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I.  NOTA INTRODUTÓRIA

O legislador, seguindo a tendência de desjudicialização que o tem nor-
teado ao longo das duas últimas décadas 2, depois de o fazer em sede de 
apoio judiciário, em sede de fixação de honorários de defensores e patronos, 
em sede de ação executiva, com o balcão de arrendamento e com a consa-
gração das verificações não judiciais qualificadas, deu mais um passo impor-
tante, agora no âmbito do processo de inventário, com a publicação da Lei 
n.º 23/2013, de 15 de Março, que aprovou o novo Regime Jurídico do Pro-
cesso de Inventário 3 e entrou em vigor no dia 2 de Setembro de 2013.

Este diploma introduz profundas alterações no regime processual do 
inventário, não só ao nível da reconfiguração dos atos do procedimento, mas 
também e essencialmente na reconfiguração do papel dos seus vários atores, 
sendo se destacar, tanto a introdução de um novo sujeito processual — o 
notário — a quem é atribuída a dupla função de condutor e decisor, como a 
passagem do processo para o cartório notarial, onde é agora tramitado quase 
integralmente.

Esta alteração de paradigma, que modificou a própria natureza deste 
processo, coloca importantes questões, quer ao nível da apreensão e com-
patibilização do papel do notário e do juiz, quer ao nível das garantias dos 
cidadãos, face à deficitária regulamentação, no RJPI, do direito constitucional 
à tutela jurisdicional efetiva.

Se num primeiro momento importa divisar as principais alterações intro-
duzidas ao processo de inventário, num segundo momento é mister abordar-
-se de forma um pouco mais detalhada, ainda que concisa, a intervenção do 
juiz, quer a regulamentada na nova legislação, quer a exigida pela Lei Fun-
damental, à luz das garantias de efetiva tutela jurisdicional e do direito a um 
processo equitativo e justo, entrando-se, por fim, na abordagem de algumas 
questões que o novo regime suscita.

II. TRAVES MESTRAS DA REFORMA

Podemos sistematizar em cinco grupos as traves mestres da reforma, 
considerando as principais alterações introduzidas pelo RJPI, desde a parcial 
desjudicialização do processo de inventário, com a escolha do notário como 
seu ator principal, passando pela opção de aplicação apenas aos processos 
novos, consagrando-se o seu regime em diploma avulso e acabando na 
reconfiguração de alguns trâmites processuais, com certas soluções inovadoras.

2 Não cabendo aqui tomar posição sobre esta opção de política legislativa, não podemos de 
deixar de consignar que nela nos não nos revemos, sempre que implique a retirada de 
competências dos Tribunais para a decisão de questões verdadeiramente controvertidas e 
que contendam com direitos fundamentais dos cidadãos.

3 Que abreviadamente passaremos a designar por RJPI.
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Vejamos em que consistiu cada das principais alterações introduzidas 
pelo RJPI

1.ª) Parcial desjudicialização

Os processos de inventário (tanto o comum como os especiais) passam 
a ser intentados e tramitados fora do Tribunal, seja das secretarias judiciais, 
seja do próprio juiz, confiando-se a direção, condução e decisão a entidade 
diversa do juiz e a prática dos atos materiais a agente diverso do funcionário 
judicial.

De assinalar que esta desjudicialização, em comparação com a levada 
a cabo em sede de ação executiva, foi muito mais radical, implicando a pró-
pria retirada dos processos do Tribunal e sem que neste ou a partir deste 
seja possível acompanhar a evolução da sua tramitação e muito menos nela 
interferir.

O Tribunal perdeu mesmo o poder geral de controlo do processo de 
inventário, levando a que se questione atualmente a própria natureza deste 
tipo de procedimento.

2.ª) Escolha do notário como novo ator principal

Uma segunda grande trave mestra da reforma do regime do processo 
de inventário passa pela escolha do notário como o sujeito a quem cabe, não 
só a condução do processo, mas até a própria apreciação e decisão das 
várias questões suscitadas no seu decurso, incluindo as que implicam produ-
ção de prova e decisão de mérito. Diversamente do que ocorreu com o 
processo executivo, em que o juiz continuou dominus do processo, ainda que 
o agente de execução seja seu condutor e executor, no processo de inven-
tário o seu verdeiro titular é o notário, a quem são conferidos poderes de 
direção e decisão, intervindo o juiz apenas, de forma pontual, por via inciden-
tal e a posteriori, apreciando decisões já tomadas pelo notário, seja homolo-
gando a partilha, seja decidindo impugnações e reclamações apresentadas 
pelos interessados.

Assim ocorre com todas as intervenções jurisdicionais no seio do pro-
cesso de inventário, exceto em sede de fixação de honorários notariais variá-
veis ou na atribuição de especial complexidade a processos ou incidentes 
para efeitos de tributação agravada, em que o juiz decide ex novo.

Em qualquer dos casos, a intervenção do juiz tem sempre que ser sus-
citada e depende do envio do processo para Tribunal, por parte do notário.

3.ª) Aplicação no tempo: apenas aos processos novos

Nos termos do art. 7.º da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, o RJPI só se 
aplica aos processos de inventário que forem propostos na sua vigência, não 
se aplicando, portanto, aos processos já pendentes à data da sua entrada 
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em vigor. Sendo que, quanto a estes, o art. 29.º da Portaria veio clarificar 
que, “mantêm a sua tramitação no Tribunal, aplicando-se as disposições legais 
em vigor a 31 de agosto de 2013”.

Esta opção legislativa não deixa de ser a mais sensata, face à dimensão 
da reforma operada, considerando que a própria natureza do processo muda, 
dá-se a reconfiguração de parte substancial dos seus trâmites, mas também 
a completa novidade que representa para os notários portugueses a tramita-
ção dos processos de inventário.

Tem, porém, a desvantagem de se continuarem a aplicar as regras e 
princípios da Parte Geral do anterior Código de Processo Civil aos inventários 
pendentes à data da entrada em vigor do RJPI, impedindo o julgador de 
lançar mão (nos inventários judiciais), nomeadamente, dos novos mecanismos 
de gestão e agilização processuais.

4.ª) Consagração do novo regime processual em diploma avulso

O legislador optou, simultaneamente, por alterar a localização sistemática 
do regime do processo de inventário (retirando-o do Código de Processo Civil 
e consagrando-o em diploma avulso) e por manifestar neste a sua intenção 
inequívoca de, com o mesmo, regular de forma integral aquele regime.

Assim resulta, tanto do art. 1.º do RJPI, ao dispor que “a presente lei 
estabelece o regime jurídico do processo de inventário”, como do art. 82.º  
do RJPI, por força do qual só é permitido o recurso ao regime constante do 
Código de Processo Civil e respetiva legislação complementar a título subsi-
diário, ou seja, “em tudo o que não esteja especialmente regulado”.

Esta dupla opção legislativa introduz importantes alterações em sede de 
processo de inventário, ao nível da interpretação (sistemática) das suas nor-
mas e da integração das suas lacunas.

Desde logo, em matéria de processo de inventário, para que seja admis-
sível o recurso às normas do Código de Processo Civil tem de se concluir pela 
efetiva existência de lacuna no RJPI e que a mesma não pode ser integrada 
por aplicação analógica, nem das regras, nem dos princípios próprios do RJPI.

Ora, só haverá lacuna quando a questão não estiver regulada no espírito 
de qualquer das normas do RJPI, uma vez que, se estiver, por interpretação 
extensiva é encontrada a respetiva regulação.

Podendo a lacuna ser integrada por aplicação analógica das normas ou 
dos princípios próprios do RJPI, a solução é encontrada dentro deste diploma 
(ou seja, sem partir para a aplicação do Código de Processo Civil), com 
recurso, respetivamente, à analogia legis ou à analogia iuris.

Por último, é necessário que se conclua pela existência de verdadeira 
lacuna, ou seja, que a ausência de estipulação não é intencional. Será inten-
cional quando, não tendo o legislador regulado de determinada maneira a 
situação em causa, se conclua, pela análise global do RJPI, que, ao não 
estipular em determinado sentido, quis extrair daí consequências em termos 
de regime.
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Para melhor ilustrar este tipo de situações (de falsa lacuna/ausência 
intencional de regulação), podemos apontar, como exemplo, a não previsão 
do “acordo de agendas” (com os advogados dos interessados), no art. 47.º 
do RJPI, para a marcação da conferência preparatória da conferência de 
interessados.

Ao analisarmos este artigo, verificamos que o legislador, no seu n.º 5, 
pretendendo estabelecer as causas em que a conferência preparatória pode 
ser adiada, só prevê o adiamento quando “faltar algum convocado” e “houver 
razões para considerar viável o acordo sobre a composição dos quinhões”.

Por outro lado, no art. 49.º do RJPI, a respeito da conferência de inte-
ressados, já se prevê e regula, entre as causas de adiamento desta diligência, 
a circunstância de a diligência não ter sido marcada por acordo de agendas 
com os mandatários dos interessados.

Assim, os termos do art. 47.º e o seu cotejo com o regime do art. 49.º, 
levam-nos a concluir que o legislador, no primeiro dos citados artigos, ao não 
estipular, como causa de adiamento, a falta de algum mandatário com que 
não tenha sido acordada a data, fê-lo intencionalmente, não pretendendo 
impor tal acordo nem o consequente adiamento por falta dele.

Questão diversa da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil é a 
remissão expressa que, em várias normas, é feita para trechos do regime daquele 
Código, como acontece, por exemplo, nos arts. 50.º, n.º 3, e 51.º do RJPI.

Enquanto no primeiro caso estamos perante verdadeiras lacunas, que 
importa integrar, sendo o recurso do Código de Processo Civil o último meio 
de o fazer, impondo-se, portanto, que se efetue o raciocínio acabada de expor. 
Já o segundo grupo de situações está expressamente regulado, ainda que o 
seu regime seja encontrado por remissão. Neste grupo de casos, a aplicação 
das normas do Código de Processo Civil é feito diretamente e por expressa 
disposição das normas do RJPI, ainda que aquelas careçam de adaptação 
às especificidades do processo de inventário.

5.ª) Reconfiguração de trâmites processuais

Ao nível da reconfiguração dos trâmites processuais, podemos apontar 
como as alterações mais relevantes, as seguintes:

a) É criada a figura do atendimento prévio, prevista e regulada pelo 
artigo 3.º da Portaria n.º 278/2013, de 26 de Agosto 4, destinando-se 
a preparar a propositura do processo, constitui afloramento dos deves 
gerais de informação e cooperação.

b)  Sujeita-se o requerimento inicial a modelo próprio (art. 21.º, n.º 2, 
do RJPI), aprovado pela Portaria, tendo um formato em papel, que 

4 Que passaremos a designar apenas por Portaria.
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constitui o anexo III àquela, e um formulário eletrónico disponível 
online, com campos de preenchimento obrigatório (cfr. art. 4.º da 
Portaria).

c)  Consagra-se a possibilidade de consulta e prática de atos proces-
suais, pelos próprios interessados, por via eletrónica, com validação 
pela certificação digital constante do cartão de cidadão (cfr. arts. 2.º, 
n.º 4, al. a), e 6.º, al. a), ambos da Portaria).

d)  Cinde-se a conferência de interessados em duas, passando a ter 
lugar, em primeiro lugar, a conferência preparatória, destinada às 
deliberações relativas à forma de composição dos quinhões (por 
escolha, sorteio ou venda), aprovação do passivo e forma de cum-
primento dos legados (art. 48.º, n.os 1 e 3, do RJPI), sendo poste-
riormente realizada a conferência de interessados propriamente dita, 
que tem por finalidade exclusiva a adjudicação dos bens (art. 49.º 
do RJPI).

e)  Altera-se a forma das licitações, que de leilão passam a ser reali-
zadas mediante propostas em carta fechada (art. 56.º do RJPI).

f)  Concentra-se, nos juízos cíveis, a competência para os atos jurisdi-, a competência para os atos jurisdi-
cionais de todo o tipo de inventários, incluindo em matéria de famí-
lia, conforme resulta do disposto no art. 66.º do RJPI, cuja aplicação 
não é afastada, nesta parte, pelo art. 79.º do RJPI, que procede à 
adaptação das regras do inventário comum aos inventários especiais 
para separação do património comum dos cônjuges.

g)  Coloca-se a cargo do requerente do inventário o pesado ónus de 
pagar (adiantar) ao longo do processo, todas as despesas e os 
honorários notariais (arts. 19.º, n.º 1, e 22.º, n.º 1, ambos da Porta-
ria), só tendo direito de regresso sobre os demais responsáveis, a 
final e após satisfazer os pagamentos (arts. 19.º, n.º 2, e 22.º, n.º 2, 
ambos da Portaria).

h)  Prevê-se a criação de um Fundo, a constituir pela Ordem dos Notá-
rios, provisionado pela afetação de parte dos honorários notariais 
cobrados em processos de inventário e destinado a suportar os 
referidos honorários quando os requerentes do inventário beneficiem 
de apoio judiciário que os dispensem do seu pagamento (cfr. art. 26.º, 
n.º 2, da Portaria).

i)  Consagração de um conjunto de normas destinadas a regular a 
intervenção jurisdicional 5.

j)  Modificação dos poderes de intervenção do Ministério Público em 
representação de incapazes e de ausentes em parte incerta 6.

5 Trata-se de matéria que abordaremos mais detalhadamente no capítulo seguinte.
6 Constitui matéria cuja solução não é pacífica, pelo que a analisaremos mais detalhadamente, 

no último capítulo deste artigo, em OUTRAS QUESTÕES DO NOVO REGIME.
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III. TUTELA JURISDICIONAL

1. Delimitação e modalidades

O RJPI adotou um sistema de repartição de competências entre os car-
tórios notariais e os Tribunais, consagrando a competência dos primeiros numa 
cláusula genérica e regulando casuisticamente a dos segundos.

Assim, no seu artigo 3.º, n.º 1, estabelece que, “compete aos cartórios 
notariais (…) o processamento dos atos e termos do processo de inventário 
e da habilitação de uma pessoa como sucessora por morte da outra”, com-
petindo ao Tribunal, por força do n.º 7 do mesmo artigo, “praticar os atos que, 
nos termos da presente lei, sejam da competência do juiz”.

Fica claro que os processos de inventário são tramitados nos cartórios 
e pelos notários, só havendo intervenção do Tribunal e, portanto, prática de 
atos pela respetiva secretaria, quando o juiz deva ter intervenção.

De assinalar que, muito embora a competência atribuída ao cartório 
notarial seja bastante ampla, em confronto com a atribuída ao Tribunal e ao 
juiz, a delimitação de competências entre o notário e o juiz não se baseia na 
dicotomia entre regra e exceção, pois os casos de intervenção do juiz cons-
tituem verdadeiramente a concretização de regras gerais, incluindo de princí-
pios de natureza constitucional, visando, para além do mais, tornar efetivos 
o direito à tutela da tutela jurisdicional efetiva, o direito ao processo equitativo 
e justo e a reserva jurisdicional.

Por outro lado, a intervenção jurisdicional em sede de inventário com-
preende duas formas completamente diferentes, consoante tenha lugar no 
próprio processo, por via incidental (lato sensu) ou fora dele, em ação própria, 
mas suscetível de se repercutir na sua marcha, na legitimidade dos seus 
sujeitos ou nos contornos da partilha.

Daí que iremos tratar separadamente, no ponto seguinte (de forma sumá-
ria), a intervenção jurisdicional em ação própria e sua repercussão na marcha 
do processo de inventário e, dois pontos adiante (um pouco mais detalhada-
mente), a intervenção jurisdicional dentro do próprio processo de inventário.

Nesta última importará, por um lado, elencar as competências expressa-
mente previstas e reguladas na Lei e, por outro lado, divisar casos omissos 
em que a razão de ser da necessidade de intervenção jurisdicional se faz 
sentir com acuidade, pelo menos, idêntica à que se verifica nas situações 
expressamente reguladas, importando integrar estas lacunas por aplicação 
analógica daquelas normas.

2. Intervenção jurisdicional em ação própria.

2.1. Casos paradigmáticos

Os casos paradigmáticos de ações cujo sentido da decisão possa con-
tender com a partilha, alterando a composição do acervo hereditário ou dos 
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sujeitos com direitos sobre tal acervo, são ações em que se discutem víncu-
los familiares (paternidade ou maternidade), titularidade de direitos patrimoniais 
(reivindicação de propriedade ou outros direitos reais; créditos ou dívidas da 
herança), a validade ou subsistência de atos ou títulos de vocação sucessó-
ria, testamentos, indignidade ou deserdação.

Assim, enquanto a decisão de ações sobre titularidade de direitos patri-
moniais pode implicar a recomposição do acervo hereditário, com a exclusão 
ou inclusão de bens, créditos e dívidas, já as demais ações podem levar à 
exclusão ou inclusão de titulares de direitos ou deveres sobre o acervo here-
ditário (herdeiros, legatórios, credores ou devedores).

2.2. Influência na marcha do processo de inventário

Qualquer das questões acabadas de referir como passíveis de ser apre-
ciadas em ação própria, terão que ser suscitadas no próprio processo de 
inventário, por via de reclamação à relação de bens, de oposição ao inven-
tário, de impugnação da legitimidade dos interessados ou da alegação da 
existência de outros e da negação ou impugnação de dívidas, consoante o 
caso, nos termos dos arts 30.º e segs. 32.º e segs. 37.º e segs., todos do 
RJPI.

Muito embora as referidas questões tenham que ser suscitadas no pro-
cesso de inventário, a sua apreciação em ação própria só terá lugar, ou 
porque esta já está pendente (cfr. art. 16.º, n.º 2, do RJPI) ou porque o 
notário, oficiosamente ou a requerimento, se absteve de as apreciar e reme-
teu os interessados para os meios judiciais comuns (cfr. art. 16.º, n.º 1, do 
RJPI) ou ainda porque o notário decidiu provisoriamente a questão, ressal-
vando o direito a ação (arts. 17.º, n.º 2, e 36.º, n.º 3, ambos do RJPI).

Neste último caso, o inventário segue seus termos de acordo com a 
decisão provisória tomada, sem prejuízo das cautelas previstas no art. 68.º 
do RJPI (cfr. art. 16.º, n.º 7, do RJPI), sendo a posteriori corrigida a partilha 
efetuada, se necessário, nos termos gerais previstos, respetivamente, para a 
situação do herdeiro preterido ou para a partilha adicional, nos termos dos 
arts. 73.º e 75.º, ambos do RJPI.

Estando pendente ação ou tendo o notário remetido as partes para os 
meios comuns (para apreciação em ação a intentar), o processo de inventá-
rio deve, em regra, ficar suspenso a aguardar que ocorra a decisão definitiva 
da questão na ação própria (art. 16.º, n.os 1 e 2 do RJPI).

Porém, casos há em que a suspensão não deve ser ordenada ou, tendo 
o sido, deve cessar, com o consequente prosseguimento do processo de 
inventário. Desde logo, quando se verificar que existam fundadas razões para 
se crer que a ação foi proposta, apenas, para obter a suspensão do processo 
de inventário, deve ser negada a suspensão ou ser posto termo a esta, 
determinando-se o prosseguimento do inventário (cfr. art. 12.º, n.º 6, 1.ª parte, 
ex vi art. 16.º, n.º 2, in fine, ambos do RJPI).
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Deve igualmente prosseguir o inventário quando a causa prejudicial esteja 
de tal forma adiantada que os prejuízos da suspensão superam as suas 
vantagens (cfr. art. 12.º, n.º 6, 2.ª parte, ex vi art. 16.º, n.º 2, in fine, ambos 
do RJPI).

Quando ocorra demora injustificada na propositura da ação ou no seu 
julgamento, pode o notário autorizar, desta feita a requerimento das partes, 
o prosseguimento do processo de inventário (cfr. art. 16.º, n.º 6, al. a) do 
RJPI).

As partes podem também requerer o prosseguimento do inventário, 
quando a causa prejudicial seja de reduzida viabilidade ou quando os incon-
venientes no diferimento da partilha superem os que derivem da sua realiza-
ção como provisória (cfr. art. 16.º, n.º 6, als. b) e c) do RJPI).

Caberão, nesta última hipótese, todas as situações em que se discute a 
titularidade de um bem que representa uma reduzida percentagem do acervo 
hereditário.

De entre as situações referidas, apenas da decisão do notário que inde-
ferir o pedido de remessa das partes para os meios judiciais comuns cabe 
recurso para o Tribunal (art. 16.º, n.º 4, do RJPI).

3. Intervenção jurisdicional no próprio inventário

3.1. Casos de intervenção jurisdicional expressamente regulados

Podemos sistematizar em três grupos, as situações em que o RJPI 
expressamente prevê e regulamenta a intervenção do juiz, no próprio processo 
de inventário. O primeiro grupo é formado pela decisão dos recursos e das 
impugnações dos atos do notório, o segundo pelas decisões de homologação 
da partilha e o terceiro em matéria de custas e honorários notariais.

Vejamos mais detalhadamente estes três grupos de situações.

a) Recursos e impugnação dos atos do notário
Nos termos do art. 16.º, n.os 1 e 3, do RJPI, o notário pode, oficiosamente 

ou a requerimento de qualquer interessado, determinar a remessa das partes 
para os meios judiciais comuns quando, na pendência do processo de inven-
tário, forem suscitadas questões que, pela sua natureza ou pela complexidade 
da matéria de fato ou direito, entenda que não devam ser decididas no próprio 
processo de inventário.

Quando algum interessado requeira a referida remessa das partes para 
os meios judiciais comuns e o notário a indefira, de tal decisão cabe recurso 
para o Tribunal, nos termos do art. 16.º, n.º 4, do RJPI, a interpor no prazo 
de 15 dias.

Com esta norma o legislador pretendeu salvaguardar a posição dos 
interessados que, tendo manifestado no processo de inventário a pretensão 
de se socorrerem de ação judicial para apreciação da questão suscitada, 
vejam o notário negar-lhe essa possibilidade, concedendo-lhes (o legislador) 

8
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a faculdade de verem a sua pretensão (de lançarem mão de ação judicial) 
reapreciada pelo Tribunal. Neste caso, entende o legislador que deve ser 
concedida tutela jurisdicional efetiva, devendo ser o Tribunal a pronunciar-se 
sobre se a questão deve ser apreciada em ação judicial ou, tão-só, no próprio 
processo de inventário, por via de decisão notarial.

É igualmente suscetível de impugnação judicial, o despacho (notarial) 
determinativo da forma da partilha, por força do disposto no art. 57.º, n.º 4, 
do RJPI. Neste caso, os interessados dispõem, para o efeito, do prazo de 30 
dias.

Facilmente se compreenderá que, constituindo este despacho a decisão 
nuclear e de mérito a proferir no processo de inventário, sempre aos interes-
sados teria que ser conferida a faculdade de impugnarem judicialmente este 
ato decisório.

O diferente prazo para a utilização da primeira (15 dias) e da segunda 
faculdade (30 dias) é justificado pelo facto de que, enquanto no recurso da 
decisão de indeferimento da remessa das partes para os meios judiciais 
comuns está em causa uma questão meramente processual (ainda que da 
máxima relevância constitucional), já na impugnação do despacho determina-
tivo da forma da partilha põem-se em crise questões de mérito, implicando a 
apreciação e aplicação de um conjunto de normas de direito substantivo.

b) Homologação da partilha
A partilha efetuada no âmbito do processo de inventário está sempre 

sujeita a homologação judicial, quer resulte de acordo dos interessados, quer 
resulte do mapa de partilha e das operações de sorteio.

Não havendo acordo (total) dos interessados quanto à partilha (em sede 
de conferência preparatória), o processo prossegue para a conferência de 
interessados e, finda esta, são ouvidos os advogados dos interessados sobre 
a forma da partilha, após o que o notário profere despacho determinativo do 
modo como deve ser organizado o mapa de partilha.

Uma vez que este despacho está sujeito a impugnação judicial, decidida 
esta ou, não sendo apresentada, decorrido o prazo para o efeito, é elaborado 
o mapa de partilha, que em seguida é posto em reclamação. Na hipótese de 
o mapa ter sido objeto de reclamações, estando as mesmas decididas e 
realizadas as operações de sorteio a que haja lugar, é o processo remetido 
a Tribunal para o juiz homologar a partilha constante dos referidos mapa e 
operações de sorteio (art. 66.º, n.º 1, do RJPI).

Bem pode ocorrer que, logo na conferência preparatória, os interesses 
cheguem a acordo total sobre a partilha (art. 48.º, n.º 6, do RJPI). Se tal acon-
tecer, o inventário finda nesta fase, mas não sem antes o processo ser reme-
tido ao Tribunal, nos mesmos moldes, para que a partilha acordada seja judi-
cialmente homologada (art. 66.º, n.º 1, ex vi art. 48.º, n.º 7, ambos do RJPI).

Em qualquer dos casos, da decisão homologatória da partilha cabe 
recurso para o competente Tribunal da Relação, ainda que com efeito mera-
mente devolutivo, por força do disposto no art. 66.º, n.º 3, do RGPI.
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Importa esclarecer que, em sede de partilha, a intervenção do Tribunal 
de Comarca pode ter lugar em dois momentos diferentes, ou seja, por via da 
impugnação do despacho determinativo da forma da partilha e, mais adiante, 
por via da decisão judicial homologatória da partilha 7. Ora, tendo o Tribunal 
apreciado e decidido determinada questão, em sede de impugnação do des-
pacho determinativo da partilha, fica-lhe vedado voltar a apreciar idêntica 
questão aquando da homologação da partilha. É que, com a primeira decisão 
fica esgotado o poder jurisdicional, a tal respeito, ficando aquela decisão 
coberta pela força do caso julgado formal (cfr. arts. 613.º, n.os 1 e 3, e 620.º, 
n.º 1, ambos do Código de Processo Civil). Sendo contraditórias as duas 
decisões judiciais, deve ser tomada em conta, apenas, a primeira, por apli-
cação do disposto no art. 625.º do Código de Processo Civil.

c) Em matéria de custas e honorários notariais
Nos termos do art. 15.º, n.º 1, da Portaria, são devidas custas pela tra-

mitação do processo de inventário, as quais incluem os honorários notariais 
e as despesas, previstos e regulados, respetivamente, nos arts 18.º e segs. 
e nos arts. 21.º e segs. todos da Portaria.

No que concerne aos honorários, os mesmos são devidos ao notário, 
tanto pelo processo de inventário, como pelos seus incidentes (cfr. art. 18.º, 
n.os 1, 2 e 3, da Portaria), acrescendo estes àqueles.

Os honorários devidos pelo processo de inventário são fixos e estão 
previstos no Anexo I à Portaria, sendo cobrados de acordo com a Coluna A, 
se ao processo não for atribuída especial complexidade. Se o for, já serão 
cobrados os montantes agravados constantes da Coluna B do mesmo Anexo.

Os honorários devidos pelos incidentes estão previstos no Anexo II à 
Portaria, sendo devidos os valores constantes da Coluna A, se ao incidente 
não for atribuída especial complexidade, ou os valores constantes da Coluna 
B, no caso contrário.

Em matéria de incidentes, apenas são fixos os honorários devidos pelos 
incidentes de intervenção de terceiros, se aos mesmos não for atribuída 
especial. Em todos os outros incidentes (ou seja, nos incidentes de interven-
ção de terceiros com especial complexidade e nos demais incidentes, tenham 
ou não especial complexidade) os honorários são variáveis, importando fixar 
em concreto o seu valor, dentro dos montantes mínimos e máximos estabe-
lecidos no Anexo II.

A par dos honorários, tem o notário direito a ser reembolsado das des-
pesas que realize e comprove devidamente, entre as quais as previstas nas 
diversas alíneas do art. 21.º, n.º 1, da Portaria.

7 Sobre a questão (aqui não tratada) de saber qual o âmbito de cognição do Tribunal (isto é, 
se está vinculado às questões suscitadas pelo impugnante ou se poderá conhecer outras) 
remetemos para o que dissemos no nosso Manual do Processo de Inventário, Coimbra 
Editora, 2013, a fls. 177 e segs., quanto à impugnação do despacho determinativo da forma 
da partilha e, a fls. 195 e segs., quanto à decisão homologatória da partilha.
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Assim, para o cálculo final das despesas e honorários totais, deve o 
notário, após a homologação da decisão de partilha, elaborar a nota final de 
honorários e despesas, nos termos do art. 23.º da Portaria, e notificá-la às 
partes, podendo estas dela reclamar, em conformidade com o disposto no  
art. 24.º do mesmo diploma.

Em matéria de custas e honorários notarias é reservada ao Juiz a com-
petência para:

a) Fixar o montante concreto de honorários notariais que nos termos 
da respetiva tabela legal sejam variáveis;

b) Atribuir especial complexidade aos processos de inventário e aos 
seus incidentes;

c) Decidir a reclamação da nota final de honorários e despesas, na falta 
de consenso.

Tanto a atribuição de especial complexidade, como a fixação do valor 
concreto dos honorários notariais variáveis, ocorrem sempre a requerimento 
do notário e têm lugar aquando da remessa do processo ao Tribuna, para 
efeitos de homologação da partilha (art. 18.º, n.os 4 e 5, da Portaria).

A decisão da reclamação da nota final de despesas e honorários está 
prevista e regulada no art. 24.º, n.os 2 e 3, importando distinguir os casos em 
que o notário a pode tomar, dos casos em que a respetiva competência é 
reservada ao juiz 8.

3.2. Casos de intervenção jurisdicional por integração de lacunas

a) Situações omissas carecidas de tutela jurisdicional
O RJPI atribui ao notário um conjunto de competências decisórias que 

podem culminar com a prolação de decisão a pôr termo ao processo, antes 
mesmo que o inventário atinja a finalidade para que foi proposto, que é o 
relacionamento do acervo hereditário (no inventário arrolamento), a partilha 
de tal acervo (no inventário comum) ou a partilha do património comum do 
casal (no inventário em consequência de divórcio, separação declaração de 
nulidade ou anulação de casamento ou no processo para separação de bens 
em casos especiais).

Desde logo, na fase inicial do processo, o notário pode indeferir o reque-
rimento inicial, nomeadamente por falta de legitimidade do requerente, por 
estar pendente outro inventário para partilha da mesma herança (litispendên-
cia) ou por esta já ter sido partilhada em outro processo (caso julgado) 9.

8 Pelas dificuldades de interpretação que estas normas suscitam, iremos abordar a questão 
mais detalhadamente infra em IV. OUTRAS QUESTÕES DO NOVO REGIME. 

9 Para quem, como nós, defende a admissibilidade do indeferimento do requerimento inicial no 
novo regime, escudando-se no teor do art. 28.º, n.º 1, do RJPI, na parte em que refere 
“quando o processo deva prosseguir, são citados (…)”, abrindo a possibilidade de o processo 
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Pode também o notário determinar o arquivamento do inventário por falta 
de elementos essenciais ao seu prosseguimento, nos termos do art. 8.º,  
n.º 4, da Portaria. Isto se não for possível ao cartório notarial obter oficiosa-
mente tais elementos (em falta) e os interessados, notificados para tanto, não 
os fizerem juntar ao processo (cfr. art. 8.º, n.os 1, 2 e 3, da Portaria).

Diversamente do que se passa com o indeferimento do requerimento 
inicial, o arquivamento previsto no citado art. 8.º pode ocorrer em fases adian-
tadas do processo, nomeadamente quando a falta de junção se reporte a 
elementos essenciais para a decisão da reclamação à relação de bens, para 
a decisão da oposição ao inventário ou para a elaboração do despacho 
determinativo da forma como deve ser realizada a partilha.

A decisão a pôr termo ao processo pode ainda ter lugar quando o notá-
rio, em sede de apreciação da oposição ao inventário, julgue procedente 
exceção que faça findar o procedimento (arts. 30.º, n.º 1, als. a) e d), e 31.º, 
n.º 3, in fine, ambos do RJPI), como ocorre, nomeadamente, com a ilegitimi-
dade do requerente, com a litispendência e com o caso julgado.

Pode igualmente o notário, no âmbito das suas competências decisórias, 
declarar-se incompetente para determinado inventário e, sucessivamente, 
outros notários se virem a declarar igualmente incompetentes quanto ao 
mesmo processo, com o protelamento, por tempo indeterminado, do normal 
andamento dos autos.

Ora, se compulsarmos o RJPI, nele não encontramos norma que expres-
samente preveja a forma dos interessados reagirem a qualquer dos quatro 
tipos de decisões notariais acabadas de enunciar, mormente, conferindo-lhes 
tutela jurisdicional para reapreciação de tais questões da máxima relevância.

Porém, não poderemos olvidar que são direitos fundamentais dos cida-
dãos, constitucionalmente consagrados, tanto o direito de acesso “aos tribunais 
para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos”, como o 
direito a que a causa em que intervenham “seja objeto de decisão em prazo 
razoável e mediante processo equitativo e justo” (cfr. art. 20.º, n.os 1 e 4, 
respetivamente, da Constituição da República Portuguesa).

b) A solução proposta: aplicação analógica do art. 16.º, n.º 4, do RJPI
Face à importância das decisões notariais supra referidas e à imposição 

constitucional de salvaguarda dos direitos das partes à tutela jurisdicional 
efetiva e a um processo equitativo e justo, importa integrar as apontadas 
lacunas, aplicando analogicamente norma do RJPI que preveja e regulamente 
a impugnação judicial de decisão notarial. Vale por dizer que, teremos de 
encontrar norma em que a razão de decidir seja a mesma das situações 
omissas e constitua afloramento dos aludidos princípios gerais do direito das 
partes à tutela jurisdicional e a um processo equitativo e justo.

poder ou não prosseguir. Ora se o processo pode não prosseguir, tal ocorrerá quando o 
notário lhe ponha termo em tal fase, por via do indeferimento do requerimento inicial.
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Tal norma só pode ser a constante do art. 16.º, n.º 4, do RJPI, que 
confere aos interessados a faculdade de impugnarem judicialmente a decisão 
notarial de indeferimento da remessa das partes para os meios judiciais 
comuns.

Outra solução seria a aplicação analógica do art. 57.º do RJPI, que prevê 
a impugnação do despacho determinativo da forma da partilha. Apesar de no 
início da vigência do RJPI termos defendido esta última solução 10, atualmente 
pugnamos pela aplicação analógica do art. 16.º, n.º 4, do RJPI, por a sua 
razão de ser se nos afigurar mais ajustada às especificidades e necessidades 
de tutela dos casos omissos.

É que, enquanto no uso da faculdade conferida pelo citado artigo 16.º, 
n.º 4, se impugna uma decisão processual (de recusa de remessa das partes 
para os meios judiciais comuns), como ocorre com as decisões supra elen-
cadas (de indeferimento do requerimento inicial, de arquivamento do processo 
por falta de elementos essenciais ao seu prosseguimento, de procedência de 
exceção dilatória a pôr termo ao processo e de declaração de incompetência 
do notário), no recurso ao citado art. 57.º põe-se em crise uma decisão de 
mérito (relativa ao modo como deve ser efetuada a partilha e que implica a 
aplicação a sua resolução à luz do direito substantivo). O próprio legislador 
não terá sido indiferente a tal diferença, ao conferir prazo mais alargado para 
impugnação do despacho determinativo da forma da partilha (de 30 dias), em 
comparação com o prazo (de 15 dias) concedido para a interposição do 
recurso da decisão de indeferimento da remessa das partes para os meios 
judiciais comuns.

IV. OUTRAS QUESTÕES DO NOVO REGIME

Por último, iremos abordar quatro questões variadas, mas de relevância 
não despicienda, que o novo regime suscita, em que procuraremos avançar 
as soluções que se nos afiguram mais ajustadas no quadro normativo atual.

1.ª Questão: O Ministério Público tem legitimidade para intervir no 
processo de inventário em representação de incapazes e ausentes?

A disciplina jurídica da legitimidade para requerer ou intervir no inventá-
rio, tinha a sua sede, no pretérito regime, no art. 1327.º do Código de Processo 
Civil 11, que no seu n.º 1, al. b), a atribuía ao Ministério Público, para intervir 
como parte principal, em todos os atos e termos do processo, quando a 
herança fosse deferida a incapazes ou ausentes em parte incerta.

10 No nosso já citado Manual do Processo de Inventário, a páginas 31 e 55.
11 Na redação vigente imediatamente antes da entrada em vigor da Lei n.º 41/2013, de 26  

de Junho.
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A norma equivalente do novo regime consta do art. 4.º do RJPI, que não 
faz qualquer referência ao Ministério Público e, no seu n.º 1, al. b), atribui a 
referida legitimidade a quem exerce o poder paternal e ao tutor ou ao curador, 
consoante a herança seja deferida a incapazes ou a ausentes.

O RJPI, no seu art. 7.º, esclarece que os incapazes e os ausentes são 
representados por curador ou tutor e, não havendo ou concorrendo à herança, 
por curador especial.

Por último, o art. 5.º do RJPI, regendo sobre a competência do Ministé-
rio Publico, dispõe que lhe compete ordenar as diligências para assegurar 
direitos e interesses da Fazenda Pública e demais competências previstas na 
Lei. Contudo, não prevê a intervenção do Ministério Público, como parte 
principal, em representação de incapazes e de ausentes em parte incerta.

Face ao teor das citadas normas e essencialmente à diferente redação 
do art. 4.º, n.º 1, al. b), do RJPI, em comparação com o seu equivalente do 
regime anterior (o art. 1327.º, n.º 1, al. b), do Código de Processo Civil), é 
para nós inequívoca a intenção do legislador de consagrar um regime em que 
o Ministério Público deixa de ter legitimidade para, como parte principal, 
intervir no processo de inventário em representação de incapazes e de ausen-
tes em parte incerta.

Porém, esta solução não foi pacífica, argumentando, quem perfilhava a 
tese contrária, com o teor do artigo 5.º, n.º 2 do RJPI, na parte em que se 
refere “sem prejuízo das demais competências que lhe estejam atribuídas por 
lei”, em conjugação com a norma geral constante do art. 3.º, n.º 1, al. a), do 
Estatuto do Ministério Público 12.

Contudo, este argumento é facilmente rebatido, quer pelo facto de o RJPI 
constituir lei especial que, portanto, afasta, relativa ao processo de inventário, 
a aplicação da lei geral constante do Estatuto do Ministério Público, quer ainda 
pelo facto de ser lei posterior que, como tal, regendo de forma diversa, sem-
pre revogaria tacitamente, nessa parte, o referido Estatuto, que constitui lei 
anterior.

2.ª Questão: A forma de deliberação prevista no art. 48.º, n.º 1, do 
RJPI viola a Constituição ?

Estabelece o art. 48.º, n.º 1, do RJPI que, na conferência preparatória, 
as deliberações dos interessados relativas à composição dos quinhões são 
tomadas por maioria de dois terços dos titulares do direito à herança, inde-
pendentemente da proporção da quota de cada um.

Da forma como está redigida, esta norma permite que herdeiros com 
quota minoritária, mas em maior número, imponham aos herdeiros da maior 

12 Aprovado pela Lei n.º 47/86, de 15 de Outubro, e alterado pelas Leis n.os 2/90, de 20  
de Janeiro, 23/92, de 20 de Agosto, 33-A/96, de 26 de Agosto, 60/98, de 27 de Agosto, 
42/2005, de 29 de Agosto, 67/2007, de 31 de Dezembro, e 52/2008, de 28 de Agosto.
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parte (mas em menor número), nomeadamente, a venda total dos bens da 
herança, em vez da composição dos quinhões com bens, decidam quais as 
verbas que irão compor o quinhão de cada um e respetivos valores ou mesmo 
quais as verbas que integrarão cada lote e seus valores para serem objeto 
de sorteio entre os diversos titulares de direitos à herança.

Este dispositivo legal, ao tratar de forma igual situações que são desi-
guais, permitindo, em questões fundamentais que contendem diretamente com 
a forma da partilha dos bens entre os herdeiros, viola os princípios da igual-
dade e do direito a um processo equitativo e justo e, como tal, é materialmente 
inconstitucional.

3.ª Questão: Não sendo apresentadas propostas em carta fechada, 
os bens irão preencher os quinhões por negociação particular ou por 
sorteio ?

O RJPI prevê, no seu art. 50.º, que a adjudicação dos bens seja efe tuada 
mediante propostas em carta fechada, estabelecendo em seguida, no seu  
art. 51.º, que os bens não adjudicados daquela forma são-no por negociação 
particular.

Mais à frente, no art. 56.º, dispõe-se que todas as licitações são efe-
tuadas mediante propostas em carta fechada e, no art. 58.º, n.º 1, estipula-se 
que os bens não licitados são distribuídos pelos herdeiros, por sorteio.

Daí que se coloque a questão de saber se, na conferência nenhum dos 
interessados licitar em determinados bens (ou seja, nenhuma proposta em 
carta fechada for apresentada), esses bens são sorteados pelos interessados 
ou são adjudicados por negociação particular.

Da nossa perspetiva, o legislador quis regular duas realidades bem dife-
rentes e que são, por um lado, a venda de bens da herança (que pode ser 
feita a terceiros, muito embora os herdeiros também a ela possam concorrer, 
e o seu produto destina-se a pagar dívidas da herança ou a compor quinhões 
dos interessados) e, por outro lado, as licitações, cuja finalidade é tão-só a 
composição dos quinhões dos herdeiros com bens (a que podem concorrer, 
apenas, os herdeiros).

Se distinguirmos estas duas diferentes realidades, então já o regime 
constante do RJPI passará a fazer sentido.

Assim, quando se trata de venda de bens da herança, esta tem lugar 
mediante propostas em carta fechada e, frustrando-se, seguir-se-á a venda 
por negociação particular.

Quando, porém, esteja em causa a composição dos quinhões (licitações), 
os herdeiros apresentam propostas em carta fechada, oferecendo um valor 
pelos bens que pretendem que integrem os respetivos quinhões. Os bens que 
não foram objeto de qualquer proposta serão, em seguida, sorteados entre 
os interessados indo, por essa forma, compor o quinhão a quem saírem em 
sorte.
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Em resumo: na venda de bens da herança, recorre-se subsidiariamente 
à negociação particular, ao passo que na composição dos quinhões se recorre 
ao sorteio. Em qualquer dos casos, tem primeiro de se lançar mão, sem 
sucesso, do mecanismo das propostas em carta fechada.

4.ª Questão: Cabe sempre ao notário decidir a reclamação da nota 
final de honorários e despesas, quando seja de deferir a pretensão do 
reclamante?

Findo o processo de inventário 13, cabe ao notário proceder à elaboração 
da nota final de honorários e despesas, em conformidade com o disposto no 
art. 23.º da Portaria, tomando em conta o valor final do processo e eventuais 
decisões judiciais em matéria de honorários notariais 14 e identificando os 
montantes devidos, já pagos e que se encontrem por liquidar, e os respon-
sáveis pelo respetivo pagamento.

Da nota final podem as partes reclamar, nos termos do art. 24.º, n.º 1, 
da Portaria, com fundamento na sua desconformidade com as normas do 
RJPI e da Portaria.

Delimitando os casos em que cabe ao notário a decisão da reclamação, 
dispõe o n.º 2 do citado art. 24.º que, “o notário que não proceder à revisão 
da nota final de honorários e despesas nos exatos termos requeridos”, a deve 
enviar para Tribunal, para decisão.

Se nos cingirmos à letra do preceito, seremos tentados a entender que, 
haja ou não oposição de algum interessado, sempre que o notário pretenda 
deferir integralmente a reclamação apresentada, deve fazê-lo, ficando reser-
vada a intervenção do Tribunal para os casos em que o notário discorde total 
ou parcialmente da reclamação.

Mas se assim fosse, mesmo quando algum interessado deduzisse opo-
sição à reclamação e o notário concordasse com a reclamação, apesar de a 
questão ser controvertida (por algum interessado a ela se tivesse oposto ou 
por haver reclamações conflituantes), caber-lhe-ia decidir, impedido a resolu-
ção deste (verdadeiro) litígio pelo Tribunal.

A aplicação literal da referida norma levaria, pois, a uma solução em que 
o interessado que reclama teria direito a tutela jurisdicional quando o notário 
não concordasse com a sua posição, ao passo que o interessado que se 
opõe à reclamação ficaria sem direito a tal tutela, quando o notário discordasse 
da sua posição (por concordar com a do reclamante). De igual modo, sendo 
apresentadas duas reclamações conflituantes e o notário entenda que é de 

13 Ou seja, após ter sido homologada a decisão da partilha ou o acordo dos interessados, após 
a decisão de arquivamento do inventário por falta de elementos essenciais ao seu prosse-
guimento ou após de decisão da oposição ao inventário que lhe ponha termo.

14 Decisão a atribuir especial complexidade ao processo ou aos seus incidentes ou a fixar o 
montante concreto dos honorários variáveis.
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deferir uma delas, nos seus precisos, o outro reclamante ficaria privado de 
tutela jurisdicional.

Não cremos que o legislador tivesse querido tratar desigualmente o 
interessado que reclama e o interessado que se opõe à reclamação deduzida 
(nem desigualmente dois interessados com reclamações conflituantes, quando 
o notário concorde com uma das duas). Aliás, nem o podia fazer, à luz dos 
princípios constitucionais da igualdade e do direito a um processo equitativo 
e justo.

Face ao exposto, pensamos que o legislador (cujas palavras foram além 
do seu pensamento), consagrou este regime apenas para o caso de, sendo 
apresentada reclamação, haver concordância (pelo menos não oposição) de 
todos os interessados (e do notário).

Fazendo, deste modo, uma interpretação restritiva da citada norma, 
chegamos à solução de que, só não há intervenção do juiz, cabendo ao 
notário decidir a reclamação, quando nenhum outro interessado deduza opo-
sição à reclamação apresentada (e não haja reclamações conflituantes) e o 
notório entende deferi-la, nos seus exatos termos.

V. NOTA FINAL

O novo regime jurídico do processo de inventário, pela profunda reforma 
estrutural que representa, coloca novas e complexas questões a todos os que 
têm de intervir neste tipo de processo. Parte dessas questões já é possível 
identificar, abrindo-se o debate jurídico em busca de soluções, ainda que 
provisórias, que o decurso do tempo se encarregará de confirmar, aperfeiçoar 
ou mesmo infirmar. Outras, só com a prolongada aplicação prática do novo 
regime à rica multiplicidade das realidades dinâmicas da vida, serão postas 
a descoberto e confirmarão as virtudes do novo regime ou as suas debilida-
des e carências, permitindo que se faça um balanço sério da reforma operada 
e se extraiam as necessárias consequências.


