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Números e factos
São mais de 11,7 milhões os cidadãos da UE (2,3%) que vivem num Estado-Membro que não 
é o seu país natal. 13% de todos os casamentos na UE têm uma ligação com um outro 
Estado-Membro1. Muitos cidadãos possuem património num outro Estado-Membro, 
especialmente propriedades imobiliárias. Os Europeus fazem cada vez mais uso das suas 
liberdades fundamentais2 e esta evolução tende a acentuar-se. Em caso de morte com 
incidência transfronteiriça (segundo as estimativas, existem actualmente cerca de 580 000 
casos por ano com património herdado de cerca de 130 mil milhões de euros por ano), surgem 
problemas difíceis, frequentemente sem solução.

Situação jurídica actual
Em caso de falecimento de um cidadão espanhol que vive (residência habitual) em França, a 
sua lei nacional dita que todo o seu património será herdado exclusivamente de acordo com a 
legislação espanhola, independentemente do local onde o seu património se encontra, seja em 
Espanha, em França ou num outro Estado. No entanto, do ponto de vista da legislação 
francesa, o seu património será herdado de acordo com a lei francesa, uma vez mais na sua 
totalidade, excepto a propriedade imóvel, à qual se aplica, regra geral, a lei do local onde o 
imóvel está localizado. Portanto, a mesma herança pode estar sujeita aos direitos sucessórios 
de vários Estados. Podem existir discrepâncias consideráveis entre estes direitos sucessórios, 
por exemplo na determinação de quem será herdeiro ou apenas no que diz respeito às 
quotas-partes da sucessão ou às reservas sucessórias. Assim, em caso de falecimento de um 
cônjuge de um casamento sem filhos, nos termos de um regime jurídico o cônjuge sobrevivo
pode ser o herdeiro universal, ao passo que, nos termos do direito de outro Estado, os pais do 
falecido são co-herdeiros, juntamente com o cônjuge. Ambos os regimes jurídicos 
reivindicam validade também no que diz respeito a património existente num outro Estado, 
resultando daqui uma divergência de decisão a nível internacional que não pode ser resolvida 
numa base transnacional, por exemplo por uma instância judicial superior.

Por conseguinte, as decisões em matéria de sucessões não são reconhecidas mutuamente, não 
podem ser executadas e são excluídas do âmbito de aplicação do Regulamento "Bruxelas I"3. 
O único acordo internacional digno de menção é a Convenção da Haia, de 5 de Outubro de 
19614, a qual, no entanto, apenas diz respeito a questões de forma, além de não ter sido 
ratificada por todos os Estados-Membros. A Convenção da Haia sobre a lei aplicável às 
sucessões5, de 1 de Agosto de 1989, que, em princípio, trata das questões incluídas no 
presente regulamento, não entrou em vigor até à data. Só os Países Baixos codificaram as 
disposições desta Convenção como Direito Internacional Privado (DIP) neerlandês.

Dentro de um Estado também podem surgir questões litigiosas complexas, por exemplo 

                                               
1 Cf. Introdução do Livro Verde "Reduzir os trâmites administrativos para os cidadãos: Promover a livre 
circulação dos documentos públicos e o reconhecimento dos efeitos dos actos de registo civil" 
(COM (2010)0747).
2 Cf. Inquérito qualitativo Eurobarómetro "Cidadania europeia – Mobilidade transfronteiras" ("European 
citizenship – Cross-border mobility"), Agosto de 2010.
3 Regulamento (CE) n.º 44/2001 do Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (JO L 12 de 16.1.2001, p. 1).
4 Convenção da Haia, de 5 de Outubro de 1961, sobre os conflitos de leis em matéria de forma das disposições 
testamentárias.
5 Convenção da Haia, de 1 de Agosto de 1989, sobre a lei aplicável às sucessões por morte.
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determinar em que medida, na partilha do património ou no cálculo da legítima, se deve ter 
em conta o património situado num outro Estado.

Causas no DIP
Esta situação jurídica contraditória deve-se à existência de DIP diferentes nos diversos 
Estados em matéria de direito sucessório, um direito exclusivamente nacional.

A Espanha, tal como grande número de outros Estados-Membros da UE, baseia o seu DIP na 
nacionalidade do falecido, cuja legislação nacional é determinante para todo o seu património. 
O DIP francês representa um outro princípio fundamental, do qual parte a legislação de uma 
série de Estados-Membros da UE. Este prevê uma fragmentação das sucessões: o património 
móvel (bens móveis, em especial activos financeiros) do falecido está sujeito ao direito 
sucessório do Estado em cujo território o falecido tinha a sua residência habitual e a 
propriedade imobiliária (imóveis) está sujeita ao direito sucessório do lugar onde o bem se 
encontra (lex rei sitae).

Independentemente do facto de estes dois princípios fundamentais, embora sendo os mais 
frequentes, não serem os únicos nos Estados-Membros, as respostas às outras questões do DIP 
diferem de Estado para Estado. As divergências começam desde logo na interpretação de 
termos como "residência habitual", "bem móveis" ou "bens imóveis", ou no tratamento da 
questão da nacionalidade múltipla. Alguns Estados-Membros prevêem que um falecido pode 
ter escolhido, dentro de certos limites, o direito sucessório a aplicar à sua herança. Outros 
Estados-Membros rejeitam esta opção, mas reconhecem-na – ou não – quando adoptada 
noutros Estados-Membros. Também existem respostas divergentes à importante questão do 
reenvio. A variedade de situações é ilimitada, não sendo senão possível aludir aqui às suas 
contradições. A existência de conflitos não está excluída mesmo quando dois 
Estados-Membros aplicam o mesmo direito sucessório, por exemplo a legislação nacional do 
falecido, uma vez que as decisões judiciais sobre a interpretação de um testamento num 
Estado podem diferir das decisões num outro Estado e podem não ser reconhecidas 
mutuamente.

Dificuldades para os cidadãos europeus
Esta situação é cada vez menos sustentável para os cidadãos europeus.

A situação é difícil para os herdeiros, que enfrentam a questão de saber quantos e que regimes 
jurídicos em matéria de sucessão serão aplicados e com que consequências para a herança.

A situação também é difícil para o cidadão que gostaria de esclarecer a questão da sua 
herança. Para conseguir concretizar as suas pretensões, tem não só de se familiarizar com as 
normas do direito sucessório dos Estados em causa, como tem também de analisar os 
respectivos DIP. Terá de pedir ajuda a consultores para as duas áreas. Além disso, poderão
continuar a existir incertezas em caso de alteração de residência ou de deslocalização do 
património. Mas a monitorização permanente da evolução da legislação nos diversos 
Estados-Membros continuaria a ser necessária mesmo que a residência e a distribuição do 
património não se alterem. Esta monitorização teria de incluir também o DIP em causa, e não 
apenas a legislação mas também a jurisprudência, tanto mais que o DIP dos Estados-Membros 
é, em grande medida, um direito jurisprudencial.
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Esta situação causa dificuldades a todas as instituições do Estado, em especial aos tribunais 
que se ocupam das questões sucessórias.

O que é lamentável – mais ainda do que os custos dos processos frequentemente morosos e 
eventualmente necessários em vários Estados-Membros – é a perda de tempo associada aos 
mesmos, uma vez que, em casos de morte, é necessário tomar decisões rápidas – sobretudo 
também no caso de empresas.

Tudo isto acarreta encargos significativos para os cidadãos europeus no uso das liberdades e 
dos direitos de propriedade fundamentais, ficando estes consideravelmente limitados no 
exercício das suas liberdades fundamentais enquanto cidadãos da UE.

Solução europeia
Face a esta situação, impõe-se uma solução europeia que determine o DIP – não o direito 
sucessório material dos Estados-Membros. O objectivo deverá ser a elaboração de um 
regulamento simples e compreensível, cuja aplicação seja uniformizada. Exclui-se, assim, 
uma harmonização das disposições nacionais em vigor. Só um regulamento europeu que 
constitua um conjunto coerente pode cumprir esta tarefa.

O Parlamento Europeu também defendeu energicamente a criação de um instrumento deste 
tipo na sua resolução, de 16 de Novembro de 2006, com recomendações à Comissão sobre 
sucessões e testamentos1, através da qual reagiu ao Livro Verde da Comissão sobre sucessões 
e testamentos2.

                                               
1 JO C 314 E de 21.12.2006, p. 342.
2 COM(2005)0065.


