E a primeira questão suscitada pela Apelante resume-se a saber se essa sentença constitui 

ou não título executivo para efeitos de exigir à Executada/Apelante a entrega do imóvel 

que ali foi adjudicado aos Exequentes. 

A aptidão da sentença homologatória de partilha para fundamentar o processo de 

execução tem vindo a ser admitida, em termos gerais, pela doutrina e pela jurisprudência, 

considerando-se para o efeito que essa sentença é uma sentença condenatória para os 

efeitos previstos no art. 46º, nº 1, alínea a) do Código de Processo Civil[1]. 

Argumenta a Apelante que a adjudicação dos bens em sede de inventário determina 

apenas quem será o proprietário da fracção em causa a partir de determinada altura, não 

pondo em causa a posse que outros herdeiros possam ter sobre o imóvel, desde que 

titulada e, por essa razão, não constitui título executivo para obter a entrega dos bens 

adjudicados. 

Não nos parece que lhe assista razão. 

É verdade que a sentença homologatória de partilha não contém, em princípio, qualquer 

apreciação sobre a posse ou o direito que os demais herdeiros ou terceiros possam ter 

sobre os bens que fazem parte da herança, sendo que, através da partilha e subsequente 

sentença homologatória, o que se pretende é, acima de tudo, definir e repartir a 

propriedade dos bens. 

Mas, não obstante esse facto, a adjudicação dos bens – homologada na sentença – contém 

implícita a condenação na entrega do bem – condenação essa a incidir sobre o cabeça de 

casal ou herdeiro que detiver a respectiva posse –, pelo menos nos casos em que não é 

feita qualquer menção (na relação de bens ou em qualquer acto do inventário) a qualquer 

outro direito que exclua a entrega do bem ao interessado a quem foi adjudicado. 

Com efeito, a detenção dos bens da herança pelo cabeça de casal ou por qualquer um dos 

herdeiros encontra, em princípio e por regra, a sua justificação – assim se devendo 

presumir – no poder/dever de conservar e administrar os bens da herança até à sua 

liquidação e partilha. Por isso se faculta ao cabeça de casal o poder de pedir aos herdeiros 

ou a terceiro a entrega dos bens que deva administrar e por isso se faculta ao cabeça de 

casal e aos herdeiros o exercício das acções possessórias com vista a manter a posse dos 

bens da herança (art. 2088º do Código Civil). 

Efectuada a liquidação e partilha da herança, cessam esses poderes gerais de 

administração, gestão e conservação dos bens e, ficando definidos os direitos de cada um 

dos herdeiros, cada um deles tem o direito de obter dos demais a entrega dos bens que, na 
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partilha, lhe ficaram a pertencer. 

Assim, a sentença homologatória da partilha – ao definir os direitos de cada um dos 

herdeiros – constitui título bastante para que cada um deles possa exigir a entrega dos 

bens que lhe foram adjudicados e poderá, naturalmente, exigir essa entrega ao cabeça de 

casal ou ao herdeiro que tiver a detenção desses bens, a não ser que a própria partilha 

ressalve a existência de qualquer outro direito que, não obstante a adjudicação, seja 

inconciliável com a entrega do bem ao interessado a quem foi adjudicado. 

Neste sentido, veja-se João António Lopes Cardoso[2], quando escreve: 

“Com o trânsito em julgado da sentença que homologou as partilhas fica definitivamente 

fixado o direito dos intervenientes no processo de inventário (…) 

Se os bens atribuídos aos interessados são entregues pelo cabeça de casal ou pela pessoa 

em cuja posse estiverem…não é necessário provocar de novo a actividade judiciária. Mas 

se o cabeça de casal ou o detentor se recusam a fazer a aludida entrega…podem os 

prejudicados forçá-los a cumprir as suas obrigações, a realizar o direito que a sentença de 

partilhas definiu (…) 

Daí a execução da sentença. 

O Cód. Proc. Civil actual não regula especialmente a execução das sentenças de partilhas. 

Mas é óbvio que tais sentenças se incluem no art. 46.º-a), pois são sentenças 

condenatórias e foi para abranger nesta designação as que impõem a alguém determinada 

responsabilidade, expressa ou tacitamente, e não só as proferidas em acção de 

condenação, que neste preceito se substituiu a expressão «sentenças de condenação» por a  

que nele hoje se contém”. 

Naturalmente que – apesar de a partilha nada referir a esse propósito – o herdeiro que está 

na detenção do bem poderá ter o direito ao respectivo uso (eventualmente, por força de 

um contrato de arrendamento) e poderá, por isso, recusar a respectiva entrega. 

Mas, nem por isso se poderá dizer que essa sentença não constitui título executivo. 

A sentença homologatória da partilha constitui título executivo para o efeito de um dos 

herdeiros exigir ao cabeça de casal ou a qualquer outro herdeiro a entrega dos bens que aí 

lhe foram adjudicados, por se dever presumir – salvo menção em contrário que conste do 

próprio inventário – que o cabeça de casal ou o herdeiro que está na detenção do bem, 

apenas têm a sua detenção por força dessa qualidade e no âmbito dos seus poderes de 

administração e conservação dos bens da herança. Realizada a partilha e transitada em 

julgado a sentença que a homologou, cessam os poderes dos herdeiros relativamente aos 

bens da herança, o que determina a consequente obrigação de entregar esses bens ao 

herdeiro a quem foram adjudicados e para o qual se transferiram todos aqueles poderes. 
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Naturalmente que o herdeiro que detém o bem ou bens terá o direito de recusar a sua 

entrega desde que alegue e prove que a sua detenção não lhe advinha apenas da qualidade 

de herdeiro, antes lhe advindo de qualquer outro direito ou contrato que, não obstante a 

realização da partilha, lhe permite continuar na sua posse. 

Mas este eventual direito não colide com a exequibilidade da sentença que homologa a 

partilha, podendo e devendo ser demonstrado em sede de oposição à execução onde, com 

base nessa sentença, lhe seja exigida a entrega do bem. 

Concluímos, pois, em face do exposto, que, tal como se considerou na sentença recorrida, 

a sentença que homologou a partilha constitui título executivo bastante para o efeito de 

exigir a entrega do bem, improcedendo a primeira questão suscitada pela Apelante.” 

 

Importa sublinhar que no decorrer do processo devem ser observados dois 

princípios processuais fundamentais, i.e. o Princípio do Contraditório e da Igualdade 

das partes. 

Relativamente à convocação para a conferência preparatória, uma inovação do 

Regime Jurídico do Processo de Inventário, pois no regime vigente até à reforma 

operada pela Lei n.º 23/2013, apenas se previa a realização da conferência de 

interessados em sentido amplo. Sendo um momento bastante importante pois também 

aqui as partes podem chegar a acordo. 

É efectuada por despacho do notário, cfr. art. 47.º, n.º 1, RJPI, devendo indicar o 

objecto da conferência, nos termos do nº 3, do mesmo artigo e 48.º, RJPI., bem como da 

obrigatoriedade de comparência, ou de substituição por representação, para os 

interessados residentes na área do município, com a respectiva cominação – art. 47.º, nº 

4, RJPI. Alertando ainda para a possibilidade de representação por mandatário forense 

ou outro interessado, com poderes especiais – art. 47.º, n.º 2, RJPI. 

Era na conferência de interessados que se preparava a composição dos quinhões e 

se atribuíam os respectivos valores, se compunham lotes, deliberavam realização de 

sorteios, a adjudicação de bens, a venda ou alienação de bens da herança e divisão do 

seu produto, etc, tudo cfr. artigo 1353.º do CPC, na redacção que vigorou até entrada em 

vigor do RJPI. Era também na conferência de interessados que o juiz tentava o acordo 

dos interessados e se possível se procediam logo às competentes licitações. 
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O legislador, pensado que uma das matérias a submeter à conferência tinha 

carácter prejudicial à adjudicação dos bens optou por dividi-la em duas, a conferência 

preparatória, e a conferência de interessados que terá como finalidade a adjudicação dos 

bens propriamente dita, quando os interessados não cheguem previamente a acordo, 

claro está. 

Para que o notário possa agendar a conferência preparatória, é essencial nos 

termos do artigo 47.º n.º 1 do RJPI que o processo esteja saneado, i.e, que estejam 

resolvidas as questões suscitadas, susceptíveis de influir na partilha e na determinação 

dos bens a partilhar. 

Entre as questões que devem estar resolvidas encontramos as elencadas no artigo 

30.º, n.º 1, do RJPI, com a excepção consagrada na alínea c). Nesta fase devem estar 

determinados e chamados ao processo todos os interessados na partilha bem como os 

seus representantes (caso de incapazes e ausentes) os legatários, credores da herança e 

donatários, estes últimos apenas no caso de existirem herdeiros legitimários. 

Em termos objectivos também deve nesta fase estar determinado o acervo 

hereditário, os bens a partilhar, dívidas da herança, legados e demais passivo a 

satisfazer. 

Sublinhe-se que muitas vezes o valor que consta da relação de bens, quanto aos 

imóveis é o inscrito na matriz predial e não o seu valor real ainda assim nada obsta à 

marcação da conferência. Pese embora o notário possa nos termos do artigo 48.º, n.º 2 

do RJPI, oficiosamente ou a requerimento dos interessados determinar a avaliação dos 

bens. Sendo preferível que o faça antes para não colocar entraves à realização da 

conferência quando o valor real dos bens seja essencial. 

O objecto da conferência preparatória encontra-se previsto no artigo 48.º, nos 1, 3 

e 4 do RJPI. Poderá contudo ser adiada por determinação do notário ou a requerimento 

de qualquer interessado, por uma só vez, se faltar algum dos convocados e houver 

razões para considerar viável o acordo sobre a composição dos quinhões. Atente-se que 

estes pressupostos de adiamento são cumulativos e não alternativos. 

Na conferência preparatória, artigo 48.º, podem os interessados deliberar, por 

maioria de dois terços dos titulares do direito à herança e independentemente da 

proporção de cada quota, que a composição dos quinhões se realize por algum dos 
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modos seguintes: 

a) Designação das verbas que devem compor, no todo ou em parte, o quinhão de 

cada um deles e os valores por que devem ser adjudicados; 

b) Indicação as verbas ou lotes e respectivos valores, para que, no todo ou em 

parte, sejam objecto de sorteio pelos interessados; 

c) Acordo na venda total ou parcial dos bens da herança e na distribuição do 

produto da alienação pelos diversos interessados. 

Por força do mesmo artigo aos interessados competirá ainda deliberar sobre a 

aprovação do passivo e da forma de cumprimento dos legados e demais encargos da 

herança. 

Pode ainda acontecer que todos os interessados se oponham à aprovação da 

dívida, caso em que o notário decide da sua existência, apenas e se, tal questão puder ser 

resolvida com segurança pelo exame dos documentos apresentados. Não havendo prova 

documental, tal decisão não poderá ser tomada com recurso a outros meios probatórios.  

Se alguns dos interessados aprovarem e outros não, as dívidas consideram-se 

reconhecidas relativamente aos interessados que as tenham aprovado, conhecendo o 

notário das não aprovadas se existir prova documental bastante, ex vi o artigo 40.º RJPI.  

Aos legatários que forem convocados competirá deliberar sobre o passivo e forma 

do seu pagamento, quando toda a herança seja dividida em legados, ou quando da 

aprovação das dívidas resulte na redução de legados. Da mesma forma, os donatários 

são chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas sempre que existam sérias 

probabilidades de existir a redução das liberalidades, cfr. artigo 43.º RJPI. 

Assim, devem os mesmos ser convocados para a conferência preparatória onde 

decorrem estas deliberações. Relativamente às dívidas reconhecidas, deve a decisão da 

partilha ordenar o seu pagamento, sem prejuízo do pagamento imediato das dívidas 

vencidas e aprovadas por todos os interessados, caso o credor exija o pagamento. 

Caso a herança não disponha de dinheiro suficiente e os interessados não acordem 

noutra forma de pagamento imediato, o notário designa os bens que hão-de ser 

vendidos; quando não haja acordo a tal respeito entre os interessados, promove a venda 

de bens para esse efeito, nos termos do artigo 41.º RJPI. Todavia caso o credor queira 
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receber em pagamento os bens indicados para a venda, ser-lhe-ão adjudicados pelo 

preço acordado, obstando-se assim à realização da referida venda. 

Decorridos 20 dias sobre a conferência preparatória da conferência de 

interessados, caso o processo não tenha findado naquela primeira conferência, procede-

se à conferência de interessados que se destina à adjudicação dos bens, ex vi o artigo 

49.º RJPI. 

Contrariamente à conferência preparatória, a conferência de interessados não é 

susceptível de adiamento, nos casos em que a sua data tenha sido fixada por acordo 

entre o notário e os mandatários dos interessados, ex vi o artigo 151.º, n.º 1, do Código 

de Processo Civil), salvo havendo justo impedimento.  

O que se deva considerar justo impedimento encontra previsão no artigo 140.º do 

Código de Processo Civil que estatui nos seguintes termos: “1 – Considera-se “ justo 

impedimento” o evento não imputável à parte nem aos seus representantes ou 

mandatários que obste à prática atempada do acto”. 

Nesta situação aquele que invoque o justo impedimento deve oferecer logo a 

respectiva prova, decidindo o notário, depois de ouvidos os demais interessados, sobre a 

sua verificação, caso em que procederá ao adiamento da conferência.  

Insere-se assim na conferência de interessados o procedimento relativo à 

adjudicação de bens, na modalidade prevista no artigo 50.º do RJPI, caso não tenha 

havido acordo aquando da conferência preparatória sobre as verbas para compor, no 

todo ou em parte, o quinhão de cada interessado, nem tendo ainda os mesmos acordado 

no sorteio. A adjudicação dos bens é, assim, efectuada mediante propostas em carta 

fechada, devendo o notário, proceder à respectiva abertura, salvo nos casos em que 

aquela forma de alienação não seja admissível, nos termos do artigo 50.º, n.º 1, RJPI. 

Fora da adjudicação estão assim os bens que, por força de lei ou de negócio, não 

possam ser objecto daquela, os que devam ser preferencialmente atribuídos a certos 

interessados e os que tenham sido objecto de pedido de adjudicação. 

No momento em que elaborar o mapa da partilha poderá o notário verificar que os 

bens doados, legados ou licitados excedem a quota do respectivo interessado ou a parte 

disponível do inventariado. Caso existam legados ou doações inoficiosas, o notário 
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notifica os interessados para requererem a sua redução nos termos preceituados pelos 

artigos 2168º e seguintes do Código Civil. 

Podendo no entanto o legatário ou donatário escolher, entre os bens legados ou 

doados, os bens necessários para preencher o valor a que tenha direito a receber. 

Refira-se que o mapa da partilha pode ser objecto de reclamação pelos 

interessados, no prazo de 10 dias a contar da sua notificação, cfr. artigo 63º RJPI. 

As reclamações são decididas no prazo de 10 dias, podendo os interessados ser 

convocados para uma conferência quando alguma reclamação tiver por fundamento a 

desigualdade dos lotes. Sendo as mesmas deferidas, as modificações impostas por essa 

decisão são efectuadas no mapa, organizando-se, se for caso disso um novo mapa. 

Quanto às verbas, os interessados a quem as mesmas caibam, são notificados para 

requerer a composição dos seus quinhões ou reclamar o pagamento das tornas. 

Caso algum interessado tiver licitado em mais verbas do que as necessárias para 

preencher a sua quota, é permitido a qualquer dos notificados requerer que as verbas em 

excesso ou algumas lhe sejam adjudicadas pelo valor resultante da licitação, até ao 

limite do seu quinhão. 

O licitante pode escolher, de entre as verbas em que licitou, as necessárias para 

preencher a sua quota, sendo notificado para exercer esse direito. 

Se o requerimento for feito por mais de um interessado e não havendo acordo 

entre eles sobre a adjudicação, o notário decide, por forma a conseguir o maior 

equilíbrio dos lotes, podendo mandar proceder a sorteio ou autorizar a adjudicação em 

comum na proporção que indicar. 

É neste momento da partilha que se apura a importância total do activo, somando-

se os valores de cada espécie de bens conforme as avaliações e licitações efectuadas e 

deduzem-se as dívidas, legados e encargos que devam ser abatidos.  

Posteriormente, determina-se o montante da quota de cada interessado e a parte 

que lhe cabe em cada espécie de bens. Finalmente, faz-se o preenchimento de cada 

quota com referência aos números das verbas da descrição. 

Pese embora as alterações introduzidas neste instituto, a decisão da partilha que 
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assenta no mapa da partilha que lhe serve de base, é da competência do juiz, ex vi o 

artigo 66.º do RJPI. Desta decisão homologatória da partilha cabe recurso de apelação, 

nos termos do Código de Processo Civil, para o Tribunal da Relação territorialmente 

competente, com efeito meramente devolutivo. 

Relativamente à emenda da partilha, dispõem os artigos 70.º e seguintes do RJPI 

que havendo acordo de todos os interessados, pode a partilha, mesmo depois do trânsito 

em julgado da sentença homologatória, ser emendada no mesmo inventário, se tiver 

havido erro de facto na descrição ou qualificação dos bens ou qualquer outro erro 

susceptível de viciar a vontade das partes. Esta solução já residia no Código de Processo 

Civil, no seu artigo 1386.º.  

No entanto, para que se proceda à emenda da partilha é necessário o acordo de 

todos os interessados e é necessário julgar-se verificado o erro. Na falta de acordo, pode 

a emenda ser pedida em acção proposta dentro de um ano, a contar do conhecimento do 

erro, contando que este conhecimento seja posterior à sentença. Tal acção destinada a 

obter a emenda segue processo comum de declaração, artigos 548.º e seguintes do 

Código de Processo Civil, podendo ainda ocorrer a partilha adicional nos termos e para 

os efeitos do artigo 75.º do RJPI. 

A aprovação do Novo Regime Jurídico do Processo de Inventário pela Lei n.º 

23/2013, de 05 de Março, com a desjudicialização que lhe está na base, implica que os 

tribunais assumam um papel diferente daquele que até agora tem sido o seu e que 

tenham de se articular com uma entidade externa em moldes totalmente inovadores. 

A intenção do legislador levou a desjudicialização o mais longe possível mas 

manteve-se muita coisa, incluindo a a remessa dos interessados para os meios comuns, 

art.º 16.º, mas reservou o tribunal a um papel meramente acessório ainda que 

constitutivo, assumindo o notário a liderança de todo o processo à excepção da 

homologação, sabendo-se contudo que já houve algumas homologações em processos 

requeridos depois da entrada em vigor da Lei 23/2013.  

Este regime não se aplica contudo aos processos de inventário que, à data da sua 

entrada em vigor, se encontrem pendentes. Tendo entrado em vigor no primeiro dia útil 

do mês de Setembro de 2013, ou seja, em 2 de Setembro de 2013. 

Futuramente, conheceremos um novo marco que permitirá novas alterações, com 
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o surgimento do Regulamento (CE) 650/2012 aplicável apenas à sucessão de pessoas 

falecidas a partir de 17 de Agosto de 2015 inclusive, com a anunciada excepção aos 

nacionais do Reino Unido e Irlanda do Norte. 

 

Se a pessoa falecida não tiver disposto de outra forma, i.e. escolhido a lei do 

Estado de que é nacional, será aplicável a lei do Estado da última residência habitual do 

falecido à data do óbito, sendo também este o critério estabelecido para a definição do 

Tribunal competente para efeitos de inventário. 
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CONCLUSÃO 

O instituto da Partilha Notarial, nosso tema paradigmático, não poderia ser 

realizado sem a necessária inclusão de uma breve síntese sobre o Regime Jurídico do 

Processo de Inventário, bem como alguns conceitos chave no âmbito da partilha 

notarial, i.e. habilitação, repúdio, colação, entre outros.  

O facto de ser um tema delicado, pois todos sabemos, que ao tratar-se das 

questões patrimoniais, os interessados levam necessariamente uma grande carga 

emocional, que não deve ser descurada pelos profissionais jurídicos envolvidos. Embora 

seja uma questão que não nos compete aqui tratar não podemos esquecer que devemos 

ser sensíveis a isso pois não fossem muitas vezes as desavenças familiares, mais 

facilmente se alcançaria o acordo. 

O SIMPLEX veio de alguma forma agilizar o panorama das partilhas, como o 

Balcão das Heranças, onde como vimos também é possível por fim à comunhão, seja 

ela conjugal ou hereditária. 

Não esqueçamos que hoje em dia, cada vez mais pessoas procuram os 

profissionais jurídicos para realizar escrituras de repúdio, motivadas as mais das vezes 

por dívidas que se conhecem aos autores da sucessão. Infelizmente ao contrário do que 

sucedia antigamente, mesmo as pessoas de parcas posses, que deixavam algum 

património quando aberta a sucessão, hoje são o único suporte dos seus agregados, 

sendo muita vezes seus garantes. Daí a importância de conhecer o seu regime e 

consequências. 

Socialmente, não podemos olvidar, que são vários os inconvenientes de ordem 

económica e social que derivam do facto de o património de se manter indiviso. A 

necessidade de partilha leva muitas vezes nos centros históricos, e até no interior, a uma 

cada vez mais evidente degradação do património. A ausência de acordo entre os 

herdeiros faz com que edifícios bonitos sejam de forma aviltante destituídos da beleza 

que em tempos conheceram. Infelizmente este é um cenário bastante recorrente no 

nosso país. 
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Neste novo paradigma de competência optou-se por substituir o notário, à figura 

do juiz, que deixou de assumir assim o “papel principal”, embora a sua posição continue 

a ser constitutiva do direito, na medida em que continua a caber-lhe a decisão 

homologatória, a final. 

A única razão que nos parece ter mobilizado o legislador neste sentido foi, 

claramente, a de reformar todo o processo de inventário com vista a de afastar o 

processo dos tribunais, descongestionando-os como referimos. Ou não fossem eles 

verdadeiros entraves ao normal exercício dos direitos dos cidadãos. 

Para que aqueles lidam com os tribunais não é novidade que este era um tipo de 

processo que se arrastava por uma infinidade de tempo. 

Assim, parece-nos que pese embora toda a celeuma que esta opção possa ter 

criado, a escolha compreende-se e muito. Embora a primeira proposta, que foi 

abandonada e não constitui a letra da actual Lei n.º 23/2013, tenha remetido a 

competência para tramitação para as Conservatórias e Cartórios, optou-se por 

encaminhar a competência apenas para a figura do Notário, contrariamente ao 

inicialmente previsto na intervenção legislativa através da anterior Lei n.º 29/2009, de 

29 de Junho, que nunca chegou a produzir efeitos.  

Tal como sabemos grande parte dos inventários não tinham lugar em tribunais de 

competência especializada, salvo raras excepções, como é o caso dos juízos do Tribunal 

de Família, mais habituados a estas lides e à inerente carga emocional trazida a estes 

processos. 

Compreendemos na íntegra a posição tomada pelo legislador pois o notário é sem 

dúvida um dos profissionais jurídicos mais capazes e habilitados para realizar este tipo 

de actos. 

À semelhança da partilha na sequência do divórcio já eram da sua competência 

outros actos que as partes lhe cometiam e que justificam plenamente as razões da 

partilha notarial, pensamos aqui por exemplo na partilha em consequência da separação 

de pessoas e bens, partilha de bens sociais nos casos em que a sociedade já tivesse 

esgotado o seu fim social, entre outros. Daí que ninguém melhor que os notários, já 

familiarizados e muito com estes conceitos jurídicos, para imprimir um maior rigor, 

competência e celeridade ao processo de inventário. 
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Tanto assim é que os dois Governos distintos, com bases de apoio parlamentar 

diferentes, iniciaram projectos que previam a eliminação de intervenção do juiz na 

tramitação do processo de inventário, salvo em sede de recurso.  

Ao que parece, só porque limitados pela Constituição da República Portuguesa e, 

ultimamente, pelo Direito Comunitário, se viram os Governos obrigados a reintegrar a 

intervenção judicial, e tentando sempre fazê-lo pelo mínimo.  

Apesar de já serem conhecidas algumas sentenças homologatórias, o curto 

período de vigência ainda não permite concluir se foi uma boa opção esta alteração 

substancial, embora sejam conhecidas notícias menos boas sobre falta de pagamento 

dos honorários na sequência do pedido de apoio judiciário. 

Uma importante novidade será o Regulamento UE n.º 650/2012, com vista a 

adaptar as normas à crescente mobilidade dos cidadãos e para coordenar a coexistência 

das leis nacionais relativas às heranças. 

Tendo em conta que só se aplicará às sucessões abertas a partir de 17 de Agosto de 

2015, implementando um enquadramento simplificado para as pessoas que tenham 

interesses privados e financeiros em, pelo menos, dois países, quer no âmbito da União 

Europeia, quer fora dela e aplicar-se-á a todos os aspectos de uma sucessão: desde o 

momento da sua abertura até à sua liquidação, passando pela sua devolução e 

administração.  

Resta-nos aguardar pelo trabalho que será desenvolvido pelos agentes do 

processo, tendo nós atingido o nosso objectivo que apesar da qualificação pretendida, de 

forma egoísta é também aprofundar o estudo numa matéria cada vez mais importante e 

actual.  
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redução. 

Acórdão do STJ SJ197704260665011 de 26-04-77 – Descritores: partilha/ separação 

judicial de bens/ bens comuns. 
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ANEXO 1 – REQUERIMENTO DE INVENTÁRIO 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 


