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CURSO BREVE: 

O NOVO PROCESSO DE INVENTÁRIO 

 

 

OBJETIVOS 

• Proporcionar aos formandos os conhecimentos atualizados e relevantes do Novo 

Processo de Inventário  

 

DESTINATÁRIOS 

Advogados. Solicitadores. Juristas. Notários. 

 

DURAÇÃO 

O curso terá a duração de 12 horas.  

 

 

PROGRAMA RESUMIDO 

 

Conteúdo Programático  

 

I. Estrutura Geral do Processo      

II. Competência        

a. Competência territorial       

b. Litispendência        

c. Tribunal competente        

d. Competência do Ministério Público      

III. A tramitação do processo        

a. Apresentação do requerimento       

i. Legitimidade       

ii. Nomeação do cabeça-de-casal     

1. indicação pelo requerente    
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b. Citação do cabeça-de-casal, compromisso de honra e declarações   

i. Necessidade do compromisso de honra 

ii. Cabeça-de-casal residente noutra comarca   

iii. Declarações       

iv. Apresentação da relação de bens     

1. elementos necessários     

2. bens em poder de terceiro – ordem de apreensão 

c. Citações         

i. Necessidade de despacho expresso    

ii. Quem deve ser citado      

1. Interessados diretos (problema do cônjuge)  

2. Credores       

3. Representantes dos menores     

a. Nomeação de curador especial   

4. Ministério Público     

iii. Como se fazem as citações     

1. residentes em Portugal     

2. residentes na União Europeia    

3. residentes noutro país estrangeiro   

iv. Falta de citação de algum interessado    

d. Representação por advogado       

i. Discussão de questões de direito e recursos de decisões  

e. Incidentes de oposição ao inventário e reclamação contra a relação de 

bens  

i. Estrutura geral do(s) incidente(s)     

ii. Possibilidade e conveniência da “unificação” dos incidentes  

iii. Tramitação        

1. da oposição ao inventário     

a. requerimento inicial e citação dos  

interessados com legitimidade para intervir  

b. decisão (estrutura)    

2. da reclamação contra a relação de bens   

a. requerimento inicial    

b. notificação do cabeça-de-casal e posição 

deste       

c. decisão (estrutura)    
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d. questões específicas:    

i. impugnação do valor dos bens  

ii. passivo - relegar para 

conferência preparatória    

iii. remessa para os meios comuns:  

1. quando deve ser feita  

2. situações concretas  

3. consequências da remessa  

f. Conferência Preparatória        

i. Possibilidade de adiamento/suspensão da instância   

ii. Representação (procuração com poderes especiais)   

iii. Deliberação por “maioria de dois terços dos titulares do  

direito à herança e independentemente da proporção de cada quota”  

iv. “incidente” de aprovação do passivo:     

1. aplicação dos arts. 37.º e ss.     

2. três hipóteses:       

a. todos reconhecem     

b. todos se opõem     

c. alguns aprovam e outros negam   

3. consequências da decisão para o inventário   

v. possibilidade de o inventário “findar” na conferência   

g. Conferência de interessados       

i. O novo figurino       

h. Forma da partilha        

i. Questões que seja necessário decidir – exemplos   

ii. Forma do despacho       

iii. Recurso do despacho       

i. Mapa de partilha        

i. Mapa informativo       

1. quando deve ser feito      

2. notificações aos credores de tornas    

3. preenchimento do quinhão com verbas   

a. escolha de verbas pelo licitante   

4. depósito das tornas - falta de depósito: escolha 

de verbas ou pedido de venda após decisão final  

ii. mapa definitivo - reclamações dos interessados   
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j. Remessa a tribunal       

i. Decisão homologatória da partilha    

1. amplitude      

2. desacordo do Juiz – consequências?   

IV. Breve referência ao Regulamento n.º 650/2012, de 27 de julho   


