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O NOVO REGIME DO PROCESSO DE INVENTÁRIO:  
CONTRIBUTO PARA DEFINIÇÃO DAS SITUAÇÕES  

DE REMESSA DAS PARTES PARA OS MEIOS COMUNS

Maria João Gonçalves

O presente estudo pretende ser um contributo da autora para definição das situações que 
justificam a remessa das partes para os meios comuns. A oportunidade do tema impõe-se atenta 
a transferência da competência para o processamento dos atos e termos do inventário para os 
cartórios notariais. O novo regime jurídico de inventário coloca novas questões na definição das 
situações de remessa das partes para os meios comuns, sendo essencial salvaguardar a intenção 
de desjudicializar o processo, que se pretende célere, e a necessidade de preservar o direito das 
partes no acesso aos meios comuns de resolução de conflitos, o que se impõe atentas as limita-
ções probatórias do processo de inventário e a imposição constitucional do princípio da reserva 
da função jurisdicional. É esta a linha de orientação utilizada pela autora com vista à concretiza-
ção dos conceitos indeterminados utilizados pelo legislador nos artigos 12.º, n.º 1, 16.º, n.º 1, 17.º 
e 57.º, n.º 3, da Lei 23/2013, de 5 de março. 
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ENQUADRAMENTO

A Lei n.º 23/2013, de 5 de março, é apresentada como uma necessidade 
não só pela circunstância da Lei n.º 29/2009, de 29 de junho, não ter chegado 
a produzir os seus efeitos, mas também pelo facto da atual maioria parlamen-
tar discordar com a atribuição aos serviços de registos da competência para 
o processamento dos atos e termos do processo de inventário. Mantendo-se 
a intenção de desjudicializar o processo, transfere-se a competência para o 
processamento dos atos e termos do processo de inventário para os cartórios 
notariais. Terminou-se com o poder de controlo geral do processo por parte 
do juiz, por ter o legislador concluído que este controlo não podia ser devi-
damente exercido, uma vez que o magistrado não tinha contacto direto com 
o processo e com as partes. A intervenção jurisdicional tem lugar para homo-
logação da decisão da partilha ou em fase de recurso ou de impugnação dos 
atos do notário, prevê-se ainda a necessidade de se remeter as partes para 
os meios judiciais comuns quando sejam suscitadas questões que pela sua 
natureza ou complexidade da matéria de facto ou de direito não devam ser 
decididas em processo de inventário.
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O Regime Jurídico do Processo de Inventário aprovado pela Lei 23/2013 
atribui assim competência para processamento dos atos e termos do processo 
de inventário aos cartórios notariais sediados no município do lugar da aber-
tura da sucessão, criando um sistema que o legislador designa de «sistema 
mitigado», em que sempre que se suscitarem questões que, atenta a sua 
natureza ou a complexidade da matéria de facto ou de direito, não devam ser 
decididas no processo de inventário, o notário suspende a tramitação do 
processo e remete as partes para os meios judiciais comuns até que ocorra 
decisão definitiva (artigo 16.º, n.º 1, da Lei 23/2013, de 5 de março) 1.

Já no domínio de aplicação do Processo Especial de Inventário o legis-
lador reconhecia, no artigo 1335.º do Código de Processo Civil, a necessidade 
de remessa das partes para os meios comuns quando, na pendência do 
inventário, se suscitavam questões que, atenta a sua natureza ou a comple-
xidade da matéria de facto que lhes estava subjacente, não devessem ser 
decididas incidentalmente. Deste modo evitava-se a diminuição da garantia 
das partes que poderia resultar de uma decisão incidental no processo de 
inventário.

Com a publicação da Lei n.º 29/2009, de 29 de junho, tendo o legislador 
optado por permitir que o conservador ou notário decidisse apenas quando 
fosse suficiente a produção de prova documental, tal como resultava do  
artigo 3.º, n.º 3, alínea a), havendo necessidade de recorrer a outros meios 
probatórios as partes eram imediatamente remetidas para os meios comuns 
(artigo 18.º e artigo 6.º, alínea a), da Lei n.º 29/2009).

Com a entrada em vigor do Novo Regime Jurídico do Processo de 
Inventário, admitindo-se agora a produção de prova testemunhal nos termos 
do disposto no artigo 15.º, impõe-se refletir sobre as situações que exigem a 
remessa dos interessados para os meios judiciais comuns. A definição destas 
questões terá que permitir conciliar a intenção do legislador de desjudicializar 
o processo de inventário, com a necessidade de assegurar a conformidade 
da lei com o princípio constitucional da reserva do juiz (artigo 202.º da Cons-
tituição da República Portuguesa). 

OPÇÃO DO LEGISLADOR

O processo de inventário tem uma natureza «complexa» ou «mista» 2. 
O legislador ao optar por desjudicializar o processo de inventário considerou 
ser este essencialmente de carácter administrativo, mas há que ter presente 
que no processo de inventário são suscitadas questões que se traduzem num 
verdadeiro conflito de interesses, desde logo quando os interessados não 

1 Qualquer referência futura a disposições legais sem indicação do respetivo diploma deve 
entender-se como sendo feita à Lei n.º 23/2013, de 5 de março.

2 Cardoso, João António Lopes, Partilhas Judiciais, Coimbra: Almedina, 2006, Vol. I, pág. 52.
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estão de acordo quanto aos bens a partilhar, quanto à validade e interpreta-
ção do testamento ou doação, quando impugnam a legitimidade própria ou 
alheia ou se opõem à prática de determinados atos. Por se estar já no âmbito 
contencioso podemos ser tentados a considerar que se impõe a remessa das 
partes para os meios judiciais comuns sempre que exista conflito de interes-
ses. Cremos contudo que esta não é a solução pretendida pelo legislador. Ao 
permitir a produção de prova testemunhal no processo de inventário, opção 
diferente daquela que foi manifestada na Lei 29/2009, de 29 de junho, pre-
tende-se atribuir ao notário o poder de decisão das questões suscitadas no 
processo de inventário, devendo estas ser consideradas definitivamente 
resolvidas formando-se caso julgado, nos termos do disposto no artigo 17.º, 
n.º 1. A remessa dos interessados para os meios comuns é uma decisão 
excecional, por ser a mais morosa e contender com o princípio da celeridade 
processual, sendo, portanto, a menos querida pelo legislador 3. 

A Lei 23/2013, de 5 de março apenas admite a remessa dos interessa-
dos para os meios judiciais comuns quando a decisão da questão exija a 
participação ou intervenção de quem não tem legitimidade para intervir no 
processo de inventário (artigo 17.º, n.º 1), quando atenta a natureza da ques-
tão suscitada a mesma não possa ser decidida incidentalmente no processo 
(artigos 16.º, n.º 1, e 57.º, n.º 3), ou quando a complexidade da matéria de 
facto ou de direito torne inconveniente a decisão incidental no inventário por 
se revelar incompatível com a tramitação daquele processo ou implicar a 
redução das garantias das partes (artigos 12.º, n.º 1, 17.º, n.º 2).

NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO OU INTERVENÇÃO DE QUEM NÃO 
TEM LEGITIMIDADE PARA INTERVIR NO PROCESSO DE INVENTÁRIO 

Tal como resultava da solução expressa no artigo 1336.º do Código de 
Processo Civil, extrai-se do artigo 17.º que não devem ser resolvidas no 
inventário as questões que exijam a participação ou intervenção de quem não 
tem legitimidade para intervir no processo, ou seja, os interessados diretos 
na partilha, os representantes legais dos incapazes ou ausentes em parte 
incerta, os legatários, os donatários e os credores (artigo 4.º).

Impõe-se assim a remessa dos interessados para os meios comuns 
quando se suscite a questão da invalidade da venda de bens relacionados 
no inventário sempre que intervenha terceiro. O que se impõe por a decisão 
a proferir em inventário colidir com os direitos do adquirente, pessoa estranha 
ao inventário e sem legitimidade para nele intervir 4. 

3 Paiva, Eduardo Sousa e Cabrita, Helena, Manual do Processo de Inventário à Luz do Novo 
Regime, Coimbra: Coimbra Editora, 2013, pág. 90.

4 Neste sentido acórdão do Tribunal da Relação do Porto de 1 de julho de 2010, Processo 
512/08.8TBBGC-A.P1 (http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf) acesso em 26/08/2014.

10
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Situação semelhante ocorre quando se alegue que certo bem não pode 
ser relacionado por força de usucapião a favor de terceiro ou em que se 
discuta a extensão do bem ou verba, em área ou limites, envolvendo terceiros 5.

NATUREZA DA QUESTÃO SUSCITADA 

O legislador ao atribuir competência aos cartórios notariais para os atos 
e termos do processo de inventário e seus incidentes pretendeu reforçar a 
utilização dos processos extrajudiciais existentes para ações de partilha, tal 
como resulta do Memorando de Entendimento sobre as Condicionantes de 
Política Económica, celebrado entre a República Portuguesa e o Banco Cen-
tral Europeu, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional, opção que 
suscitou dúvidas, nomeadamente por parte do Conselho Superior da Magis-
tratura e por parte da Ordem dos Advogados, quanto à conformidade desta 
decisão com o princípio da reserva jurisdicional (artigo 202.º da Constituição 
da República Portuguesa). Dúvidas que se tornaram mais densas face à opção 
de excluir o controlo geral por parte do juiz, contrariamente ao que estava 
definido na reforma de 2009. 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garan-
tias, da Assembleia da República, a 12 de dezembro de 2012, conhecedora 
das reservas levantadas quanto à conformidade da lei com a Constituição, 
no seu parecer da Proposta de Lei n.º 105/XII/2.ª (GOV), sendo relator o 
Deputado Carlos Peixoto, salienta o poder de homologação da partilha que 
o artigo 66.º confere ao juiz, a possibilidade de impugnação dos atos do 
notário para o tribunal de comarca, bem como a possibilidade de as partes 
requererem a remessa para os meios judiciais comuns, como a consagração 
de um controlo efetivo por parte do tribunal. Estes mecanismos, no entender 
da referida Comissão, permitiriam ultrapassar a tese da alegada inconstitu-
cionalidade.

No que concerne à decisão de remeter as partes para os meios judiciais 
comuns, impõe-se ter presente que os atos e termos do processo de inven-
tário, bem como os seus incidentes, são decididos pelo notário. Haverá que 
analisar a questão suscitada verificando a sua natureza, tendo em atenção a 
necessidade da decisão ser proferida por um tribunal e não apenas, como 
ocorria no domínio de aplicação do processo especial de inventário, o facto 
de a mesma questão não poder ser decidida incidentalmente.

Em conformidade com o disposto no artigo 202.º, n.º 2, da Constituição, 
na administração da justiça incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos 
direitos e interesses legalmente protegidos pelos cidadãos, reprimir a violação 
da legalidade democrática e dirimir os conflitos de interesses públicos e pri-
vados.

5 Cardoso (nota 2), pág. 241.
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A definição da função jurisdicional é controvertida, resultando da dispo-
sição constitucional citada três áreas: 

a) A defesa dos direitos e interesses legítimos dos cidadãos (o que 
aponta diretamente para a justiça administrativa);

b) A repressão das infrações da legalidade democrática (o que aponta 
especialmente para a justiça criminal);

c) A resolução dos conflitos de interesses públicos e privados (o que 
abrange principalmente a justiça cível) 6.

Para a definição da necessidade da remessa das partes para os meios 
judiciais comuns atenta a natureza da questão, há que ter em consideração 
a circunstância de estarmos na área da justiça cível, pretendendo os interes-
sados a resolução de um conflito privado. 

A tarefa de concretização da função jurisdicional é difícil e tem sido objeto 
de tratamento exaustivo pelos autores nacionais e estrangeiros, permitimo-nos 
aqui acompanhar o pensamento de Afonso Queiró, Lições de Direito Admi-
nistrativo, Coimbra, 1976, pág. 13 e segs. Este mestre, procurando alcançar 
o núcleo essencial que distingue a função jurisdicional e administrativa escre-
veu assim:

«Ao cabo e ao resto, o quid specificum do acto jurisdicional reside em 
que ele não apenas pressupõe mas é necessariamente praticado para resol-
ver uma “questão de direito”. Se, ao tomar-se uma decisão a partir de uma 
situação de facto traduzida numa “questão de direito” (na violação do direito 
objectivo ou na ofensa de um direito subjectivo), se actua, por força da lei, 
para se conseguir a produção de um resultado prático diferente da paz jurídica 
decorrente da resolução dessa “questão de direito”, então não estaremos 
perante um acto jurisdicional; estaremos, sim, perante um acto administrativo.

Não é, pois, como muito bem o acentua Duguit, pelo lado dos efeitos 
que substancialmente se distinguem as duas espécies de actos jurídicos 
externos que no seu conjunto respectivamente constituem o exercício da 
função jurisdicional e da função administrativa. Pelo lado dos efeitos (decla-
rativos, condenatórios, constitutivos ou executivos), as duas funções equiva-
lem-se ou identificam-se. A distinção entre elas é de ordem teleológico-
-objectiva. Em cada caso, há que proceder à interpretação da lei para concluir 
qual é a finalidade objectiva que, com o exercício de determinada competên-
cia legal, necessariamente se realiza 7.»

Impõe-se assim a análise de cada uma das questões suscitadas no 
processo de inventário fixando em concreto o sentido e alcance da lei apli-
cável. A título exemplificativo, concluímos que a natureza da questão suscitada 

6 Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 963/96, Diário da República, I Série A, n.º 234, 9-10-1996, 
pág. 3547.

7 Apud Acórdão do Tribunal Constitucional (nota 6), pág. 3547.
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impõe a remessa das partes para os meios judiciais comuns quando se 
questiona a legitimidade de um interessado por se alegar não ser este filho 
do autor da sucessão, o que implica o recurso a uma ação judicial com vista 
à impugnação da paternidade, quando se discute a validade de um testamento 
ou de uma compra e venda sujeita a registo, quando se alega a incapacidade 
sucessória, com a necessidade de se obter a declaração judicial de indignidade 
(art 2036.º do Código Civil) ou se invoca a existência de outro herdeiro legi-
timário, com fundamento na inexistência da causa de deserdação (artigo 2167.º 
do Código Civil).

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DE FACTO OU DE DIREITO OU COM-
PLEXIDADE DA MATÉRIA DE FACTO E DE DIREITO?

Uma das causas de determinação da remessa das partes para os meios 
comuns é a da complexidade da matéria de facto e de direito, expressão 
utilizada nos artigos 16.º, n.º 1, e 57.º, n.º 3, sendo que, no artigo 36.º, n.º 1, 
se menciona complexidade da matéria de facto ou de direito, referindo-se o 
artigo 12.º, n.º 1, e o artigo 17.º apenas à complexidade da matéria de facto. 
A utilização de expressões diferentes ao longo destas disposições, em nossa 
opinião, não significa a intenção do legislador tratar diferentemente a remessa 
para os meios comuns quando se esteja perante o exercício do direito de 
preferência, a reclamação contra a relação de bens ou a elaboração do des-
pacho determinativo da forma da partilha. A solução deverá ser a mesma, 
traduzindo o artigo 16.º, n.º 1, uma norma geral aplicável a todas as questões 
que sejam suscitadas em processo de inventário. 

O legislador no artigo 16.º, n.º 1, traduz para a nova lei uma redação 
idêntica à que existia no artigo 1335.º, n.º 1, do Código de Processo Civil. 
Da comparação destas duas disposições resulta a referência na lei em vigor 
à complexidade da matéria de direito, menção que não encontravamos no 
artigo 1335.º do Código de Processo Civil. O objetivo do legislador com a 
introdução no artigo 16.º, n.º 1, da referência à complexidade da matéria de 
direito não foi o de exigir que a questão fosse simultaneamente complexa em 
matéria de facto e em matéria de direito, entendemos que o que se pretendeu 
foi admitir que uma questão suscitada em processo de inventário pudesse ser 
complexa em razão da discussão de direito subjacente, ainda que não o fosse 
quanto à matéria de facto e, por esse motivo, poder também justificar a 
remessa para os meios judiciais comuns. Deste modo, concluímos pela utili-
zação incorreta da conjunção coordenativa aditiva quando se pretendia usar 
a coordenativa alternativa ou disjuntiva 8.

8 No mesmo sentido Câmara, Carla, et al., Regime Jurídico do Processo de Inventário, Coim-
bra: Almedina, 2013, pág. 89. 
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COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DE DIREITO

A necessidade de remessa das partes para os meios comuns com fun-
damento na complexidade da matéria de direito terá lugar quando a divergên-
cia dos interessados assenta na definição da questão jurídica subjacente e 
não na sua diferente posição quanto à matéria de facto. O conflito diz respeito 
à escolha das normas aplicáveis ao caso concreto, à sua interpretação, à 
determinação do seu valor, à sua legalidade e constitucionalidade, à integra-
ção das lacunas da lei e à sua aplicação aos factos, bem como ao apuramento 
dos efeitos derivados dessa aplicação 9. Em princípio a resolução desta 
questão jurídica deve ter lugar no processo de inventário, sendo o notário a 
proferir a decisão interpretando e definindo a lei aplicável. Só não será assim 
se a questão de direito for complexa, não devendo por isso ser decidida no 
processo de inventário. 

Para que se possa concluir que determina questão reveste complexidade 
em matéria de direito é essencial que não se tenha ainda formado uma cor-
rente doutrinal ou jurisprudencial dominante quanto à interpretação e aplicação 
da lei. A resolução de uma questão jurídica é complexa quando se apresen-
tam ao julgador diferentes soluções, não sendo possível selecionar de entre 
todas elas aquela que recolhe maior consenso quer na doutrina quer na 
jurisprudência. Neste sentido, impõe-se a remessa das partes para os meios 
judiciais comuns, exercendo os tribunais a sua função de contribuir para evi-
tar diversidade de posições sobre a mesma questão fundamental de direito.

COMPLEXIDADE DA MATÉRIA DE FACTO10

No processo de inventário devem ser decididas definitivamente todas as 
questões de facto de que a partilha dependa salvo se essa decisão não se 
conformar com a discussão sumária comportada pelo processo de inventário 

9 Conceito de Araújo, Henrique, A Matéria de Facto no Processo Civil (da petição ao julgamento), 
(http://www.trp.pt/ficheiros/estudos/henriquearaujo_materiafactoprocessocivil.pdf), pág. 1, 
acesso em 27 de agosto de 2014.

10 Resultando já do artigo 1335.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, a necessidade de remessa 
das partes para os meios comuns atenta a complexidade da matéria de facto, o recurso à 
jurisprudência que se foi firmando terá aqui utilidade para a clarificação deste conceito. 
Salienta-se:

 «I — A complexidade da matéria de facto a que se reportam os arts. 1335.º, n.º 1 e 1336.º,  
n.º 2, do CPC, só obriga à remessa dos interessados para os meios comuns processuais 
quando haja necessidade de ter lugar a produção de provas que o processo de inventário 
não comporte. 

 II — Devem resolver-se no processo de inventário todas as questões de facto que dependam 
de prova documental e aquelas cuja indagação se possa fazer com provas que, embora de 
outra espécie, se coadunem com a índole sumária da prova a produzir no processo de 
inventário, não sendo lícito remeter os interessados para os meios comuns senão nas ques-
tões cuja complexidade é evidente e que só através desses meios possam ser decididas.»
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e exigir mais ampla discussão no quadro de um processo judicial comum 11. 
Apenas serão de admitir as provas que se compadeçam com a natureza do 
processo de inventário que se pretende célere. Impõe-se atender à necessi-
dade de se proteger as garantias das partes, permitindo aos interessados que 
recorram aos meios “normais” de pleitar, não estando assim sujeitos aos 
constrangimentos e limitações probatórias do processo de inventário 12.

Quanto à oportunidade da prolação da decisão de remessa para os meios 
comuns, cremos que a mesma tanto poderá ter lugar antes da produção de 
prova no incidente, o que ocorrerá quando for já previsível ou seguro que a 
questão é de tal forma complexa que não poderá ser decidida no processo 
de inventário, como após a produção de prova, quando apenas neste momento 
o notário se apercebe da impossibilidade de decidir a questão atentas as 
limitações de prova do processo 13.

 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra de 20 de outubro de 2003, Processo n.º 3104/03, 
(http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf) acesso em 26/08/2014.

 «I. Prevê a lei que preferência na alienação de quinhões hereditários dos interessados na 
partilha pode ser exercida incidentalmente no processo de inventário, salvo se envolver a 
resolução de questões de facto cuja complexidade se revele incompatível com a tramitação 
daquele processo 

 II. Teve-se em vista estabelecer um meio mais simples e expedito do exercício do direito de 
preferência através de mero incidente a processar no processo de inventário, embora com 
compreensíveis limitações impostas pela natureza especial deste processo, também ele de 
tramitação, por regra, simples e, desejavelmente, célere. 

 III. Por isso, se o incidente constituir uma alargada discussão com envolvimento de factos 
que permita antever grande dificuldade de apuramento e previsível ou eventual delonga na 
sua definitiva fixação, será de concluir que o incidente se não harmoniza com a especialidade 
do processo de inventário e as partes devem ser remetidas para os meios comuns.» Acórdão 
do Tribunal da Relação de Lisboa de 15 de dezembro de 2005, Processo n.º 11774/2005-6, 
(http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf) acesso em 28/08/2014.

 «(…) se os factos alegados forem simples e se não forem requeridas diligências de prova 
demoradas e controversas, não há qualquer inconveniente na decisão no processo de inven-
tário, não se justificando a abstenção de decidir e a remessa dos interessados para os meios 
comuns.» Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 29 de maio de 2014, Processo  
n.º 530/12.1TBCHV-B.P1.S1, (http://www.stj.pt/jurisprudencia/basedados) acesso em 
28/08/2014.

11 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 30 de junho de 2011, Processo  
n.º 2083/05.8TMLSB-B.L1.1, (http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf) acesso em 26/08/2014.

12 Posição defendida por Cardoso (nota 2), pág. 593.
13 Câmara, (nota 8), pág. 91.
 No mesmo sentido acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 6 de novembro de 

2012, Processo n.º 614/04.0TMBRG-C.G1, (http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf) acesso em 29/08/2014.


