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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito 

 
Unidade curricular 
Direito Civil V – 2º Ciclo – Mestrado Científico 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Carlos Adelino Campelo de Andrade Pamplona Corte-Real – 20 horas  
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Jorge Alberto Caras Altas Duarte Pinheiro – 4 horas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aprofundamento dos conhecimentos de Direito das Sucessões, tendo em especial consideração a posição do cônjuge 
enquanto herdeiro legitimário. 
Desenvolvimento da capacidade de apreciação crítica das matérias relativas à sucessão legal e à situação sucessória do 
cônjuge sobrevivo. 
 
Conteúdos programáticos 

1. A tutela sucessória do cônjuge no direito português 
2. O cônjuge como herdeiro legitimário em concurso com descendentes 
3. Não sujeição do cônjuge à colação 
4. Possibilidade de o cônjuge não sujeito a colação vir a dela beneficiar indirectamente 
5. A imputação das liberalidades, em vida e por morte, feitas ao cônjuge 
6. Atribuições preferenciais e seus critérios de imputação 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos abrangem matérias avançadas do Direito das Sucessões português, que suscitam debate e 
estimulam a construção de soluções adequadas ao ordenamento jurídico em causa 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas são estruturadas de modo a combinar a exposição das matérias pelo professor com um elevado grau de 
participação dos alunos. O modelo tendencial de aula é aquele que compreende a apresentação de tema por um aluno, 
com base num esquema previamente disponibilizado, e um debate com todos os que estão presentes na sala.  
A avaliação assenta nos seguintes elementos: 
- Participação nas aulas (40%); 
- Trabalho escrito (60%), correspondente a metade de um texto susceptível de ser publicado numa revista jurídica. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
Os principais objectivos da disciplina são aprofundar os conhecimentos de Direito das Sucessões, tendo em especial 
consideração a posição do cônjuge enquanto herdeiro legitimário, e desenvolver a capacidade de apreciação crítica das 
matérias relativas à sucessão legal e à situação sucessória do cônjuge sobrevivo. Tais finalidades serão alcançadas 
mediante a participação activa dos alunos nas aulas, que é orientada e complementada pela acção dos professores, na 
exposição e discussão informada de questões fundamentais do Direito das Sucessões e da situação sucessória do 
cônjuge sobrevivo. A consolidação da formação deverá manifestar-se na capacidade de exposição oral e de redacção do 
trabalho. 
 
Bibliografia principal 
BROX/WALKER, Erbrecht, 24ª ed., Munique, Vahlen, 2010. 
CASTELEIN, Christoph e outros, Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives, Antuérpia, 
Intersentia, 2009. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Curso de Direito das Sucessões, Lisboa, Quid Juris, 2012. 
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CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Direito da Família e das Sucessões – Relatório, Lisboa, Lex, 1996. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Imputação de liberalidades na sucessão legitimária, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais, 
1989. 
DIAS, Maria Berenice, Manual das Sucessões, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2008, 2ª ed., 2011. 
DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 6. Direito das Sucessões, 25ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011. 
MALAURIE, Philippe/AYNÈS, Laurent, Les successions. Les libéralités, 4ª ed., Paris, Defrénois, 2010. 
MENGONI, L., Successione per causa di morte. Parte speciale – Successione necessaria, vol. XLIII, t. 2, da obra Trattato di 
Diritto Civile e Commerciale, sob a coordenação inicial de Cicu e Messineo, Milão, 1984. 
PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito das Sucessões Contemporâneo, 3ª reimpressão da edição de 2011, Lisboa, AAFDL, 
2015. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course Master’s in Law 

 
Curricular unit 
Civil Law V – 2º Ciclo – Research Master’s  
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Carlos Adelino Campelo de Andrade Pamplona Corte-Real – 20 hours 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Jorge Alberto Caras Altas Duarte Pinheiro – 4 hours 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
To improve Succession Law knowledge, taking into special account the status of the spouse as legitimary heir. 
To develop the ability of critical analysis on issues regarding legal succession and spousal status in succession law. 
 
Syllabus 

1. Inheritance protection of the spouse in Portuguese law 
2. The spouse as legitimary heir concurring with descendants 
3. Non application of  collation mechanism to the spouse 
4. Possibility of a spouse having benefit of collation  
5. The imputation of liberalities inter vivos and mortis causa in favour of the spouse 
6. Special rights on partition and criteria of their imputation 

 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus encompasses advanced themes on Portuguese succession law, which give rise to debate and formulation 
of solutions adjusted to the referred system of law. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Classes will be structured so as to combine traditional lectures with a high degree of student participation. The 
predominant model of classes will comprise presentation of a theme by a student (departing from a summary 
previously sent to professor) and an open debate. 
Individual assessment will be based on the following elements: 
- Class participation (40%); 
- Short paper (60%), similar to half of an article that could be published in a law review.  
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Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The course aims to lead students to improve Succession Law knowledge, taking into special account the status of the 
spouse as legitimary heir, and to develop the ability of critical analysis on issues regarding legal succession and 
spousal status in inheritance law. This aims are to be achieved by active student participation in classes, directed by 
professors, and by an informed discussion about fundamental issues of Succession Law and spousal status in 
Inheritance Law. Consolidation of the knowledge developed by students should be manifested in the ability of making 
an oral presentation and a short paper. 
 
Main Bibliography 
BROX/WALKER, Erbrecht, 24th. ed., Munique, Vahlen, 2010. 
CASTELEIN, Christoph e outros, Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives, Antuérpia, 
Intersentia, 2009. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Curso de Direito das Sucessões, Lisbon, Quid Juris, 2012. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Direito da Família e das Sucessões – Relatório, Lisbon, Lex, 1996. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Imputação de liberalidades na sucessão legitimária, Lisbon, Centro de Estudos Fiscais, 
1989. 
DIAS, Maria Berenice, Manual das Sucessões, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1st ed., 2008, 2nd ed., 2011. 
DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 6. Direito das Sucessões, 25th ed., São Paulo, Saraiva, 2011. 
MALAURIE, Philippe/AYNÈS, Laurent, Les successions. Les libéralités, 4th ed., Paris, Defrénois, 2010. 
MENGONI, L., Successione per causa di morte. Parte speciale – Successione necessaria, in Cicu e Messineo (orgs.), 
Trattato di Diritto Civile e Commerciale, vol. XLIII, t. 2, Milão, 1984. 
PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito das Sucessões Contemporâneo, 3nd reprint (ed. of  2011), Lisbon, AAFDL, 2015. 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
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Ficha de unidade curricular  
 

Curso de Mestrado em Direito 
 

Unidade curricular 
Direito Civil VI – 2º Ciclo – Mestrado Científico 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Carlos Adelino Campelo de Andrade Pamplona Corte-Real – 20 horas  
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Jorge Alberto Caras Altas Duarte Pinheiro – 4 horas 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aprofundamento dos conhecimentos de Direito das Sucessões, tendo em especial consideração o confronto entre a 
posição do cônjuge e a do companheiro. 
Desenvolvimento da capacidade de apreciação crítica das matérias relativas à sucessão legal e aos estatutos 
sucessórios do cônjuge e do companheiro. 
 
Conteúdos programáticos 

1. A inoficiosidade e a legitimidade da imputação ex se ou subsidiária 
2. Outros modos de satisfação do direito à legítima relativamente ao cônjuge 
3. Consequências do repúdio da herança pelo cônjuge 
4.  A tutela sucessória do companheiro na união de facto após as alterações introduzidas pela Lei nº 23/2010, de 

30 de Agosto 
5.  Tendencial aproximação dos estatutos jus-sucessórios do cônjuge e do companheiro 
6.  Perspectiva juscomparatista 

 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos abrangem matérias avançadas do Direito das Sucessões português, que suscitam debate e 
estimulam a construção de soluções adequadas ao ordenamento jurídico em causa. 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
As aulas são estruturadas de modo a combinar a exposição das matérias pelo professor com um elevado grau de 
participação dos alunos. O modelo tendencial de aula é aquele que compreende a apresentação de tema por um aluno, 
com base num esquema previamente disponibilizado, e um debate com todos os que estão presentes na sala.  
A avaliação assenta nos seguintes elementos: 
- Participação nas aulas (40%); 
- Trabalho escrito (60%), correspondente a metade de um texto susceptível de ser publicado numa revista jurídica. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
Os principais objectivos da disciplina são aprofundar os conhecimentos de Direito das Sucessões, tendo em especial 
consideração o confronto entre a posição do cônjuge e a do companheiro, e desenvolver a capacidade de apreciação 
crítica das matérias relativas à sucessão legal e aos estatutos sucessórios do cônjuge e do companheiro. Tais 
finalidades serão alcançadas mediante a participação activa dos alunos nas aulas, que é orientada e complementada 
pela acção dos professores, na exposição e discussão informada de questões fundamentais do Direito das Sucessões e 
da situação sucessória do cônjuge sobrevivo e do companheiro. A consolidação da formação deverá manifestar-se na 
capacidade de exposição oral e de redacção do trabalho.. 
 
Bibliografia principal 
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BROX/WALKER, Erbrecht, 24ª ed., Munique, Vahlen, 2010. 
CASTELEIN, Christoph e outros, Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives, Antuérpia, 
Intersentia, 2009. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Curso de Direito das Sucessões, Lisboa, Quid Juris, 2012. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Direito da Família e das Sucessões – Relatório, Lisboa, Lex, 1996. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Imputação de liberalidades na sucessão legitimária, Lisboa, Centro de Estudos Fiscais, 
1989. 
DIAS, Maria Berenice, Manual das Sucessões, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1ª ed., 2008, 2ª ed., 2011. 
DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 6. Direito das Sucessões, 25ª ed., São Paulo, Saraiva, 2011. 
MALAURIE, Philippe/AYNÈS, Laurent, Les successions. Les libéralités, 4ª ed., Paris, Defrénois, 2010. 
MENGONI, L., Successione per causa di morte. Parte speciale – Successione necessaria, vol. XLIII, t. 2, da obra Trattato di 
Diritto Civile e Commerciale, sob a coordenação inicial de Cicu e Messineo, Milão, 1984. 
PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito das Sucessões Contemporâneo, 3ª reimpressão da edição de 2011, Lisboa, AAFDL, 
2015. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades 
curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Course Master’s in Law 

 
Curricular unit 
Civil Law VI – 2º Ciclo – Research Master’s 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Carlos Adelino Campelo de Andrade Pamplona Corte-Real – 20 hours 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
Jorge Alberto Caras Altas Duarte Pinheiro – 4 hours 
 
Learning outcomes of the curricular unit  
To improve Succession Law knowledge, taking into special account the contrast between the status of a spouse and the 
status of an unmarried partner. 
To develop the ability of critical analysis on issues regarding legal succession and the succession law status of spouses 
or unmarried partners. 
 
Syllabus 

 
1. Inofficiousness and imputation ex se 
2. Other ways of fullfiling the legitimary rights of the spouse 
3. Effects of inheritance repudiation by the spouse  
4. Rights of unmarried partners to the deceased’s estate after the  Law  23/2010, 30 th August 
5. Convergence between spouse and unmarried partner regarding status in Succession Law  
6. Comparative law perspective 

 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus encompasses advanced themes on Portuguese Succession Law, which give rise to debate and formulation 
of solutions adjusted to the referred system of law. 
 
Teaching methodologies (including evaluation) 
Classes will be structured so as to combine traditional lectures with a high degree of student participation. The 
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predominant model of classes will comprise presentation of a theme by a student (departing from a summary 
previously sent to professor) and an open debate. 
Individual assessment will be based on the following elements: 
- Class participation (40%); 
- Short paper (60%), similar to half of an article that could be published in a law review. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The course aims to lead students to improve Succession Law knowledge, taking into special account the contrast 
between the status of a spouse and the status of an unmarried partner, and to develop the ability of critical analysis on 
issues regarding legal succession and the succession law status of spouses or unmarried partners. This aims are to be 
achieved by active student participation in classes, directed by professors, and by an informed discussion about 
fundamental issues of Succession Law and status of spouses or unmarried partners in Inheritance Law. Consolidation 
of the knowledge developed by students should be manifested in the ability of making an oral presentation and a short 
paper. 
 
Main Bibliography 
BROX/WALKER, Erbrecht, 24th. ed., Munique, Vahlen, 2010. 
CASTELEIN, Christoph e outros, Imperative Inheritance Law in a Late-Modern Society. Five Perspectives, Antuérpia, 
Intersentia, 2009. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Curso de Direito das Sucessões, Lisbon, Quid Juris, 2012. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Direito da Família e das Sucessões – Relatório, Lisbon, Lex, 1996. 
CORTE-REAL, Carlos Pamplona, Imputação de liberalidades na sucessão legitimária, Lisbon, Centro de Estudos Fiscais, 
1989. 
DIAS, Maria Berenice, Manual das Sucessões, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1st ed., 2008, 2nd ed., 2011. 
DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, 6. Direito das Sucessões, 25th ed., São Paulo, Saraiva, 2011. 
MALAURIE, Philippe/AYNÈS, Laurent, Les successions. Les libéralités, 4th ed., Paris, Defrénois, 2010. 
MENGONI, L., Successione per causa di morte. Parte speciale – Successione necessaria, in Cicu e Messineo (orgs.), 
Trattato di Diritto Civile e Commerciale, vol. XLIII, t. 2, Milão, 1984. 
PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito das Sucessões Contemporâneo, 3nd reprint (ed. of  2011), Lisbon, AAFDL, 2015. 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 
 


