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A, nascido em 1955, viveu em união de facto com X, entre 1980 e 1985; dessa 

união nasceram C e D. 

Em 1987 A celebrou casamento com B, do qual nasceram, em 1989, os gémeos 

E e F. O casamento foi precedido de convenção antenupcial, na qual foi escolhido o 

regime matrimonial da separação de bens, tendo intervindo ainda X, a quem A doou, 

por morte, a sua casa na Ericeira; X aceitou. 

Em 2005, A doou a C um apartamento em Lisboa, tendo ficado exarado na 

escritura pública que o pretendia avantajar. Nesse mesmo ano, A doou a B um 

automóvel e pagou um curso de formação profissional de chef de cozinha, na Suíça, ao 

seu filho D, que terminara o 12.º ano. 

Em 2010, A doou a E uma casa no Funchal, que havia herdado de um tio; pouco 

tempo depois, ainda nesse ano, F faleceu num acidente aéreo, deixando cônjuge, T, e 

um filho, G. 

Acometido de doença incurável em 2013, A fez testamento, no qual ficou 

exarado o seguinte: 

- Deixo ao meu amigo Miguel, para memória das festas de garagem da nossa 

adolescência, no Estoril, a minha coleção de discos de Vinil; 

- Deixo aos meus pais, Y e Z, a minha casa na Ericeira; 

- Deixo ao meu filho D a minha quota na sociedade Farmacêutica Ideal, Lda., 

em substituição da sua legítima; 

- Deixo a B, por conta da sua legítima, as barras de ouro que estão no cofre do 

Banco. 

A faleceu em janeiro de 2015, tendo-lhe sobrevivido todos os intervenientes no 

caso, com exceção de F. Proceda à partilha de herança de A, considerando que: 

- O amigo com quem A passou a sua adolescência do Estoril é Manuel e não 

Miguel; 

- À data da sua morte, o valor do património de A é de 310.000,00 €; 

- À data da morte de A, a casa da Ericeira vale 20.000,00 €; o apartamento em 

Lisboa vale 70.000,00 €; o ouro vale 85.000,00; o automóvel vale 20.000,00 €; a quota 

vale 46.250,00 €; o curso vale 30.000 €; a casa no Funchal vale 56.000,00 €; os discos 

valem 5.000,00 €; 

- B e D aceitaram as deixas testamentárias. 



TÓPICOS DE CORRECÇÃO DO EXAME/art. 27 do Regulamento de avaliação 

 Identificação dos herdeiros legitimários prioritários de A/herdeiros 

legítimos 

 Sucessão contratual, legado, regime jurídico e revogação testamentária, 

invalidade da revogação 

 Liberalidades intervivos sujeitas/não sujeitas a colação; em particular a 

consideração do curso e os requisitos da não sujeição a colação 

 Cálculo do valor total da herança/legítima objetiva, legítimas subjetivas, 

LS co cônjuge concorrendo com 4 descendentes 

 Direito de representação de G relativamente a F, que faleceu antes do 

autor da sucessão 

 Regime do erro na indicação da pessoa/erro na declaração no negócio 

testamentário 

 Regimes dos legados por conta e em substituição da legítima 

 Imputações das liberalidades, em particular as sujeitas a colação e os 

legados por conta e em substituição; imputação dos eventuais excessos 


