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1. Aplicação directa do CPC ao RJPI. Em particular as citações/notificações.
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Situação actual do Processo de Inventário…

I. lntrodução
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Depois de amanhã 
(2 de Setembro de 2013)…

I. lntrodução

UM NOVO RJPI - Lei 23/2013, de 5/3 
com novos intervenientes

A “insuficiência” do RJPI

UM NOVO CPC – Lei 
41/2013, de 26/6

com novas regras/nova 
numeração
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PROCESSO DE INVENTÁRIO
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1. Aplicação directa do CPC ao RJPI

II. Aplicação do CPC ao RJPI

Art. 7º/4 – NOMEAÇÃO DE CURADOR A INCAPAZES Arts. 16.º a 21.º CPC
Art. 11º/7 – HABILITAÇÃO CESSIONÁRIO/ SUBADQUIRENTES DOS BENS DOADOS Art 356.º CPC
Art. 16º/5 – RECURSO DO INDEFERIMENTO DA REMESSA P/ MEIOS COMUNS

Art. 542º/3 CPC – Há sempre recurso em um grau
Art. 33º/2 – AVALIAÇÃO/PROVA PERICIAL Arts. 467.º a 489.º CPC
Art. 50.º/3 –REGRAS VENDA PROPOSTAS APLICADAS À ADJUDICAÇÃO Arts. 816.º a 829.º CPC
(excepto arts 830.º e 831.º CPC)
Art. 51.º -REGRAS VENDA NEGOCIAÇÃO PARTICULAR Arts. 833.º,835.º 838.º CPC
Arts. 66.º/3 e 76º/1 – RECURSO SENTENÇA DE PARTILHA Arts. 627.ºss./644.ºss. CPC
Art. 79.º/3 – REMESSA DO INVENTÁRIO SEPAR/DIVORC/NUL/ANULAÇAO CASAM. PARA MEDIAÇÃO

Arts. 269.º a 276.º CPC
Art. 16.º/2 – “causa prejudicial” Art. 272.º/2 CPC
Art. 49.º - “justo impedimento” Art. 140.º CPC
ArtArtArtArt.... 6666º/º/º/º/2222 ---- CITAÇÕESCITAÇÕESCITAÇÕESCITAÇÕES EEEE NOTIFICAÇÕESNOTIFICAÇÕESNOTIFICAÇÕESNOTIFICAÇÕES ArtsArtsArtsArts.... 219219219219....ºººº aaaa 258258258258....ºººº CPCCPCCPCCPC
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REGIME DE CITAÇÕES E NOTIFICAÇÕES

Art. 6.º/2 do RJPI
Arts. 219.º a 258.º C.P.C. 

Art.º 9.º Portaria 278/2013, de 26/8

� CITAÇÃO: acto pelo qual se dá conhecimento ao interessado de
que foi proposta determinada acção e se chama ao processo pela
primeira vez (art.º 219.º/1 CPC).

� NOTIFICAÇÃO: acto pelo qual se dá conhecimento de um facto
a alguém ou se chama alguém a juízo (que não pela 1.ª vez) (art.º
219.º/2 CPC).

- Notificação aos interessados com mandatário (constituído): Via
electrónica (art. 9.º/1 e 2 Port. 278/2013 e arts. 247.º/248.º CPC);----
mesmo que a parte tenha mandatário, no caso de a notificação se destinar
a chamar o interessado para a prática de acto pessoal é expedido – para
além da notificação do mandatário - aviso postal à parte – art. 247.º/2
CPC.

- Notificação aos interessados sem mandatário (constituído): Via
postal (art. 9.º/3 Port. 278/2013 e art. 249.º CPC).
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REGIME DE CITAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
Arts. 219.º a 258.º C.P.C. e 9.º Portaria 278/2013, de 26/8

-As citações e as notificações são acompanhadas de TODOS os elementos e CÓPIAS
LEGÍVEIS dos documentos e de peças do processo necessários à plena compreensão
do seu objecto (art.º 219º/3 C.P.C.), podendo constar de suporte electrónico
acessível se a citação ou notificação for realizada por meios electrónicos.

-Na citação indica-se o prazo para defesa, necessidade de patrocínio e cominações
em caso de revelia – 227.º/2 CPC (cfr. v.g. arts. 13.º, 14.º/2 e 30.º RJPI)

As notificações efectuadas pelo notário aos mandatários dos interessados
já intervenientes no inventário são realizadas pelo sistema «inventarios»
com presunção de notificação no 3.º dia útil após disponibilização da
notificação na área de acesso exclusivo do mandatário e com necessidade
de aviso de tal disponibilização (artº 9º/1 e 2 Port 278/2013)

As citações e notificações directas aos interessados são realizadas em
suporte de papel, previamente elaborado pelo notário com assinatura
electrónica e disponível no site www.inventarios.pt (artº 9º/3, 4 e 5 Port
278/2013)

O art.º 8.º/3 da Port. 278/2013 (os interessados que não o requerente do
inventário são notificados para suprir as falhas do requerimento inicial)
parece supor a intervenção de interessados ainda em momento anterior à
oposição ao processo. Ainda assim deverá haver citação!
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CITAÇÃO:

PESSOAL – A citação pessoal é a efectuada na própria
pessoa do citando ou «ficcionada» legalmente
(cfr. art. 230.º/1 e 2 CPC) como o tendo sido.

EDITAL – A citação edital tem lugar quando o citando
se encontre ausente em parte incerta (cfr. arts.
236.º e 240.º CPC) ou, quando sejam incertas as
pessoas a citar (art.º 243.º CPC).

Pessoas singulares (arts. 225.º a 245.º CPC):Pessoas singulares (arts. 225.º a 245.º CPC):Pessoas singulares (arts. 225.º a 245.º CPC):Pessoas singulares (arts. 225.º a 245.º CPC):
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MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL
Art. 225.º CPC

A citação pessoal é feita mediante:
1) Transmissão electrónica de dados, nos termos definidos na

portaria prevista no n.º 1 do artigo 132.º ----PORTARIA
280/2013, DE 26/8;

2) Entrega de carta registada com A/R;
3) Depósito carta registada com A/R, nos termos do art. 229.º/5;
4) Certificação da recusa de recebimento, nos termos do n.º 3 do

art. 229.º;
5) Contacto pessoal do agente de execução ou do funcionário

judicial com o citando ----PORTARIA 280/2013, DE 26/8;
6) Citação por mandatário judicial (Arts. 237.º e 238.º);
7) Citação pessoa diversa do citando, encarregada de lhe

transmitir o conteúdo do acto, presumindo-se até prova em
contrário, que o citando dela teve oportuno conhecimento
(228º/230.º);

8) Pode ainda haver citação na pessoa do mandatário constituído
pelo citando, como poderes especiais para a receber, mediante
procuração passada há menos de quatro anos.
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CITAÇÃO

CARTA A/R 
(residência/local  

trabalho)

citando assina aviso

3.º assina aviso+ 
carta registada 

simples(Art. 233º)

depósito aviso e 8 dias 
em correio

recusa assinatura
devoluç. p/recusa 

do citando

impossível depósito / 
não recebimento

verificação anomalia 
psíquica/motivo grave 
que impede citação

devoluç. 
n/reclama

devolução 
ausência certa

CITADO

NOTÁRIO 
PESQUISA BASE 
DADOS (artº 11º Port
278/2013 e 236.º CPC)

devolução 
ausência em parte 

incerta

nomeação 
CURADOR 
ESPECIAL 
p/citação

(20º/234.ºCPC)

AGENTE 
EXECUÇÃO 
indicado 
p/ cabeça 
casal

nova morada(s)sem novos dados

não cita

cita 
(pessoal 
ou hora 
certa)

CITAÇÃO 
EDITAL (arts. 
240.º/241.º CPC)

DILAÇÃO
(Art. 
245.º)
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CITAÇÃO:

- Carta A/R remetida para a sede (conforme consta
do ficheiro central do RNPC);

- Em caso de recusa de recebimento ou assinatura
do A/R por legal repres. ou funcionário a citação
considera-se efectuada;

- Nas restantes devoluções da carta é repetida a
citação com envio de nova carta A/R com a
cominação do art. 230.º/2 CPC e observância do
disposto no art.º 229.º/5 CPC.

Pessoas colectivas (art. 246.º CPC):Pessoas colectivas (art. 246.º CPC):Pessoas colectivas (art. 246.º CPC):Pessoas colectivas (art. 246.º CPC):
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CITAÇÃO:

- Tratados/convenções internacionais (designadamente):
- Convenção de Haia relativa à Citação e à Notificação dos Actos

Judiciais e Extrajudiciais em Matéria Civil e Comercial
(www.hcch.net);

- UE (excepto Dinamarca) Regulamento (CE) n.º 1393/2007, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13/11/2007, relativo a
citação e notificação (cfr. www.dgaj.mj.pt/sections/files/cji/citacoes-
notificacoes/)---art.º 8.º Informação ao destinatário sobre o direito de
recusar a recepção não traduzido em língua oficial do Estado requerido
ou em língua que o destinatário compreenda.

- Na falta de tratado/convenção: CARTA REGISTADA A/R;

- Frustrada a citação postal, segue-se citação por consulado
(se o citando for português) ou por carta rogatória (se o
citando for estrangeiro);

- Em último caso, citação edital.

Estrangeiro (art. 239.º CPC):Estrangeiro (art. 239.º CPC):Estrangeiro (art. 239.º CPC):Estrangeiro (art. 239.º CPC):
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Com a citação é remetida CÓPIA DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO CABEÇA DE
CASAL (e se já tiver sido elaborada TAMBÉM COM CÓPIA DA RELAÇÃO DE BENS –
sendo que, neste caso corre apenas um prazo único de 20 dias – arts. 30.º/1 e
32.º);

- A cópia das declarações/relação de bens não abrange o cabeça de casal que
interveio nesses actos, o qual é notificado do despacho que ordene as citações
(art.º 28.º/2);

- O requerente do inventário é notificado do despacho que ordene as citações (art.º
28.º/2) e deve-o ser com cópia das declarações prestadas pelo cabeça casal (e, se
for o caso, da relação de bens);

-

- Os citandos no inventário devem ser advertidos de qual é o âmbito da sua
intervenção, ou seja, a QUALIDADE EM QUE SÃO CITADOS (art.º 29º/1);

- Os citandos no inventário são advertidos da faculdade de deduzirem oposição ou
impugnação, conforme o caso (art.º 29.º/1);

- Se houver FALTA DE CITAÇÃO de um interessado, é este citado com A COMINAÇÃO
de que, SE NADA REQUERER NO PRAZO DE 15 DIAS, considera-se o processo
ratificado (OU SEJA FICA SANADA A EVENTUAL NULIDADE DA SUA FALTA DE
CITAÇÃO), sendo que, nesse prazo, pode exercer os direitos que lhe competiam
(art.º 29.º/2).

REGIME DE CITAÇÕES E NOTIFICAÇÕES
Especialidades no RJPI
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2. Aplicação subsidiária do CPC: O artigo 82.º do RJPI.

II. Aplicação do CPC ao RJPI

Artigo 82.º
Legislação subsidiária

“Em tudo o que não esteja especialmente regulado
na presente lei, é aplicável o Código de Processo
Civil e respectiva legislação complementar “
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2. Aplicação subsidiária do CPC: O artigo 82.º do RJPI.

- - Princípios Fundamentais (arts. 1.º a 9.º CPC)
- Pressupostos processuais (arts. 11.º a 114.º CPC) e Excepções (dilatórias/peremptórias- arts. 
576.º a 582.º CPC):

- Competência;
- Personalidade judiciária;
- Capacidade judiciária;
- Legitimidade;
- Patrocínio.

- Impedimentos/suspeições  (arts. 115.º a 129.º CPC)
- Actos processuais (arts. 130.º a 143.º CPC)
- Publicidade e acesso ao processo (arts. 163.º a 171.º CPC)
- Vicissitudes da instância:

- Suspensão do processo (arts. 269.º a 276.º CPC);
- Extinção do processo (arts. 277.º a 291.º CPC);

- Incidentes processuais:
- Verificação do valor;

- Meios de prova (arts. 410.º a 526.º CPC)
- Recursos (arts. 627.º  a 670.º e 696.º CPC)

II. Aplicação do CPC ao RJPI
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3. Princípios Fundamentais do Processo Civil 

NA CONSTITUIÇÃO:

“Os princípios processuais estruturantes doprocesso civil são as opções, as valoraçõespolítico-legislativas e axiológico-jurídicas que, emcerto momento, prevalecem na comunidade”.
(Remédio Marques; Acção Declarativa à Luz do Código Revisto, 2.ªEd., Coimbra Ed., 2007, p. 193).

Direito de acção (art.º 20.º da C.R.P.)
Direito de defesa
Direito a um processo equitativo
Princípio do prazo razoável
Princípio da legalidade
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� NA LEI ORDINÁRIA:
� Princípios da promoção do processo:

� Princípio do acesso ao Direito e aos tribunais;
� Princípio do dispositivo.

� Princípios relativos à tramitação processual:
� Contraditório;
� Inquisitório;
� Preclusão;
� Cooperação e boa fé processual;
� Economia processual;
� Legalidade dos trâmites processuais;
� Aquisição processual;
� Estabilidade da instância;
� Igualdade;
� Concentração;

� Princípios relativos à prova:
� Direito à prova;
� Livre apreciação da prova;
� Princípio da imediação:

� Princípios relativos à forma:
� Princípio da publicidade;
� Princípio da oralidade.

2. Aplicação do CPC ao RJPI3. Princípios Fundamentais do Processo Civil
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GARANTIA - Art. 1.º e 2.º/2 CPC– Proibição do uso da força, fora da lei, para tutelar
o seu direito. Legalidade. A todo um direito cabe um meio processual.

TUTELA EFECTIVA - Art. 2.º/1 CPC – Direito a obter decisão em prazo razoável que
aprecie, com força de caso julgado, a pretensão deduzida.

CONTRADITÓRIO - Art. 3.º CPC – Direito a ser ouvido (salvas excepções legais) e
possibilidade de cada parte pronunciar-se sobre o valor e resultado das razões apresentadas
pela outra.

IGUALDADE - Art. 4.º CPC – Necessidade de tratamento igual/paritário entre as partes
de um processo (cfr. art. 13.º da C.R.P.).

DISPOSITIVO/INQUISITÓRIO - Art. 5.º CPC – Alegação factual incumbe às
partes. Liberdade de indagação, interpretação e aplicação das regras de Direito pelo decisor.

DEVER DE GESTÃO PROCESSUAL - Art. 6.º CPC – Direcção activa e célere do
processo – sem prejuízo do ónus de impulso das partes – com supressão oficiosa dos
pressupostos processuais susceptíveis de sanação.

COOPERAÇÃO - Art. 7.º CPC – Cooperação dos sujeitos processuais para a obtenção,
com brevidade e eficácia, da justa composição do litígio.

DEVER DE BOA FÉ PROCESSUAL - Art. 8.º CPC – Dever de actuação leal e sem
artifícios.

RECÍPROCA CORRECÇÃO - Art.º 9.º CPC – Dever de actuar de forma correcta.

3. Princípios Fundamentais do Processo Civil 

Linhas de força a reter TAMBÉM no INVENTÁRIO:



21

4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

COMPETÊNCIA
À verificação da incompetência do cartório notarial para o inventário
(inventário instaurado fora do município do lugar da abertura da
sucessão) é de aplicar o regime da incompetência relativa –
territorial - do CPC, sendo, todavia, de declaração oficiosa pelo
notário (mesmo que não arguida pelos interessados) sob pena de
ofensa de uma norma imperativa – art. 3.º RJPI e 11.º/2 a) do
Estatuto do Notariado;

Em caso de incompetência o notário deverá – art.º 105.º/2 CPC ex vi
art. 82.º RJPI – remeter o processo para o cartório competente
(e se houver mais do que um competente, notificará o requerente
para indicar para qual dos competentes deverá operar a remessa) –
por aplicação do critério do art.º 82.º/2.º CPC ;

A incompetência não se pode fundar em «acumulação de
serviço», «falta de condições», etc., sendo dever do notário
prestar o serviço solicitado, salvo se existir fundamento legal para a
recusa do mesmo (art.º 23.º/1 c) do Estatuto Notariado);
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

COMPETÊNCIA
Não pode existir alteração voluntária do cartório ulterior à
entrega do requerimento;

Em caso de suspensão ou aposentação do notário não há
alteração do cartório, passando o processo a ser tramitado pelo
substituto (art.º 9.º do Estatuto Notariado);

A competência do tribunal em inventários em consequência
de separação, divórcio, declaração nulidade e anulação de
casamento deve respeitar a especialização orgânica dos tribunais,
pelo que, se existir tribunal de família, será este o competente
(adequação à LOFTJ) – cfr. art.º 3.º/7 RJPI – PROBLEMA
SOLUCIONADO FACE AO ART.º 122.º/2 DA LEI 62/2013, DE 26/8 (Lei
da Organização do Sistema Judiciário);

O art.º 3.º/7 RJPI não define o tribunal competente para a
tramitação das acções remetidas para os «meios comuns»
(em sentido contrário, vd. Abílio Neto).
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

PATROCÍNIO
A constituição de advogado é obrigatória em caso de:
- a) Discussão ou arguição de questões de direito
- São questões de direito:
- - impugnação da incompetência do cabeça de casal;
- - impugnação da legitimidade de interessado;
- - exercício de direito de preferência;
- - interpretação de testamento/escritura;
- - forma da partilha, etc.
- b) Em caso de recurso.
Se o interessado não tiver advogado e invocar questão de direito deve ser
dado cumprimento ao art. 41.º CPC (convite a constituir em prazo, sob pena
de ficar sem efeito o requerimento/recurso);
O atendimento prévio (art. 3.º Port. 278/2013) destina-se – entre outras
funções – a aquilatar de questões de direito que envolvem constituição de
advogado;
Necessidade de aplicação cuidada do art. 13.º/4 da Port. 278/2013 (consulta
de processo apenas depois de prática de acto e análise de efectivo interesse
na consulta?
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

IMPEDIMENTOS/SUSPEIÇÕES

- Para além das regras deontológicas próprias dos artigos 5.º e 6.º do
Código do Notariado e dos artigos 13.º e 14.º do Estatuto do
Notariado são de considerar aplicáveis as regras de impedimentos e
suspeições constantes dos artigos 115.º a 129.º CPC, dada a natureza
decisória da respectiva intervenção;

- O atendimento prévio (art.º 3.º da Port. 278/2013) derroga, quanto
ao inventário o artigo 13.º/1 do Estatuto do Notariado (o notário deve
abster-se «de assessorar apenas um dos interessados…»), sendo que,
tal atendimento deve processar-se «de forma isenta e independente».
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

SUSPENSÃO/EXTINÇÃO PROCESSO

- A suspensão do inventário por remessa para os meios
comuns pode ser apenas parcial – art. 16.º e 57.º/3 RJPI;
- A suspensão pode ter lugar nos casos previstos no artigo
269.º do CPC;
- Sobre o regime da suspensão rege o artigo 275.º CPC;
- A cessação da suspensão ocorre nos termos do artigo
276.º CPC;
- O arquivamento do processo ocorre nos termos do art.
19.º/2 RJPI (regime diverso do artigo 281.º CPC) não se
prevendo a possibilidade de renovação ou reabertura);
- Inadmissibilidade de desistência do pedido.
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

VALOR DO INVENTÁRIO
O VALOR DO PROCESSO corresponde ao valor dos bens
objecto do processo.

O VALOR DO PROCESSO DEVE SER INDICADO PELO
REQUERENTE NO REQUERIMENTO DE INVENTÁRIO (vd.
modelo anexo à Portaria 287/2013, de 26/8) – aplicação
subsidiária do artigo 299.º/4 CPC: O valor inicial da causa
corresponde à utilidade económica do pedido, o qual só se
define na sequência do inventário, pelo que, o valor
inicialmente aceite é corrigido logo que o processo forneça os
elementos necessários.

No inventário o valor começa a ser o que foi indicado no
requerimento inicial, passa depois a ser o da relação de bens, depois
o que resulta do acordo em conferência [preparatória] ou licitações e,
por fim, o que resulta do mapa da partilha – (Ac. RC de 14/10/92,
BMJ 420º, p. 663; Ac. RL 12-10-2010, procº 43-A/1990.L1-7, Des.
Graça Amaral).
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

VALOR DO INVENTÁRIO
O VALOR DO PROCESSO DETERMINA OS HONORÁRIOS
DEVIDOS AO NOTÁRIO (Portaria 278/2013, de 26/8).

O VALOR DO PROCESSO DETERMINA A POSSIBILIDADE DE
RECURSO (salvo casos de recursos independentemente do
valor e da sucumbência) - O valor processual do inventário a ter
em conta para se determinar se é ou não admissível recurso é o que,
no momento da sua interposição, resulta para os bens a partilhar –
Ac. da R.E. de 23/02/84, in BMJ 336.º, p. 485).

Os interessados podem impugnar o valor apresentado no
requerimento inicial.
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

INCIDENTES DO INVENTÁRIO

CONCEITO DE INCIDENTE PROCESSUAL
«O incidente processual é a ocorrência extraordinária, acidental,
estranha, surgida no desenvolvimento normal da relação jurídica
processual, que origine um processado próprio, isto é, com um
mínimo de autonomia, ou noutra perspectiva, uma intercorrência
processual secundária, configurada como episódica e eventual em
relação ao processo principal»
(Salvador da Costa; Os Incidentes da instância; Almedina, Coimbra, 1999, p. 8)

No direito tributário há ainda definição de «incidentes anómalos»
(cfr. art.º 7.º, n.º 8, do Regulamento de Custas Processuais, na
redacção da Lei 7/2012, de 13/2): «(…) as ocorrências estranhas ao
desenvolvimento normal da lide que devam ser tributados segundo os
princípios que regem a condenação em custas».



29

4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

INCIDENTES DO INVENTÁRIO
HABILITAÇÃO (11º)
PREFERÊNCIA (12º)
IMPUGNAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO CABEÇA CASAL (22º/4)
SUBSTITUIÇÃO/ESCUSA/REMOÇÃO CAB. CASAL (22º)
INTERVENÇÃO PRINCIPAL (9º)
INTERVENÇÃO LEGATÁRIOS/DONATÁRIOS/CREDORES (10º)
CONTA DO CABEÇA DE CASAL (45º)
REPRESENTAÇÃO DE INCAPAZES/AUSENTES (7º)
PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO (77º/6)
RECLAMAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE BENS (32º)

OPOSIÇÃO/IMPUGNAÇÕES (30º)---- (?)
(FUNÇÃO DO ARTIGO 31.º?
REGULAÇÃO DA TRAMITAÇÃO COM
PRAZO DE RESPOSTA EM 15 DIAS
E NÃO SUB-INCIDENTE)
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

INCIDENTES DO INVENTÁRIO/PROVAS
REGULAMENTAÇÃO PRÓPRIA: ARTS. 14.º E 15.º RJPI (com
origem nas normas dos incidentes da instância – arts. 292.º a
295.º CPC);
2 ARTICULADOS (REQUERIMENTO/OPOSIÇÃO);
PROVAS REQUERIDAS COM OS ARTICULADOS (possibilidade
de admissão ulterior de prova documental com multa (cfr.
artigo 423.º/2 CPC e 27.º RCP)?
PROVA TESTEMUNHAL: ATÉ 5 – se exceder, aplica-se o art.
511.º/3 CPC (consideração de não escrito o excesso);

-”Incidentes” de inquirição (que não são incidentes
autónomos): - IMPUGNAÇÃO/CONTRADITA/ACAREAÇÃO;

- Formalidades da inquirição (juramento/formas de
prestação);
POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE OUTROS MEIOS DE 

PROVA (DEP. PARTE – Ac. RL 22-11-2005, procº 9169/2005-7, Des. Pimentel 

Marcos/PROVA PERICIAL, ETC.).
A NÃO OPOSIÇÃO TEM EFEITO COMINATÓRIO (Art. 14.º/3 

RJPI e 567º/1CPC)
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

INCIDENTES DO INVENTÁRIO
10 dias para OPOSIÇÃO (não aplicação art. 569.º/2CPC-os
prazos são independentes)
A GRAVAÇÃO FAZ-SE NOS TERMOS DO ARTIGO 155.º CPC;
POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO OFICIOSA DA
GRAVAÇÃO?
A FIXAÇÃO DE «QUESTÕES» NO N.º 6 DO ART.º 15.º RJPI
CORRESPONDE À DECISÃO DO INCIDENTE:
---ESTRUTURA DA DECISÃO (ARTS. 154.º/607.º CPC):
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO (FACTO/DIREITO)/DECISÃO
DECISÃO DO INCIDENTE A TER LUGAR DE IMEDIATO (APÓS
O TERMO DA PRODUÇÃO DAS PROVAS) OU NO PRAZO DE 10
DIAS (ART.º 149.º CPC).
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Utilidade dos actos processuais – art. 130.º CPC;
Aptidão (ou simplicidade) – Forma mais simples para o fim

a atingir – art. 131.º/1 CPC;
Clareza e autenticidade dos actos escritos – art. 131.º/1

CPC;
Certeza – os erros e lapsos devem ser assinalados – art.

131.º/4 CPC;
Admissibilidade do uso de meios informáticos – art.

132º C.P.C. (Port. 278/2013 e Port. 280/2013, de 26/8);
Uso da língua portuguesa (salvo intérprete e tradução)

– arts. 133.º e 134.º CPC.

PRINCÍPIOS RELATIVOS À FORMA DOS ACTOSPRINCÍPIOS RELATIVOS À FORMA DOS ACTOSPRINCÍPIOS RELATIVOS À FORMA DOS ACTOSPRINCÍPIOS RELATIVOS À FORMA DOS ACTOS

ACTOS PROCESSUAIS/FORMA

4. RJPI e CPC: Aplicação prática.
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Artigo 139.º
Modalidades do prazo

1 - O prazo é dilatório ou perenptório.
2 - O prazo dilatório difere para certo momento a possibilidade de

realização de um acto ou o início da contagem de um outro
prazo.

3 - O decurso do prazo perenptório extingue o direito de praticar o
acto.

ACTOS PROCESSUAIS/PRAZOS

4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DOS ACTOS FORA DE PRAZO
- Em caso de justo impedimento (art.º 140.º do CPC);
- Em caso de o acto ser praticado dentro dos três dias úteis posteriores

ao termo do prazo, nas condições previstas nos n.ºs. 4 a 8 do artigo
139.º CPC.
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Artigo 138.º
Regra da continuidade dos prazos

«1 -O prazo processual, estabelecido por lei ou fixado por
despacho do juiz, é contínuo, suspendendo-se, no
entanto, durante as férias judiciais, salvo se a
sua duração for igual ou superior a seis meses ou se tratar de actos
a praticar em processos que a lei considere urgentes.

2 - Quando o prazo para a prática do acto processual terminar em dia
em que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo
para o 1.º dia útil seguinte.

3 -Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se
encerrados os tribunais quando for concedida tolerância de ponto.

4 -Os prazos para a propositura de acções previstos neste Código
seguem o regime dos números anteriores».

ACTOS PROCESSUAIS/PRAZOS

4. RJPI e CPC: Aplicação prática.
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

RECURSOS
As decisões interlocutórias do NOTÁRIO são impugnadas no
recurso de apelação da decisão da partilha (art. 76.º/2 RJPI,
à semelhança do art. 644.º/3 CPC), salvo se couber recurso
de apelação , nos termos do art. 644.º/2 CPC.
A ressalva do n.º 2 do art. 76.º («Salvo nos casos em que
cabe recurso de apelação…») tem como sentido útil a
consideração de alguns dos casos do n.º 2 do art. 644.º do
CPC que podem ser objecto de recurso autónomo
(independente do recurso da decisão final homologatória), ou
seja:
- Decisão que aprecie impedimento;
- Decisão que decrete a suspensão (v.g. art. 16.º RJPI);
- Decisão de admissão/rejeição de meios de prova (art. 15.º e
31.º/3 RJPI);
- Decisão que aplique multa/sanção processual (art. 32.º/5 RJPI);
- Decisão que ordene o cancelamento de registo (art. 69.º/3 RJPI);
- Decisão cuja impugnação com o recurso da decisão final seria
absolutamente inútil (v.g. art. 22.º RJPI);
- Casos previstos na lei.
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

RECURSOS
Um dos casos de recorribilidade autónoma previsto na lei é o
do indeferimento pelo NOTÁRIO da remessa para os meios
comuns – art. 16.º/4 RJPI. Este «recurso» para o tribunal
competente – de 1.ª instância – sobe imediatamente e com
efeito suspensivo (e independentemente do valor da causa ou
da sucumbência – sentido útil da remissão para o instituto da
litigância de má fé (art. 542.º CPC).
Do mesmo modo, do deferimento pelo NOTÁRIO da remessa
para os meios comuns, cabe também «recurso», que,
considerando a suspensão do processo decorrente da decisão
de remessa (art. 16.º/1 RJPI) terá subida imediata (art.
76.º/2 RJPI e 644.º/2 c) CPC);
Não tem aplicação – atento o especial regime do RJPI - o art.
175.º do Código Notariado, no que respeita à «recusa da
prática de acto pelo notário», pelo que também não há
recurso hierárquico para o DG do IRN.
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4. RJPI e CPC: Aplicação prática.

RECURSOS

Da decisão homologatória da partilha do JUIZ cabe
recurso de apelação para o TRIBUNAL DA RELAÇÃO
com efeito devolutivo (66.º/3 e 76.º/1 RJPI), que
pode conter o recurso das decisões interlocutórias
que com ele subam.
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PROCESSO DE INVENTÁRIO E OUTROS PROCESSOS

O inventário tem conexão com outras acções que podem ser instrumentais ou
acessórias de tal processo. Alguns exemplos:

-Acções de interdição/inabilitação (relação com o estatuto processual dos respectivos
interessados no inventário) – arts. 891.º e ss. do C.P.C.;

- Acção de preferência (aludida no artigo 12.º/5 RJPI) – art. 1410.º do C.C.;
-Notificação para preferência (cfr. arts. 1028.º e ss. do C.P.C.);
-Prestação de contas (cfr. art. 947.º do C.P.C.);
-Consignação em depósito (cfr. arts. 916.º e ss. do C.P.C.);
-Processo de autorização ou confirmação judicial (dependência do inventário, caso o

haja – cfr. arts. 1014.º/4 CPC)
- Processo de justificação de ausência (cfr. arts. 881.º a 890.º CPC) - condição para a

realização do inventário do art. 77.º RJPI;
-Processo de separação e divórcio (condição para a realização de inventário especial

subsequente – cfr. artigos 271.º e ss. do Código de Registo Civil , art.º 931.º do CPC
e 79.º do RJPI).

4. RJPI e CPC: Aplicação prática.
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Procurando concluir diria que:
• O processo judicial de inventário sempre foi um processo «mal-amado»,

demasiado complexo e moroso;
• A isso não é alheio o facto de a partilha constituir um factor potenciador de

conflitos, que na sabedoria popular se sublinha, dizendo-se que: «Na
herança se perde o amigo e se ganha o inimigo».

• Agora o legislador apostou na desmaterialização e na desjudicialização do
inventário (como forma de obter um contacto permanente e mais
personalizado entre todos os sujeitos processuais) e visou simplificar a sua
tramitação.

• A devida preparação dos sujeitos processuais e a devida aplicação do direito
subsidiário poderão – designadamente, se for eficaz e uniforme a integração
de lacunas que desta decorre - contribuir para a obtenção daqueles
desideratos legais.

• Só o tempo dirá se a lei e a prática conduzem a um inventário mais célere e
menos complexo e permitem alcançar a finalidade de qualquer processo:
Constituir um meio – justo e adequado - para o exercício dos direitos dos
cidadãos. Estou certo de que tudo farão para que assim seja!

III. Conclusão
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Muito obrigado

carlos.g.branco@juizes-csm.org.pt


