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1. Considerações Gerais 

Como se tem vindo a referir, a regra consagrada no novo regime do 

processo de inventário, aprovado pela Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, tem 

levantado sérias dúvidas e problemas, no que respeita ao princípio da 

intangibilidade qualitativa da legítima, atendendo à possibilidade de deliberação 

sobre a composição dos quinhões, por uma maioria de dois terços dos titulares do 

direito à herança, independentemente da proporção de cada quota.  

A norma prevista no n.º 1, do artigo 48.º, da aludida lei, parece pôr em 

causa a situação jurídica dos herdeiros legitimários, por lhes estar associada “uma 

protecção especial, que se funda no princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima”1, expressamente previsto no artigo 2163.º, do CC, nos termos do qual o 

de cuius não pode, contra a sua vontade, preencher as respectivas quotas 

legitimárias com bens determinados ou onerá-la com encargos de qualquer 

natureza.  

A sucessão legitimária tem como fundamento a protecção da família como 

instituição fundamental da sociedade2, nomeadamente, da família mais próxima 

do de cuius, justificável à luz de normas constitucionais (artigos 36.º e 37.º, ambos 

da CRP), mesmo contra a vontade do autor da herança, representando, assim, um 

limite à eficácia de outros tipos de sucessão.  

Determinada pela relevância social da família e pela função que o 

património do de cuius assegura, em matéria de transmissibilidade mortis causa 

(artigo 62.º, da CRP), a sucessão legitimária incide sobre a família nuclear 

(cônjuge, descendentes e ascendentes), por a função do património ser, quanto a 

eles, mais nítida, como aponta CARVALHO FERNANDES3. Assim, é reservada a tais 

sucessíveis, uma parte dos bens do autor da sucessão – legítima, quota legitimária 

ou quota indisponível.  

                                                           

1 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, O Direito das Sucessões Contemporâneo, 2.ª Edição, Lisboa, 
AAFDL, 2017, pp. 166-168. 
2 Nesta linha, cfr. CARVALHO FERNANDES, Luís A., Lições de Direito das Sucessões, Lisboa, 4.ª 
Edição, Quid Juris?, 2012, p. 37. 
3 Cfr. CARVALHO FERNANDES, Luís A., ob. cit., p. 29. O itálico é nosso. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 3 

Essa protecção, alicerçada na sucessão legitimária4, surge intimamente 

ligada ao princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, que confere, em 

regra, aos herdeiros legitimários a faculdade de estes reclamarem o 

preenchimento dos seus quinhões hereditários com bens do património 

hereditário à sua escolha, exceptuando situações em que os mesmos não são 

satisfeitos com bens hereditários à sua escolha ou situações em que a legítima é 

preenchida com bens não hereditários, independentemente do consentimento do 

legitimário.  

Neste capítulo, procurar-se-á saber se a dita deliberação pode ser feita 

independentemente da proporção de cada quota dos interessados, presentes ou 

representados, que perfaçam a maioria de dois terços dos titulares do direito à 

herança, no âmbito das normas e princípios de direito substantivo, mormente, à 

luz do princípio da intangibilidade qualitativa da legítima.  

 

2. O Direito à Legítima: breve introdução 

A compreensão do actual Direito das Sucessões depende muito da 

assimilação das suas raízes históricas: as notas individualistas remontam ao 

Direito romano, sendo o direito de dispor por morte, corolário do direito de 

propriedade; e a quota indisponível ou legítima objectiva entronca nos elementos 

de natureza familiar do Direito germânico, assegurando um “património 

familiar”, uma vez que as suas limitações não foram completamente eliminadas 

pelas ideias liberais sobre a circulação dos bens e a liberdade de disposição5. 

Por sua vez, direito à legítima ou quota indisponível permite que cada 

sucessível legitimário tenha, não apenas, o direito a uma quota, mas também, 

como se sustenta por alguma doutrina, o direito a ver essa fracção preenchida 

                                                           

4 MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, Viabilidade de uma Unificação Jus-sucessória a 
Nível Europeu – Unificação meramente Conflitual ou Unificação Material?, Coimbra, Almedina, 
2005, p. 149. 
5 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, Planeamento Sucessório e Transmissão do Património à margem do 
Direito das Sucessões, Porto, Universidade Católica Editora, 2016, pp. 351-352; PEREIRA COELHO, 
Francisco, Direito das Sucessões – Lições Policopiadas ao Curso de 1973-1974, Actualizadas em face 
da legislação posterior, Coimbra, 1992, pp. 40-41; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito Civil. 
Sucessões, Coimbra, 5.ª Edição, Editora Coimbra, 2000, p. 20. 
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pelos bens hereditários que, efectivamente se pretender6, respeitando, assim, as 

regras da sucessão legitimária7 e, como tal, o princípio da intangibilidade 

qualitativa da legítima (artigo 2163.º, do CC).  

Diz-se legítima, a quota ou a porção de bens de que o testador não pode 

dispor, por ser legalmente destinada aos seus herdeiros legitimários8, à luz do 

artigo 2156.º, do CC, isto é, da quota indisponível do de cuius ou da legítima 

global, visto do lado dos sucessíveis a que se destina9.  

O direito à legítima compreende uma vertente quantitativa, na medida em 

que cada herdeiro legitimário tem direito a um quantum, correspondente à quota 

legitimária, tal como uma expressão qualitativa, pelo facto de o herdeiro 

legitimário ter o direito de escolher os bens da herança que irão preencher, em 

concreto, essa quota abstracta, no âmbito da partilha10.  

No entanto, cumpre salientar que os artigos 2163.º e 2165.º, ambos do CC, 

constituem uma limitação ao preenchimento da legítima, pelo autor da sucessão, 

e à imposição de encargos sobre a legítima contra a vontade do herdeiro 

legitimário, bem como o facto de a redução de liberalidades inoficiosas se fazer 

em espécie nas hipóteses previstas no artigo 2174.º, n.º 1 e n.º 2, 1.ª parte, do CC – 

cujos institutos veremos infra. 

                                                           

6 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, Curso de Direito das Sucessões, Lisboa, Quid Juris?, 2012, p. 
288. 
7 Neste sentido, cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, Sucessão Legítima e Sucessão Legitimária, 
Coimbra, Coimbra Editora, 2004, p. 45. 
8 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit.: “Essa quota, além de legítima, diz-se também quota 
legitimária ou quinhão legitimário. A palavra legítima, por seu turno, tanto pode ser empregada 
nesse sentido objectivo como no sentido subjectivo da porção que toca concretamente ao 
sucessível. Se há vários sucessíveis, a legítima objectiva é a legítima global e a subjectiva a de cada 
um dos interessados”, p. 45; cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, Direito das Sucessões – Noções 
Fundamentais, 6.ª Edição, Coimbra, Coimbra Editora, 1996, p. 48. 
9 Assim, cfr. CAPELO DE SOUSA, Rabindranath, Lições de Direito das Sucessões, vol. I, Coimbra, 4.ª 
Edição, Coimbra Editora, 2000, vol. I, p. 155. Reconduzindo a legítima a uma “reserva hereditária”, 
GONÇALVES PROENÇA, no período de vigência do Código de Seabra, fundamenta-a numa ideia de 
comunidade familiar que, legislativamente, se traduz num direito a certa porção da herança, 
correspondendo, na realidade, a uma situação de co-titularidade no domínio do património, 
subjectivamente tida em conta, no âmbito dos reservatários em causa, e objectivamente expressa 
no carácter reservado e indisponível da quota legitimária, cfr. GONÇALVES PROENÇA, José João, 
“Natureza Jurídica da Legítima”, Suplemento ao vol. IX, in B.F.D.U.C., Coimbra, 1951 (pp. 243-458), 
pp. 415-424. 
10 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, ob. cit., p. 37; cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., p. 326. 
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Assim, enquanto quota reservada aos herdeiros legitimários, cumpre, em 

primeiro lugar, atender à sua natureza, uma das questões clássicas da sucessão 

legitimária, a fim de analisar o significado da expressão independentemente da 

proporção de cada quota dos interessados presentes ou representados, prevista no 

artigo 48.º, n.º 1, 2.ª parte. 

 

2.1.  A Natureza Jurídica do Direito à Legítima 

No nosso ordenamento jurídico, a legítima apresenta-se como uma quota 

hereditária “pertencente aos herdeiros legitimários, que a gozam e detêm como 

coisa sua” 11, cabendo, neste domínio, compreender se a mesma se traduz numa 

participação nos bens concretos da herança (pars hereditatis) ou numa simples 

participação no produto líquido da sucessão hereditária (pars bonorum)12, 

confrontando-se duas concepções fundamentais: a legítima como parte da 

herança ou a legítima como parte dos bens, respectivamente.  

No Direito Sucessório português, como explica GALVÃO TELLES, adoptou-

se a primeira solução, afirmando que o artigo 2163.º, do CC, proíbe, em princípio, 

o testador de designar os bens que devem preencher a legítima, querendo, com 

isto, afirmar que a legítima é integrada por bens concretos, não pelo produto 

líquido da massa hereditária, constituindo uma pars hereditatis, não uma pars 

bonorum13.  

Pode, neste âmbito, suceder que o testador designe os bens que hão-de 

preencher a legítima, dando o legitimário o seu acordo nessa designação, situação 

que só terá lugar após o falecimento do de cuius14. No entanto, isto não significa 

                                                           

11 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 2004, p. 46. 
12 Em outros ordenamentos jurídicos, como o alemão, a legítima apresenta-se, ainda, como uma 
pars valoris ou parte de um valor, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit.: “É o que se observa no 
direito alemão, em que a legítima é uma mera Geldforderung (cf. 2303 e 1967 II do BGB)”, p. 313. 
13 Neste sentido, cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 2004, p. 54. 
14 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 2004: “Este sabe, por exemplo, que determinado bem 
agradará especialmente ao legitimário; indica-o em preenchimento total ou parcial da legítima; 
falecido o de cuius, o legitimário aceita a legítima com a concretização que dela fez o autor da 
herança”, p. 54. 
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que o legitimário se tenha de conformar15 com a designação atribuída pelo autor da 

sucessão, para preenchimento da sua legítima. 

Por sua vez, vem OLIVEIRA ASCENSÃO acentuar que, com essa designação, 

não é correcto presumir que o de cujus pretenda afastar a qualidade de herdeiro 

legitimário, mas apenas dar orientações sobre a partilha e, se ele não quiser ou 

não puder aceitar, o legitimário cuja quota foi, nesses termos, preenchida, goza 

do direito de acrescer16.  

Mais adianta que, a seu ver, o legitimário contemplado com doações 

imputáveis na legítima recebe liberalidades por conta da sua quota legitimária 

hereditária, termos em que, aceitando a doação, licitamente consente, antes da 

abertura da sucessão, no preenchimento da sua quota com bens determinados17.   

No que tange à natureza do direito à legítima, PEREIRA COELHO18 apesar 

de o código não resolver expressamente a questão, salienta existirem referências 

legais favoráveis à concepção da legítima como parte da herança19, 

designadamente, a definição da legítima como uma porção de bens que o 

testador não pode dispor, à luz do artigo 2163.º, do CC, tal como o facto de a 

redução das liberalidades operar em espécie (artigo 2174.º, n.º 1 e 2, do CC). 

Do mesmo modo, sufragando a tese tradicional, CAPELO DE SOUSA 

esclarece que a lei reserva imperativamente para os herdeiros legitimários 

chamados à herança, quotas da herança, de acordo com determinadas regras 

(artigos 2134.º a 2138.º, ex vi artigo 2157.º, todos do CC)20. 

Nesta sede, DUARTE PINHEIRO, aderindo à tese da legítima – pars 

hereditatis – realça que, durante a vida do de cuius, o direito à legítima não se 

                                                           

15 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, «O Problema da Imputação de 
Liberalidades na Sucessão Legitimária revisitado à luz dos limites da interpretação jurídica: recusa 
de uma “Teoria pura do Direito Sucessório”», in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor 

Carlos Pamplona Corte-Real, Coimbra, Almedina, 2016 (pp. 41-66), p. 55. 
16 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, ob. cit., pp. 390-394. 
17 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, ob. cit., pp. 393 e 394; DUARTE PINHEIRO, Jorge, Legado em 
substituição da legítima: identificação e qualificação, Lisboa, Edições Cosmos, 1996, p. 231. 
18 Cfr. PEREIRA COELHO, Francisco, ob. cit., p. 314; cfr. GONÇALVES PROENÇA, José João, ob. cit., 
1951, p. 420. 
19 Cfr. PEREIRA COELHO, Francisco, ob. cit., p. 314. 
20 Assim, cfr. CAPELO DE SOUSA, Rabindranath, ob. cit., vol. I, pp. 151, 158, 161. 
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efectiva, mas o legitimário beneficia já de alguma protecção, porque já existe uma 

expectativa jus-sucessória, situação sobre a qual, a doutrina é unânime21.  

Pelo exposto, veio R. LOBO XAVIER mencionar que a legítima é 

actualmente encarada pelo sistema como pars hereditatis e não como pars 

bonorum, na medida em que o direito à legítima não é um direito a uma parte dos 

bens da herança, mas um direito a uma parte do valor desses bens. Considera, 

portanto, a legítima como porção hereditária indisponível, privilegiando a 

inerente intangibilidade qualitativa e reconhecendo, ainda, a autonomia da 

sucessão legitimária como título de vocação sucessória22. 

Analisando o tema sobre um ponto de vista mais crítico e considerando 

não ser fácil enfrentar o problema da natureza jurídica do direito à legítima23, 

PAMPLONA CORTE-REAL entendeu que “a tese da legítima – pars hereditatis 

surge (…) paredes meias com o princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima (embora não necessariamente) e com a restrição das vias da sua 

satisfação, feitas depender da aceitação do legitimário”24.  

Na perspectiva deste autor25, a legítima assume, tanto a natureza de pars 

hereditatis, como também, de pars bonorum, enquanto o legitimário não 

                                                           

21 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996, pp. 194, 195, 198 e 230. 
22 Neste sentido, cfr. LOBO XAVIER, Rita, ob. cit., p. 38. Há consenso quanto ao carácter 
hereditário da legítima. Assim, cfr. CABRAL DE MONCADA, Luís, A Reserva Hereditária no Direito 
Peninsular e Português, vol. I, Coimbra, França e Arménio, 1916, pp. 213 e ss; PIRES DE LIMA, 
Fernando Andrade, “Legado em lugar da legítima”, in R.L.J., Ano 91.º, n.os 3119-3123, Coimbra, 1958-
1959 (pp. 19-24, 37-40, 67-70), pp. 19-24; ANTUNES VARELA, João de Matos, Ineficácia do 
Testamento e Vontade Conjectural do Testador, Coimbra, Coimbra Editora, 1950, p. 216; LIMA, A. 
Carlos, “Legítima – Seu Preenchimento”, in R.T., Ano 72.º, 1954, pp. 354 e ss.; PEREIRA COELHO, 
Francisco, ob. cit., pp. 314-315. 
Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, ob. cit.: “(…) o direito à legítima é o direito de suceder como 
herdeiro”, pp. 396 e 397; DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996, pp. 194-200; CARVALHO 
FERNANDES, Luís A., ob. cit., pp. 401-402; GONÇALVES PROENÇA, José João, ob. cit., pp. 420-446; 
CAPELO DE SOUSA, ob. cit., vol. I, pp. 151, 158, 161; LEITE DE CAMPOS, Diogo e CAMPOS, Mónica 
Martinez de, Lições de Direito das Sucessões, Reimpressão da 3.ª Edição, Coimbra, Almedina, 2017, 
p. 156. 
23 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 334. 
24 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, pp. 883, 894 e 893. 
25 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, pp. 897-899. Entendeu, assim, que a 
legítima não é um valor fixo e que a sua fixidez “tem um objectivo de homogeneização valorativa 
e quantitativa da tutela do legitimário, face à reconstituição fictícia da herança”. Assim, apurado o 
quantum legitimário, a legítima, considerada como uma quota da herança, comandará a 
participação dos legitimários nas alterações do valor do património hereditário, id. ibidem. 
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conseguir um determinado quantum, apurado com base no artigo 2162.º, do CC. 

Destarte, o legitimário tem direito a um valor, a satisfazer, primeiramente, 

através do relictum, pelo que, obtido esse valor, a legítima passa a ser, 

exclusivamente, uma quota da herança26. 

No entanto, em busca da “tentativa de superação da doutrina 

tradicional”27, refuta a distinção entre ambas as teorias (pars hereditatis e pars 

bonorum), referindo não passar de uma “discussão estéril” que assenta em “visões 

necessariamente distorcidas ou parcelares, situadas que também sejam no plano 

jurídico”, não deixando, por outro lado, de reconhecer que existe uma certa razão 

em ambas as perspectivas.  

A par da problemática subjacente, vem PAMPLONA CORTE-REAL apontar 

um dos problemas do nosso sistema jurídico-sucessório: o desvanecimento da 

protecção qualitativa do direito à legítima28. À luz da nossa lei, a vertente 

quantitativa da legítima surge com maior expressão do que a vertente qualitativa.  

O herdeiro legitimário é um adquirente mortis causa (especial)29, que tal 

como o legatário, surge como um credor da herança relativamente ao valor da sua 

quota legitimária, crédito que se pagará prioritariamente ao dos legatários, e que 

o permitirá, ainda, pagar-se pelo donatum, mesmo que não haja bens no 

relictum30.  

                                                           

26 Em sentido contrário, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996: “A legítima não é ao mesmo 
tempo, e ainda que temporariamente, uma pars bonorum e uma pars hereditatis. A lei concebe a 
legítima estritamente como pars hereditatis, pp. 230 e 231.  
27 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 900. 
28 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 841. O itálico é nosso. 
29 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989: “Na minha opinião, o legitimário é herdeiro; 
eu diria mesmo mais, o herdeiro por excelência”, p. 880; na mesma linha, LUIGI FERRI, refere que 
o herdeiro legitimário é investido de tal qualidade ou status aquando da abertura da sucessão, cfr. 
FERRI, Luigi, “Dei legittimari”, in Commentario del Codice Civile, sob a coordenação de Antonio 
Scialoja e Giuseppe Branca, Livro 2.º, Delle Successioni (arts. 536-564), 2.ª Edição, Roma, Il Foro 
Italiano, 1981, p. 23. 
30 Neste sentido, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, pp. 281 e 282. 
De acordo com MENGONI, a legítima apresenta-se como uma quota hereditária elástica, dado que 
a interferência da ponderação de um eventual e variável donatum se repercutia sobre o montante 
do relictum a perceber pelo legitimário, cfr. MENGONI, Luigi, Successioni per causa di morte. Parte 
speciale – Successione necessaria, in Trattato di Diritto Civil e Commerciale, dir. A Cicu e F. 
Messineo (continuato da Mengoni), vol. XLIII, T. 2, Milão, Giuffrè, 1990, p. 66 e ss; PAMPLONA 
CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 335. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 9 

Em suma, “embora nem todos os pontos do regime positivo da sucessão 

legitimária se possam considerar inteiramente definitivos na opção entre estas 

duas construções, são mais significativos os elementos que apontam no sentido 

da construção preferencial da legítima como parte da herança”31. 

 

2.2.  Um Direito à Legítima independentemente da proporção da 

quota? 

À luz do nosso Direito Sucessório, o direito à legítima sendo, não só, o 

direito a uma quota, como também, para parte da doutrina, o direito a ver essa 

fracção preenchida pelos bens hereditários que efectivamente se pretende e, 

assumindo natureza de parte da herança (pars hereditatis), delimita os direitos 

que assistem ao sucessível legitimário em função da proporção da sua quota.  

Pelo contrário, a lei adjectiva previu no artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2013, 

de 5 de Março, que, aos co-herdeiros, se concedeu a possibilidade de estes 

deliberarem independentemente da proporção da quota. 

A par desta solução legislativa, de acordo com RAMOS PEREIRA, numa 

determinada herança, estando em causa direitos quantitativamente iguais e 

herdeiros que não são da mesma natureza, o direito às respectivas quotas, não só 

representa um obstáculo à livre disposição dos bens por morte, como também se 

pauta pela injuntividade das regras da sucessão legitimária e à inerente 

intangibilidade da legítima32.  

O quinhão hereditário do sucessível legitimário deve poder integrar toda a 

parte que lhe caiba como sucessível legal (legitimário e legítimo), funcionando, 

assim, como “ponto-limite ou de referência da operação de imputação de 

qualquer liberalidade (…) em ordem à preservação da igualdade ou proporção dos 

quinhões hereditários dos sucessíveis legitimários concorrentes”33, sob pena da 

                                                           

31 Cfr. CARVALHO DE FERNANDES, Luís A., ob. cit., p. 402. 
32 Cfr. RAMOS PEREIRA, Joel Timóteo, ob. cit., p. 144, disponível em “http://www.cej.mj.pt”, 
consultado a 05/01/18. 
33 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 298. 
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disposição adjectiva sub judice  estar a abrir a porta à desigualdade, tal como o 

referiu, o Conselho Superior da Magistratura34.  

Assim, o que resultará da aplicação do preceituado legal que prevê que aos 

interessados é atribuída a possibilidade de deliberarem sobre determinadas 

matérias, designadamente, sobre a composição dos quinhões hereditários 

independentemente da proporção da quota? 

De forma a dar resposta a esta questão, cumpre, previamente, proceder à 

análise das regras que regem a sucessão legal (legítima e legitimária), 

nomeadamente, às regras da preferência de classes, da preferência de grau de 

parentesco e da divisão por cabeça e, posteriormente, proceder à análise do 

princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, de forma a concluir, por 

último, se o regime previsto no artigo 48.º, n.º 1, do RJPI, está em conformidade 

com as disposições substantivas, neste tocante.  

 

2.2.1. Regras que regem a Sucessão Legítima: 

2.2.1.1.  A Regra da preferência de classes 

A regra da preferência de classes determina que os sucessíveis de uma 

classe preferem aos sucessíveis das classes imediatas, sendo apenas aqueles 

chamados à sucessão, nos termos dos artigos 2133.º, n.º 1 e 2134.º, ambos do CC. 

Deste modo, a ordem de apresentação das classes corresponde à ordem do 

chamamento, sendo que o cônjuge surge nas duas possíveis primeiras classes 

indicadas no artigo 2133.º, do CC, aplicáveis à sucessão legitimária, concorrendo, 

primeiramente com os descendentes, seguidamente com os ascendentes35.  

                                                           

34 O Conselho Superior da Magistratura pronunciou-se sobre esta matéria, afirmando que o 
preceituado legal em causa imprime uma das principais deficiências do regime, abrindo caminho 
para as maiores arbitrariedades na efectivação das partilhas mortis causa, por permitir a “ditadura 
de uma maioria, contrária às regras elementares de justiça relativa e até de defesa do direito de 
propriedade, constitucionalmente protegido”, cfr. Parecer do Conselho Superior da Magistratura 
sobre a Proposta de Lei n.º 105/XII, que aprova o novo regime do processo de inventário.  
35 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012: “(…) esse concurso “duplo” revelaria que o 
cônjuge não era o sucessível “identificador” de nenhuma das referidas classes. A verdade é que (…) 
ele ocupa, na falta de descendentes ou ascendentes, a 1.ª classe; 1.ª classe móvel, dir-se-á, mas que 
ocupa aliás sempre, quer concorra com outros sucessíveis, quer não concorra”, p. 69. 
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No caso dos sucessíveis de uma mesma classe chamados simultaneamente 

à herança não puderem ou não quiserem aceitar, serão chamados os imediatos 

sucessores (artigo 2137.º, n.º 1, do CC)36.  

 

2.2.1.2. A Regra da preferência de grau de parentesco 

A regra da preferência de grau de parentesco dentro de cada classe indica 

que os parentes de grau mais próximo preferem aos de grau mais afastado (artigo 

2135.º, do CC), v.g., se ao autor da sucessão sobreviverem três filhos e dois netos, 

que são filhos de um deles, os filhos são os sucessíveis legítimos (e legitimários) 

prioritários.  

Contudo, esta regra pode ser posta em causa, pelo instituto do direito de 

representação previsto no artigo 2138.º, do CC, que decorre de uma situação de 

incapacidade sucessória de um sucessível legitimário, funcionando por forma a 

permitir, aos representantes que, colocados na exacta posição do representado, 

possam, de igual modo, querendo, não obstante o artigo 2037.º, n.º 1, aceitar o 

legado, em substituição ou por conta da legítima, ou, opcionalmente, apenas a 

legítima37. 

Desta forma, os descendentes do segundo grau e seguintes são chamados à 

sucessão legítima em representação dos descendentes do de cuius que não 

puderem ou não quiserem aceitar a herança, nos termos do artigo 2140.º, do CC38.  

Constituindo uma excepção ao princípio em causa, o representante sucede 

ao de cujus, não ao representado (artigo 2043.º), daí se tratar de uma natureza 

indirecta da vocação do representante e, enquanto tal, afasta o direito de 

acrescer, quer no âmbito da sucessão testamentária (artigo 2304.º), quer no da 
                                                           

36 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 65. 
37 Assim, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 245; CAPELO DE SOUSA, 
Rabindranath, ob. cit., vol. I, pp. 330-331. 
38 Com efeito, o direito de representação origina três tipos de efeitos: chamar à sucessão quem, de 
outra forma, não sucederia, por não ser um sucessível prioritário, nem testamentário, nem legal, 
atendendo à regra da preferência de grau de parentesco (artigo 2135.º e 2138.º); opera por estirpes, 
isto é, linha recta descendente, do sucessível prioritário que não pôde ou não quis aceitar, ou por 
subestirpes (estirpe dentro da estirpe) – artigo 2044.º, n.os 1 e 2; e ainda que todos os membros 
das várias estirpes estejam, relativamente ao autor da sucessão, no mesmo grau de parentesco ou 
exista uma só estirpe (artigo 2045.º), todos do CC. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 12 

sucessão legal, de acordo com o preceituado nos artigos 2138.º, 2137.º, n.º 2 e 

2157.º, todos do CC39.  

 

2.2.1.3.  A Regra da divisão por cabeça 

A regra da sucessão por cabeça estabelece que os sucessíveis legítimos 

prioritários sucedem em partes iguais e aplica-se, em regra, entre parentes de 

cada classe (artigo 2136.º, do CC) e na situação de concurso de cônjuge com 

descendentes (artigo 2139.º, n.º 1, 1.ª parte, do CC).  

Todavia, a mesma pode ser afastada nos casos de concurso do cônjuge e 

descendentes, dado que “a quota do cônjuge não pode, porém, ser inferior a uma 

quarta parte da herança”, tal como prevê o artigo 2139.º, n.º 1, 2.ª parte, nos casos 

de concurso do cônjuge com ascendentes, já que “ao cônjuge pertencerão duas 

terças partes e aos ascendentes uma terça parte da herança”, conforme resulta do 

artigo 2142.º, n.º 1, e, ainda, nos casos de concurso de irmãos germanos e irmãos 

consanguíneos ou uterinos, atendendo ao facto do “quinhão de cada um dos 

germanos, ou dos descendentes que os representem, é igual ao dobro do quinhão 

de cada um dos outros” (artigo 2146.º, do CC). 

A regra da divisão por cabeça não prejudica o direito de representação, à 

luz do disposto no artigo 2138.º, do CC, uma vez que, nele, a divisão se faz por 

estirpe (artigo 2044.º, do CC), i.e., nestes casos, só dentro de cada estirpe é que 

opera a divisão por cabeça, para efeitos da partilha, cabendo ao conjunto dos 

descendentes de um sucessível que não pôde ou não quis aceitar a herança aquilo 

em que este sucederia. 

Neste caso, pode dizer-se que o direito de representação pode criar 

excepções à regra da divisão por cabeça da herança legítima40, em situações de 

                                                           

39 Neste sentido, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 251. 
40 De forma a preservar a unidade familiar, entre as várias gerações, o direito de representação 
permite que alguém seja chamado à herança não por direito próprio, mas indirectamente por via 
da estirpe em que se insere, dando, assim, um sentido ao destino do património, cfr. BARASSI, 
Ludovico, Successione Legittima, Milano, Giuffrè, 1937, pp. 278-279. 
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sucessão de descendentes, ou de irmãos e seus descendentes, respectivamente, 

artigos 2140.º e 2145.º, todos do CC.  

 

2.2.1.4. Análise Casuística: conclusões 

Se, por um lado, o direito à legítima é, no nosso ordenamento jurídico, o 

direito a uma quota ou a uma parte da herança e os direitos que assistem a cada 

interessado respeitam à proporção da respectiva quota, de acordo com as normas 

e os princípios que regem o direito substantivo, por outro, da lei adjectiva (artigo 

48.º, n.º 1, do RJPI) resulta que, aos co-herdeiros, se atribuiu a possibilidade de 

deliberarem independentemente da proporção da quota. 

O direito de suceder é atribuído apenas aos sucessíveis legitimários 

prioritários entre os quais, após identificados, cabe apurar como se repartirá a 

herança legítima, à luz das regras da preferência de classes, da preferência de 

grau de parentesco e da divisão por cabeça, salvo se, quanto a esta última, houver 

lugar a direito de representação (ou alguma das outras excepções).  

Assim, sobrevivendo ao de cuius vários filhos, eles integrarão a mesma 

classe de sucessíveis (classe dos descendentes) e como têm o mesmo grau de 

parentesco em relação ao autor da sucessão, sucedem em partes iguais, 

aplicando-se à sucessão legitimária (por força do artigo 2157.º, do CC) as regras da 

sucessão legítima, contidas nos artigos 2131.º e ss., do CC, incluindo as regras 

referenciadas supra. 

A medida da legítima varia, não apenas em função da classe do legitimário, 

mas do tipo de legitimário e do número de legitimários. Vejamos, o seguinte caso 

prático: sobrevivendo ao de cuius, por vocação legal, um filho e três netos de um 

filho pré-falecido, o filho sobrevivo, ocupa a primeira classe de sucessíveis e é, ao 

mesmo tempo, quem apresenta o grau de parentesco mais próximo em relação ao 

autor da sucessão, ao passo que os três netos seriam chamados a exercer o direito 

de representação do pré-falecido pai.  

Ora, à luz das normas e dos princípios consagrados na lei substantiva, ao 

filho sobrevivo cabe metade da herança atribuída por via da sucessão legítima e 
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aos três netos do de cuius (que integram a estirpe do pré-falecido) caberia, no 

total, aquilo em que sucederia o pai deles se fosse vivo, ou seja, a outra metade, 

ficando a pertencer a cada neto, um sexto, de acordo com os artigos 2139.º, 2140.º, 

2042.º, 2044.º, todos do CC 

Pelo contrário, tendo por base o preceituado no artigo 48.º, n.º 1, caso se 

encontrassem presentes ou se fizessem representar por mandatário com poderes 

especiais, na conferência preparatória da conferência de interessados, os três 

netos, poderiam deliberar, sobre a composição do quinhão hereditário do filho, 

não só por representarem dois terços dos interessados presentes, como também, 

por o poderem fazer independentemente da proporção da quota.  

No entanto, atente-se, v.g., que, em vez de um filho, concorria apenas à 

sucessão do de cuius, o cônjuge sobrevivo41, agora com ele casado sob o regime da 

comunhão geral, e os três netos, filhos do pré-falecido.  

De novo, e considerando as normas substantivas, os netos seriam 

chamados à sucessão do de cuius, por via do direito de representação. Aqui, como 

o cônjuge sobrevivo era casado com o autor da herança sob o regime da 

comunhão geral, ao valor do seu quinhão acresce a sua meação42, e um quarto 

caberia ao filho pré-falecido, pertencendo, assim, aos seus representantes filhos, 

um de doze avos a cada um.  

Contudo, se estes três netos, uma vez mais, se encontrassem presentes ou 

se fizessem representar por mandatário com poderes especiais, na conferência 

preparatória da conferência de interessados, poderiam deliberar, sobre a 

composição do quinhão hereditário do cônjuge sobrevivo, não só por 

                                                           

41 O cônjuge será chamado a suceder numa quota da herança legítima igual ou superior à de cada 
um dos filhos do falecido, quando concorra com descendentes, ou numa quota em que é o dobro 
da que cabe aos ascendentes, caso com estes concorra, situação que mereceu apreciação crítica, 
cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 81. 
42 Com a Reforma do Código Civil de 1977, o cônjuge passou a ter a qualidade de herdeiro, 
integrando a primeira classe de sucessíveis ao lado dos descendentes e a segunda classe de 
sucessíveis ao lado dos ascendentes (artigo 2133.º, al. a) e b), do CC). Com efeito, as vantagens de 
índole sucessória do cônjuge sobrevivo podem cumular-se com as vantagens patrimoniais 
eventualmente decorrentes de um regime matrimonial diferente da separação de bens, por isso se 
diz que “o cônjuge sobrevivo é um sucessível legitimário privilegiado”. Assim, cfr. DUARTE 
PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 160. O itálico é nosso. 
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representarem dois terços dos interessados presentes, como também, por o 

poderem fazer independentemente da proporção da quota. 

Em ambos os casos, o que está a ser contabilizado, para efeitos das 

deliberações que antecedem a forma de como será feita a partilha, é o “peso” da 

maioria de dois terços dos interessados presentes ou representados, não relevando, 

para a Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, o “peso” da proporção da sua quota ou parte 

da herança aferida relativamente a cada herdeiro.  

Ainda, atendendo ao facto de a regra da divisão por cabeça ter lugar 

apenas dentro da mesma estirpe (artigo 2044.º, do CC), assistimos à violação 

dessa mesma regra, quando há lugar a direito de representação, porque, uma vez 

representantes da estirpe a que pertencem, aos mesmos deveria ser apenas 

possível deliberar na exacta proporção da quota a que teriam direito.  

Não obstante, por força do seu número, caso formem a maioria de dois 

terços dos interessados presentes ou representados, estes poderão deliberar 

independentemente da proporção da quota, consequentemente se aplicando, entre 

todos os herdeiros que formaram essa dita maioria, o voto por cabeça sem se 

considerar a estirpe que os mesmos representam. 

Sobretudo, deliberar independentemente da proporção da quota, constitui 

uma violação das normas que determinam os quinhões hereditários de cada 

interessado, regras essas injuntivas da “coluna vertebral”43 que é a sucessão 

legitimária, uma vez não poderem ser afastadas pelo autor da sucessão44, nem 

pelos herdeiros (artigos 2156.º a 2178.º, todos do CC), impondo uma ordem de 

chamamento dos sucessíveis legitimários e o cumprimento das regras 

consagradas na sucessão legítima (artigo 2157.º, do CC).  

O legitimário é, portanto, um herdeiro cuja posição é delimitada por um 

valor fixado com base no artigo 2162.º, do CC, – valor que contempla, não só o 

                                                           

43 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 66. 
44 Neste sentido, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 158. 
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activo, como também a responsabilidade pelo passivo na proporção da respectiva 

quota45.  

Com efeito, ao violar as normas injuntivas da sucessão legitimária que 

determinam os quinhões hereditários de cada interessado, violam-se, 

consequentemente, nesse tocante, as regras da sucessão legítima, de natureza 

supletiva (artigo 2157.º), sempre que o autor da sucessão não tenha disposto, 

válida ou eficazmente, no todo ou em parte, dos bens de que podia dispor por 

morte (artigo 2131.º) – ambas as disposições do CC. 

Para concluir, como afirma DUARTE PINHEIRO, “as operações envolvidas 

implicam ordens, proporções que, não sendo respeitadas, prejudicam o valor dos 

resultados finais”46, bem como a situação jurídico-sucessória dos herdeiros.  

Importa ter presente que o montante da quota indisponível varia em razão 

da qualidade e da quantidade dos sucessíveis, e que “a quota do herdeiro legítimo 

será naturalmente quantificada com base no montante do todo em que se 

integra”47, ou seja, “uma vez apurado o montante da herança partilhável, há que 

determinar e quantificar as fracções da herança que cada herdeiro tem direito e 

os encargos a que ele está especialmente sujeito”48, respondendo por eles em 

proporção da quota que lhe tenha cabido na herança (artigo 2098.º, do CC). 

A Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, apenas previu no artigo 65.º, n.º 3, que, no 

caso de os quinhões dos herdeiros serem desiguais, por haver alguns que sucedam 

por direito de representação, achada a quota do representado, forma-se um 

terceiro mapa para a divisão dela pelos representantes.  

No entanto, esta preocupação deveria verificar-se aquando da composição 

dos quinhões, na conferência preparatória, de forma a impedir que os dois terços 

dos titulares do direito à herança deliberassem sobre a composição dos quinhões 

dos restantes herdeiros, independentemente da proporção da quota, 

                                                           

45 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 160. 
46 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 35. O itálico é nosso. 
47 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, pp. 60-61. 
48 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 370. 
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desconsiderando, assim, a aplicação das regras relativas ao direito de 

representação, sem prejuízo das demais regras já referidas supra. 

Pelo exposto, podendo os herdeiros deliberar independentemente da 

proporção da quota, tal como previsto no artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2013, de 5 

de Março, consideramos que se assiste à violação das normas imperativas da 

sucessão legitimária que determinam os quinhões hereditários de cada 

legitimário, de igual forma, à violação das normas que determinam os quinhões 

hereditários na sucessão legítima e, ainda, à violação da regra da divisão por 

cabeça, quando há lugar ao direito de representação, por o voto por cabeça só 

poder operar dentro da estirpe que cada herdeiro representa (artigo 2044.º, do 

CC).  

Finalmente, a norma prevista no artigo 48.º, n.º 1, por permitir que os 

interessados presentes ou representados deliberem independentemente do “peso” 

da respectiva quota no direito à herança, seja por força de uma maioria de dois 

terços ou independentemente da proporção da quota, para além de permitir que 

essa deliberação vincule os restantes herdeiros não presentes (artigo 48.º, n.º 5, da 

lei supra), numa determinada leitura, viola, por virtude da vocação legal, as 

normas substantivas que determinam os quinhões hereditários de cada herdeiro, 

que regulam a sucessão legal imperativa e a sucessão legal supletiva (artigos 

2026.º e 2027.º, ambos do CC), bem como a regra da divisão por cabeça. 

 

2.2.2. O Princípio da Intangibilidade Qualitativa da Legítima 

Como se observou supra, alguns autores defendem que a norma prevista 

no artigo 48.º, n.º 1, nos termos da qual, aos interessados, é atribuída a 

possibilidade de deliberarem sobre determinadas matérias, designadamente, 

sobre a composição dos quinhões hereditários, independentemente da proporção 

da quota, põe em causa o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, 
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porque este princípio confere, aos legitimários, a faculdade de estes reclamarem o 

preenchimento dos seus direitos com bens hereditários à sua escolha49. 

Este princípio resulta do artigo 2163.º, do CC, do qual se retira a proibição 

do preenchimento da quota, pelo de cuius, contra a vontade do herdeiro e, ainda, a 

proibição da sua oneração com encargos de qualquer natureza.  

 Um dos aspectos centrais deste princípio, como evidencia DUARTE 

PINHEIRO, prende-se com a não conformação do legitimário no âmbito de um 

acto unilateral (v.g., de preenchimento da legítima) praticado pelo de cuius, pois 

a diferença entre tangibilidade e intangibilidade qualitativa assenta na negação 

ou no reconhecimento ao legitimário do direito de não se conformar com um acto 

unilateral de concretização da sua quota com bens determinados, sem ser privado 

dos seus direitos sucessórios50. 

Em primeiro lugar, a intangibilidade qualitativa da legítima compreende as 

seguintes gradações: numa manifestação mais intensa, o de cuius não tem 

liberdade de disposição a título gratuito, à semelhança do direito germânico 

inicial; num grau inferior, o de cuius tem liberdade de disposição, mas todas as 

suas liberalidades devem ser imputadas na quota disponível; por último, o de 

cuius pode fazer liberalidades imputáveis na legítima, contudo, é reconhecido, ao 

legitimário, o direito de não se conformar com um acto unilateral de 

concretização da sua quota legitimária com bens determinados, ou seja, a 

consagrada no nosso ordenamento jurídico51.  

Em segundo lugar, o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, 

resultante da designação legitimária, tem expressão nos artigos 2163.º, 2164.º e 

2165.º, todos do CC, que à luz destas disposições, o de cuius não pode, contra a 

vontade do legitimário, substituir a sua legítima por uma deixa testamentária, 

                                                           

49 Neste sentido, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 312. O itálico é nosso. 
50 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996: “É preciso que o legitimário fique impedido de 
reclamar a sua legítima se não se conformou com um acto unilateral de preenchimento da mesma, 
praticado pelo autor da sucessão”, pp. 187-188; cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues 
Silva, ob. cit., 2016, p. 55. O itálico é nosso. 
51 Assim, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 312. 
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preencher a quota legitimária do mesmo com bens determinados ou onerá-la 

com encargos de qualquer natureza52.  

Por sua vez, o legado por conta da legítima consiste numa deixa por conta 

da quota hereditária, cujo recorte se extrai de uma interpretação a contrario do 

artigo 2163.º53. O testador pode, aqui, designar os bens que devem preencher a 

quota do sucessível legitimário, caso este consinta nesse preenchimento54, após a 

abertura da sucessão. 

Trata-se, no fundo, de um herdeiro55, como salienta PAMPLONA CORTE-

REAL, não apenas por a lei, assim, o designar, como também porque, da 

expressão legal “preencher”, resulta que os bens determinados são atribuídos ao 

sucessível legitimário para perfazerem a respectiva quota legitimária, se ele 

aceitar o legado.  

Para GALVÃO TELLES, o interessado terá a qualidade de herdeiro-

legatário56, pois que, é herdeiro enquanto tem direito à legítima e legatário 

enquanto tem direito a vê-la preenchida, pelo menos parcialmente, com 

determinados bens, ou seja, existe uma “simultaneidade de legítima e legado – a 

legítima como forma, o legado como conteúdo”57, que teve, também, a adesão de 

CARVALHO FERNANDES58. 

                                                           

52 Neste sentido, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 166. 
53 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 281; GALVÃO TELLES, Inocêncio, “Legado por 
conta da legítima e em substituição da legítima (Estudo de Direito Luso-Brasileiro)”, in O Direito, 
Ano 121, vol. II, Lisboa, 1989 (pp. 239-250), pp. 239 e ss; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, ob. cit., p. 
245. O itálico é nosso. 
54 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 282. 
No mesmo sentido, DANIEL MORAIS entende que o artigo 2163.º, do CC, ao prever que o testador 
não pode designar os bens que devem preencher a legítima contra a vontade do herdeiro, retira-se 
a contrario que o pode fazer, se houver acordo do herdeiro, devendo considerar-se válido o legado 
por conta da legítima, cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., 2005, p. 171. 
O autor da herança pode determinar os bens que irão compor a quota do herdeiro, quer 
legitimário, quer legítimo, cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, ob. cit., p. 283; cfr. GALVÃO TELLES, 
Inocêncio, ob. cit., 1989: “O que significa obviamente que pode proceder a tal designação desde 
que o herdeiro com ela concorde”, p. 245. 
55 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 282. 
56 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989, p. 247. 
57 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989, pp. 244 e 247; Em sentido diverso, cfr. MORAIS, 
Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, “Do concurso de regimes aplicáveis às liberalidades com 
relevância sucessória – a Herança ex re certa: o legado por conta da quota”, in Lex Familiae – 
Revista Portuguesa de Direito da Família, [aprovado para publicação]: “O sucessor é herdeiro e 
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Como sufragou DANIEL MORAIS59, parece inegável o reconhecimento da 

função particional60 deste instituto, no Direito português – como é salientada por 

certa doutrina, no Direito italiano – se na herança ex re certa um herdeiro vir a 

sua quota preenchida com bens determinados, por esta ser a finalidade última da 

partilha. A par da referida função, evidenciou GALVÃO TELLES que “há uma 

individualização de bens da legítima, feita a priori por testamento e não a 

posteriori por partilha”61. 

No caso de repudiar, o legado por conta manterá o direito à legítima, 

enquanto quota abstracta, e ao seu preenchimento, de acordo com a sua vontade, 

pelos bens que lhe pertencerem na partilha62. O herdeiro legitimário conserva, na 

totalidade, o seu direito à legítima, bem com o poder de a integrar como quiser, 

pelo que, “por força disso mesmo, conserva todas as inerências do seu estatuto de 

herdeiro (v.g. acrescer sobre co-herdeiros legitimários)”63.  

Ainda, sendo a legítima qualitativamente intangível, o sucessível 

legitimário reserva sempre o direito ao quanto e ao como da sua legítima 

                                                                                                                                                                          

legatário, e não meramente herdeiro, ou herdeiro-legatário. Há um caso particular de legado e não 
um caso particular de herança”, 2.2.1, in fine. 
58 Cfr. CARVALHO FERNANDES, Luís A., ob. cit., p. 437. 
59 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., [aprovado para publicação], 2.2.1. 
60 No direito italiano, como defende MENGONI, este instituto assume a uma função particional, 
cfr. MENGONI, Luigi, “L´istituzione di erede «ex certa re» secondo l´art. 588.º, comma 2.º, C.C”, in 
RTDPC, Giuffrè, 1948 (pp. 740 e ss), pp. 760-762; em sentido inverso, BARBA defende que o 
instituto em causa não visa o preenchimento da quota, mas antes a determinação de uma quota 
abstracta, cfr. BARBA, Vicenzo, “Istituzione ex re certa e divisione fatta dal testadore”, in RDC, I, 
2012, p. 84. 
No ordenamento jurídico italiano, o testador pode realizar disposições mortis causa com um 
intuito particional, como por exemplo, preencher a quota atribuída ao herdeiro com bens 
determinados ou, ainda, a divisione d´ascendente, na qual o de cujus, mais do que meras 
indicações sobre a partilha, faz a própria partilha de modo unitário, respectivamente, artigos 733.º, 
n.os 1 e 3 e 734.º, n.º 4, ambos do Código Civil italiano. Para MENGONI, a situação retratada neste 
último caso assenta num desenvolvimento da possibilidade atribuída ao testador no artigo 588.º, 
n.º 2. Assim, cfr. MENGONI, Luigi, “L´istituzione (…)”, ob. cit., p. 762. 
No entanto, deve ter-se presente que o artigo 733.º, esteve na base do artigo 608.º, do Código Civil 
suíço, que consagrava já, a possibilidade de o autor da sucessão poder dispor sobre a partilha, 
mediante disposições específicas nesse sentido, tratando-se de uma disposição por morte 
autorizada pelo numerus clausus existente no direito suíço, cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt 
Rodrigues Silva, ob. cit., [aprovado para publicação], 2.1. 
61 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989, p. 243. 
62 Neste sentido, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, pp. 298 e 299. 
63 Id. ibidem. 
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subjectiva. No entanto, o legado por conta da legítima não põe em causa o quanto, 

por os bens atribuídos pelo de cuius visarem, unicamente, concretizar o 

respectivo quinhão e, se o valor for inferior ao da legítima, pode o mesmo exigir a 

diferença64. 

Também, o artigo 2165.º, n.º 2, do CC, confere ao legitimário a faculdade de 

aceitar a legítima por preencher em vez de abdicar dela, adquirindo, assim, um 

legado que a substitui65. Por isso, a aceitação deste legado implica a perda do 

direito à legítima, estando em causa, como afirma, DUARTE PINHEIRO “um 

legado incompatível com a legítima, uma vez que a aceitação da legítima envolve 

a perda do direito ao legado”66 (artigo 2165.º, n.º 2, do CC). Não se decidindo pelo 

repúdio, tem de escolher entre aceitar o legado em substituição ou aceitar a 

herança. 

Refere o citado autor que se trata de um legado, “porque se traduz na 

atribuição, por testamento, de um bem determinado ou do direito de usufruto, 

que não se destina a integrar uma quota (mas a substituí-la) – art. 2030.º, n.os 2 e 

4”67, do CC, concluindo, deste modo, que o “aceitante do legado em substituição 

da legítima não é herdeiro, mas legatário – sucede em bens certos e não tem 

direito à quota legitimária”68.  

Visando, portanto, o legado em questão substituir toda a quota 

hereditária, para DUARTE PINHEIRO, o beneficiário é, então, um legatário 

testamentário, porque, uma vez aceite o legado, opta pelo título testamentário 

que é incompatível com o título legal69. “A relação de alternatividade desenha-se 

entre vocação legitimária e vocação testamentária”70. 

                                                           

64 Diferentemente do instituto do legado em substituição da legítima (artigo 2165.º), cfr. 
PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 299. 
65 Assim, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 289. 
66 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 290. 
67 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996, pp. 205 e 232. Mais defende que “(…) o legado em 
lugar da legítima é um legado testamentário cuja aceitação retira ao beneficiário a possibilidade 
de suceder enquanto herdeiro legítimo”, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, pp. 292 e 293. 
68 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996, pp. 205 e 232; OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, ob. 
cit.: “o legitimário não recebe a legítima, preenchida embora desta ou daquela maneira: recebe um 
legado em que se esgotará toda a sua posição”, p. 384. 
69 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 292. 
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Nesta sede, importa, ainda, realçar a admissibilidade da instituição 

testamentária tácita do legitimário designado legatário em substituição no 

quantum a que teria direito enquanto sucessível legítimo, como concebeu 

REMÉDIO MARQUES71. 

PAMPLONA CORTE REAL, sublinha que a essência da figura se reconduz a 

uma opção72, numa alternativa que é colocada ao sucessível legitimário, pelo de 

cuius, razão pela qual considera que este instituto jurídico constitui uma restrição 

ao princípio da intangibilidade da legítima, pelo facto de o de cuius poder, v.g., 

ver aumentada a sua margem quantitativa de livre disposição, confiando na 

aceitação de legados em substituição de valor inferior ao da legítima do 

beneficiário73. 

Não deixa, porém, de ser verdade que o princípio da intangibilidade 

qualitativa da legítima permite que o sucessível legitimário repudie o legado, 

mantendo, assim, o direito à legítima.  

No entanto, sufragando o entendimento de DUARTE PINHEIRO, se aceitar, 

não só adquire a posição jurídico-sucessória de um legatário, como também se 

sujeita a quaisquer possíveis disparidades de valor do legado e da legítima, uma 

vez que, se o valor do bem ou bens determinadamente atribuídos for inferior ao 

da legítima subjectiva74, perderá, consequentemente, o sucessível legitimário, o 

direito à diferença75.  

                                                                                                                                                                          

Numa outra perspectiva, ao nível do direito italiano, AZZARITTI, defende que, ao legitimário a 
quem é atribuído um legado em substituição, cabe optar entre duas vocações testamentárias, uma 
a título particular e outra a título universal, cfr. AZZARITTI, Giuseppe, “Il legato in sostituzione di 
legittima”, in GI, 1965, I, 2 (pp. 313 e ss.), pp. 316-317.  
70 DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996, p. 213 (nota 587); Para este autor, o legado em 
substituição da legítima é um legado testamentário e aquele que o aceita não é um sucessor 
legitimário”, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 1996, p. 226. 
71 Cfr. REMÉDIO MARQUES, J.P., «Legados em substituição de legítima e o problema do 
esgotamento da posição hereditária dos “legatários” instituídos», B.F.D.U.C., vol. LXXVII, 
Coimbra, 2001 (pp. 211-290), pp. 265-267. 
72 cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 301; cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 
2017, p. 289. 
73 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 288. 
74 Por sua vez, o legitimário pode optar pela aceitação de um legado de valor inferior à legítima 
para adquirir um bem que tenha para si, por exemplo, um interesse especial ou para evitar uma 
partilha morosa. Diversamente, se estiver em causa um valor superior à legítima, opera o direito 
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Apresentados os preceitos legais que atendem ao princípio sub judice, 

cabe, agora, atender ao seu alcance.  

 

2.2.2.1.  O Princípio da Intangibilidade Qualitativa da Legítima: um 

princípio enfraquecido no Direito Sucessório Português? 

Face ao nosso Direito, como salientam alguns autores, em especial, 

PAMPLONA CORTE REAL, a vertente quantitativa apresenta uma expressão legal 

mais significativa do que a vertente qualitativa, o que, a seu ver, contribuiu para o 

desvanecimento do princípio da intangibilidade da legítima76.  

Encontrando-se vedado, ao autor da sucessão, o preenchimento da legítima, 

bem como a imposição de encargos sobre a legítima contra a vontade do herdeiro 

legitimário, como sustenta PAMPLONA CORTE-REAL, “a nossa lei só parece 

admitir três tipos de intromissão, em termos qualitativos, na composição e 

preenchimento da legítima”77: as doações em vida, designadamente, se 

colacionáveis (artigos 2104.º e ss., do CC); o legado por conta da legítima, previsto 

no artigo 2163.º, do CC, e feita corresponder à figura da herança ex re certa, e, 

                                                                                                                                                                          

de representação ou o direito de acrescer no âmbito da sucessão legítima, cfr. DUARTE PINHEIRO, 
Jorge, ob. cit., 2017, p. 292.  
Inversamente, no Direito italiano, o valor (superior ou inferior) do legado releva ao nível da 
imputação. Se o valor do legado exceder o valor da legítima, será o mesmo imputado na quota 
indisponível (artigo 551.º, do Código Civil italiano), cfr. SCALABRINO, Ubaldo, Le Quote di Eredità 
nella Successione Legittima e Testamentaria – con quadro delle quote di riserva e della disponibile e 
quadro dei chiamati all´eredità nella successione legittima, colaboração de Antonio Cicu, 3.ª 
Edição, Milano, Giuffrè, 1966, p. 55. 
75 Neste sentido, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 301. 
76 No Código de Seabra, CUNHA GONÇALVES considerou o princípio em causa inexistente, cfr. 
CUNHA GONÇALVES, Luís da, Tratado de Direito Civil em Comentário ao Código Civil Português, 
vol. IX, Coimbra, Coimbra Editora, 1934, pp.754-757; Em sentido contrário, PIRES DE LIMA, 
Fernando A., ob. cit., pp. 19 e ss. e 67 e ss; PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 326; 
PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989: “Por isso Cunha Gonçalves, Galvão Telles (ao 
tempo) e A. Carlos Lima negavam a existência de uma protecção qualitativa da legítima à luz do 
Código de Seabra”, pp.841 e 885; Neste sentido, cfr. LOBO XAVIER, Rita, ob. cit.: “É mais clara a 
expressão legal da intangibilidade quantitativa, sendo hoje opinião doutrinal corrente que a 
intangibilidade qualitativa está muito atenuada em face da própria liberdade do causante de 
dispor em vida e por morte”, p. 37. 
77 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 884; cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, 
ob. cit., 1989, p. 884. 
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ainda, o legado em substituição da legítima (artigo 2165.º, do CC) – todas elas 

cautelosamente admitidas no pressuposto da adesão específica do legitimário78. 

Explica o mencionado autor que, na sua articulação com a livre disposição 

patrimonial, por morte e em vida, não deve, tal princípio, afirmar-se sem 

restrições, ao abrigo do disposto no artigo 2163.º, do CC. Em primeiro lugar, 

porque a imputação do donatum na legítima, por via da colação ou não, tange a 

protecção qualitativa da legítima79. 

Segundo, porque a doação pode estar onerada com encargos e, qualquer 

que seja o seu valor à data da abertura da sucessão, mesmo que menor que o da 

legítima subjectiva, a referida doação é imputada nesta, pelo seu valor líquido, 

traduzindo-se, isto, numa relativa oneração da legítima (artigo 2163.º, do CC)80, 

ainda que caiba sempre ao legitimário o direito à eventual diferença a perceber 

do relictum. 

Terceiro, porque há liberalidades em vida imputáveis na legítima que não 

correspondem, em sentido técnico, a uma verdadeira doação, não observando 

natureza contratual, v.g., despesas sujeitas a colação (artigos 2162.º, n.º 1 e 2110.º, 

n.º 1, ambos do CC).  

Tal como referido supra, em vez de o sucessível legitimário suceder numa 

quota correspondente à sua parte da herança, o autor da sucessão pode, antes, 

determinar que lhe seja atribuído um legado por conta da quota destinado a 

preencher o seu quinhão hereditário, procedendo a uma especificação dos bens 

que, no todo ou em parte, hão-de integrar o conteúdo da legítima, ou um legado 

em substituição da legítima. 

Relativamente a esta última faculdade, como destaca DUARTE PINHEIRO, 

“o testador pode deixar o legado para atribuir a um sucessível legitimário bens 

que julgue mais conformes ao interesse deste, para conservar o prestígio familiar, 

para manter inacta uma unidade económica e entregá-la ao sucessível legitimário 

                                                           

78 Id. ibidem. O itálico é nosso. 
79 Assim, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, pp. 884 e 885. 
80 Neste sentido, id. ibidem. O itálico é nosso. 
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mais preparado, para tornear alterações legislativas na área da sucessão 

legitimária, para evitar que um sucessível legitimário entre na comunhão 

hereditária e na partilha ou para avantajar uns sucessíveis legitimários em 

detrimento de outros”81. 

Também assume especial relevo, o instituto da partilha em vida, que 

contempla situações em que os legitimários não donatários vêem a sua legítima 

ou parte hereditária satisfeita por via de tornas em dinheiro, exigíveis em vida do 

doador partilhante (artigo 2029.º, do CC) – defendendo PAMPLONA CORTE-REAL 

que a partilha em vida se traduz numa renúncia à intangibilidade qualitativa da 

legítima, intangibilidade que, na verdade, qualquer doação em vida, a 

legitimários prioritários, também implica82. 

Neste tocante, é de salientar, ainda, o instituto da partilha post mortem, 

onde as tornas em dinheiro são uma forma de realizar a composição das quotas, 

em termos quantitativamente correctos, no caso dos bens doados, legados ou 

licitados se encontrarem em excesso83. 

                                                           

81 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit.,1996, p. 231. O itálico é nosso. 
82 Assim, conclui PAMPLONA CORTE-REAL, em jeito de resposta à questão de saber “(…) se a 
partilha em vida não implicaria, da parte dos sucessíveis legitimários intervenientes, uma 
renúncia em vida, não só à intangibilidade qualitativa da respectiva legítima, como ainda a 
eventual igualação ou colação, no caso de valorização de certo ou certos bens partilhados, como 
até à própria redução por inoficiosidade, se tal valorização, por vultosa, pudesse ofender a 
legítima. Ou seja: a partilha em vida (…) dir-se-ia ter um cariz tendencialmente definitivo, 
sucessoriamente relevante, salvo a superveniência de um outro herdeiro legitimário (n.º 2). O que 
significa que o objecto da partilha em vida seria, em princípio, sucessoriamente respeitado, 
qualquer que fosse o valor dos bens à data da abertura da sucessão, somente podendo dar azo à 
exigência de tornas pelo sobrevindo herdeiro legitimário (v.g., no caso de filiação, adopção, acção 
de investigação, casamento, etc.), único reflexo post mortem da partilha em vida”, cfr. PAMPLONA 
CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, pp. 323-325. 
Em todo o caso, o mesmo autor considera que “não parece, pois, possível afirmar-se que o teor da 
partilha em vida, no caso de não surgirem outros herdeiros legitimários, seja intocável, por 
envolver uma aquiescida igualação (ou proporção) em função das quotas que nos bens 
partilhados couberam aos intervenientes, e, consequentemente, uma renúncia da sua parte não só 
à intangibilidade da legítima, como também, à colação e ao direito de redução de liberalidades 
inoficiosas. (…) tal renúncia seria até nula, face ao teor inequívoco do art.º 2170.º, CC, que a veda”, 
id. ibidem. 
83 Neste sentido, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, pp. 885 e 886. Actualmente, 
na Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, que aprovou o RJPI, os artigos 60.º e 61.º, estabelecem esta 
correspondência com a lei pretérita (artigo 1376.º, do CPC revogado). 
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Para além das doações, o princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima é, de uma outra forma, posto em causa, pelo facto de o autor da sucessão 

poder dispor livremente, por testamento, v.g., instituindo legados a terceiros ou 

aos legitimários (imputáveis ou não na legítima), os quais, uma vez aceites, 

restringem qualitativamente o alcance da partilha84.  

Porém, ponderados os princípios que regem o nosso Direito das Sucessões 

e, ainda, critérios como a liberdade de dispor em vida e por morte, a relevância da 

vontade do autor da sucessão, o princípio do aproveitamento dos negócios 

jurídicos e de economia processual efectuados pelo de cuius, tal como a inter-

relação das liberalidades efectuadas, PAMPLONA CORTE-REAL concluiu que «a 

imputação das liberalidades feitas pelo de cuius está orientada pelo objectivo de 

as preservar, de acordo com um sentido de conjunto, de forma a corresponder à 

sua “vontade global”»85. 

Com efeito, para as alcançar, afigura-se necessário superar algumas 

afirmações tradicionais relativas à sucessão legitimária que “minimizam o dogma 

da vontade no âmbito do legitimário”86, uma vez que o objectivo do sistema seria 

assegurar sempre a porção disponível do de cuius, tendencialmente intocável 

pelas doações feitas em vida dos legitimários prioritários, cabendo-lhes, em 

primeiro lugar, proceder à imputação na quota indisponível e só depois na quota 

disponível. 

Posto isto, sobre o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, 

PAMPLONA CORTE-REAL entende estar em causa um princípio que se contradiz a 

si mesmo, porque, se o autor da sucessão deixar um legado por conta da quota ou 

em substituição da legítima a um sucessível legitimário, este poderá ou não 

aceitá-lo, sem perda, neste último caso, do respectivo direito à quota 

legitimária87.  

                                                           

84 Assim, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 886. 
85 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, ob. cit., 2016, p. 352; PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, pp. 
1068-1069. 
86 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 1080. 
87 Assim, cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 329. 
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Mas aceitando, de acordo com o que este autor entende, os demais co-

herdeiros legitimários podem ficar restringidos no âmbito em que possa operar o 

princípio da intangibilidade da legítima, tendo em conta o valor do legado88.  

Por fim, conclui que “há que admitir o relativo desvanecimento do princípio 

da intangibilidade qualitativa da legítima, que já desde o Código de Seabra, mas 

principalmente a nível de direito comparado surge apontado como um mero 

flatus vocis”89. 

Em sentido diverso, DUARTE PINHEIRO entende que “apesar de tudo, não 

se deve negar o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima e a sua 

projecção no preenchimento da quota do legitimário”90, dado que “o direito 

positivo português consagra uma fórmula moderada do princípio da 

intangibilidade qualitativa” 91.  

Na senda da tese defendida por DUARTE PINHEIRO, DANIEL MORAIS92 

considera a possibilidade da concretização indirecta da quota do legitimário, por 

via das liberalidades por conta da legítima a favor de outros (doações ou legados), 

não sendo, nessa medida, afectado o princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima.  

Se assim não fosse, a intangibilidade qualitativa apenas se manifestaria 

onde não houvesse liberdade de disposição a título gratuito, explicando que, para 

preencher, indirectamente, a quota do legitimário, basta fazer a terceiros 

liberalidades por conta da quota disponível, subtraindo os bens ao relictum 

livre93. 

                                                           

88 Vide PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, pp. 333-334; PAMPLONA CORTE-REAL, 
Carlos, ob. cit., 1989: “Torna-se óbvio que o dito princípio da intangibilidade qualitativa (artigos 
2163.º e 2165.º) se desdiz a si próprio, na óptica dos demais legitimários”, p. 887. 
89 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 889; PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. 
cit., 2012: “(…) acresce que, em vários preceitos do Código, se desvanece a preocupação da 
protecção, sob a óptica qualitativa, do sucessível legitimário”, pp. 333-334. 
90 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 312. 
91 Id. ibidem. Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit.,, 1996, p. 190. 
92 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., 2016, pp. 56 e 57. O itálico é nosso. 
93 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., 2016, p. 57. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 28 

Na verdade, como faz notar OLIVEIRA ASCENSÃO94, “se o testador não 

pode, directamente, preencher a legítima contra a vontade do legitimário, não 

deixa de poder dispor de vários meios que lhe proporcionam, indirectamente, 

atingir aquele objectivo”95, o que, neste tocante, não inquina o princípio 

estabelecido no artigo 2163.º, do CC, por não implicar nenhum negócio de 

especificação de bens cujos efeitos se imponham ao legitimário. 

Ainda, para DANIEL MORAIS, os artigos 2029.º, n.º 2, e 2174.º, n.º 2, 2.ª 

parte, do CC, por assumirem carácter excepcional, confirmam o princípio da 

intangibilidade qualitativa. No entanto, não deixa de reconhecer que um dos 

grandes méritos da tese defendida por PAMPLONA CORTE-REAL foi demonstrar a 

relatividade da intangibilidade qualitativa da legítima, pese embora, tal como 

DUARTE PINHEIRO, entenda que o nosso direito consagra uma fórmula moderada 

do princípio da intangibilidade qualitativa96. 

Também OLIVEIRA ASCENSÃO se pronunciou sobre a posição de 

PAMPLONA CORTE-REAL, afirmando que a respectiva conclusão é contra legem, 

atenta a imperatividade do artigo 2163.º, do CC, sufragando, antes, o 

entendimento de DUARTE PINHEIRO97. 

CRISTINA COELHO98, na perspectiva de que é a vontade do autor da 

sucessão que dá os critérios da imputação de liberalidades, coincide com a de 

PAMPLONA CORTE-REAL, porém, diverge da sua opinião, nomeadamente, no que 

respeita à ideia de que a imputação das liberalidades feitas a legitimários 

prioritários na quota disponível poderia pôr em causa a liberdade de disposição 

                                                           

94 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “O Preenchimento pelo autor da sucessão da quota do 
herdeiro”, in Direito e Justiça, Vol. XIV, Tomo 1, Separata, Lisboa, 2000, pp. 28-30.  
95 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “O Preenchimento…”, ob. cit.: “Todavia, estes processos 
indirectos, por mais efectivos, podem também ser desvalorizados, considerando-se que a 
determinação dos bens feita é apenas de facto. Tudo resulta da circunstância contingente de não 
haver outros bens na herança, além daqueles que restaram para o legitimário; ou da circunstância 
(…) de só aquele beneficiário ter repudiado”, pp. 29 e 30. O itálico é nosso. 
96 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., 2016, p. 57. 
97 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito Civil…, ob. cit., p. 368. 
98 Cfr. COELHO, Cristina, “A Imputação de Liberalidades feitas ao cônjuge do autor da sucessão”, 
in António Menezes Cordeiro, Luís Menezes Leitão, Januário da Costa Gomes (org.), Estudos em 
Homenagem ao Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, Vol. IV – Novos Estudos de Direito 
Privado, Coimbra, Almedina, 2003 (pp. 527-572), pp. 557 e 558. 
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por morte, uma vez tal imputação só se verificar a título subsidiário e supletivo, 

apoiando-se no disposto no artigo 2114.º, n.º 1, do CC, não havendo lugar a 

colação. 

PAULA BARBOSA99, também apontou algumas críticas ao pensamento de 

PAMPLONA CORTE-REAL, demonstrando, expressamente, que a imputação se 

traduz num negócio jurídico mortis causa unilateral e que a sua determinação 

tem sempre por base a vontade do autor da sucessão, tendo este total liberdade 

na determinação dos critérios particionais da sua herança.  

À luz do mesmo entendimento de PAMPLONA CORTE-REAL, R. LOBO 

XAVIER100 vem sublinhar que o princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima pode ser esvaziado, porque a legítima pode ser parcial ou integralmente 

satisfeita através de legados nela imputáveis.  

Isto porque, os artigos 2163.º e 2165.º, ambos do CC, não impedem a 

existência de situações em que um legado feito a um herdeiro legitimário, e que 

exceda o valor da quota disponível, tenha de ser imputado na quota indisponível 

– evitando situações de redução por inoficiosidade, que poriam em causa a 

vontade real do testador, globalmente ponderada, mantendo-se assim os 

negócios jurídicos por ele efectuados101.  

Não obstante, chama, ainda, a atenção para o facto de “a vontade do autor 

da sucessão poder tornear as restrições impostas à sucessão legitimária, 

destinando os bens a quem pretender, através de actos inter vivos, tendo em 

conta critérios de natureza puramente pessoal ou mesmo procurando eficácia na 

sua gestão”102.  

                                                           

99 Cfr. BARBOSA, Paula, Doações entre cônjuges – enquadramento jus-sucessório, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2008, pp. 332 e ss. 
100 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, ob. cit., pp. 37 e 38; LOBO XAVIER, Rita, “Notas para a renovação da 
sucessão legitimária no direito português”, in Estudos em Homenagem ao Professor Doutor Carlos 
Pamplona Corte-Real, Coimbra, Almedina, 2016 (pp. 351-372), p. 353. 
101 Neste sentido, cfr. LOBO XAVIER, Rita, “Notas para a renovação…”, ob. cit., p. 353. 
102 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, Planeamento Sucessório…, ob. cit., p. 39; LOBO XAVIER, Rita, “Notas 
para a renovação…”, ob. cit., p. 354; cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 66. O 
itálico é nosso. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 30 

Na actual sociedade parece, pois, discutível a rígida disciplina que rege a 

sucessão legítima e a sucessão legitimária, pondo em crise o princípio da 

igualdade, na medida em que a imperatividade sucessória é em si mesma uma 

fonte de desigualdade103. Todavia, o princípio da liberdade de disposição tem 

vindo a assumir um papel de maior relevância, por se entender que, ninguém 

melhor do que o próprio de cuius, decidiria tão bem o destino a dar aos bens que 

lhe pertencem.  

Pelo que foi exposto, não cabendo aqui uma análise exaustiva dos 

institutos que afectam e, de certa forma, restringem o princípio da 

intangibilidade da legítima, na sua vertente qualitativa, por nossa parte, não 

podemos concluir que se verifica um enfraquecimento do mesmo à luz do Direito 

Sucessório português, apenas por existirem, na lei substantiva, restrições que, 

apesar de limitarem o seu alcance nas situações a que respeitam, denotam 

somente a relatividade do princípio previsto na lei.  

Tal como aludido supra, por PAMPLONA CORTE-REAL, a nossa lei só 

parece admitir, em termos qualitativos, três tipos de intromissão na composição e 

preenchimento da legítima, designadamente, as doações em vida, o legado por 

conta da quota e o legado em substituição da legítima, que não colocam em crise 

o seu núcleo essencial, pelos fundamentos que passamos a explicitar. 

Nas doações em vida, mesmo que a doação possa estar onerada com 

encargos (artigo 2163.º, do CC) e o respectivo valor seja inferior ao valor da 

legítima subjectiva, ao legitimário assiste sempre o direito à eventual diferença a 

perceber do relictum. Neste âmbito, devemos ter presente que, antes da abertura 

da sucessão, o autor da sucessão não consegue atribuir ao donatário, um direito 

pleno inimpugnável sobre os bens doados, pois que, até esse momento, é precária a 

eficácia da generalidade das doações em vida104. 

                                                           

103 Assim, “(…) inheritance is in itself a source of inequality”, cfr. CASTELEIN, Christoph, FOQUÉ, 
René and VERBEKE, Alain, Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society: Five Perspectives, 
(trad. René Foqué and Alain Verbeke), Antuérpia, Intersentia, 2009, pp. 28-32. 
104 Neste sentido, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 172. 
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A agregação do donatum, ao cálculo da legítima deve ser entendida como 

uma forma de garantia da posição hereditária do legitimário105, assim como as 

doações imputáveis na legítima não põem em causa a qualidade de herdeiro do 

legitimário, por este deter o título de herdeiro legitimário e o de donatário, 

havendo, como tal, uma justaposição de títulos. 

Relativamente ao legado por conta da quota e ao legado em substituição da 

legítima, como afirma GALVÃO TELLES, no primeiro, o interessado tem, em 

qualquer caso, assegurado o valor integral da legítima, porque, se o legado fica 

aquém desse valor, assiste-lhe direito à diferença e, no segundo, o interessado, 

optando pelo legado, nada pode pretender como complemento, uma vez que 

deixa de ter direito à legítima. Ele, quantitativamente, ou perde ou ganha, ou seja, 

perde se o legado valer menos do que a legítima, ganha na hipótese inversa106.  

PEREIRA COELHO ilustra-o da seguinte forma: “tal como no legado por 

conta da legítima, há aqui uma proposta do testador que o herdeiro pode aceitar 

ou não; a aceitação da proposta, porém, no legado em substituição da legítima, 

priva o legatário de exigir seja o que for como legítima, ainda que o valor do bem 

seja inferior”107.  

Entendemos, por isso, que assiste, ao sucessível, a possibilidade de este 

livremente decidir108, ponderando se aceita o preenchimento da legítima ou a sua 

substituição, considerando que ambos os legados não têm, necessariamente, de 

surgir conotados com a ideia de o respectivo valor ser inferior ao da valor da 

legítima. Muitas vezes, pode verificar-se o contrário, como demonstrou DUARTE 

PINHEIRO, supra. 

Acresce que, nos institutos do legado por conta e do legado em substituição 

da legítima, o sucessível legitimário não perde o direito à legítima, enquanto quota 

                                                           

105 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989, p. 982; MORAIS, Daniel de Bettencourt 
Rodrigues Silva, ob. cit., p. 157. 
106 Vide, GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989, pp. 244 e 249. O itálico é nosso. 
107 Cfr. PEREIRA COELHO, Francisco, ob. cit., pp. 323 e 324. O itálico é nosso. 
108 Entendendo que a intangibilidade da legítima é intangível, GALVÃO TELLES refere que o 
herdeiro é livre de a ela aderir ou não, podendo optar pela legítima, como decorre da lei, não 
havendo, por isso, qualquer violência para o herdeiro, cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 
1989, p. 243. 
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abstracta da herança, se, no entanto, não aceitar o legado que a preencha ou 

substitua.  

Mas, note-se que o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima não 

se circunscreve a uma faculdade de aceitar ou repudiar um legado por conta ou 

um legado em substituição da legítima. Um, destina-se a preencher a legítima e, 

outro, a substituí-la (artigos 2163.º e 2165.º, n.º 2, do CC), por isso, estamos em 

crer que, em qualquer dos casos, ela não deixou de ser indirectamente109 tida em 

conta pelo de cuius110, ainda que sob a observância de certos pressupostos a que 

respeitam esses institutos, objectivamente consentidos pela lei, reveladores de 

                                                           

109 No âmbito das liberalidades por conta da quota, DANIEL MORAIS considera a possibilidade de 
concretização indirecta da quota de um determinado legitimário, entendendo não se encontrar, 
por isso, afectado o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima. Assim, cfr. MORAIS, 
Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., 2016, pp. 56 e 57. O itálico é nosso. 
No direito italiano, CAPOZZI, no âmbito da figura do legado em substituição, ilustra bem o facto 
de o de cuius ter tido em conta que o legado se reportava à própria “quota di riserva”, cfr. 
CAPOZZI, Guido, Successioni e Donazione, Ferrucci, A., e Ferrentino, C., T. I, Giuffrè, 4.ª Edição, 
Milano, 2015, pp. 323 e ss. 
A função do legado em substituição da legítima é satisfazer os direitos do legitimário, defendendo, 
consequentemente, a sua imputação na quota disponível, cfr. CICU, Antonio, “Legato in conto o 
sostituzione di legittima ed usufrutto del coniuge supérstite”, in RTDPC, 1952 (pp. 183 e ss.), pp. 
190-193. Ainda, para MORELLO e TRABUCCHI, ao beneficiário do legado em substituição é 
concedido o direito potestativo de escolha entre a legítima e o legado, cfr. MORELLO, Umberto, 
“Accettazione o preferenza del legato in sostituzione di legittima”, in FI, 1964, I, pp. 1210 e ss. 
Alguns autores também defendem que resultado idêntico pode ser atingido pelo testador 
operando, por assim dizer, negativamente, isto é, estabelecendo que determinados bens não 
devem constituir a quota de um herdeiro, cfr. BALESTRA, Lorenzo e MARZIO, Mauro di, 
“Successioni e Donazioni”, in Sapere Diritto, Collana diretta da Paolo Cendon, Milano, 2.ª Edição, 
CEDAM, 2014, p. 707.  
110 Sobre o instituto do legado por conta da legítima, OLIVEIRA ASCENSÃO ilustrou-o bem, da 
seguinte forma: “Ainda se está, na realidade, a atribuir uma quota, apenas o testador preenche 
essa quota antecipando a partilha entre os herdeiros”, cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito 
Civil…, ob. cit., p. 283. Na perspectiva do de cuius, cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989: 
“O que o autor da herança quer é que a vantagem representada pelo legado seja por conta da 
legítima ou em vez desta, de modo a manter-se quanto possível, no aspecto quantitativo, a 
igualdade dos vários herdeiros, mas alcançando-se ao mesmo tempo a desejada finalidade de 
subtrair determinado objecto às contingências da partilha, mediante encaminhamento 
testamentário para um dos interessados”, p. 241. 
Também o exemplificou DANIEL MORAIS: “(…) para a nossa doutrina resulta da interpretação da 
vontade do testador que este pretende atribuir a quota, visando os bens determinados apenas o 
seu preenchimento”, cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, “Do concurso de regimes 
aplicáveis às liberalidades com relevância sucessória – a Herança ex re certa: deixas categoriais 
dicotómicas que esgotam a totalidade da herança”, in Lex Familiae – Revista Portuguesa de Direito 
da Família, Coimbra, Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Ano 
12-13, n.os 23-26, 2015-2016 (pp. 23-42), p. 31. O itálico é nosso. 
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maiores ou menores vantagens, à legítima do sucessível. Por sua vez, a este último 

competirá, livremente, tomar a decisão mais adequada aos seus interesses. 

Vem confirmá-lo GALVÃO TELLES, ao afirmar que, nem o legado por conta 

da legítima, nem o legado em substituição da legítima ofendem o princípio da 

intangibilidade qualitativa da legítima, por ela ser qualitativamente intangível, no 

sentido de que o de cuius não pode fazê-la desaparecer, reduzi-la na sua extensão, 

atingi-la na sua plenitude, impondo-lhe encargos ou limites, nem afectá-la na sua 

composição ou conteúdo, que será fixado no momento da partilha111.  

Ainda nesta sede, concordamos, em especial, com OLIVEIRA ASCENSÃO, 

uma vez que a incidência qualitativa tem a sua expressão mais forte no artigo 

2163.º, do CC, e isto não implica que o autor da sucessão não possa determinar os 

bens que hão-de integrar o quinhão de um legitimário, no todo ou em parte, 

porque o seu pressuposto verificar-se-á, se o legitimário consentir na determinação 

que o de cujus realizou112. 

E, no caso do respectivo quinhão ficar totalmente preenchido por bens 

designados por este, diz o autor que “nunca é de presumir que o de cujus 

pretenda afastar a qualidade de herdeiro legitimário, mas tão-somente dar 

orientações sobre a partilha” 113 e, se ele não quiser ou não puder aceitar, o 

legitimário cuja quota foi, nesses termos, preenchida, goza do direito de acrescer. 

Como GALVÃO TELLES exemplificou supra, há uma individualização de 

bens que se destinam a preencher ou substituir a legítima, feita a priori por 

testamento e não a posteriori por partilha114.  

Noutra medida, deve ter-se em linha de conta, a partilha em vida que, para 

PAMPLONA CORTE-REAL representa uma renúncia à intangibilidade qualitativa 

                                                           

111 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989: “O cânone da intangibilidade da legítima 
mantém-se incólume, visto que o legado destinado a preencher ou a fazer as vezes da legítima não 
pode ser imposto ao herdeiro, sempre dependendo do seu assentimento”, p. 242. O itálico é 
nosso. 
112 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito Civil…, ob. cit., pp. 392-393. O itálico é nosso. 
113 Neste sentido, cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, Direito Civil…, ob. cit., pp. 390-394. 
114 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989, p. 243. 
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da legítima, sendo apenas válida, se nela se obtiver o consentimento de todos os 

legitimários conhecidos e existentes, à data115. 

Cabe, ainda, referir que as doações realizadas na partilha em vida podem 

ser revogadas, nos termos gerais, como afirma DANIEL MORAIS116, em virtude da 

decomposição legal da partilha em vida numa pluralidade de doações 

autonomizáveis. 

No que concerne à possibilidade de o testador poder dispor livremente, no 

todo ou em parte, dos seus bens para depois da morte, por via testamentária117, o 

testador tem que ter sempre presente, tanto, os limites do sistema legal que 

atendem aos interesses tuteláveis por via dessa autonomia, como a sua vontade, 

no intuito de preservar a sua “vontade global”118, não de restringir o alcance da 

partilha em termos qualitativos, como frisou PAMPLONA CORTE-REAL. 

Numa perspectiva de superação de determinados “dogmas sucessórios-

legitimários”119, designadamente, a “intangibilidade qualitativa da legítima”, 

compreendemos o motivo pelo qual este ilustre Professor tenha procurado 

demonstrar o limitado alcance do princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima, reconhecendo a tendência para o direito à legítima ser, cada vez mais, 

considerado na sua vertente quantitativa.  

A nossa perspectiva coincide com a posição de DUARTE PINHEIRO, na 

medida em que “o nosso direito positivo consagra uma fórmula moderada do 

                                                           

115 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 172. O itálico é nosso; MORAIS, Daniel de 
Bettencourt Rodrigues Silva, Doações em Vida com Finalidades Sucessórias, Cascais, Princípia, 
2017, pp. 97-98. 
116 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, Doações em Vida…, ob. cit.: “Tais doações 
podem ser revogadas por motivo de ingratidão”, p. 94. O itálico é nosso. 
117 Cfr. LOBATO GUIMARÃES, Maria de Nazareth, “Testamento e Autonomia (Algumas notas 
críticas, a propósito de um livro de Lipari)”, in Separata da Revista de Direito e Estudos Sociais, Ano 
XVIII, n.os1-4, Coimbra, 1972 (pp. 1-109): “O fim último do fenómeno sucessório é a atribuição dos 
bens de uma pessoa falecida a certos destinatários”, p. 109. 
118 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, “Notas para a Renovação…”, ob. cit., p. 352; PAMPLONA CORTE-REAL, 
Carlos, ob. cit., 1989, pp. 1068-1069. 
119 Tendo em conta aquilo que entendeu serem as incongruências do sistema sucessório 
português, o mesmo autor defendeu a implementação de um Direito Sucessório de cariz anglo-
saxónico, em que a liberdade de testar é a lei e o direito a alimentos à custa da herança, a 
salvaguarda social da situação de certos parentes. Destarte, actualmente, não se verifica, na 
Europa, nenhum direito nacional em que a liberdade de testar seja absoluta. 
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princípio da intangibilidade qualitativa da legítima”120, porque, mesmo verificados 

determinados casos, segundo os quais a lei prevê que o autor da sucessão possa 

determinar quais os bens que hão-de integrar o quinhão de um legitimário, ao 

legitimário é atribuída a possibilidade de consentir na determinação que o de cujus 

realizou.  

Em conformidade com o que temos analisado, conclui-se que, no Direito 

português, a dimensão imperativa da sucessão, pela sua amplitude, permite 

certos espaços de flexibilização121 da sucessão legitimária que são consentidos pela 

lei, ou seja, instrumentos que libertam o de cuius dos constrangimentos 

decorrentes da consagração de legítimas subjectivas, ou seja, meios indirectos de 

preenchimento da legítima122. 

Por fim, defendemos que não estamos perante um princípio enfraquecido, 

mas relativo123 aos casos cautelosamente admitidos na lei substantiva aludidos 

supra, que, apesar de poderem limitar o seu alcance, não colocam em crise o seu 

núcleo essencial: assegurar a faculdade dos herdeiros legitimários reclamarem o 

preenchimento dos seus direitos com bens hereditários à sua escolha. 

Para concluir, visto não estarmos perante um princípio enfraquecido, o 

busílis da questão está em saber se será possível aos co-herdeiros deliberar sobre a 

composição dos quinhões e independentemente da proporção da quota.  

 

2.2.2.2.  O Busílis da questão: poderão os co-herdeiros deliberar sobre 

a composição dos quinhões independentemente da proporção da quota? 

No âmbito do previsto na lei adjectiva, nos termos do artigo 48.º, n.º 1, da 

Lei n.º 23/2023, de 5 de Março, podem os co-herdeiros deliberar sobre a 

composição dos quinhões independentemente da proporção da quota.  

                                                           

120 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit.,, 1996, p. 190; DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 
312. 
121 Assim, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 288. 
122 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “O Preenchimento…”, ob. cit., p. 29. 
123 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989: “O princípio da intangibilidade não é, todavia, 
absoluto”, p. 242 (nota 1). 
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No entanto, como se analisou supra, se, por um lado, esta faculdade é 

permitida ao autor da sucessão, com respeito por determinados limites traçados 

pelas disposições substantivas, poderá, por outro, a questão colocar-se quanto aos 

co-herdeiros, ou seja, o que o testador não pode dispor livremente em 

determinadas circunstâncias, podem os co-herdeiros deliberar? De forma a dar 

resposta à problemática subjacente, cumpre atender às questões já aludidas no 

plano substantivo. 

Atento o facto de a norma substantiva (artigo 2163.º, do CC) conhecer 

restrições legais impostas ao testador (admitidas pela própria lei substantiva) e, 

consequentemente, o inerente princípio da intangibilidade qualitativa da legítima 

ser relativo, não encontramos nenhuma disposição na lei substantiva que atribua 

aos co-herdeiros semelhante faculdade, como sucedeu no RJPI. Trata-se de uma 

nova realidade jurídica, até então, estranha ao sistema sucessório português, 

restando-nos compreender se, e em que, medida nele se enquadra. 

Do ponto de vista do interesse do testador, há que ter em linha de conta 

que se trata do seu património, que em muito difere do interesse dos herdeiros124. 

Ainda assim, no âmbito de um processo de inventário em curso, tendo, por 

exemplo, o testador feito um testamento, no qual distribuiu a sua herança em 

vários legados, não significa isto que ele dispõe sobre a própria partilha, ou 

melhor, sobre os ditos legados na partilha, nos termos em que foram definidos no 

testamento, atendendo à possibilidade de deliberação sobre a composição dos 

quinhões hereditários, atribuída àquela maioria de dois terços dos titulares do 

direito à herança.  

Uma vez mais se reitera que é da própria lei adjectiva (Lei n.º 23/2013, de 5 

de Março) que decorre essa possibilidade, que permite que os sucessores 

deliberem sobre aquilo que se encontra vedado, pela lei substantiva, ao autor da 

sucessão. 

Em sede de partilha, conforme destaca DANIEL MORAIS, o regime legal 

mencionado parece, de facto, secundarizar a vontade do autor da sucessão, nem 
                                                           

124 Cfr. Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, pp. 85-86. 
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sequer respeitando a sua manifestação de última vontade125, concluindo, portanto, 

que se trata de um preceito que parece pôr em causa o princípio da intangibilidade 

qualitativa da legítima126. 

Em suma, releva, aqui, o pressuposto de que ao titular do património lhe 

importa apenas a perspectiva do destino do património após a sua morte127, sem se 

encontrar impedido de transmitir a sua propriedade, o que lhe é assegurado, pelo 

princípio do direito de dispor por testamento e pelo primado da sucessão 

testamentária128, ainda que se verifiquem limites ao seu exercício e restrições ao 

direito de propriedade, apenas visam tutelar a instituição família, 

nomeadamente, a sucessão legitimária.  

Situação distinta diz respeito ao interesse dos co-herdeiros no património 

do de cuius, que surge a partir da abertura da sucessão, designadamente, em 

relação à tutela dos seus direitos, sobretudo dos que são herdeiros legitimários, 

adquirindo com a aceitação, apenas o direito a uma quota da herança e, enquanto 

se mantiver a situação de indivisão, o seu direito não incide sobre bens 

determinados.  

“Só pela partilha – operação destinada a fazer cessar a indivisão – serão 

atribuídos a cada herdeiro, direitos sobre bens determinados”129, momento a 

partir do qual se questiona se, e em que, medida os co-herdeiros poderão 

deliberar sobre a composição dos quinhões de outros herdeiros. 

Ainda, no RJPI, pode suceder que o valor dos bens licitados e adjudicados 

a um dos herdeiros exceda o valor do seu quinhão, podendo os outros reclamar o 

seu direito a tornas em dinheiro, nos termos dos artigos 60.º e 61.º, ou 

                                                           

125 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, “Do concurso de regimes aplicáveis às 
liberalidades com relevância sucessória – a Herança ex re certa: o legado por conta da quota”, ob. 
cit., [aprovado para publicação], 2.4. 
126 Cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, “Do concurso de regimes aplicáveis às 
liberalidades com relevância sucessória – a Herança ex re certa: o legado por conta da quota”, ob. 
cit., [aprovado para publicação]: “(…) será caso para questionar se o âmbito da própria partilha não 
será o domínio por excelência dos sucessores e não do autor da sucessão, p. 2.4. 
127 Assim, cfr. LOBO XAVIER, Rita, Planeamento Sucessório…, ob. cit., p. 15. 
128 Deste modo, cfr. LOBO XAVIER, Rita, Planeamento Sucessório…, ob. cit., p. 23. 
129 Cfr. LOBO XAVIER, Rita, Planeamento Sucessório…, ob. cit.: “Ao invés dos legatários, que 
adquirem, com a aceitação, direitos sobre os bens a que foram nomeados”, pp. 15 e 30. 
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desigualdades nos lotes, ao abrigo do artigo 63.º, n.º 2, todos do RJPI, já não à 

possibilidade de os herdeiros reclamarem o preenchimento dos seus direitos com 

bens hereditários à sua escolha. 

Contudo, por, neste caso, estar em causa uma partilha para pôr termo à 

comunhão hereditária por óbito do autor da sucessão, não vemos por que não 

poderão ser os co-herdeiros a deliberar sobre determinadas matérias, 

nomeadamente na composição dos quinhões hereditários, mas já não 

independentemente da proporção da quota. 

Como tivemos oportunidade de referir supra, deliberar independentemente 

da proporção da quota, implica uma violação das normas substantivas que 

determinam os quinhões hereditários de cada herdeiro, que regulam a sucessão 

legal imperativa e a sucessão legal supletiva e, ainda, a regra do voto por cabeça. 

Não obstante, neste tocante, não estará também o princípio da intangibilidade 

qualitativa da legítima a ser violado? 

A relatividade do princípio da intangibilidade qualitativa da legítima em face 

de certos limites impostos ao testador, previstos na lei substantiva, não pode 

permitir que uma lei adjectiva de carácter instrumental (doravante, a norma 

prevista no artigo 48.º, n.º 1 da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março) viole o seu núcleo 

essencial que se traduz, in casu, na faculdade dos legitimários reclamarem o 

preenchimento dos seus direitos com bens hereditários à sua escolha. 

Por força de uma deliberação, levada a cabo pelos co-herdeiros que 

formam uma maioria de dois terços (presentes ou representados), sobre a 

composição dos quinhões hereditários independentemente da proporção da quota, 

deixam os restantes co-herdeiros (presentes em minoria ou ausentes), de se 

poderem pronunciar sobre o modo como pretendiam ver os seus quinhões 

preenchidos – restantes esses que poderiam, eventualmente, até ter direito a uma 

quota ou parte da herança maior do que os que procederam à deliberação em 

causa. 

Além disso, esta deliberação será tida em conta pelo Notário no momento 

em que profere o despacho sobre a forma da partilha (artigo 57.º, n.º 2, da dita 
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lei), que definirá a efectivação da partilha, atenda-se ao disposto no artigo 58.º, da 

lei supra.  

Mesmo que do despacho da forma da partilha seja admissível impugnação 

para o tribunal de 1.ª instância competente, nos termos do artigo 57.º, n.º 4, ou, 

por hipótese, houvesse lugar ao recurso de apelação da decisão homologatória da 

partilha, nos termos do artigo 66.º, n.º 3, que fundamentos assistiriam ao juiz, 

relativamente aos interessados presentes em minoria ou ausentes, se a mens legis 

expressamente consagrou uma maioria de dois terços dos interessados presentes 

ou representados e uma deliberação independentemente da proporção da quota?  

Mais, não percebemos, por isso, por que razão C. CÂMARA, C. CASTELO 

BRANCO, J. CORREIA e S. CASTANHEIRA, defendem que, no âmbito da sucessão 

legitimária, esta solução legal, não pode implicar a violação do princípio da 

intangibilidade qualitativa da legítima, dado que não poderá ser possível a co-

herdeiros que representem dois terços da herança, designarem os bens que 

integram a respectiva legítima, sob pena de se violar, por via da lei processual, o 

expressamente proibido na lei substantiva (v.g., o artigo 2163.º, do CC, que proíbe 

ao autor da sucessão designar os bens que devam preencher a legítima, contra a 

vontade do herdeiro legitimário)130.  

Referem tratar-se de uma “exigência decorrente do direito substantivo 

sobre um direito que lhe é instrumental (o direito processual)”131 e, em momento 

posterior, aderem à mens legis132, desconsiderando a proporção da quota de cada 

interessado, por via da contabilização do número de interessados presentes ou 

representados titular do direito à herança, na conferência preparatória.  

Também não compreendemos o entendimento de ADALBERTO COSTA 

que, por um lado, admite a deliberação por maioria de dois terços dos 

                                                           

130 Neste sentido, cfr. CÂMARA, Carla, CASTELO BRANCO, Carlos, CORREIA, João e CASTANHEIRA, 
Sérgio, ob. cit., p. 222. O itálico é nosso. 
131 Id. ibidem. 
132 Cfr. CÂMARA, Carla, CASTELO BRANCO, Carlos, CORREIA, João e CASTANHEIRA, Sérgio, ob. cit.: 
“Em nosso entender, o direito de participação na conferência depende da percentagem de 
titulares presentes e não de qualquer proporção de quota que lhe compita na herança, ainda que 
seja determinada por via do direito de representação”, p. 224. 
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interessados presentes, mas por outro, salienta que “a posição de cada um dos 

interessados pode não ser a mesma tendo-se em conta o quinhão, uns podem ter 

mais do que outros, mas tal facto não pode interferir na deliberação, porque 

todos têm de estar em pé de igualdade para que a deliberação seja tomada, cada 

um dos interessados deve ter a mesma posição de interessado para decidir e 

deliberar, em igualdade entre si, porque só assim pode esta ser assegurada”133. 

Esta afirmação permite-nos questionar o seguinte: como será, então, 

possível estarem todos em pé de igualdade se os interessados presentes 

representarem partes desiguais no direito à herança?  

Pese embora o tema desta dissertação não vise tratar o problema da 

constitucionalidade da norma prevista no artigo 48.º, n.º 1, E. SOUSA PAIVA 

entende que, atendendo à forma como está redigida, “esta norma permite que os 

herdeiros com uma quota minoritária, mas em maior número, se imponham aos 

herdeiros da maior parte (mas em menor número)”134. 

Por isso, salienta que esta norma, ao tratar de forma igual situações que 

são desiguais, em questões que contendem directamente com a forma da partilha 

dos bens entre os herdeiros, viola os princípios da igualdade e do direito a um 

processo equitativo e justo, considerando-a, assim, materialmente 

inconstitucional135.  

O objectivo igualitário da partilha é, conforme refere LOPES CARDOSO, 

“fazer quinhoar todos e cada um no bom e no mau”136, e realiza-se, neste caso, 

com a atribuição dos bens a todos os interessados em comum e na proporção das 

suas quotas, evitando que certos herdeiros, pelo número, possam, por via da 

composição dos quinhões, apropriar-se dos melhores bens/valores da herança, 

relegando aos demais co-herdeiros aqueles bens de difícil realização, susceptíveis 

de litígio ou com inferior valor ou rendimento. 

                                                           

133 Cfr. COSTA, Adalberto, A Partilha em Inventário – Incursão pelo Novíssimo Regime Jurídico do 
Processo de Inventário, Lisboa, Vida Económica, 2015, pp. 82 e ss. 
134 Cfr. SOUSA PAIVA, Eduardo de, ob. cit., pp. 119-120. O itálico é nosso. 
135 Nesta linha, id. ibidem. O itálico é nosso; Ac. do STJ, de 20-02-2014, Proc. n.º 4622/08.3TBGMR-
G1.S1, Relator: Tavares de Paiva, disponível em “http://www.dgsi.pt”, consultado a 11/12/17.  
136 Cfr. LOPES CARDOSO, Augusto, ob. cit., vol. II, p. 743. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 41 

Tendo em conta este problema no âmbito da nossa discussão, a 

proclamada igualdade de todos os interessados só pode ser assegurada se, na 

conferência preparatória, existir uma deliberação dependente da proporção da 

quota, garantindo, assim, relativamente a cada interessado, a justa parte da 

herança que lhe cabe, por força da sua qualidade137. 

Assim, o núcleo essencial do princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima está, também, a ser violado, uma vez que, aos legitimários não está a ser 

dada a possibilidade de reclamarem o preenchimento dos seus direitos com bens 

hereditários à sua escolha – colocando, novamente, em crise “um núcleo de 

matérias próprias da sucessão legitimária bastantes para dar relevo à 

individualidade decorrente do carácter injuntivo dessa modalidade sucessória”138. 

Por outro lado, nenhuma lei adjectiva, instrumental da lei substantiva, 

pode reconduzir a soluções que se apresentam em desconformidade com a lei 

substantiva, violando as suas disposições, mas, para além disso, a sua aplicação, 

pode influenciar decisivamente o êxito do processo de inventário requerido. 

Em suma, na sucessão legitimária, dois terços dos titulares do direito à 

herança não podem designar os bens que integram a legítima do herdeiro 

legitimário, contra a sua vontade, por esta situação consubstanciar a violação do 

princípio da intangibilidade qualitativa da legítima. 

 

3. Conclusão: a proposta de solução interpretativa da norma 

prevista no artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março 

Por nossa parte, salvo o devido respeito, compreendemos que, face à 

unanimidade dos interessados exigida no pretérito regime, se afigurava 

necessário implementar um novo regime que permitisse ultrapassar certos 

impasses por falta de acordo e entendimento dos interessados139.  

                                                           

137 Desta forma, alcança-se o princípio da igualdade dos herdeiros na partilha se, entre eles, existir 
um direito igual sobre o conjunto dos bens sucessórios. 
138 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 66. 
139 Somos contra a exigência (ditadura) da unanimidade, porque no processo de inventário, os 
herdeiros nem sempre estão de boas relações, situação que pode conduzir a bloqueios ou a 
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No entanto, podendo, agora, uma maioria de dois terços dos titulares do 

direito à herança e, independentemente da proporção da quota, deliberar sobre a 

composição dos quinhões dos restantes herdeiros é algo que, por um lado, procura 

simplificar, por outro, afigura-se incapaz de dar resposta às questões suscitadas.  

Apesar de se tratar de uma possibilidade que, aparentemente, decorre da 

lei, sublinhamos que “o Notário não deve ceder à tentação da maioria”, 

assistindo-nos, para tal, vários fundamentos, tanto ao nível do direito 

substantivo, como do direito adjectivo. 

Tendo em conta o direito substantivo e, à luz do que foi sustentado ao 

longo deste capítulo, o preceito deve ser aplicado com especial prudência, no 

sentido de não consubstanciar situações que conduzam à desconformidade com 

este direito, significando, isto, que esse número não pode deliberar 

independentemente da proporção da quota140.  

De acordo com as normas substantivas, tudo depende da qualidade e do 

número de legitimários do direito à herança, aos quais se atribui uma quota, que 

se traduz no direito a uma parte do valor dos bens da herança, ao passo que, 

aparentemente, ao abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 48.º, da Lei n.º 23/2013, de 

5 de Março (norma de direito adjectivo), tudo pode depender, unicamente, do 

número.  

Também, se, por um lado, foi atribuída a possibilidade de dois terços dos 

titulares do direito à herança poderem deliberar sobre a composição dos 

quinhões dos restantes co-herdeiros, por outro, não foi dada a possibilidade desses 

co-herdeiros legitimários reclamarem o preenchimento dos respectivos direitos com 

bens hereditários à sua escolha. 

                                                                                                                                                                          

impasses na partilha que podem levar à morosidade do processo e, consequentemente, em 
prejuízos para as partes. 
140 Na medida em que o direito substantivo prevê os critérios que determinam a quota de cada 
herdeiro no seu direito à herança, apurando-se estes, preferencialmente, em função da classe a 
que pertencem, do grau que cada um ocupa e, em seguida, aplicando a regra da divisão por 
cabeça, exceptuando os casos em que há lugar ao direito de representação, sem prejuízo de outros 
que aqui não importam tratar. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 43 

Não pode, esta norma de natureza adjectiva e, portanto, de carácter 

instrumental, instrumentalizar o conteúdo das disposições de natureza 

substantiva, por isso implicar, in casu, a violação das respectivas normas que 

determinam os quinhões hereditários, das normas que regulam a sucessão legal 

imperativa e a sucessão legal supletiva, das normas que regulam a regra da 

divisão por cabeça e, por último, a violação do núcleo essencial do princípio da 

intangibilidade qualitativa da legítima. 

Em sede do direito adjectivo, primeiro, porque não tendo sido alcançado 

um acordo quanto ao preenchimento das respectivas quotas, a norma prevista no 

n.º 1, do artigo 48.º, da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, só deveria resolver, 

subsidiariamente, o problema (“podem dois terços dos titulares do direito à 

herança…”). 

Segundo, porque, se essa mesma norma visou acelerar e simplificar a 

partilha, no processo de inventário, cumpre-nos referir que a celeridade se deve 

conferir a outro nível: à postura do Notário, na adequação formal dos termos do 

processo com vista à justa composição do litígio, respeitando os princípios 

estruturantes do processo civil, isto é, na forma como conduz o processo de 

inventário, podendo adoptar mecanismos de agilização processual às 

especificidades e circunstâncias do caso concreto, de forma a tornar o processo 

mais célere e, por vezes, mais simples141.  

O Notário desempenha, aqui, um papel fundamental, não só, pela 

exigência da sua nova função, como também, por via do esclarecimento de 

diversas questões que se podem suscitar no decurso das seguintes fases 

processuais e respectivas consequências que, ponderadas pelos interessados, 

sejam decisivas para se optar por um acordo.  

Como resultou da nossa análise, cada uma destas situações, 

individualmente consideradas, cria, nos herdeiros, uma certa insegurança e 

                                                           

141 A título de exemplo, nada impede que a conferência preparatória se desdobre em várias sessões, 
com vista à viabilidade de acordo dos interessados presentes/ representados e dos ausentes. 



A deliberação sobre a composição dos quinhões hereditários à luz do princípio… 
  

  Joana Geraldo Dias 

 

 

 

 Online, março de 2019 | 44 

incerteza jurídicas142, quanto ao resultado da composição dos respectivos quinhões, 

que ditará a forma da partilha – o que não deixa de ser controverso, uma vez que 

este processo, pela sua actual natureza, respeita aos próprios interessados e à 

protecção dos seus interesses no direito à herança. 

Mais, como refere AMADIO143, no âmbito da partilha, se, por um lado, 

aquilo que é permitido ao juiz, ao notário ou aos herdeiros por acordo, por outro, 

não deve ser negado ao testador. 

Exposto o ponto de vista relativamente à aplicação do preceituado legal 

sub judice, que deve ser subsidiária e conforme com o direito substantivo, é, 

agora, momento de propor uma solução interpretativa.  

De modo a ultrapassar determinados impasses, caso não se verifique o 

acordo entre todos os herdeiros (presentes ou representados), pode uma maioria 

de dois terços dos titulares do direito à herança, em função da proporção da quota, 

deliberar sobre o quinhão dos demais herdeiros que não compareceram nem se 

fizeram representar.  

Tal deliberação só deve ser tomada, prudentemente, numa sessão 

subsequente a designar pelo Notário, ponderados e analisados, por hipótese, 

fundamentos que consubstanciaram o justo impedimento de alguma das partes, 

ou até a viabilidade de acordo. 

Para estes efeitos, devem as notificações, para além das menções sobre a 

legitimidade e o objecto da conferência, prever expressamente que, tratando-se 

de herdeiros legitimários, podem estes indicar, na conferência preparatória, os bens 

com que pretendem ver preenchidos os seus direitos144, possibilidade que se destina 

a assegurar, não só, a posição do herdeiro legitimário na própria conferência, 

como também, o núcleo essencial do princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima.  

                                                           

142 Dessa incerteza resultará sérios prejuízos para alguns interessados em detrimento de outros. 
143 Assim, cfr. AMADIO, G., “La divisione del testatore senza predeterminazione di quote”, in RDC, 
I, 1986 (pp. 243 e ss), p. 254. 
144 Encontrando-se presentes ou fazendo-se representar por procurador com poderes especiais, 
nos exactos termos já definidos no artigo 47.º, n.º 2, do RJPI. 
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Ainda, se por um lado, a conferência visa possibilitar a repartição 

igualitária e equitativa dos bens pelos vários interessados, por outro, o certo é que 

também cada um dos actos implicará consentimentos próprios e autónomos, 

expressos embora no mesmo instrumento145 e, por isso, os interessados devem 

estar presentes ou fazer-se representar com poderes especiais, de forma a que, 

antes de essa maioria deliberar, os herdeiros legitimários tenham a possibilidade 

de se pronunciar, relativamente aos bens com que pretendem ver preenchidos os 

seus quinhões. 

Assim, a composição dos quinhões, independentemente da vertente para 

que seja usada (alíneas a), b) e c), do n.º 1, do artigo 48.º), representa uma efectiva 

adjudicação de bens, atribuindo aos interessados, o direito a quinhoarem numa 

determinada proporção no conjunto dos bens que constituem certa herança, tal 

como, a sua repartição pelos interessados, podendo a mesma ser alcançada por 

uma maioria de dois terços dos titulares do direito à herança, mas em função da 

proporção da quota, ouvidos os herdeiros legitimários, quanto ao preenchimento 

dos seus quinhões, nos termos supra. 

Cumpre ter presente que esta solução demonstra que defendemos 

favoravelmente a implementação da possibilidade de uma a maioria de dois terços 

dos titulares do direito à herança deliberar sobre a composição dos quinhões dos 

restantes co-herdeiros, nas condições acima referidas, já não de acordo com os 

pressupostos aparentemente previstos no artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2013, de 5 

de Março. 

Pois, o que pretendemos clarificar é que o problema não reside no número, 

mas antes nos termos em que esse número foi consagrado. De acordo com a 

solução propugnada, esta possibilidade acaba, no fundo, por se traduzir no 

melhor dos dois mundos146, permitindo, assim, não só, ultrapassar determinados 

                                                           

145 Cfr. CAPELO DE SOUSA, Rabindranath, ob. cit., vol. I, p. 37. 
146 Cfr. LOPES CARDOSO, Partilhas Judiciais, vol. II, 6.ª Edição (completamente revista, adaptada e 
actualizada pelos RJPI e CPCIV, de 2013), Coimbra, Almedina, 2015, p. 325. 
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bloqueios, próprios deste tipo de processo, como também, impedir a eternização 

das partilhas147. 

Entendemos, por isso, que deve seguir-se uma interpretação sistemática na 

relação de contexto vertical, isto é, uma interpretação da lei que implica a sua 

coordenação com a respectiva fonte de produção, no contexto do sistema jurídico. 

Assim, a interpretação de uma lei ordinária, que regula um determinado direito 

fundamental, deve ser aquela que mais se aproxima da fonte constitucional que 

atribui esse mesmo direito. 

E, tendo em conta a fonte de produção, defendemos uma interpretação 

que visa a conformidade à Constituição148, à luz da qual o direito ordinário deve 

ser interpretado de acordo com os respectivos preceitos constitucionais, de forma 

a impedir interpretações inconstitucionais de leis constitucionalmente válidas, 

como se de um controlo antecipado de normas se tratasse. 

Por outras palavras, tendo a sucessão legitimária, como fundamento, a 

protecção da família, nomeadamente, da família mais próxima do de cuius, em 

conformidade com as normas constitucionalmente consagradas nos artigos 36.º, 

37.º e 62.º, todos da CRP, o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima e as 

disposições que determinam os quinhões de cada herdeiro, que nela se inserem, 

representam um limite à eficácia de outros tipos de sucessão, numa lógica de 

coordenação. 

Neste plano, o que verdadeiramente releva para o sistema sucessório 

português é a conformidade das normas substantivas e adjectivas com os 

princípios constitucionais149, dos quais se destaca, o princípio que tutela a família 

                                                           

147 A interpretação do Direito Processual Civil deve orientar-se pelo princípio da tutela mais 
adequada e completa do direito substantivo. Neste sentido, cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, 
Estudos sobre o Novo Processo Civil, Lisboa, Lex, 1997, p. 49; ANTUNES VARELA, João, BEZERRA, J. 
Miguel, SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil de acordo com o Dec.-Lei 242/85, Coimbra, 
Reimpressão da 2.ª Edição, Coimbra Editora, 2004, pp. 11 e ss. 
148 Cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, Introdução ao Direito, Coimbra, 4.ª Reimpressão, Almedina, 
2017, p. 363. 
149 Ao nível do direito substantivo, especialmente em matéria sucessória, como faz notar 
CARVALHO FERNANDES, todos os preceitos e princípios constitucionais têm, hoje, a 
correspondente continuação na lei ordinária (levada a cabo pela Reforma do CC, operada pelo 
Decreto-Lei n.º 496/77, de 25 de Novembro, que ajustou o CC à nova lei constitucional), 
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como instituição fundamental da sociedade (artigo 36.º, da CRP)150, mormente, a 

família nuclear do de cuius. 

Por conseguinte, a norma prevista no artigo 48.º, n.º 1, aparenta tratar de 

igual forma, todos os herdeiros151, devendo, pelo contrário, atender-se ao tipo de 

sucessível, ao tipo de sucessão, à classe de sucessíveis, ao grau de parentesco e à 

respectiva estirpe e, caso se verifique, as regras que assistem ao direito de 

representação, ou seja, ter presente tudo o que ficou referido supra, em sede das 

disposições substantivas152, razão pela qual concluímos que o núcleo essencial do 

princípio da intangibilidade da legítima assegura tais direitos.  

Por fim, defendemos ao longo da nossa dissertação, a possibilidade de uma 

maioria de dois terços dos titulares do direito à herança, deliberar sobre a 

composição dos quinhões dos restantes co-herdeiros, em função da proporção da 

quota, tendo sido, previamente, atribuída a possibilidade de os herdeiros 

legitimários se pronunciarem, relativamente aos bens com que pretendem ver 

preenchidos os seus quinhões.  

Consideramos, pois, fundamental que o direito adjectivo assegure o respeito 

pelas normas substantivas que regulam a sucessão legal imperativa e a sucessão 

legal supletiva, bem como os princípios que pautam o nosso Direito Sucessório, 

com expressão constitucional, como é o caso da protecção familiar, no âmbito da 

sucessão legitimária, na qual assume especial relevância, o princípio da 

intangibilidade qualitativa da legítima. E, apesar da sua relatividade, pelo menos, o 

seu núcleo essencial deve ser salvaguardado. 

Por isso, deve o legislador, numa lógica de coordenação, ir ao encontro 

destas normas e princípios de direito substantivo, de forma a tornar o RJPI num 
                                                                                                                                                                          

salientando, aqui, o papel fundamental do Código Civil, cfr. CARVALHO FERNANDES, Luís A., ob. 
cit., p. 37. 
150 Id. ibidem. 
151 A partir do momento em que se prevê que a maioria de dois terços dos titulares do direito à 
herança possa deliberar sobre o quinhão dos restantes co-herdeiros e independentemente da 
proporção da quota. 
152 Igualdade que deveria observar-se, não só, ao nível do direito substantivo, como também, ao 
nível do direito adjectivo, porque, tendo dois terços dos herdeiros deliberado sobre a composição 
dos titulares dos restantes quinhões, os herdeiros destes quinhões, nenhuma faculdade terão ao 
seu dispor, de forma a reagir contra essa composição. 
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processo mais célere e simples, com o fim último de realização de uma partilha 

justa e equitativa. 

Deixamos, assim, a interpretação que, a nosso ver, poderá conduzir à 

solução do problema suscitado, relativo à possibilidade de uma maioria de dois 

terços dos titulares do direito à herança e, independentemente da proporção da 

quota, deliberar sobre a composição dos quinhões dos restantes co-herdeiros, 

consagrada no artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, que aprovou o 

RJPI. 

 

Conclusão 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, que aprovou o 

RJPI, assistiu-se à criação uma fase processual designada conferência preparatória, 

na qual se previu a possibilidade de uma maioria de dois terços dos titulares do 

direito à herança, deliberar sobre a composição dos quinhões, no todo ou em 

parte, dos demais herdeiros, e independentemente da respectiva quota, nos termos 

do artigo 48.º, n.º 1, da referida lei. 

Em primeiro lugar, à luz da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, podem os 

titulares do direito à herança que representem uma maioria de dois terços 

deliberar sobre a composição dos quinhões hereditários, realidade que pode 

inviabilizar um eventual acordo entre os demais interessados.  

Em segundo lugar, de acordo com a redacção do preceituado legal supra, a 

votação levada a cabo em sede de conferência preparatória, aparentemente, 

privilegia o número de dois terços dos titulares do direito à herança, procedendo-

se a uma deliberação cuja votação se parece apurar por cabeça, premiando os 

interessados presentes ou representados. 

Em terceiro lugar, a deliberação sobre a composição dos quinhões, é uma 

deliberação que define os contornos da partilha. O preenchimento dos quinhões 

será efectuado com observância “do acordado em sede de conferência 

preparatória, pelos interessados, no que concerne à designação das verbas que 
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devem compor o quinhão de cada um deles; (…)”, nos termos do artigo 58.º, da 

Lei n.º 23/2013, de 5 de Março. 

Apesar do efeito que decorre dessa deliberação por via da aludida maioria, 

também não nos parece que a melhor solução fosse atribuir a essa maioria de dois 

terços dos titulares do direito à herança, a possibilidade de deliberação sobre a 

composição dos seus próprios quinhões, isto porque esta operação pressupõe 

directamente a composição dos quinhões dos restantes co-herdeiros, por exclusão 

das verbas que essa maioria não pretende.  

Contudo, a presente deliberação visa uma simples possibilidade atribuída 

àquele número dos dois terços, contrariamente à exigência da unanimidade, 

imposta pelo regime pretérito previsto no artigo 1353.º, n.º 1, do CPC revogado, o 

que denota uma certa ideia de flexibilidade do RJPI, que acaba por se traduzir no 

melhor dos dois mundos153. 

As críticas que têm sido maioritariamente apontadas, tanto por parte da 

doutrina, como da jurisprudência, surgem relacionadas com a violação do 

princípio da intangibilidade qualitativa da legítima (artigo 2163.º, do CC), e do 

princípio da igualdade entre os vários herdeiros na composição dos lotes (artigo 

13.º, da CRP), que, consequentemente, poderá consubstanciar a violação do 

princípio da propriedade (artigo 62.º, da CRP), que parece resultar do artigo 48.º, 

n.º 1. 

Em quarto lugar, a norma prevista no artigo 48.º, n.º 1, de carácter 

instrumental, deveria ser resultado, não só, de um maior esforço de coordenação 

das disposições adjectivas às normas ou princípios de direito substantivo, pelo 

legislador, como também pelo aplicador do direito, adequando formalmente toda 

e qualquer situação de desconformidade das normas de direito adjectivo às 

normas de direito substantivo. 

Pese embora a instrumentalidade do direito adjectivo, entendemos que o 

artigo 48.º, n.º 1, da Lei n.º 23/2013, de 5 de Março, tenta realizar uma 

instrumentalização de certas disposições de direito substantivo atinentes à 
                                                           

153 Cfr. LOPES CARDOSO, Augusto, ob. cit., vol. II, p. 325. 
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determinação das quotas de cada herdeiro e à proibição do de cuius designar os 

bens que devem compor a respectiva quota, contra a vontade do herdeiro 

legitimário, ao serviço da celeridade processual, não podendo esta solução ser 

admitida no nosso ordenamento jurídico. 

Em quinto lugar, também esta norma compreende sérias dúvidas, já não 

apenas em sede da possibilidade de deliberação sobre a composição dos quinhões 

hereditários por uma maioria de dois terços dos titulares do direito à herança, 

como também independemente da proporção da respectiva quota. 

Sendo o direito à legítima, o direito a uma quota e, assumindo a mesma 

natureza de parte da herança (pars hereditatis), delimitam-se os direitos que 

assistem ao sucessível legitimário em função da proporção da sua quota, à luz das 

normas e dos princípios que regem o direito substantivo. Porém, não se 

vislumbra por que terá da lei adjectiva (artigo 48.º, n.º 1, do RJPI) atribuído, aos 

co-herdeiros, a possibilidade de estes deliberarem independentemente da 

proporção da quota. 

Por permitir que os interessados presentes ou representados deliberem 

independentemente do “peso” da respectiva quota no direito à herança, por força 

de uma maioria de dois terços e independentemente da proporção da quota, 

consideramos, por isso, que esta norma, numa determinada leitura, procede à 

violação das normas imperativas da sucessão legitimária que determinam os 

quinhões hereditários de cada legitimário, de igual forma, à violação das normas 

que determinam os quinhões hereditários na sucessão legítima e, ainda, à violação 

da regra da divisão por cabeça, quando há lugar ao direito de representação, pois 

o voto por cabeça só opera dentro da estirpe que cada herdeiro representa (artigo 

2044.º, do CC). 

Como enuncia DUARTE PINHEIRO, “as operações envolvidas implicam 

ordens, proporções que, não sendo respeitadas, prejudicam o valor dos resultados 

finais”154, bem como a situação jurídico-sucessória dos herdeiros, daí se 

                                                           

154 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 35. O itálico é nosso. 
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concluindo que a quota indisponível varia em razão da qualidade e da quantidade 

dos sucessíveis. 

Alicerçado à protecção da família, nomeadamente, da família mais próxima 

do de cuius, o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, com expressão 

no artigo 2163.º, do CC, também é posto em causa pela norma prevista no artigo 

48.º, n.º 1, por possibilitar a mencionada deliberação independentemente da 

proporção da quota. 

Como sublinha DUARTE PINHEIRO, o presente princípio confere, em 

regra, aos legitimários a faculdade de estes reclamarem o preenchimento dos seus 

quinhões hereditários com bens do património hereditário à sua escolha, mesmo 

contra a vontade do autor da herança, representando, assim, um limite à eficácia 

de outros tipos de sucessão, como ainda a não conformação do legitimário no 

âmbito de um acto unilateral, praticado pelo de cuius, de preenchimento da 

legítima. 

Assim, encontra-se vedado, ao autor da sucessão, o preenchimento da 

legítima, bem como a imposição de encargos sobre a legítima contra a vontade do 

herdeiro legitimário. Contudo, admite-se que este princípio possa ser 

restritivamente atenuado mediante o recurso a instrumentos de flexibilização155 da 

sucessão legitimária consentidos pela lei, como o legado por conta da quota, a 

cautela sociniana, o legado em substituição da quota e a partilha em vida.  

Por um lado, se o princípio da intangibilidade qualitativa da legítima 

representa a protecção da família, e por isso, um limite à eficácia de outros tipos 

de sucessão, por outro, este princípio deveria compatibilizar-se com a liberdade 

testamentária – dois valores em constante interacção no Direito da Sucessões156. 

Por isso, PAMPLONA CORTE-REAL reforça a ideia de que o mesmo não pode ser 

visto sem restrições (artigo 2163.º, do CC).  

Para este autor, a nossa lei só parece admitir, em termos qualitativos, três 

tipos de intromissão na composição e preenchimento da legítima, designadamente, 

                                                           

155 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., p. 179. 
156 Nesta linha, cfr. MORAIS, Daniel de Bettencourt Rodrigues Silva, ob. cit., 2005, p. 155. 
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as doações em vida, o legado por conta da quota e o legado em substituição da 

legítima – que, a nosso ver, não colocam em crise o seu núcleo essencial.  

Primo, porque nas doações em vida, mesmo que a doação possa estar 

onerada com encargos e o respectivo valor seja inferior ao valor da legítima 

subjectiva, ao legitimário assiste sempre o direito à eventual diferença a perceber 

do relictum. Para além disso, o autor da sucessão não consegue atribuir ao 

donatário, um direito pleno inimpugnável sobre os bens doados, pois que, até esse 

momento, é precária a sua eficácia157. 

Secundo, quanto ao legado por conta da quota e ao legado em substituição 

da legítima, explicou GALVÃO TELLES que, no primeiro, o interessado tem, em 

qualquer caso, assegurado o valor integral da legítima, assistindo-lhe direito à 

diferença se o legado ficar aquém desse valor, e no segundo, o interessado, 

optando pelo legado, nada pode pretender como complemento, uma vez que deixa 

de ter direito à legítima, quantitativamente, perdendo ou ganhando, conforme o 

valor do legado relativamente à legítima.  

Pode, pelo contrário, suceder que o sucessível legitimário repudie o legado, 

mantendo, assim, o direito à legítima. Entendemos, por isso, que lhe compete, em 

exclusivo, a possibilidade de livremente decidir, ponderando se aceita o 

preenchimento da legítima ou a sua substituição, considerando que ambos os 

legados não têm, necessariamente, de surgir conotados com a ideia de o respectivo 

valor ser inferior ao valor da legítima. 

Como afirmou OLIVEIRA ASCENSÃO, verificamos que o de cuius pode 

direccionar os bens a um determinado destinatário, por vários meios. Contudo, 

tal não pode implicar a negociação do princípio de que se encontra vedado, por 

negócio unilateral, obter o efeito jurídico de designar os bens que preencherão a 

quota do legitimário, contra a vontade do herdeiro158. 

                                                           

157 Neste sentido, cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 172. 
158 Cfr. OLIVEIRA ASCENSÃO, José de, “O Preenchimento…”, ob. cit., p. 30. 
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Na perspectiva de GALVÃO TELLES, há uma individualização de bens que 

se destinam a preencher ou substituir a legítima, feita a priori por testamento e 

não a posteriori por partilha159.  

Tertio, a partilha em vida, representando, para PAMPLONA CORTE-REAL, 

uma renúncia à intangibilidade qualitativa da legítima, cumpre esclarecer que a 

sua validade impõe a obtenção do consentimento de todos os legitimários 

conhecidos e existentes, à data160. 

Pelo exposto, sufragamos a tese de DUARTE PINHEIRO, segundo a qual o 

nosso Direito positivo consagra uma fórmula moderada do princípio da 

intangibilidade qualitativa da legítima161, dado que, mesmo na presença das 

limitações supra descritas, o autor da sucessão pode determinar os bens que hão-

de integrar o quinhão de um herdeiro legitimário, sendo-lhe atribuída a 

possibilidade de consentir na determinação que o de cujus realizou.  

Assim, não estamos perante um princípio enfraquecido, mas relativo aos 

casos cautelosamente admitidos na lei substantiva aludidos supra, que, apesar de 

poderem limitar o seu alcance, não colocam em crise o seu núcleo essencial: 

assegurar a faculdade dos herdeiros legitimários reclamarem o preenchimento dos 

seus direitos com bens hereditários à sua escolha. 

Em sexto lugar, entendemos que o busílis da questão estava em saber se os 

co-herdeiros poderiam deliberar sobre a composição dos quinhões, e 

independentemente da proporção da quota. 

 Estando em causa uma partilha para pôr termo à comunhão hereditária 

por óbito do autor da sucessão, não vemos por que não poderão ser os co-herdeiros 

a deliberar sobre determinadas matérias, nomeadamente, a composição dos 

quinhões hereditários, mas já não independentemente da proporção da quota. 

                                                           

159 Cfr. GALVÃO TELLES, Inocêncio, ob. cit., 1989, p. 243. 
160 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 172. O itálico é nosso. 
161 Cfr. DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit.,, 1996, p. 190; DUARTE PINHEIRO, Jorge, ob. cit., 2017, p. 
312. 
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Apesar de se tratar de um princípio relativo, não pode uma lei adjectiva de 

carácter instrumental (norma prevista no artigo 48.º, n.º 1 da Lei n.º 23/2013, de 5 

de Março) violar o seu núcleo essencial. 

Não obstante, considerámos que, também ele está a ser violado, numa 

leitura literal, porque, aos legitimários não está a ser dada a possibilidade de 

reclamarem o preenchimento dos seus direitos com bens hereditários à sua escolha, 

tratando-se de “um núcleo de matérias próprias da sucessão legitimária bastantes 

para dar relevo à individualidade decorrente do carácter injuntivo dessa 

modalidade sucessória”162. 

Desta forma, na sucessão legitimária, dois terços dos titulares do direito à 

herança não podem designar os bens que integram a legítima do herdeiro 

legitimário, contra a sua vontade, por esta situação consubstanciar a violação do 

princípio da intangibilidade qualitativa da legítima. 

Por fim, a nosso ver, “o Notário não deve ceder à tentação da maioria”, 

maioria que pode, agora, deliberar sobre a composição dos quinhões dos restantes 

herdeiros, encontrando-se presentes ou representados dois terços dos titulares do 

direito à herança e, independentemente da proporção da respectiva quota, 

assistindo-nos, para tal, vários fundamentos, de ordem substantiva e adjectiva. 

Deixámos claro que o problema não reside no número, mas antes nos 

termos em que esse número foi consagrado, no artigo 48.º, n.º 1, no sentido de não 

poderem os titulares do direito à herança deliberar independentemente da 

proporção da quota. Pelo contrário, poderá uma maioria de dois terços dos 

titulares do direito à herança, em função da proporção da quota, deliberar sobre o 

quinhão dos demais herdeiros que não compareceram nem se fizeram representar. 

Para tal, devem as notificações, expressamente prever que, tratando-se de 

herdeiros legitimários, podem estes indicar, na conferência preparatória, os bens 

com que pretendem ver preenchidos os seus direitos163, possibilidade que se destina 

                                                           

162 Cfr. PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 2012, p. 66. 
163 Encontrando-se presentes ou fazendo-se representar por procurador com poderes especiais, 
nos exactos termos já definidos no artigo 47.º, n.º 2.  
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a assegurar, não só, a posição do herdeiro legitimário na própria conferência, 

como também, o núcleo essencial do princípio da intangibilidade qualitativa da 

legítima. 

Na senda do que defendemos, propomos que seja feita uma interpretação 

sistemática na relação de contexto vertical, como defende TEIXEIRA DE SOUSA, 

isto é, uma interpretação da lei que implica a sua coordenação com a respectiva 

fonte de produção, ou seja, uma interpretação da lei conforme à Constituição164, à 

luz da qual o direito ordinário deve ser interpretado de acordo com os respectivos 

preceitos constitucionais. O princípio da intangibilidade qualitativa da legítima 

surge, aqui, relacionado com a protecção familiar, alicerçada na sucessão 

legitimária, constitucionalmente consagrada, à luz do artigo 36.º, da CRP. 

No fundo, o que subjaz às regras que determinam a forma de 

preenchimento dos quinhões é obter uma partilha justa e igualitária, como é 

objectivo primordial do processo de inventário e, por isso, a solução 

interpretativa que preconizamos, parece alcançá-la, no sentido de tutelar os 

direitos de todos os herdeiros, em especial, dos legitimários, herdeiros por 

excelência165, como afirmou PALMPLONA CORTE-REAL. 

Concluímos, portanto, que a deliberação sobre a composição dos quinhões 

hereditários à luz do princípio da intangibilidade qualitativa da legítima, no Regime 

Jurídico do Processo de Inventário, deve, sempre e em qualquer caso, realizar-se 

em função da proporção da quota de cada um dos titulares do direito à herança e 

poderá, prudente e subsidiariamente, ser levada a cabo por uma maioria de dois 

terços, ouvidos os herdeiros legitimários quanto à possibilidade que lhes assiste de 

indicar, na conferência preparatória, os bens com que pretendem ver preenchidos 

os seus direitos, preservando, assim, o núcleo essencial do princípio sub judice. 

  

                                                           

164 Cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, Miguel, ob. cit., 2017, p. 363. 
165 PAMPLONA CORTE-REAL, Carlos, ob. cit., 1989: “Na minha opinião, o legitimário é herdeiro; eu 
diria mesmo mais, o herdeiro por excelência”, p. 880. 
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