
AM\872403PT.doc PE464.765v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

2009/0157(COD)

1.7.2011

ALTERAÇÕES
122 - 245

Projecto de relatório
Kurt Lechner
(PE441.200v02-00)

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das 
decisões e dos actos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um 
certificado sucessório europeu

Proposta de regulamento
(COM(2009)0154 – C7-0236/2009 – 2009/0157(COD))



PE464.765v01-00 2/65 AM\872403PT.doc

PT

AM_Com_LegReport



AM\872403PT.doc 3/65 PE464.765v01-00

PT

Alteração 122
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia e, nomeadamente, 
a alínea c) do seu artigo 61.º, bem como o 
segundo travessão do n.º 5 do seu artigo
67.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o n.º 3 do seu artigo 81.º,

Or. it

Justificação

Considerando que em alguns Estados-Membros as sucessões se inserem no quadro do direito 
da família, é oportuno prever garantias estabelecendo como base jurídica o n.º 3 do artigo 
81.º do TFUE, que estabelece que "as medidas relativas ao direito da família que tenham 
incidência transfronteiriça são estabelecidas pelo Conselho, deliberando de acordo com um 
processo legislativo especial. O Conselho delibera por unanimidade, após consulta ao 
Parlamento Europeu.

Alteração 123
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todas as 
questões civis relativas a uma sucessão por 
morte, ou seja, todas as formas de
transferência de propriedade por morte, 
independentemente de se tratar de um acto 
voluntário de transferência, sob a forma de 
testamento ou de pacto sucessório, ou de 
uma transferência de propriedade imposta 
pela lei.

(8) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todas as 
questões civis relativas a uma sucessão por 
morte, ou seja, todas as formas de primeira 
transmissão de bens do falecido para os 
herdeiros por morte, independentemente 
de se tratar de um acto voluntário de 
transferência, sob a forma de testamento ou 
de pacto sucessório, ou de uma 
transferência de propriedade imposta pela 
lei.

Or. de
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Alteração 124
Kurt Lechner

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todas as 
questões civis relativas a uma sucessão por 
morte, ou seja, todas as formas de
transferência de propriedade por morte, 
independentemente de se tratar de um acto 
voluntário de transferência, sob a forma de 
testamento ou de pacto sucessório, ou de 
uma transferência de propriedade imposta 
pela lei.

(8) O âmbito de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todas as 
questões civis relativas a uma sucessão por 
morte, ou seja, todas as formas de
transmissão de bens, direitos e obrigações
por morte, independentemente de se tratar 
de um acto voluntário de transferência, sob 
a forma de testamento ou de pacto 
sucessório, ou de uma transferência de
propriedade imposta pela lei.

Or. de

Alteração 125
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A validade e os efeitos das liberalidades 
estão cobertos pelo Regulamento (CE) 
n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a 
lei aplicável às obrigações contratuais 
(Roma I). Devem por isso ser excluídas do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tal como sucede com outros 
direitos e bens criados ou transferidos por 
meios diferentes da sucessão. No entanto, é 
a lei sucessória determinada em aplicação 
do presente regulamento que deve precisar 
se uma liberalidade ou outra forma de 
disposição inter vivos com efeito de direito 
real imediato pode dar lugar à obrigação de 

(9) A validade e os efeitos das liberalidades 
estão cobertos pelo Regulamento (CE) 
n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de Junho de 2008, sobre a 
lei aplicável às obrigações contratuais 
(Roma I). Devem por isso ser excluídas do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, tal como sucede com outros 
direitos e bens criados ou transferidos por 
meios diferentes da sucessão. No entanto, é 
a lei sucessória determinada em aplicação 
do presente regulamento que deve precisar 
se uma liberalidade ou outra forma de 
disposição executada inter vivos pode dar 
lugar à obrigação de colação ou de redução 
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colação ou de redução ou ser tida em conta 
no cálculo das quotas-partes da herança 
segundo a lei sucessória.

ou ser tida em conta no cálculo das quotas-
partes da herança segundo a lei sucessória.

Or. en

Alteração 126
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Se bem que o presente regulamento 
deva abranger o modo de aquisição de um 
direito real relativo a um bem corpóreo ou 
incorpóreo, tal como previsto na lei 
aplicável à sucessão, a lista exaustiva
("numerus clausus") dos direitos reais que 
podem existir no direito nacional dos 
Estados-Membros, regida em princípio
pela lex rei sitae, deve relevar das normas 
nacionais de conflitos de leis. Também 
deve ser excluída do âmbito de aplicação 
do regulamento a publicidade destes 
direitos, nomeadamente o funcionamento 
do registo predial e os efeitos da inscrição 
ou não inscrição neste registo, aspectos 
igualmente regidos pela lei local.

(10) Se bem que o presente regulamento 
deva abranger o modo da primeira 
transmissão de bens do falecido para os 
herdeiros por morte, tal como previsto na 
lei aplicável à sucessão, a lista exaustiva
("numerus clausus") dos direitos reais e 
procedimentos para aquisição de um 
direito real que podem existir no direito 
nacional dos Estados-Membros, regida pela 
lex rei sitae, deve relevar das normas 
nacionais de conflitos de leis. É 
conveniente proceder a uma adaptação 
em conformidade com os princípios 
reconhecidos do direito internacional 
privado. Também deve ser excluída do 
âmbito de aplicação do regulamento a 
publicidade destes direitos, nomeadamente 
o funcionamento do registo predial e os 
efeitos da inscrição ou não inscrição neste 
registo, aspectos igualmente regidos pela 
lei local.

Or. de

Alteração 127
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Se bem que o presente regulamento 
deva abranger o modo de aquisição de um 
direito real relativo a um bem corpóreo ou 
incorpóreo, tal como previsto na lei 
aplicável à sucessão, a lista exaustiva
("numerus clausus") dos direitos reais que 
podem existir no direito nacional dos 
Estados-Membros, regida em princípio 
pela lex rei sitae, deve relevar das normas 
nacionais de conflitos de leis. Também 
deve ser excluída do âmbito de aplicação 
do regulamento a publicidade destes 
direitos, nomeadamente o funcionamento 
do registo predial e os efeitos da inscrição 
ou não inscrição neste registo, aspectos 
igualmente regidos pela lei local.

(10) A lista exaustiva ("numerus clausus") 
dos direitos reais que podem existir no 
direito nacional dos Estados-Membros, 
regida em princípio pela lex rei sitae, deve 
relevar das normas nacionais de conflitos 
de leis. É conveniente proceder a uma 
adaptação em conformidade com os 
princípios reconhecidos do direito 
internacional privado.

Or. de

Alteração 128
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta a mobilidade 
crescente dos cidadãos europeus e a fim de 
promover uma boa administração da justiça 
na União Europeia e assegurar uma 
conexão real entre a sucessão e o 
Estado-Membro que exerce a competência, 
o presente regulamento deve prever a 
competência dos tribunais do 
Estado-Membro da última residência 
habitual do falecido para o conjunto da 
sucessão. Pelas mesmas razões, o presente 
regulamento deve permitir ao tribunal 
competente, a título excepcional e em 
certas condições, o reenvio do processo 
para o tribunal do Estado de que o falecido 
era nacional, se este estiver melhor

(12) Tendo em conta a mobilidade 
crescente dos cidadãos europeus e a fim de 
promover uma boa administração da justiça 
na União Europeia e assegurar uma 
conexão real entre a sucessão e o 
Estado-Membro que exerce a competência, 
o presente regulamento deve prever a 
competência dos tribunais do 
Estado-Membro da residência habitual do 
falecido para o conjunto da sucessão, seja 
para processos contenciosos ou graciosos. 
Pelas mesmas razões, o presente 
regulamento deve permitir ao tribunal 
competente, a título excepcional e em 
certas condições, o reenvio do processo 
para a autoridade competente do 
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colocado para conhecer do processo. Estado-Membro de que o falecido era 
nacional, se essa autoridade estiver mais 
bem colocada para conhecer do processo.

Or. en

Alteração 129
Kurt Lechner

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Tendo em conta a mobilidade 
crescente dos cidadãos europeus e a fim de 
promover uma boa administração da justiça 
na União Europeia e assegurar uma 
conexão real entre a sucessão e o 
Estado-Membro que exerce a competência, 
o presente regulamento deve prever a 
competência dos tribunais do 
Estado-Membro da última residência 
habitual do falecido para o conjunto da 
sucessão. Pelas mesmas razões, o presente 
regulamento deve permitir ao tribunal 
competente, a título excepcional e em 
certas condições, o reenvio do processo 
para o tribunal do Estado de que o 
falecido era nacional, se este estiver 
melhor colocado para conhecer do 
processo.

(12) Tendo em conta a mobilidade 
crescente dos cidadãos europeus e a fim de 
promover uma boa administração da justiça 
na União Europeia e assegurar uma 
conexão real entre a sucessão e o 
Estado-Membro que exerce a competência, 
o presente regulamento deve prever a 
competência dos tribunais do 
Estado-Membro para o conjunto da 
sucessão. Em casos de contencioso, a 
competência deve pertencer aos tribunais 
do Estado-Membro da residência habitual 
do falecido no momento da morte. No 
caso de o falecido exercer o seu direito de 
escolha, nos termos do artigo 17.º, os 
tribunais do Estado de que o falecido era 
nacional também devem ter competência, 
se tal for solicitado por todas as partes. Se 
os Estados-Membros previrem ainda 
competências jurisdicionais nos casos sem 
contencioso, esta disposição deve 
aplicar-se em conformidade, na condição 
de ser respeitada a vontade de todas as 
partes envolvidas; quando necessário, um 
tribunal que, inicialmente, tenha aceitado 
a competência, deve declarar-se 
incompetente. Caso as partes envolvidas 
desejem resolver questões sucessórias sem 
passar pelos tribunais, não devem ser 
impedidas de o fazer pelas normas em 
matéria de competência.
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Or. de

Alteração 130
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) O termo "tribunal" deve abranger 
todas as autoridades que exerçam funções 
judiciais, tais como, em alguns sistemas 
jurídicos, os notários na qualidade de 
administradores judiciais ou as pessoas 
designadas por um tribunal para 
distribuir a sucessão. Por tal motivo, essas 
autoridades devem estar sujeitas a normas 
jurisdicionais e as suas decisões devem 
ser consideradas, para efeitos do presente 
regulamento, como decisões judiciais.

Or. en

Alteração 131
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A fim de determinar o local de 
residência habitual do falecido, é 
necessário ter em conta as circunstâncias 
da vida do falecido à data da sua morte e 
durante os anos que a precederam, 
nomeadamente a duração e a 
regularidade das suas estadias no local 
em questão, assim como as condições e os 
motivos das mesmas.

Or. it
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Alteração 132
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Considerando 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-B) Em particular, entende-se por 
residência habitual o local em que uma 
pessoa reside permanentemente, ou seja, o 
centro da sua vida familiar e social, e não 
o local em que a pessoa exerce a sua 
actividade profissional. 

Or. it

Alteração 133
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) No caso das doações entre vivos 
realizadas pelo falecido, deve ser 
garantida a protecção do beneficiário e de 
terceiros contra os efeitos de alterações 
posteriores ao direito sucessório aplicável. 
A legislação aplicável à sucessão apenas 
deve permitir um pedido de restituição de 
uma doação na medida em que a doação 
em causa pudesse ser reclamada ao 
abrigo do direito hipoteticamente 
aplicável à sucessão do doador no 
momento em que foi feita a doação.

Or. en

Justificação

Ver alteração ao artigo 19.º-A.
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Alteração 134
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A validade das disposições por morte 
quanto à forma não é abrangida pelo 
regulamento. Nos Estados-Membros que 
ratificaram a Convenção da Haia de 5 de 
Outubro de 1961 sobre os conflitos de leis 
em matéria de forma das disposições 
testamentárias, essa validade é regida 
pelas disposições da Convenção.

(19) Nos Estados-Membros que 
ratificaram a Convenção da Haia, de 5 de 
Outubro de 1961, sobre os conflitos de leis 
em matéria de forma das disposições 
testamentárias, a validade das disposições 
por morte é regida pelas disposições dessa
Convenção. Além disso, é necessário 
adaptar as disposições do presente 
regulamento relativas à validade das 
disposições por morte que se aplicam 
igualmente aos pactos sucessórios e se 
inspiram na referida Convenção.

Or. fr

Alteração 135
Kurt Lechner

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A validade das disposições por morte 
quanto à forma não é abrangida pelo 
regulamento. Nos Estados-Membros que 
ratificaram a Convenção da Haia de 5 de 
Outubro de 1961 sobre os conflitos de leis 
em matéria de forma das disposições 
testamentárias, essa validade é regida 
pelas disposições da Convenção.

(19) O presente regulamento deve 
incorporar disposições relativas à 
validade quanto à forma das disposições 
por morte, incluindo pactos sucessórios.

Or. de

Alteração 136
Kurt Lechner
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Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O presente regulamento deve 
incorporar disposições quanto à lei 
aplicável à capacidade testamentária.

Or. de

Alteração 137
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Para facilitar o reconhecimento dos 
direitos sucessórios adquiridos num 
Estado-Membro, a norma de conflitos de 
leis deve favorecer a validade dos pactos 
sucessórios admitindo critérios de 
conexão alternativos. As expectativas 
legítimas dos terceiros devem ser 
preservadas.

(20) Devem ser reconhecidos nos 
Estados-Membros os pactos sucessórios 
válidos ao abrigo da legislação designada 
pelo presente regulamento, bem como os 
direitos derivados desses pactos. Devem 
ser estabelecidas normas especiais no que 
diz respeito à legislação aplicável, à 
validade substantiva e aos efeitos 
vinculativos dos pactos sucessórios, bem 
como a outras questões jurídicas 
especificamente relacionadas com os 
mesmos. Se for o caso, tais normas devem 
ser aplicadas, com as necessárias 
alterações, aos testamentos de mão 
comum.

Or. en

Alteração 138
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(20-A) No que se refere aos bens 
imobiliários, a legislação do 
Estado-Membro em que se situa o bem 
sucessório aplica-se às medidas relativas à 
inscrição da transmissão dos direitos reais 
no registo público e aos efeitos dessa 
inscrição.

Or. fr

Alteração 139
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Na medida em que tal seja compatível 
com o objectivo geral do presente 
regulamento e a fim de facilitar a 
transferência de um direito real adquirido 
com base na lei sucessória, o presente 
regulamento não deve opor-se à aplicação 
de certas normas imperativas da lei do 
lugar onde se situa um bem enumeradas 
exaustivamente.

(21) O presente regulamento não deve 
prejudicar a aplicação de certas normas 
imperativas da lei do lugar onde se situa 
um bem, com vista a assegurar a 
transmissão de um direito real.

Or. de

Alteração 140
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) No caso de bens da sucessão 
imóveis ou matriculados no registo, 
devem permanecer inalteradas as 
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disposições da lei local que digam respeito 
ao estabelecimento ou à transmissão de 
direitos reais ou à sua matrícula no 
registo, na medida em que o direito seja 
adquirido por meio de um acto de 
fundamentação ou transmissão, uma 
decisão judicial isolada ou em conjunção 
com uma inscrição no registo;

Or. de

Alteração 141
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em circunstâncias excepcionais, por 
considerações de interesse público os 
tribunais dos Estados-Membros devem ter 
possibilidade de afastar a lei estrangeira 
quando a sua aplicação num caso 
específico seja contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder aplicar a excepção da ordem 
pública para afastar a lei de outro 
Estado-Membro ou recusar reconhecer 
ou executar uma decisão já proferida, um 
acto autêntico, uma transacção judicial 
ou um certificado sucessório europeu 
estabelecidos noutro Estado-Membro, 
quando tal seja contrário à Carta dos 
Direitos Fundamentais da União 
Europeia, em especial ao seu artigo 21.º, 
que proíbe qualquer forma de 
discriminação.

(24) Por considerações de interesse público 
os tribunais dos Estados-Membros devem 
ter possibilidade de afastar a lei estrangeira 
quando a sua aplicação num caso 
específico seja contrária à ordem pública 
do foro.

Or. it

Justificação

Esta disposição deve ser reformulada, pois parece pretender atenuar o critério fundamental 
relativo ao respeito da ordem pública do foro. Trata-se, na verdade, de um conceito muito 
importante nas diferentes tradições jurídicas e constitucionais dos Estados-Membros.
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Alteração 142
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Em circunstâncias excepcionais, por 
considerações de interesse público os 
tribunais dos Estados-Membros devem ter 
possibilidade de afastar a lei estrangeira 
quando a sua aplicação num caso 
específico seja contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder aplicar a excepção da ordem 
pública para afastar a lei de outro 
Estado-Membro ou recusar reconhecer ou 
executar uma decisão já proferida, um acto 
autêntico, uma transacção judicial ou um 
certificado sucessório europeu 
estabelecidos noutro Estado-Membro,
quando tal seja contrário à Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
em especial ao seu artigo 21.º, que proíbe 
qualquer forma de discriminação.

(24) Em circunstâncias excepcionais, por 
considerações de interesse público os 
tribunais dos Estados-Membros devem ter 
possibilidade de afastar a lei estrangeira 
quando a sua aplicação seja
manifestamente contrária à ordem pública 
do foro. No entanto, os tribunais não 
devem poder aplicar a excepção da ordem 
pública para afastar a lei de outro 
Estado-Membro ou recusar reconhecer ou 
executar uma decisão já proferida, um acto 
autêntico, uma transacção judicial ou um 
certificado sucessório europeu 
estabelecidos noutro Estado-Membro, se 
tal for contrário à Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, em 
especial ao seu artigo 21.º, que proíbe 
qualquer forma de discriminação.
Pequenas divergências a nível da lei 
aplicável à partilha obrigatória não 
devem, por regra, justificar a recusa da 
aplicação do direito de outro 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 143
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para ter em conta as diferentes formas 
de regular as questões relativas às 

(26) Para ter em conta as diferentes formas 
de provar a sucessão ou os poderes dos 
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sucessões nos Estados-Membros, o 
presente regulamento deve assegurar o 
reconhecimento e a execução dos actos 
autênticos. No entanto, os actos autênticos 
não podem ser equiparados a decisões 
judiciais no que se refere ao seu 
reconhecimento. O reconhecimento dos 
actos autênticos significa que têm o 
mesmo valor probatório quanto ao teor do 
acto e os mesmos efeitos que no seu país 
de origem e que gozam de uma presunção 
de validade que pode ser afastada em caso 
de contestação. Por conseguinte, esta 
validade pode ser sempre contestada 
perante um tribunal do Estado-Membro 
de origem do acto autêntico, nas 
condições processuais definidas por esse 
Estado-Membro.

executores testamentários nos 
Estados-Membros, o presente regulamento 
deve assegurar a livre circulação e a 
execução dos actos autênticos. No entanto, 
os actos autênticos não podem ser 
equiparados a decisões judiciais no que se 
refere ao seu reconhecimento. Os actos 
autênticos devem ter, dentro dos limites 
das disposições do Estado-Membro de 
origem e do Estado-Membro de execução, 
o mesmo valor probatório formal. O acto 
jurídico no qual um acto autêntico se 
baseia não deve estar submetido às 
normas estabelecidas no capítulo V; a 
eficácia jurídica e os efeitos desse acto 
devem ser regidos exclusivamente pelas 
normas de conflitos de leis estabelecidas 
no capítulo III e pelo direito sucessório 
que requerem.

Or. de

Alteração 144
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Para ter em conta as diferentes formas 
de regular as questões relativas às 
sucessões nos Estados-Membros, o 
presente regulamento deve assegurar o 
reconhecimento e a execução dos actos 
autênticos. No entanto, os actos autênticos 
não podem ser equiparados a decisões 
judiciais no que se refere ao seu 
reconhecimento. O reconhecimento dos 
actos autênticos significa que têm o mesmo 
valor probatório quanto ao teor do acto e os 
mesmos efeitos que no seu país de origem 
e que gozam de uma presunção de validade 
que pode ser afastada em caso de 
contestação. Por conseguinte, esta validade 
pode ser sempre contestada perante um 

(26) Para ter em conta as diferentes formas 
de regular as questões relativas às 
sucessões nos Estados-Membros, o 
presente regulamento deve assegurar a 
circulação e a execução dos actos 
autênticos. No entanto, os actos autênticos 
não podem ser equiparados a decisões 
judiciais no que se refere ao seu 
reconhecimento. A circulação dos actos 
autênticos significa que têm o mesmo valor 
probatório quanto ao teor do acto e os 
mesmos efeitos que no seu país de origem 
e que gozam de uma presunção de validade 
que pode ser afastada em caso de 
contestação. Por conseguinte, esta validade 
pode ser sempre contestada perante um 
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tribunal do Estado-Membro de origem do 
acto autêntico, nas condições processuais 
definidas por esse Estado-Membro.

tribunal do Estado-Membro de origem do 
acto autêntico, nas condições processuais 
definidas por esse Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 145
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Uma resolução rápida, acessível e 
eficaz das sucessões internacionais na 
União Europeia implica a possibilidade de 
o herdeiro, o legatário, o executor 
testamentário ou o administrador provarem 
facilmente e sem necessidade de um 
procedimento contencioso a sua qualidade 
nos Estados-Membros onde se situam os 
bens da sucessão. Para facilitar a livre 
circulação desta prova na União Europeia, 
o presente regulamento deve introduzir um 
modelo uniforme de certificado sucessório 
europeu e designar a autoridade 
competente para a emitir. A fim de
respeitar o princípio da subsidiariedade, 
este certificado não deve substituir os 
procedimentos internos nos 
Estados-Membros. O regulamento deve 
precisar a articulação com esses 
procedimentos.

(27) Uma resolução rápida, acessível e 
eficaz das sucessões internacionais na 
União Europeia implica a possibilidade de 
o herdeiro, o legatário, o executor 
testamentário ou o administrador provarem 
facilmente e sem necessidade de um 
procedimento contencioso a sua qualidade 
nos Estados-Membros onde se situam os 
bens da sucessão. Para facilitar a livre 
circulação desta prova na União Europeia, 
o presente regulamento deve introduzir um 
modelo uniforme de certificado sucessório 
europeu para os casos transfronteiriços e 
designar a autoridade competente para a 
emitir. Essa autoridade pode ser um 
tribunal na acepção do presente 
regulamento, ou outra autoridade, como 
um notário. A autoridade competente é 
nomeada pelo Estado-Membro cujos 
tribunais têm competência nos termos do 
presente regulamento. A fim de respeitar o 
princípio da subsidiariedade, este 
certificado não deve substituir os 
procedimentos internos nos 
Estados-Membros. O regulamento deve 
precisar a articulação com esses 
procedimentos.

Or. en
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Alteração 146
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente o seu artigo 21.º, que 
proíbe a discriminação em razão, 
designadamente, do sexo, raça, cor ou 
origem étnica ou social, características 
genéticas, língua, religião ou convicções, 
opiniões políticas ou outras, pertença a 
uma minoria nacional, riqueza, 
nascimento, deficiência, idade ou 
orientação sexual. O presente 
regulamento deve ser aplicado pelos 
tribunais dos Estados-Membros
respeitando estes direitos e princípios.

(34) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos pela Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

Or. it

Justificação

Há que eliminar a referência, pois pressupõe a criação de uma espécie de hierarquia entre os 
princípios previstos na Carta dos Direitos Fundamentais, conferindo um estatuto privilegiado 
ao princípio de não discriminação.

Alteração 147
Arlene McCarthy

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O Reino Unido não aplicará o 
presente regulamento de qualquer forma 
que afecte os direitos de propriedade, os 
interesses ou os activos criados ou 
transmitidos em resultado de doações ou 
disposições equivalentes realizadas entre 
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vivos pelo falecido, salvo no caso de tais 
doações ou disposições serem realizadas a 
favor de um herdeiro ou beneficiário do 
falecido e em conformidade com a lei 
aplicável nos termos do Capítulo III.

Or. en

Justificação

Não é aceitável que uma doação entre vivos realizada pelo falecido possa ser "recuperada", 
levando a reclamações contra instituições de solidariedade social.

Alteração 148
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para efeitos do presente regulamento, 
entende-se por "Estado-Membro" qualquer 
Estado-Membro, excepto a Dinamarca [, o 
Reino Unido e a Irlanda].

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. ro

Alteração 149
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Os direitos e bens criados ou 
transferidos sem ser no âmbito da sucessão 
por morte, tais como as liberalidades, a 
propriedade conjunta de várias pessoas 
com reversibilidade a favor da pessoa 
sobreviva, os planos de reforma, os 
contratos de seguros e as disposições 
análogas, sob reserva do n.º 2, alínea j), do 

(f) Os direitos e bens criados ou 
transferidos sem ser no âmbito da sucessão 
por morte, tais como as liberalidades, a 
propriedade conjunta de várias pessoas 
com reversibilidade a favor da pessoa 
sobreviva, os planos de reforma, os 
contratos de seguros e as disposições 
análogas, sem prejuízo do disposto no n.º 
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artigo 19.°; 2, alínea j), do artigo 19.°;

Or. en

Alteração 150
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) A dissolução, extinção e fusão de 
sociedades, associações e pessoas 
colectivas;

(h) a dissolução, extinção e fusão de 
sociedades e outras entidades, dotadas ou 
não de personalidade jurídica;

Or. en

Alteração 151
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A constituição, funcionamento e 
dissolução de trusts;

(i) A constituição, funcionamento e 
dissolução de trusts, com excepção dos 
trusts criados por disposições 
testamentárias ou pelas normas relativas 
à sucessão ab intestato;

Or. en

Justificação

Existem razões válidas para incluir no âmbito do presente regulamento os trusts 
testamentários e os trusts decorrentes de sucessão ab intestato (ver: Instituto Max Planck de 
Direito Privado Comparado e Internacional: Observações à proposta, p. 27).

Alteração 152
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A constituição, funcionamento e 
dissolução de trusts;

(i) A criação, administração e dissolução 
de trusts, com excepção dos trusts criados 
mediante uma disposição por morte ou no 
âmbito de uma transferência de 
propriedade por morte imposta pela lei;

Or. en

Alteração 153
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.° 3 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) A natureza dos direitos reais sobre um 
bem e a publicidade desses direitos.

(j) A natureza dos direitos reais e dos 
procedimentos para aquisição de um 
direito real, a inscrição desses direitos 
num registo público ou a publicidade dos 
mesmos e os efeitos da inscrição ou não 
inscrição num registo público de um 
direito real.

Or. de

Alteração 154
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) "Sucessão por morte", qualquer forma 
de transferência de propriedade por 
morte, quer se trate de um acto voluntário 
de transferência, sob a forma de testamento 
ou de pacto sucessório, quer de uma 

(a) "Sucessão por morte", qualquer forma 
de primeira transmissão de bens, direitos 
e obrigações do falecido para os herdeiros
por morte, quer se trate de um acto 
voluntário de transferência, sob a forma de 
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transferência de propriedade por morte 
imposta por lei;

testamento ou de pacto sucessório, quer de 
uma transferência de propriedade por 
morte imposta por lei;

Or. de

Alteração 155
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tribunal: qualquer autoridade judicial 
ou qualquer autoridade competente dos 
Estados-Membros que exerça uma função 
jurisdicional em matéria de sucessões. 
São equiparadas aos tribunais as outras 
autoridades que exercem, por delegação 
do poder público, funções que relevam da 
competência dos tribunais, tal como 
previstas no presente regulamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 156
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tribunal: qualquer autoridade judicial 
ou qualquer autoridade competente dos 
Estados-Membros que exerça uma função 
jurisdicional em matéria de sucessões. São 
equiparadas aos tribunais as outras 
autoridades que exercem, por delegação do 
poder público, funções que relevam da 
competência dos tribunais, tal como 
previstas no presente regulamento;

(b) Tribunal: qualquer autoridade judicial 
ou qualquer autoridade competente dos 
Estados-Membros que exerça uma função 
jurisdicional em matéria de sucessões. São 
equiparadas aos tribunais as outras 
autoridades ou pessoas investidas de 
autoridade (como os notários) que 
exercem, por delegação do poder público, 
funções que relevam da competência dos 
tribunais, tal como previstas no presente 
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regulamento;
Or. ro

Alteração 157
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) "Tribunal", qualquer autoridade judicial 
ou qualquer autoridade competente dos 
Estados-Membros que exerça uma função 
jurisdicional em matéria de sucessões. São 
equiparadas aos tribunais as outras 
autoridades que exercem, por delegação do 
poder público, funções que relevam da 
competência dos tribunais, tal como 
previstas no presente regulamento;

(b) "Tribunal", qualquer autoridade judicial 
ou qualquer autoridade competente dos 
Estados-Membros ou uma pessoa ou 
entidade designada por um tribunal e 
cujas decisões sejam homologadas por 
esse tribunal, que exerça uma função 
jurisdicional em matéria de sucessões. São 
equiparadas aos tribunais as outras 
autoridades que exercem, por delegação do 
poder público, funções que relevam da 
competência dos tribunais, tal como 
previstas no presente regulamento;

Or. fr

Alteração 158
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) "Pacto sucessório", um acordo que 
confira, altere ou retire, com ou sem 
contrapartida, direitos na sucessão futura 
de uma ou mais pessoas que sejam partes 
no acordo;

(c) "Pacto sucessório", um acordo feito por 
escrito ou resultante de testamentos 
mútuos que confira, altere ou retire, com 
ou sem contrapartida, direitos na sucessão 
futura de uma ou mais pessoas que sejam 
partes no acordo;

Or. de
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Alteração 159
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) "Testamento de mão comum", o 
testamento redigido por duas ou mais 
pessoas no mesmo acto, a favor de um 
terceiro e/ou a título de disposição 
recíproca e mútua;

(d) "Testamento de mão comum", 
"Testamento de mão comum", o testamento 
redigido por duas ou mais pessoas num 
único acto, a favor de um terceiro e/ou a 
título de disposição recíproca e mútua;

Or. en

Alteração 160
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) "Estado-Membro de origem", o 
Estado-Membro no qual foi proferida a 
decisão, aprovada ou concluída a 
transacção judicial ou exarado o acto 
autêntico, consoante o caso;

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Or. en

Alteração 161
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) "Estado-Membro requerido", o
Estado-Membro no qual é requerido o 
reconhecimento e/ou a execução da 
decisão, da transacção judicial ou do acto 

(f) "Estado-Membro de execução", o
Estado-Membro no qual é pedida a 
execução da decisão, da transacção judicial 
ou do acto autêntico;
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autêntico;

Or. de

Alteração 162
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) "Decisão", qualquer decisão proferida
em matéria de sucessões por um tribunal de 
um Estado-Membro, independentemente 
da designação que lhe é dada, tal como 
acórdão, sentença, despacho judicial ou 
mandado de execução, bem como a fixação 
pelo secretário do tribunal do montante das 
custas do processo;

(g) "Decisão", qualquer medida ou decisão 
tomada em matéria de sucessões por um 
tribunal de um Estado-Membro ou uma 
pessoa ou entidade designada por um 
tribunal e por este homologada, 
independentemente da designação que lhe 
é dada, tal como acórdão, sentença, 
despacho judicial ou mandado de 
execução, bem como a fixação pelo 
secretário do tribunal do montante das 
custas do processo;

Or. fr

Alteração 163
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) "Decisão", qualquer decisão proferida
em matéria de sucessões por um tribunal de 
um Estado-Membro, independentemente 
da designação que lhe é dada, tal como 
acórdão, sentença, despacho judicial ou 
mandado de execução, bem como a fixação 
pelo secretário do tribunal do montante das 
custas do processo;

(g) "Decisão", "Decisão", qualquer decisão 
adoptada em matéria de sucessões por um 
tribunal de um Estado-Membro, 
independentemente da designação que lhe 
é dada, tal como acórdão, sentença, 
despacho judicial, medida ou mandado de 
execução, bem como a fixação pelo 
secretário do tribunal do montante das 
custas do processo;
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Or. en

Alteração 164
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(h) "Acto autêntico", um acto que tenha 
sido formalmente redigido ou registado 
como tal e cuja autenticidade:

(h) "Acto autêntico", um acto que tenha 
sido redigido ou registado de acordo com 
as formalidades previstas na lei e cuja 
autenticidade:

Or. ro

Alteração 165
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) "Certificado sucessório europeu", o 
certificado emitido pelo tribunal 
competente em aplicação do Capítulo VI 
do presente regulamento.

(i) "Certificado sucessório europeu", 
"Certificado sucessório europeu", o 
certificado emitido pelo tribunal ou 
autoridade competente em aplicação do 
Capítulo VI do presente regulamento.

Or. en

Alteração 166
Francesco Enrico Speroni

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) "Residência habitual", o local em 
que o falecido passou a maior parte do 
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seu tempo durante os 730 dias que 
precederam o falecimento.

Or. it

Alteração 167
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Tribunais

As disposições do presente capítulo são 
aplicáveis a qualquer tribunal dos 
Estados-Membros, mas só se aplicam às 
autoridades não judiciais quando 
necessário.

Or. fr

Alteração 168
Francesco Enrico Speroni

Proposta de regulamento
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva do disposto no presente 
regulamento, são competentes para decidir 
em matéria de sucessões os tribunais do 
Estado-Membro em cujo território o 
falecido tinha a sua residência habitual
no momento do óbito.

Sob reserva do disposto no presente 
regulamento, são competentes para decidir 
em matéria de sucessões os tribunais do 
Estado-Membro do qual o falecido era 
cidadão no momento do óbito.

(Alteração horizontal a aplicar à 
totalidade do texto em substituição do 
critério de "residência habitual")

Or. it
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Alteração 169
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 4 

Texto da Comissão Alteração

Sob reserva do disposto no presente 
regulamento, são competentes para decidir 
em matéria de sucessões os tribunais do 
Estado-Membro em cujo território o 
falecido tinha a sua residência habitual no 
momento do óbito.

Sob reserva do disposto no presente 
regulamento, são competentes para decidir 
sobre a sucessão de todos os bens do 
falecido os tribunais do Estado-Membro 
em cujo território o falecido tinha a sua 
residência habitual no momento do óbito.

Or. en

Alteração 170
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o falecido tenha escolhido a 
lei de um Estado-Membro para regular a 
sua sucessão em conformidade com o 
artigo 17.º, o tribunal que deve conhecer do 
processo em conformidade com o artigo 
4.º, a pedido de uma das partes e se 
considerar que os tribunais do 
Estado-Membro cuja lei foi escolhida estão
melhor colocados para decidir da sucessão, 
pode suspender o processo e convidar as 
partes a apresentarem um pedido aos 
tribunais desse Estado-Membro.

1. Sempre que o falecido tenha escolhido a 
lei de um Estado-Membro para regular a 
sua sucessão em conformidade com o 
artigo 17.º, o tribunal que deve conhecer do 
processo em conformidade com o artigo 4.º 
pode suspender o processo, a pedido de
uma das partes e na medida em que os 
tribunais do Estado-Membro cuja lei foi 
escolhida estejam melhor colocados para 
decidir da sucessão, e convida as partes a 
apresentarem um pedido aos tribunais 
desse Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 171
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o falecido tenha escolhido a 
lei de um Estado-Membro para regular a 
sua sucessão em conformidade com o 
artigo 17.º, o tribunal que deve conhecer do 
processo em conformidade com o artigo 
4.º, a pedido de uma das partes e se 
considerar que os tribunais do 
Estado-Membro cuja lei foi escolhida estão 
melhor colocados para decidir da sucessão, 
pode suspender o processo e convidar as 
partes a apresentarem um pedido aos 
tribunais desse Estado-Membro.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 172
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tribunal competente em conformidade 
com o artigo 4.º fixa um prazo para o 
processo ser submetido aos tribunais do 
Estado-Membro cuja lei foi escolhida, em 
conformidade com o n.º 1. Se o processo 
não for submetido à apreciação desses 
tribunais durante esse prazo, o tribunal a 
que o processo foi submetido continua a 
exercer a sua competência.

2. O tribunal competente a que o processo 
foi submetido em conformidade com o 
artigo 4.º fixa um prazo para o processo ser 
submetido pelas partes aos tribunais do 
Estado-Membro cuja lei foi escolhida, em 
conformidade com o n.º 1. Se o processo 
não for submetido à apreciação desses 
tribunais durante esse prazo, o tribunal a 
que o processo foi submetido em 
conformidade com o artigo 4.º continua a 
exercer a sua competência.

Or. en

Alteração 173
Klaus-Heiner Lehne
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Proposta de regulamento
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.°-A
Eleição do foro

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º, 
quando o falecido tiver designado a lei de 
um Estado-Membro para regular a sua 
sucessão em conformidade com o artigo 
17.º, as partes podem acordar que o 
tribunal ou tribunais desse 
Estado-Membro são competentes para 
regular a sucessão do falecido.

Or. en

Alteração 174
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-B
Declinação da competência

Se os tribunais do Estado-Membro em 
cujo território o falecido tinha a sua 
residência habitual no momento do óbito 
forem competentes ex officio para os 
procedimentos da sucessão e se as partes 
acordarem recorrer aos tribunais do 
Estado-Membro cuja lei tiver sido 
escolhida pelo falecido em conformidade 
com o artigo 5.º-A ou confiar os 
procedimentos da sucessão a outra 
autoridade competente do mesmo 
Estado-Membro, os tribunais competentes 
ex officio declinam a competência.

Or. en
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Alteração 175
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos casos referidos no n.º 1, alíneas a) a 
c), a competência abrange o conjunto da 
sucessão.

Or. en

Alteração 176
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A

Forum necessitatis

Quando nenhum tribunal de um 
Estado-Membro for competente nos 
termos dos artigos 4.º ou 6.º, os tribunais 
de um Estado-Membro podem, a título 
excepcional, decidir sobre a sucessão se 
não puder ser interposto ou conduzido um 
processo com razoabilidade ou se tal for 
impossível num Estado terceiro com o 
qual o processo esteja estreitamente 
ligado.

Or. fr

Alteração 177
Marielle Gallo
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Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Competência dos tribunais do lugar onde 

se situa um bem
Sempre que a lei do Estado-Membro do 
lugar onde se situa um bem exija a 
intervenção dos seus tribunais para 
adoptar medidas abrangidas por direitos 
reais relativas à transmissão desse bem, 
ao seu registo ou à sua transferência no 
registo predial, são competentes para 
tomar tais medidas os tribunais desse 
Estado-Membro.

Or. fr

Alteração 178
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Regra geral Regras gerais em caso de ausência de 
escolha

Or. en

Alteração 179
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – título

Texto da Comissão Alteração

Regra geral Regras gerais em caso de ausência de 
escolha
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Or. en

Alteração 180
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 16

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do presente
regulamento, a lei aplicável ao conjunto da 
sucessão é a lei do Estado onde o falecido 
tinha residência habitual no momento do 
óbito.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, a lei aplicável ao conjunto da 
sucessão por morte é a lei do Estado onde 
o falecido tinha residência habitual no 
momento do óbito e onde residiu 
igualmente durante um período não 
inferior a quatro anos imediatamente 
antes do óbito.

Or. en

Alteração 181
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, a lei aplicável ao conjunto da 
sucessão é a lei do Estado onde o falecido 
tinha residência habitual no momento do 
óbito.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, a lei aplicável ao conjunto da 
sucessão é a lei do Estado onde o falecido 
tinha residência habitual no momento do 
óbito e onde residiu igualmente durante 
um período não inferior a quatro anos 
imediatamente antes do óbito.

Or. en

Alteração 182
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, a lei aplicável ao conjunto da 
sucessão é a lei do Estado onde o falecido 
tinha residência habitual no momento do 
óbito.

Salvo disposição em contrário do presente 
regulamento, a lei aplicável ao conjunto da 
sucessão é a lei do Estado onde o falecido 
tinha residência habitual há pelo menos 
dois anos no momento do óbito.

Or. de

Alteração 183
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A aplicação da lei aplicável à sucessão em 
conformidade com o n.º 1 não pode ter 
como consequência privar completamente 
os familiares do falecido da protecção que 
lhes é conferida pelas disposições 
vinculativas da lei do Estado de que o 
falecido era nacional no momento do 
óbito, no que diz respeito à reserva 
legitimária, às quotas-partes ou a medidas 
equivalentes.

Or. en

Alteração 184
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em todos os outros casos, a lei aplicável 
ao conjunto da sucessão por morte é a lei 
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do Estado de que o falecido era nacional 
no momento do óbito. Essa lei é 
igualmente aplicável caso o falecido 
tivesse residência habitual em mais do 
que um Estado no momento do óbito.

Or. en

Alteração 185
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando, a título excepcional, decorrer 
claramente de todas as circunstâncias 
que, no momento do óbito, o falecido 
tinha uma relação manifestamente mais 
estreita com um Estado diferente daquele 
cuja lei seria aplicável nos termos do 
presente artigo, a lei aplicável à sua 
sucessão é a lei daquele Estado.

Or. en

Alteração 186
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em todos os outros casos, a lei aplicável 
ao conjunto da sucessão por morte é a lei 
do Estado de que o falecido era nacional 
no momento do óbito. Essa lei é 
igualmente aplicável caso o falecido 
tivesse residência habitual em mais do 
que um Estado no momento do óbito.

Or. en
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Alteração 187
Paulo Rangel

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando, a título excepcional, decorrer 
claramente de todas as circunstâncias 
que, no momento do óbito, o falecido 
tinha uma relação manifestamente mais 
estreita com um Estado diferente daquele 
cuja lei seria aplicável nos termos do 
presente artigo, a lei aplicável à sua 
sucessão é a lei daquele Estado.

Or. en

Alteração 188
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em todos os outros casos, a lei aplicável é 
a lei do Estado de que o falecido tinha a 
nacionalidade no momento do óbito. Essa 
lei é igualmente aplicável se o falecido 
tiver tido a sua residência habitual em 
mais do que um Estado-Membro.

Or. de

Alteração 189
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 1-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Quando todas as circunstâncias 
indicarem inequivocamente que o falecido 
mantinha ligações mais estreitas com um 
outro Estado, a lei aplicável à sucessão no 
seu conjunto é a deste último Estado. 

Or. de

Alteração 190
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma pessoa pode escolher como lei para 
regular toda a sua sucessão a lei do Estado 
de que é nacional.

1. Uma pessoa pode escolher como lei para 
regular toda a sua sucessão a lei interna do 
Estado (com exclusão das normas de 
direito internacional privado) de que é 
nacional no momento da escolha da lei. A 
escolha da lei é igualmente válida se a 
pessoa, no momento do óbito, for
nacional do Estado cuja lei escolheu.

Or. en

Alteração 191
Kurt Lechner

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A escolha da lei é igualmente válida 
se a pessoa, à data da sua morte, possuir a 
nacionalidade do Estado cuja lei 
escolheu.
A selecção do foro deve ser expressa de 
forma suficientemente clara e basear-se 
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em critérios de interpretação de 
reconhecimento geral.

Or. de

Alteração 192
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A designação da lei aplicável à 
sucessão deve ser expressa e constar de 
uma declaração que revista a forma de uma 
disposição por morte.

2. A escolha deve ser expressa e constar de 
uma declaração que revista a forma de uma 
disposição por morte ou decorrer 
inequivocamente dos termos de uma 
disposição por morte.

Or. en

Alteração 193
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. A aplicação da lei prevista no presente 
artigo não prejudica os direitos de 
qualquer pessoa que não seja parte no 
pacto e que, por força da lei designada 
nos artigos 16.º ou 17.º, tenha um direito 
à legítima ou outro direito de que não 
possa ser privada pelo autor da sucessão.

4. O ordenamento jurídico designado em 
conformidade com os n.ºs 1, 2 e 3 
aplica-se apenas à validade substantiva 
dos pactos sucessórios, à natureza e 
âmbito do seu efeito vinculativo, à 
interpretação e anulação do pacto 
sucessório e à renúncia ao mesmo. 

Or. de

Alteração 194
Marielle Gallo
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Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A

Validade formal das disposições por morte

Uma disposição por morte é válida do 
ponto de vista formal se a sua forma 
respeitar a lei interna:
a) do Estado onde o testador a tomou, ou
b) do Estado cuja nacionalidade tem o 
testador, quer no momento em que tomou 
a disposição, quer no momento da sua 
morte, ou
c) do Estado em que o testador tinha 
domicílio, quer no momento em que 
tomou a disposição, quer no momento da 
sua morte, ou
d) do Estado em que o testador tinha a 
sua residência habitual, quer no momento 
em que tomou a disposição, quer no 
momento da sua morte, ou
e) no que se refere aos bens imóveis, do 
local em que se situam.
2. As presentes disposições aplicam-se 
igualmente aos pactos sucessórios.

Or. fr

Alteração 195
Klaus-Heiner Lehne

Proposta de regulamento
Artigo 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.°-A
Validade formal das disposições por morte
1. Uma disposição testamentária é válida 
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do ponto de vista formal se a sua forma 
respeitar a lei interna:
(a) do lugar onde o testador a tomou, ou
(b) do Estado de que o testador era 
nacional, quer no momento em que tomou 
a disposição, quer no momento do óbito, 
ou
(c) do Estado em que o testador tinha 
domicílio, quer no momento em que 
tomou a disposição, quer no momento do 
óbito, ou
(d) do Estado em que o testador tinha 
residência habitual, quer no momento em 
que tomou a disposição, quer no momento 
do óbito, ou
(e) no que diz respeito a bens imóveis, do 
Estado onde se situam os bens em causa.
2. O n.º 1 é igualmente aplicável às 
disposições testamentárias que revogam 
uma anterior disposição testamentária.  A 
revogação é igualmente válida quanto à 
forma se cumprir uma das leis nos termos 
das quais, em conformidade com o n.º 1, 
era válida a disposição testamentária 
revogada.
3. Para efeitos do presente artigo, 
considera-se como fazendo parte das 
questões formais qualquer disposição 
legal que limite as formas permitidas das 
disposições testamentárias no que diz 
respeito à idade, nacionalidade ou outra 
circunstância pessoal do testador. A 
mesma regra é aplicável às qualificações 
que as testemunhas devem possuir para 
que uma disposição testamentária seja 
válida. 

Or. en

Alteração 196
Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A lei designada nos termos do Capítulo 
III regula toda a sucessão, desde a sua 
abertura até à transmissão definitiva da 
herança aos herdeiros ou legatários.

1. A lei designada nos termos do presente
capítulo regula toda a sucessão, desde a 
sua abertura até à primeira transmissão da 
herança do falecido aos herdeiros ou 
legatários.

Or. de

Alteração 197
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.° 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A transmissão dos bens e direitos que 
compõem a sucessão aos herdeiros e 
legatários, incluindo as condições e os 
efeitos da aceitação da sucessão ou do 
legado ou do seu repúdio;

(f) A primeira transmissão aos herdeiros 
e, se for o caso, aos legatários, dos bens, 
direitos e obrigações, incluindo as 
condições e os efeitos da aceitação da 
sucessão ou do legado ou do seu repúdio, 
sem prejuízo do disposto no artigo 20.º-A;

Or. de

Alteração 198
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) A transmissão dos bens e direitos que 
compõem a sucessão aos herdeiros e 
legatários, incluindo as condições e os 
efeitos da aceitação da sucessão ou do 
legado ou do seu repúdio;

(f) A transmissão dos bens, direitos e 
obrigações que compõem a sucessão aos 
herdeiros e legatários, incluindo as 
condições e os efeitos da aceitação da 
sucessão ou do legado ou do seu repúdio, 
sem prejuízo do disposto no artigo 20.º-A;
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Or. fr

Alteração 199
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Os poderes dos herdeiros, dos 
executores testamentários e outros 
administradores da sucessão, 
nomeadamente a venda dos bens e o 
pagamento dos credores;

(g) A administração dos bens, em 
particular no que se refere aos poderes 
dos herdeiros, dos executores 
testamentários e outros administradores da 
herança, nomeadamente no que respeita à 
venda dos bens e ao pagamento dos 
credores;

Or. fr

Alteração 200
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.°-A
Restituição pelos beneficiários de doações 

entre vivos
1. A restituição pelo beneficiário de uma 
doação entre vivos apenas pode ser 
reclamada, ao abrigo da lei aplicável à 
sucessão em conformidade com o presente 
regulamento, na medida em tal restituição 
pudesse ser igualmente reclamada ao 
abrigo da lei que, em conformidade com o 
presente regulamento, seria aplicável à 
sucessão do doador no momento em que 
se realizou a doação.
2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
escolha da lei feita pelo doador em 
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conformidade com os artigos 17.º, 18.º, n.º 
3, e 18.º-A, n.º 3, apenas é tida em conta 
se o beneficiário tiver tido conhecimento 
dessa escolha no momento em que se 
realizou a doação.

Or. en

Justificação

Foi proposta uma disposição em matéria de conflitos para a restituição de doações entre 
vivos efectuadas pelo falecido, a fim de proteger o beneficiário e terceiros de uma alteração 
posterior da lei de sucessão aplicável. A legislação aplicável à sucessão apenas deve permitir 
um pedido de restituição de uma doação na medida em que a doação em causa pudesse ser 
reclamada ao abrigo do direito hipoteticamente aplicável à sucessão do doador no momento 
em que foi feita a doação (ver: Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado e 
Internacional: Observações à proposta, p. 85).

Alteração 201
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.°-A

Direito patrimonial

O presente regulamento não prejudica a 
aplicação das normas jurídicas do Estado 
onde se situam ou estão inscritos em 
registos públicos os bens imóveis da 
sucessão e que visem a fundamentação ou 
a transmissão da propriedade ou de
outros direitos reais sobre bens da 
sucessão ou a sua inscrição num registo 
público, na medida em que o direito seja 
adquirido por meio de um acto de 
fundamentação ou transmissão, uma 
decisão judicial isolada ou em conjunção 
com uma inscrição no registo.

Or. de
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Alteração 202
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A

Direito de propriedade

O presente regulamento não prejudica a 
aplicação da legislação do 
Estado-Membro onde se situam os bens 
imóveis da sucessão, nomeadamente no 
que diz respeito às medidas relativas à 
inscrição da transmissão dos referidos 
bens num registo público e aos efeitos 
desta inscrição.

Or. fr

Alteração 203
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido
Aplicação da lei do lugar onde está 

situado um bem
1. A lei aplicável à sucessão não impede a 
aplicação da lei do Estado do lugar onde 
está situado o bem, desde que essa lei 
prescreva, para a aceitação da sucessão 
ou de um legado ou o seu repúdio, 
formalidades posteriores às prescritas 
pela lei aplicável à sucessão.
2. A lei aplicável à sucessão não impede a 
aplicação da lei do Estado-Membro do 
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lugar onde está situado o bem:
(a) Sempre que esta subordine a 
administração e a liquidação da sucessão 
à nomeação de um administrador ou de 
um executor testamentário por uma 
autoridade desse Estado-Membro. A lei 
aplicável à sucessão rege a determinação 
das pessoas, tais como os herdeiros, 
legatários, executores testamentários ou 
administradores, que podem ser 
encarregadas da administração e da 
liquidação da sucessão;
(b) Sempre que esta subordine a 
transmissão definitiva da herança aos 
herdeiros ao pagamento prévio dos 
impostos relativos à sucessão.

Or. fr

Alteração 204
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A lei aplicável à sucessão não impede a 
aplicação da lei do Estado-Membro do 
lugar onde está situado o bem:

2. Sem prejuízo da lei aplicável à sucessão, 
se a lei do Estado-Membro do lugar onde 
estão situados bens da sucessão obrigar a 
nomear um administrador da herança ou 
um executor testamentário, é aplicável a 
lei desse Estado-Membro a esses bens no 
que respeita ao seguinte:

Or. en

Alteração 205
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A lei aplicável à sucessão não impede a 
aplicação da lei do Estado-Membro do 
lugar onde está situado o bem:

2. Sem prejuízo da lei aplicável à sucessão, 
se a lei do Estado-Membro do lugar onde 
estão situados bens da sucessão obrigar a 
nomear um administrador da herança ou 
um executor testamentário, é aplicável a 
lei desse Estado-Membro a esses bens no 
que respeita ao seguinte:

Or. en

Alteração 206
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sempre que esta subordine a 
administração e a liquidação da sucessão 
à nomeação de um administrador ou de um
executor testamentário por uma autoridade 
desse Estado-Membro. A lei aplicável à 
sucessão rege a determinação das 
pessoas, tais como os herdeiros, 
legatários, executores testamentários ou 
administradores, que podem ser 
encarregadas da administração e da 
liquidação da sucessão;

(a) a nomeação do administrador ou do
executor por uma autoridade desse 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 207
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Sempre que esta subordine a (a) a nomeação do administrador ou do
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administração e a liquidação da sucessão 
à nomeação de um administrador ou de um
executor testamentário por uma autoridade 
desse Estado-Membro. A lei aplicável à 
sucessão rege a determinação das 
pessoas, tais como os herdeiros, 
legatários, executores testamentários ou 
administradores, que podem ser 
encarregadas da administração e da 
liquidação da sucessão;

executor por uma autoridade desse 
Estado-Membro;

Or. en

Alteração 208
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que esta subordine a 
transmissão definitiva da herança aos 
herdeiros ao pagamento prévio dos 
impostos relativos à sucessão.

(b) os poderes e obrigações específicos de 
qualquer administrador ou executor 
nomeado relativamente aos bens situados 
nesse Estado-Membro.

Or. en

Alteração 209
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que esta subordine a 
transmissão definitiva da herança aos 
herdeiros ao pagamento prévio dos 
impostos relativos à sucessão.

(b) os poderes e obrigações específicos de 
qualquer administrador ou executor 
nomeado relativamente aos bens situados 
nesse Estado-Membro.

Or. en



AM\872403PT.doc 47/65 PE464.765v01-00

PT

Alteração 210
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Qualquer administrador ou executor 
testamentário nomeado ao abrigo dessa 
lei pode igualmente, em conformidade 
com a mesma, liquidar as dívidas do 
falecido, quer as mesmas se encontrem ou 
não situadas nesse Estado-Membro. Não 
obstante, a ordem de prioridade para a 
liquidação de tais dívidas é determinada 
em conformidade com a lei aplicável à 
sucessão.
A autoridade do Estado-Membro em 
causa nomeia, para agirem na qualidade 
de administradores ou executores 
testamentários, as pessoas seguintes:
(a) as pessoas encarregadas de 
administrar a sucessão por um tribunal 
declarado competente no que diz respeito 
à sucessão; ou
(b) caso ninguém tenha sido encarregado 
de tal, as pessoas designadas como 
herdeiros pela lei aplicável à sucessão; ou
(c) outras pessoas nomeadas por aquela 
autoridade;
As nomeações nos termos da alínea c) 
apenas podem ser efectuadas a título 
excepcional e apenas nos casos em que as 
pessoas designadas como herdeiros pela 
lei aplicável à sucessão sejam em número 
insuficiente ou excessivo relativamente à 
lei do Estado-Membro em que se situa a 
autoridade, ou não possam agir na 
qualidade de administradores ou 
executores por um motivo relacionado 
com a ordem pública desse 
Estado-Membro. 

Or. en
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Alteração 211
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que é aplicado o 
presente número, qualquer administrador 
ou executor testamentário nomeado ao 
abrigo dessa lei pode igualmente, em 
conformidade com a mesma, liquidar as 
dívidas do falecido, quer as mesmas se 
encontrem ou não situadas nesse 
Estado-Membro. Não obstante, a ordem 
de prioridade para a liquidação de tais 
dívidas é determinada em conformidade 
com a lei aplicável à sucessão.

Or. en

Alteração 212
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Em aplicação do n.º 2, alínea a), a 
autoridade do Estado-Membro em causa 
nomeia, para agirem na qualidade de 
administradores ou executores 
testamentários, as pessoas seguintes:
(a) as pessoas encarregadas de 
administrar a sucessão por um tribunal 
declarado competente no que diz respeito 
à sucessão; ou
(b) caso ninguém tenha sido encarregado 
de tal, as pessoas designadas como 
herdeiros pela lei aplicável à sucessão; ou
(c) outras pessoas nomeadas por aquela 
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autoridade;

Or. en

Alteração 213
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 21 – n.° 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. As nomeações nos termos do n.º 2-B, 
alínea c), apenas podem ser efectuadas a 
título excepcional e apenas nos casos em 
que as pessoas designadas como herdeiros 
pela lei aplicável à sucessão sejam em 
número insuficiente ou excessivo 
relativamente à lei do Estado-Membro em 
que se situa a autoridade, ou não possam 
agir na qualidade de administradores ou 
executores por um motivo relacionado 
com a ordem pública desse 
Estado-Membro. 

Or. en

Alteração 214
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 26 – título

Texto da Comissão Alteração

Remissão Reenvio

Or. en

Justificação

Deve ser utilizado o termo "reenvio", em consonância com os Regulamentos Roma I e Roma 
II (ver: Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado e Internacional: Observações à 
proposta, p. 105).
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Alteração 215
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 26 

Texto da Comissão Alteração

Quando o presente regulamento determina 
a aplicação da lei de um Estado, entende-
se que visa as normas jurídicas em vigor 
nesse Estado, com exclusão das normas de 
direito internacional privado.

Quando o presente regulamento determina 
a aplicação da lei de um Estado-Membro, 
entende-se que visa as normas jurídicas em 
vigor nesse Estado, com exclusão das 
normas de direito internacional privado.

Or. en

Justificação

Afigura-se judicioso excluir o reenvio apenas quando o regulamento prevê a aplicação da lei 
de um Estado-Membro (ver: Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado e 
Internacional: Observações à proposta, p. 105).

Alteração 216
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 26 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No entanto, se a lei de um Estado terceiro 
é designada como lei aplicável e esta 
remete para a lei de um Estado-Membro, 
aplica-se esta última, salvo se o falecido 
tiver escolhido, em conformidade com o 
artigo 17.º do presente regulamento, a lei 
do Estado terceiro para regular a sua 
sucessão.

Or. fr

Alteração 217
Diana Wallis
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Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que o presente regulamento 
prevê a aplicação da lei de um Estado 
terceiro, aplicam-se as normas de direito 
internacional privado desse Estado que 
designem, em matéria de sucessões, a lei 
de qualquer Estado-Membro; é aplicável 
a lei desse Estado-Membro, com exclusão 
das normas de direito internacional 
privado.

Or. en

Justificação

Nos casos em que o regulamento prevê a aplicação da lei de um Estado terceiro cujo direito 
internacional privado remete, em matéria de sucessões, para a lei do Estado do foro ou de 
qualquer outro Estado-Membro, deve ser aceite essa remissão e aplicada a lei interna do 
Estado-Membro referido (ver: Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado e 
Internacional: Observações à proposta, p. 106).

Alteração 218
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do conteúdo dos n.ºs 1 e 1-A, 
quando os artigos 17.º, 18.º, 18.º-A, 18.º-B 
ou 20.º determinam a aplicação da lei de 
um Estado, entende-se que visam as 
normas jurídicas em vigor nesse Estado, 
com exclusão das normas de direito 
internacional privado.

Or. en

Justificação

No caso de uma escolha pelo falecido da lei aplicável ou no caso de normas específicas em 
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matéria de conflitos que utilizem critérios de relacionamento alternativos e sujeitem uma 
questão a várias leis aplicáveis alternativamente, aplica-se a lei interna do Estado referido 
(ver: Instituto Max Planck de Direito Privado Comparado e Internacional: Observações à 
proposta, p. 106).

Alteração 219
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em especial, a aplicação de uma 
disposição da lei designada pelo presente 
regulamento não pode ser considerada 
contrária à ordem pública do foro apenas 
porque as suas modalidades relativas à 
legítima são diferentes das disposições 
vigentes no foro.

Suprimido

Or. fr

Alteração 220
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nenhuma disposição do presente 
regulamento deve obrigar as autoridades 
judiciárias de um Estado-Membro a 
emitir uma decisão em matéria de 
sucessão a respeito do cônjuge sobrevivo 
por força da aplicação do presente 
regulamento, se não existirem disposições 
nesse sentido na legislação nacional 
relativa à família e ao casamento. 

Or. it
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Justificação

É oportuno introduzir uma norma de salvaguarda das opções nacionais análoga à 
introduzida no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 1259/2010 que autoriza a cooperação 
reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial.

Alteração 221
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nenhuma disposição do presente 
regulamento deve obrigar as autoridades 
judiciárias de um Estado-Membro a 
reconhecer, por força da aplicação do 
presente regulamento, uma decisão em 
matéria de sucessão a respeito do cônjuge 
sobrevivo emitida noutro Estado-Membro, 
se não existirem disposições nesse sentido 
na legislação nacional relativa à família e 
ao casamento. 

Or. it

Justificação

É oportuno introduzir uma norma de salvaguarda das opções nacionais análoga à 
introduzida no artigo 13.º do Regulamento (UE) n.º 1259/2010 que autoriza a cooperação 
reforçada no domínio da lei aplicável em matéria de divórcio e separação judicial.

Alteração 222
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento dos actos autênticos Circulação dos actos autênticos

Or. fr
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Alteração 223
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 34 

Texto da Comissão Alteração

Os actos autênticos exarados num 
Estado-Membro são reconhecidos nos 
outros Estados-Membros, salvo no caso 
de a sua validade ser contestada segundo 
os procedimentos previstos no 
Estado-Membro de origem e desde que 
esse reconhecimento não seja contrário à 
ordem pública do Estado-Membro 
requerido.

Os actos autênticos em matéria de 
sucessões exarados num Estado-Membro 
podem circular livremente nos 
Estados-Membros e estão isentos de 
qualquer procedimento de legalização ou 
formalidades equivalentes. Sob reserva 
das exigências da ordem pública no 
Estado-Membro de execução, gozam nos 
outros Estados-Membros de um valor 
probatório formal idêntico aos 
instrumentos nacionais desses Estados, 
embora nunca superior ao que lhes é 
conferido no Estado-Membro de origem.

Or. de

Alteração 224
Marielle Gallo

Proposta de regulamento
Artigo 34 

Texto da Comissão Alteração

Os actos autênticos exarados num 
Estado-Membro são reconhecidos nos 
outros Estados-Membros, salvo no caso de 
a sua validade ser contestada segundo os 
procedimentos previstos no 
Estado-Membro de origem e desde que 
esse reconhecimento não seja contrário à 
ordem pública do Estado-Membro 
requerido.

Os actos autênticos que se inserem no 
âmbito de aplicação material do presente 
regulamento circulam livremente nos 
outros Estados-Membros e têm um valor 
probatório idêntico ao reconhecido no 
Estado-Membro de origem, desde que esse 
reconhecimento não seja manifestamente
contrário à ordem pública do 
Estado-Membro de destino.

Or. fr
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Alteração 225
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O certificado pode ser utilizado, 
designadamente, para atestar um ou mais 
dos seguintes elementos:
(a) Os direitos de cada herdeiro designado 
no certificado e a quota-parte da herança 
que lhe cabe;
(b) A atribuição de um bem específico ou 
de bens específicos ao herdeiro ou 
herdeiros designados no certificado;
(c) Os poderes da pessoa designada no 
certificado para executar o testamento ou 
administrar a sucessão.

Or. de

Alteração 226
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O recurso ao certificado sucessório 
europeu não é obrigatório. O certificado 
não substitui os procedimentos internos. 
Todavia, os efeitos do certificado também 
são reconhecidos no Estado-Membro cujas 
autoridades o emitiram por força do 
presente capítulo.

(2) O certificado sucessório europeu é 
elaborado, a pedido das partes 
interessadas, em casos com um elemento 
transfronteiriço, tendo em vista a sua 
utilização no exercício de direitos 
sucessórios em qualquer dos 
Estados-Membros.  
Quando é emitido um certificado 
sucessório europeu, este substitui o 
certificado interno e os seus efeitos são 
igualmente reconhecidos no 
Estado-Membro cujas autoridades o 
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emitiram por força do presente capítulo.

Or. ro

Justificação

Importa referir claramente as situações em que é necessária a emissão de um certificado 
sucessório europeu. Quando não existe um elemento transfronteiriço, continua a aplicar-se o 
procedimento nacional.

Alteração 227
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.° 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Em todos os outros casos, é emitido 
um certificado sucessório nacional, regido 
pela lei do respectivo Estado-Membro.

Or. ro

Justificação

Ver justificação da alteração 5.

Alteração 228
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O certificado é emitido a pedido de 
qualquer pessoa que tenha a obrigação de
justificar a qualidade de herdeiro, de 
legatário e os poderes de executor 
testamentário ou terceiro administrador.

(1) O certificado é emitido a pedido de 
qualquer pessoa que tenha um legítimo 
interesse em justificar a qualidade de 
herdeiro, de legatário e os poderes de 
executor testamentário ou terceiro 
administrador.

Or. ro
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Justificação

O certificado sucessório europeu é opcional. Daí decorre que não pode ser imposta a 
obrigação de pedir a sua emissão. O requerente deve ter um legítimo interesse especificado 
na qualidade de herdeiro ou legatário, etc.  

Alteração 229
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Informações relativas ao falecido:
apelido, nome(s) próprio(s), sexo, estado 
civil, nacionalidade, número de 
identificação se disponível, endereço da
última residência habitual, data e lugar do 
óbito;

(a) Informações relativas ao falecido:
apelido, nome(s) próprio(s), sexo, estado 
civil, nacionalidade, número de 
identificação se disponível, endereço da 
residência habitual no momento do óbito, 
data e lugar do óbito, data e local de 
nascimento;

Or. de

Alteração 230
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O requerente deve provar a exactidão 
das informações fornecidas mediante a 
apresentação de documentos autênticos. 
No caso de não ser possível apresentar 
estes documentos ou de a sua apresentação 
acarretar dificuldades desproporcionadas, 
são admitidos outros meios de prova.

(2) O requerente deve provar a exactidão 
das informações fornecidas mediante a 
apresentação de documentos originais. No 
caso de não ser possível apresentar estes 
documentos ou de a sua apresentação 
acarretar dificuldades desproporcionadas, 
são admitidos outros meios de prova.

Or. ro

Justificação

A prova deve ser fornecida através do instrumento original; o acto autêntico é outro tipo de 
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documento.   

Alteração 231
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. O tribunal competente toma as medidas 
adequadas para se assegurar da veracidade 
das declarações efectuadas. Sempre que o 
seu direito interno o permita, o tribunal
exige que estas declarações sejam feitas 
sob juramento.

3. A entidade competente toma as medidas 
adequadas para se assegurar da veracidade 
das declarações efectuadas. Sempre que, e 
na medida em que, o seu direito interno o 
permita, a entidade competente exige que 
estas declarações sejam feitas sob 
juramento ou mediante uma declaração 
solene ou qualquer outra forma que o 
substitua. Para este efeito, pode solicitar a 
assistência de outros organismos que 
constituam entidades competentes no 
quadro do seu direito interno.

Or. de

Alteração 232
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O certificado sucessório europeu é 
emitido recorrendo ao formulário cujo 
modelo consta do Anexo II.

1. O certificado é emitido recorrendo ao 
formulário cujo modelo consta do Anexo II
e, em conformidade com o direito da 
entidade competente, com base no 
documento nacional que certifica a 
sucessão e em conjunção com o mesmo.

Or. de
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Alteração 233
Sebastian Valentin Bodu

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O conteúdo do certificado 
sucessório europeu referido no parágrafo 
2 é obrigatório por natureza, mas os 
Estados-Membros podem aditar outros 
elementos a esse conteúdo mínimo 
admissível, em conformidade com a 
legislação nacional.

Or. ro

Justificação

Dado que o certificado sucessório europeu substitui o certificado nacional, e uma vez que 
existem divergências na legislação dos Estados-Membros relativamente aos certificados 
sucessórios nacionais, o certificado sucessório europeu deve conter elementos europeus 
mínimos e obrigatórios, bem como outros elementos adicionais previstos pela legislação 
nacional.

Alteração 234
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações relativas ao falecido:
apelido, nome(s) próprio(s), sexo, estado 
civil, nacionalidade, número de 
identificação se disponível, endereço da
última residência habitual, data e lugar do 
óbito;

(b) Informações relativas ao falecido:
apelido, nome(s) próprio(s), sexo, estado 
civil, nacionalidade, número de 
identificação se disponível, endereço da 
residência habitual no momento do óbito, 
data e lugar do óbito, data e local de 
nascimento;

Or. de
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Alteração 235
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Se houver vários herdeiros, a 
quota-parte que cabe a cada um deles, bem 
como, se for caso disso, a lista dos bens ou 
direitos que cabem a um determinado 
herdeiro;

(h) Se houver vários herdeiros, a 
quota-parte que cabe a cada um deles, bem 
como, se for caso disso, a lista dos bens 
que cabem a um determinado herdeiro;

Or. de

Alteração 236
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) A lista dos bens ou direitos que cabem 
aos legatários por força da lei aplicável à 
sucessão;

(i) A lista dos bens que cabem aos 
legatários por força da lei aplicável à 
sucessão;

Or. de

Alteração 237
Diana Wallis

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.° 2-A – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) Se for o caso, uma cópia da 
declaração de últimas vontades e do 
testamento do falecido.

Or. en
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Alteração 238
Luigi Berlinguer

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se um Estado-Membro solicitar 
formalidades adicionais para a 
transmissão do título de propriedade ou 
de outros direitos reais relacionados com 
os bens imóveis da sucessão, ou se for 
solicitada a inscrição desses títulos ou 
direitos num registo público, o certificado 
sucessório europeu deve indicar 
expressamente as referidas formalidades e 
remeter para o portal e-Justice para as 
questões técnicas, a fim de simplificar as 
diligências dos cidadãos.
Os Estados-Membros que exigirem as 
referidas formalidades devem transmitir à 
Comissão todas as informações relevantes 
para efeitos da sua divulgação e 
publicação no portal e-Justice. 

Or. it

Alteração 239
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Qualquer pessoa que pague ou entregue 
bens ao titular de um certificado 
habilitado a realizar tais actos por força 
do certificado fica isento de 
responsabilidades, a menos que tenha 
conhecimento de que o conteúdo do 
certificado não é autêntico.

3. Qualquer pessoa que efectue prestações 
aos herdeiros referidos no certificado fica
isenta de responsabilidades, a menos que 
tenha conhecimento de que o conteúdo do 
certificado não é autêntico.
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Or. de

Alteração 240
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. O certificado constitui um título válido
para a transcrição ou inscrição da aquisição 
sucessória nos registos públicos do 
Estado-Membro onde se situam os bens. A 
transcrição é feita segundo as modalidades 
estabelecidas pela lei do Estado-Membro 
sob cuja autoridade o registo é mantido e 
produz os efeitos previstos nessa lei.

5. O certificado constitui uma base para a 
transcrição ou inscrição da aquisição 
sucessória nos registos públicos do 
Estado-Membro onde se situam os bens. A 
transcrição é feita segundo as modalidades 
estabelecidas pela lei do Estado-Membro 
sob cuja autoridade o registo é mantido e 
produz os efeitos previstos nessa lei.

Or. de

Alteração 241
Paolo Bartolozzi

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Por razões de interesse público, os 
tribunais dos Estados-Membros devem 
poder aplicar a excepção da ordem 
pública para se recusarem a reconhecer 
ou executar o certificado sucessório 
europeu emitido noutro Estado-Membro.

Or. it

Justificação

É necessário introduzir esta norma por razões de coerência com o considerando 24, o qual 
parece configurar a possibilidade de recusa do reconhecimento ou da execução, mesmo no 
que diz respeito ao o certificado sucessório europeu.



AM\872403PT.doc 63/65 PE464.765v01-00

PT

Alteração 242
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 45 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento não prejudica a 
aplicação das convenções bilaterais ou 
multilaterais de que um ou mais 
Estados-Membros sejam partes na data da 
adopção do presente regulamento e que 
digam respeito a matérias por ele regidas, 
sem prejuízo das obrigações dos 
Estados-Membros por força do artigo 
307.º do Tratado.

1. O presente regulamento não prejudica a 
aplicação das convenções internacionais de 
que um ou mais Estados-Membros sejam 
parte na data de aprovação do presente 
regulamento e que digam respeito a 
matérias por ele regidas.

Or. en

Alteração 243
Tadeusz Zwiefka

Proposta de regulamento
Artigo 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.°-A

Informações disponibilizadas ao tribunal 
ou à autoridade

1. Ao estabelecer o estatuto jurídico de um 
bem imóvel que faz parte da sucessão e se 
situa num Estado diferente do tribunal 
competente nos termos das disposições do 
Capítulo II do presente regulamento, ou 
do de qualquer outra autoridade que trate 
uma questão de sucessão, esse tribunal ou 
autoridade tem em conta as informações 
contidas no registo predial da localidade 
na qual a propriedade se encontra 
inscrita.
2. Para efeitos do presente artigo, a 
autoridade competente de um 
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Estado-Membro fornece, mediante 
pedido, aos tribunais ou outras 
autoridades de outro Estado-Membro, 
informações contidas no registo predial, 
no caso de tais informações poderem ser 
fornecidas, nos termos da lei nacional, 
para fins de procedimento em matéria 
sucessória.

Or. en

Alteração 244
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o falecido tiver designado a lei 
aplicável à sua sucessão antes da data de 
aplicação do presente regulamento, essa 
designação é considerada válida, desde que 
respeite as condições referidas no artigo 
17.º.

2. Quando o falecido tiver designado a lei 
aplicável à sua sucessão antes da data de 
aplicação do presente regulamento,
incluindo o período que antecede a sua 
entrada em vigor, essa designação é 
considerada válida, independentemente de 
respeitar ou não as condições referidas no 
artigo 17.º.

Or. de

Justificação

A título meramente cautelar, e a fim de evitar eventuais mal-entendidos, importa clarificar 
que a designação também se aplica se tiver sido efectuada antes da entrada em vigor do 
regulamento.

Alteração 245
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando as partes num pacto sucessório 3. Quando as partes num pacto sucessório 
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tiverem designado a lei aplicável a esse 
pacto antes da data de aplicação do 
presente regulamento, essa designação é 
considerada válida, desde que respeite as 
condições referidas no artigo 18.º.

tiverem designado a lei aplicável a esse 
pacto antes da data de aplicação do 
presente regulamento, incluindo o período 
que antecede a sua entrada em vigor, essa 
designação é considerada válida,
independentemente de respeitar ou não as 
condições referidas no artigo 18.º.

Or. de


