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Escola Superior de Tecnologia e Gestão 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Solicitadoria 

 

Unidade Curricular: 9242215;8437215  - Direito das Sucessões e Inventário 

Ano 2 Semestre 4 Área CNAEF: 380 ECTS: 6,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial / A distância 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Elionora Cardoso Santos 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 
Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 

(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

150       75                                     75 

 
Pré-requisitos (se aplicável): <<Máximo 500 caracteres>> 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

 Identificar e interpretar e aplicar concretamente as normas do código civil e capacidade de subsumir os  

factos da vida real às previsões das normas legais. 

Fomentar o espírito crítico e lógica argumentativa. Capacidade de pesquisa legal, doutrinal e júris prudencial.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Noção e espécies de sucessão. Fenómeno sucessório. 

Sucessão de pessoas colectivas. 

História e tipologia do direito sucessório. 

Fontes. 

II –  Parte Geral: 

A morte como pressuposto da sucessão. Abertura da sucessão. 

Vocação sucessória. 

Herança jacente, aceitação, repúdio, alienação, administração, liquidação e partilha. 

Sucessão em vida e por morte. 

Formas de testamento: comum e especiais. 

Conteúdo do testamento e vícios da vontade. 

III – Parte Especial: 

Sucessão legítima, legitimária, testamentária e contratual. 

Colação, imputação, redução de liberalidades inoficiosas. Conhecer as linhas mestras da reforma do processo de  inventário; 

- Conhecer os princípios fundamentais e o seu âmbito de aplicação; 

- Conhecer a tramitação processual inerente ao processo de inventário; 

- Saber realizar os atos necessários do processo de partilhas; 

- Utilizar os meios eletrónicos adequados. 
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DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O domínio dos conceitos essenciais do fenómeno sucessório desde a abertura da herança  à partilha, passando pelos tipos de 
sucessão legitima, legitimaria, testamentária e contratual permitirá ir ao encontro da vida real em todas as cambiantes 
estimulando o sentido critico dos alunos e da lógica de argumentação para fazer precipitar as normas aplicáveis. 

Aplicação prática decorrente da nova alteração legislativa com o novo processo de inventário a decorrer nos cartórios notaria is, 
sem desfitar a trajectória processual existente no processo de inventário extraído das regras do processo civil anteriores. 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Em todas unidades curriculares o ensino assentará na respetiva Página na plataforma Moodle, onde serão disponibilizados as 
informações e os conteúdos, bem como realizadas as atividades de aprendizagem. Á Plataforma será utilizada também para a 
interação entre os docentes e os estudantes através de fóruns. As aulas tradicionais serão sobretudo destinadas ao debate de 
temas e à realização de exercício de aplicação de conhecimentos. Na versão a distância, existirão sessões síncronas semanais 
entre os docentes e os alunos.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

A demonstração da coerência entre os objetivos da aprendizagem com a metodologia proposta radica na constante indagação 
por parte dos estudantes no confronto entre as normas e os casos práticos aguçando -lhe o espírito crítico e a capacidade de 
decidir o caso em análise. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação comportará sempre um teste escrito em sala, cuja cotação é de 50%, uma oral obrigatória com nota mínima a valer 
a 50%. A avaliação na época normal e época de recurso consiste numa oral obrigatória a valer 100% da nota. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

Prof. P. Pereira Coelho, lições de Direito das Sucessões, Coimbra Editora. 

Prof. R. Capelo de Sousa, Lições de Direito das Sucessões, Coimbra Editora. 

Profª Cristina Araújo Dias, Lições do Direito das Sucessões. 

Prof. Galvão Teles, Sucessões, Coimbra Editora. 

Prof. L. Fernandes, Lições de Direito das sucessões, 2012, Lisboa, Quid iuris. 

Paiva, Eduardo; Cabrita, Helena. 2013. Manual do Processo de Inventário – À luz do Novo Regime. Editora: Coimbra 

Ferreirinha, Fernando Neto. 2014. Processo de Inventário. Editora: Almedina  

Câmara, Carla. Carlos Castelo Branco, João Correia, Sérgio Castanheira. 2013. Regime Jurídico do Processo de Inventário. 
Formato: E-Book. Editora: Almedina 

Neto, Abílio. 2013. Processo de Inventário Lei n.º 23/2013 – Anotado. Editora: Ediforum. 

Partilha judiciais 4 volumes Almedina- Dr. Lopes Cardoso 
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