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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: João Pedro de Sousa Assis 

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): N/A 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Pretende-se que o discente, no final da U.C., detenha as seguintes competências teóricas e técnicas: 

1. Domínio do saber: 

a) Reconhecer que factos da vida real, tais como a morte, produzem efeitos jurídicos a nível patrimonial e pessoal; 

b) Distinguir entre as variadas normas legais aplicáveis à relação sucessória; e 

c) Identificar as normas legais presentes no Código Civil relativas às várias categorias de herdeiros. 

2. Domínio do saber fazer: 

a) Demonstrar capacidade de pesquisa legal, doutrinal e jurisprudencial na resolução de casos práticos no âmbito do direito das 
sucessões; 

b) Usar espírito crítico e lógica argumentativa na conceptualização da relação sucessória; e 

c) Selecionar e aplicar as normas legais adequadas à resolução de casos práticos no âmbito das sucessões. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

I - Introdução: 

a) Noção e espécies de sucessão. O fenómeno sucessório; 

b) Sucessão e pessoas colectivas; 

c) História e tipologia do direito sucessório; e 

d) Fontes do direito sucessõrio. 

II – Parte Geral: 

a) A morte como pressuposto da sucessão. A abertura da sucessão; 

b) Vocação sucessória; 

c) Herança jacente, aceitação, repúdio, alienação, administração, liquidação e partilha; 

d) Efeitos sucessórios em vida e em morte; 

e) Formas de testamento: comum e especiais; e 

f) Conteúdo do testamento e vícios da vontade. 
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III – Parte Especial: 

a) Sucessão legítima, legitimária, testamentária e contratual; 

b) Colação, imputação, redução de liberalidades inoficiosas; 

c) Conhecer as linhas mestras da reforma do processo de inventário; 

d) Conhecer os princípios fundamentais e o seu âmbito de aplicação; 

e) Conhecer a tramitação processual inerente ao processo de inventário; 

f) Saber realizar os atos necessários ao processo de partilhas; e 

g) Utilização de meios eletrónicos adequados no Inventário.  

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 suas cambiantes, 
estimulando o sentido critico dos alunos e da lógica de argumentação, por forma a fazê-los precipitar as normas aplicáveis. Esta 
teoria será apoiada numa formação prática consubstanciada pela resolução de casos práticos. 

A interligação entre os conteudos programáticos e os objetivos educacionais realiza-se da seguinte forma: 

I - Introdução - Objetivo 1, alíneas a) e b). 

II - Parte Geral - Objetivo 1, alíeas b) e c ); e Objetivo, 2 alíneas b) e c). 

III - Parte Especial - Objetivo 1, alínea c); e Objetivo 2, alíneas a), b) e c). 

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Aulas expositivas, análise e resolução de casos práticos, apresentações e análise de peças jurisprudenciais e artigos de 
investigação, assim como estudo orientado, com recurso às novas tecnologias. 

A disponibilização de materiais, informações e conteúdos assentará na respetiva Página na plataforma Moodle, que será 
também utilizada a interação entre os docentes e os estudantes. 

As aulas presenciais serão sobretudo destinadas ao debate de temas e à realização de exercícios de aplicação de 
conhecimentos. Na versão à distância existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos.  

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

Aulas expositivas, análise e resolução de casos práticos, apresentações e análise de peças jurisprudenciais e artigos de 
investigação, assim como estudo orientado, com recurso às novas tecnologias - Objetivo 1, alíneas a), b) e c); e Objetivo 2, 
alíne a). 

A disponibilização de materiais, informações e conteúdos assentará na respetiva Página na plataforma Moodle, que será 
também utilizada a interação entre os docentes e os estudantes - Objetivo 2, alínea a). 

As aulas presenciais serão sobretudo destinadas ao debate de temas e à realização de exercícios de aplicação de 
conhecimentos. Na versão à distância existirão sessões síncronas semanais entre os docentes e os alunos - Objetivo 2, alíneas 
b) e c).  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

Avaliação: 

A avaliação em época normal será composta por um teste e um exame oral (a média do teste será, no mínimo, de 9,5 para que 
possa ser realizado o exame oral). 

A avaliação em época de recurso será composta por um exame oral mais longo do que na época normal, que vale 100% da 
nota. 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

1. Lições de Direito das Sucessões, de Cristina Aráujo Dias, edição: Coimbra, Almedina, 2018; 

2. Código Civil Anotado, de Cristina Araújo Dias, edição: Coimbra, Almedina, 2018; 

3. Lições de Direito das Sucessões, de Diogo Leite Campos, edição: Coimbra, Almedina, 2018;  

4. Lições de Direito das Sucessões, de Mónica Martinez de Campos e Diogo Leite Campos, edição: Coimbra, Almedina, 2017; 

5. Direito da Família e das Sucessões, de Jorge Augusto Pais Amaral, edição: Coimbra, Almedina, 2017; 

6. Direito Privado Romano – V - Direito das Sucessões e Doações, de A. Santos Justo, edição: Coimbra, Coimbra Editora, 2010; 

7. Direito das Sucessões - Noções Fundamentais, de Inocêncio Galvão Telles, edição: Coimbra, Coimbra Editora, 1991; 

8. Curso de Direito das Sucessões, de Carlos Pamplona Côrte-Real, edição: Lisboa, Quid Juris, 2012. 
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