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PARECER TÉCNICO 

Assunto: Extensão do apoio judiciário, na modalidade de dispensa de taxa 

de justiça e demais encargos com o processo, em processo de 

INVENTÁRIO JUDICIAL intentado num determinado juízo de família e 

menores, quando à requerente lhe foi concedido o benefício do apoio 

judiciário num processo de divórcio por mútuo consentimento que teve a 

sua tramitação na conservatória do registo civil. 

═───────◇───────═ 

Num determinado processo de divórcio por mútuo consentimento, que correu 

trâmites na conservatória do registo civil respetiva, verificou-se que, antes da 

instauração deste processo, foi concedido o benefício de apoio judiciário à 

requerente, na modalidade de dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o 

processo, com nomeação e pagamento da compensação de patrono, tendo sido o 

divórcio decretado pelo conservador do registo civil o divórcio por mútuo 

consentimento dos cônjuges – n.º 1 do art.º 1776.º do Código Civil, doravante CC. 

I – ENQUADRAMENTO: 

1. O processo de divórcio por mútuo consentimento correu trâmites na 

conservatória do registo civil respetiva e foi decretado pelo conservador do 

registo civil, nos termos dos artigos 1775.º e 1776.º do CC. 

2. Nesse processo, foi concedido à requerente o benefício de apoio judiciário na 

modalidade de dispensa de taxa de justiça e demais encargos com o processo, 

com nomeação e pagamento da compensação de patrono, nos termos das 

alíneas a) e b) do n.º 1, do art.º 16.º do Regime de Acesso ao Direito e aos 

Tribunais, doravante, RADT. 
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3. Seguidamente, a requerente intentou um processo de inventário judicial, para 

partilha de bens comuns do casal, nos termos da al. d) do art.º 1082.º do 

Código de Processo Civil, num determinado juízo de família e menores. 

4. A requerente também poderia escolher e intentar o processo de inventário 

para partilha de bens comuns do casal, no cartório notarial respetivo – art.º 

1.º, do anexo, a que se refere o art.º 2.º da Lei n.º 117/2019, de 13 de 

setembro e n.º 2 do art.º 1083.º do CPC. 

5. O apoio judiciário é aplicável nos processos que corram nas conservatórias – 

n.º 3 do art.º 17.º do RADT. 

6. Por outro lado, o apoio judiciário é extensivo a todos os processos que sigam 

por apenso àquele em que a concessão se verificar, sendo-o também ao 

processo principal, quando concedido em qualquer apenso e, ainda, o mesmo 

apoio manter-se-á no caso de o processo ser desapensado – n.ºs 4 e 7 do 

art.º 18.º do RADT.  

7. Finalmente, deverá ter-se em atenção à caducidade da proteção jurídica, 

prevista no art.º 11.º do RADT, in casu, pelo decurso do prazo de um ano 

após a sua concessão, sem que tenha sido instaurada a ação, por razão 

imputável à requerente – alínea b) do n.º 1 do referido art.º 11.º –, tendo-se 

em consideração que, aos prazos processuais aplicam-se as disposições da lei 

processual civil – art.º 38.º do RADT. 

II – CONCLUSÃO: 

Como base no exposto e apesar dos dispositivos legais se referirem aos processos 

que sigam por apenso e aos processos desapensados – n.ºs 4 e 7 do art.º 18.º 

do RADT –, entendemos que, se a requerente solicitou e lhe foi concedido o 

benefício de apoio judiciário para intentar a ação de divórcio por mútuo 

consentimento e partilha do património conjugal, nos termos dos artigos 272.º-

A a 272.º-C do D.L. n.º 324/2007, de 28 de setembro, ex vi da al. a) do n.º 1 do 

art.º 1775.º do CC, na conservatória do registo civil respetiva, deverá fazer-se 

uma interpretação lato sensu no sentido de que, esta concessão do benefício de 

apoio judiciário, também se aplica ao processo de inventário judicial intentado no 
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juízo de família e menores competente para o efeito, ressalvando o lapso de 

tempo de um ano após a sua concessão, por efeito da caducidade, prevista na 

alínea b) do n.º 1 do art.º 11.º do RADT. 

Lisboa, 01 de abril de 2021 

O Departamento de Formação do SFJ 

Diamantino Pereira 

Carlos Caixeiro 

João Virgolino 
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