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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

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

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2009)0154),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º, a alínea c) do artigo 61.º e o segundo travessão do 
n.º 5 do artigo 67.º do Tratado da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-0236/2009),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho intitulada 
"Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos decisórios 
interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social, de 14 de Julho de 20101,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2011),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 JO C 44 de 11.2.2011, p. 148.
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Alteração 1

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 
transferência de bens 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 bens imposta pela lei.

Or. de

Alteração 2

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 colação ou de redução ou ser tida em 
conta no cálculo das quotas-partes da 

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

Or. de

Alteração 3

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) 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 4

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) O presente regulamento deve 
abranger o modo de aquisição de um 
direito real relativo a um bem corpóreo ou 
incorpóreo, tal como previsto na lei 
aplicável à sucessão. Devem ser excluídas 
as inscrição em registos públicos, a 
publicidade dos direitos mencionados e os 
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efeitos da inscrição ou não inscrição, 
aspectos igualmente regidos pela lex rei 
sitae.

Or. de

Alteração 5

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 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, em certas condições, o reenvio 
do processo para o tribunal ou para uma 
autoridade competente, nos termos do 
presente regulamento, para a emissão de 
um certificado sucessório europeu do 
Estado de que o falecido era nacional, se 
um dos dois estiver melhor colocado para 
conhecer do processo.

Or. de
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Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Para determinar o local de 
residência habitual como centro de 
interesses, convém ter em conta as 
circunstâncias de vida do defunto à data 
da sua morte e durante os anos que a 
precederam, nomeadamente a duração e a 
regularidade das estadias, assim como as 
circunstâncias e os motivos das mesmas.

Or. de

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Para facilitar as diligências dos 
herdeiros e legatários que vivem num 
Estado-Membro diferente daquele cujos 
tribunais são competentes para regular a 
sucessão, o regulamento deve autorizá-los 
a fazer as declarações relativas à aceitação 
ou ao repúdio da sucessão na forma 
prevista pela lei do Estado da sua 
residência habitual e, se for caso disso, 
perante os tribunais desse Estado.

(14) Para facilitar as diligências dos 
herdeiros e legatários que vivem num 
Estado-Membro diferente daquele cujos 
tribunais são competentes para regular a 
sucessão, o regulamento deve além disso
autorizá-los a fazer as declarações relativas 
à aceitação ou ao repúdio da sucessão na 
forma prevista pela lei do Estado da sua 
residência habitual e, se for caso disso, 
perante os tribunais desse Estado.

Or. de
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Dada a estreita ligação entre o 
estatuto sucessório e o estatuto de direitos 
reais, o regulamento deve prever a 
competência excepcional dos tribunais do 
Estado-Membro do lugar onde se situa o 
bem sempre que a lei desse Estado-
Membro exija a intervenção dos seus 
tribunais para adoptar medidas 
abrangidas pelos direitos reais relativas à 
transmissão desse bem e à sua inscrição 
no registo predial.

Suprimido

Or. de

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) O presente regulamento deve 
aumentar a possibilidade de os cidadãos 
organizarem antecipadamente a sua 
sucessão, permitindo-lhes escolher a lei 
aplicável. Esta escolha deve ser delimitada 
com precisão, a fim de respeitar as 
expectativas legítimas dos herdeiros e 
legatários.

(18) O presente regulamento deve 
aumentar a possibilidade de os cidadãos 
organizarem antecipadamente a sua 
sucessão, permitindo-lhes escolher a lei 
aplicável. Esta escolha deve ser delimitada 
com precisão, a fim de respeitar as 
expectativas legítimas dos herdeiros e 
legatários. Segundo o princípio "favor 
testamenti", um cidadão poderá sujeitar a 
sucessão na sua herança à lei do Estado 
de que é nacional no momento da 
selecção do foro ou quando do seu 
falecimento. No caso de possuir diferentes 
nacionalidades, deverá poder escolher a 
aplicável. A selecção do foro deverá ser 
suficientemente clara e basear-se em 
critérios de interpretação de 
reconhecimento geral.
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Or. de

Alteração 10

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 quanto à forma rege-se pelas 
disposições da Convenção. Todavia, o 
presente regulamento deverá prever 
eventuais disposições complementares 
relativas à validade quanto à forma das 
disposições por morte, incluindo os pactos 
sucessórios.

Or. de

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Deverão ser previstas disposições 
complementares quanto à lei aplicável à 
capacidade testamentária.

Or. de
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Alteração 12

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) A validade dos pactos sucessórios e 
dos direitos deles decorrentes deveria ser 
reconhecida nos Estados-Membros. O 
estatuto de herdeiro deveria, igualmente 
no caso do pacto sucessório, ser 
determinado separadamente para cada 
testado nos termos das disposições 
aplicáveis do presente regulamento. O 
efeito material, o efeito vinculativo e 
demais questões jurídicas especiais 
referentes a um pacto sucessório deveriam 
ser regulamentadas autonomamente. Tais 
disposições deveriam aplicar-se em 
conformidade aos testamentos 
comunitários, se for caso disso. 

Or. de

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) No caso de bens da sucessão 
imóveis ou matriculados no registo, 
deveriam permanecer inalteradas as 
disposições do direito de ocupação que 
digam respeito à justificação ou à 
transferência de direitos materiais ou da 
sua matrícula no registo. 

Or. de
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Caso a aplicação das normas 
regulamentares de um outro Estado se 
deva a uma selecção de foro, deverão, 
segundo os princípios do Direito 
Internacional Privado, aplicar-se 
exclusivamente essas normas materiais. 
Caso contrário, deverão aplicar-se as 
disposições do Direito Internacional 
Privado do Estado em causa, na medida 
em que as mesmas remetam para o direito 
de um Estado-Membro. Esse 
Estado-Membro aplica o seu direito 
material.

Or. de

Alteração 15

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, 

(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 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, quando essa recusa for 
contrária à Carta dos Direitos 
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em especial ao seu artigo 21.º, que proíbe 
qualquer forma de discriminação. 

Fundamentais da União Europeia, em 
especial ao seu artigo 21.º, que proíbe 
qualquer forma de discriminação. 
Eventuais divergências a nível da lei 
aplicável às partilhas não deverão, por 
regra, justificar a recusa da aplicação do 
direito de um outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 16

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

(26) Para ter em conta as diferentes formas 
de regular as questões relativas às 
sucessões 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
deverão ter, dentro dos limites das 
disposições do Estado-Membro de origem 
e do Estado-Membro de destino, o mesmo 
valor probatório quanto ao teor e uma 
presunção de validade que pode ser 
afastada em caso de contestação. Por 
conseguinte, esta validade pode ser sempre 
contestada. A transacção judicial 
subjacente ao acto rege-se pelo Direito 
Internacional Privado e pelo estatuto 
sucessório invocado.

Or. de
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Alteração 17

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 entidade para a emitir. Essa 
entidade poderá ser um tribunal, uma 
repartição pública, um cartório notarial 
ou um serviço equivalente. A entidade é 
estipulada pelo Estado-Membro, onde se 
situa o tribunal competente nos termos do 
presente regulamento; essa competência 
verifica-se igualmente nos casos de 
reenvio a um tribunal ou serviço mais 
apto para a avaliação do caso. 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. de
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) As medidas necessárias à aplicação 
do presente regulamento devem ser
aprovadas nos termos da Decisão 
1999/468/CE do Conselho, de 28 de 
Junho de 1999, que fixa as regras de 
exercício das competências de execução 
atribuídas à Comissão1.

(30) A fim de garantir condições 
uniformes de aplicação do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão e 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º…/2011do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo 
pelos Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão1.

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 1 JO L ...

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Convém, nomeadamente, habilitar a 
Comissão para adoptar qualquer alteração 
dos formulários previstos no presente 
regulamento mediante o procedimento 
previsto no artigo 3.º da Decisão 
1999/468/CE.

(31) Para a adopção de qualquer alteração 
dos formulários previstos no presente 
regulamento deve aplicar-se o 
procedimento consultivo, tendo em conta 
a natureza do acto de execução.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Atendendo a que os objectivos do 
presente regulamento, a saber, a livre 
circulação das pessoas, a organização 
antecipada pelos cidadãos europeus da sua 
sucessão num contexto internacional e os 
direitos dos herdeiros e legatários e das 
outras pessoas ligadas ao falecido, bem 
como dos credores da sucessão, não podem 
ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
dimensão e aos efeitos do presente 
regulamento, ser melhor realizados a nível
comunitário, a Comunidade pode tomar 
medidas em conformidade com o princípio 
da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º 
do Tratado. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade consagrado 
no mesmo artigo, o presente regulamento 
não excede o necessário para alcançar 
aqueles objectivos.

(33) Atendendo a que os objectivos do 
presente regulamento, a saber, a livre 
circulação das pessoas, a organização 
antecipada pelos cidadãos europeus da sua 
sucessão num contexto internacional e os 
direitos dos herdeiros e legatários e das 
outras pessoas ligadas ao falecido, bem 
como dos credores da sucessão, não podem 
ser suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, devido à 
dimensão e aos efeitos do presente 
regulamento, ser melhor realizados a nível
da UE, a União pode tomar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
TUE. Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aqueles 
objectivos.

Or. de

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O estado das pessoas singulares, bem 
como as relações familiares e as relações 
com efeitos comparáveis;

(a) O estado das pessoas singulares, bem 
como as relações familiares e as relações 
que a lei aplicável às mesmas considere 
terem efeitos comparáveis;

Or. de
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A capacidade jurídica das pessoas 
singulares, sob reserva do n.º 2, alíneas c) 
e d), do artigo 19.º;

(b) A capacidade jurídica das pessoas 
singulares, sem prejuízo do disposto no n.º 
2, alíneas c) e d), no artigo 19.º e no artigo 
18.º-A;

Or. de

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O desaparecimento, a ausência e a 
morte presumida de uma pessoa singular;

(c) O desaparecimento, a ausência e a 
morte presumida de uma pessoa singular, 
sem prejuízo do disposto no artigo 23.º;

Or. de

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As questões abrangidas pelo regime 
matrimonial, bem como pelo regime 
patrimonial aplicável às relações que 
tenham efeitos comparáveis ao casamento;

(d) As questões abrangidas pelo regime 
matrimonial, bem como pelo regime de 
bens em relações que a lei aplicável às 
mesmas considere terem efeitos 
comparáveis ao casamento;

Or. de
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As obrigações de alimentos; (e) As obrigações de alimentos, salvo se 
forem devidas por motivo de morte;

Or. de

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 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 
artigo 19.º;

(f) Os direitos e bens criados ou 
transferidos sem ser no âmbito da sucessão 
por morte, tais como as liberalidades, as 
promessas de doação por morte 
efectuadas inter vivos, 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 
2, alínea j), do artigo 19.º;

Or. de

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) As questões relativas ao direito das 
sociedades, como as cláusulas contidas nos 
actos constitutivos e nos estatutos das 
sociedades, associações e pessoas 
colectivas que fixam o destino das quotas 

(g) As questões relativas ao direito das 
sociedades, das associações e das pessoas 
colectivas, como as cláusulas contidas nos 
actos constitutivos e nos estatutos das 
sociedades, associações e pessoas 
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aquando da morte dos seus membros; colectivas que fixam o destino das quotas 
aquando da morte dos seus membros;

Or. de

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 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, associações ou pessoas 
colectivas; 

Or. de

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 3 - alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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

(i) A constituição, administração e 
dissolução de trusts, com excepção trusts 
constituídos por uma disposição por morte 
ou no âmbito de uma transferência de 
propriedade por morte imposta por lei;

Or. de

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 1 - n.º 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, a 
inscrição desses direitos num registo 
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público ou a sua publicidade e os efeitos 
da inscrição ou não inscrição de um 
direito real num registo público.

Or. de

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

Definições Definições
(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 
transferência de propriedade por morte 
imposta por lei;

(a) "Sucessão por morte", qualquer forma 
de transferência de bens, direitos e 
obrigações por morte, quer se trate de um 
acto voluntário de transferência, sob a 
forma de testamento ou de pacto 
sucessório, quer de uma transferência de 
propriedade por morte imposta por lei;

Or. de

Alteração 32

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, 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. de
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Alteração 33

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;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 34

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", o 
testamento redigido por duas ou mais 
pessoas no mesmo acto ou em vários 
actos, com base na sua decisão comum;

Or. de

Alteração 35

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;

(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;
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Or. de

Alteração 36

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 
autêntico;

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

Or. de

Alteração 37

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 
proferida em matéria de sucessões por um 
tribunal de um Estado-Membro ou uma 
pessoa ou entidade designada por um 
tribunal, 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. de
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Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Transacção judicial", uma 
transacção em matéria de sucessões 
aprovada por um tribunal ou concluída 
perante um tribunal no decurso de um 
processo;

Or. de

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 2 - alínea h) – introdução

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 em matéria 
de sucessões que tenha sido formalmente 
redigido ou registado como tal e cuja 
autenticidade:

Or. de

Alteração 40

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", um
certificado emitido pelo tribunal 
competente ou pela autoridade 
competente em aplicação do Capítulo VI 
do presente regulamento. 

Or. de



PR\858633PT.doc 25/65 PE441.200v02-00

PT

Alteração 41

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.

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. de

Alteração 42

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, a pedido de uma das partes ou de uma 
parte interessada 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 ou, 
se for caso disso, aos serviços competentes 
referidos no artigo 37.º desse 
Estado-Membro. 

Or. de
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 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 chamado a pronunciar-se em 
conformidade com o artigo 4.º fixa às 
partes ou às partes interessadas um prazo 
para o processo ser submetido aos tribunais 
do Estado-Membro, em conformidade com 
o n.º 1. Se o processo não for submetido à 
apreciação dos tribunais do último 
Estado-Membro indicado durante esse 
prazo, o tribunal a que o processo foi 
submetido nos termos do artigo 4.º 
continua a exercer a sua competência.

Or. de

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os tribunais do Estado-Membro cuja lei 
foi escolhida declaram-se competentes no 
prazo máximo de oito semanas a contar da 
data em que lhes foi submetido o processo 
em conformidade com o n.º 2. Nesse caso, 
o tribunal junto do qual o processo foi 
submetido em primeiro lugar declina 
imediatamente a sua competência. Caso 
contrário, continua a exercer a sua 
competência o tribunal junto do qual o 
processo foi submetido em primeiro lugar.

3. Os tribunais do Estado-Membro cuja lei 
foi escolhida declaram-se competentes no 
prazo de três meses a contar da data em 
que lhes foi submetido o processo em 
conformidade com o n.º 2. Nesse caso, o 
tribunal junto do qual o processo foi 
submetido em primeiro lugar declina 
imediatamente a sua competência. Caso 
contrário, continua a exercer a sua 
competência o tribunal junto do qual o 
processo foi submetido em primeiro lugar.

Or. de
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Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

O tribunal perante o qual o processo está 
pendente por força dos artigos 4.º, 5.º ou 
6.º é igualmente competente para examinar 
o pedido reconvencional, desde que este 
seja abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

O tribunal perante o qual o processo está 
pendente por força dos artigos 4.º, 5.º ou 
6.º é igualmente competente para qualquer 
pedido reconvencional, desde que este seja 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. de

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Os tribunais do Estado-Membro em cujo 
território se situa a residência habitual do 
herdeiro ou do legatário são igualmente 
competentes para receber declarações 
relativas à aceitação ou repúdio da 
sucessão ou de um legado ou declarações 
destinadas a limitar a responsabilidade do 
herdeiro ou do legatário quando estas 

Os tribunais do Estado-Membro em cujo 
território se situa a residência habitual do 
herdeiro ou do legatário são igualmente 
competentes, além do tribunal competente 
nos termos do artigo 4.º, para receber 
declarações relativas à aceitação ou 
repúdio da sucessão ou de um legado ou 
declarações destinadas a limitar a 
responsabilidade do herdeiro ou do 
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devam ser feitas perante um tribunal. legatário quando estas devam ser feitas 
perante um tribunal. 

Or. de

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º
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.

Suprimido

Or. de

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

Submissão do processo a um tribunal Submissão do processo a um tribunal
(b) Se o acto tiver de ser citado ou 
notificado antes de ser apresentado ao 
tribunal, na data em que for recebido pela 
autoridade responsável pela citação ou 
notificação, desde que o requerente não 
tenha posteriormente deixado de tomar as 
medidas que lhe incumbem para que o acto
seja apresentado ao tribunal.

(b) Se o acto tiver de ser citado ou 
notificado antes de ser apresentado ao 
tribunal, na data em que for recebido pela 
autoridade responsável pela citação ou 
notificação, desde que o requerente não 
tenha posteriormente deixado de tomar as 
medidas que lhe incumbem para que o acto 
seja apresentado ao tribunal, ou
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Or. de

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 10 - alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o processo for iniciado 
oficiosamente, na data em que o tribunal 
adoptar a primeira medida processual. 

Or. de

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

O tribunal de um Estado-Membro perante 
o qual tenha sido introduzido um processo
para o qual não seja competente por força 
do presente regulamento declara 
oficiosamente não ter competência.

O tribunal de um Estado-Membro perante 
o qual tenha sido introduzida uma 
sucessão para a qual não seja competente 
por força do presente regulamento declara 
oficiosamente não ter competência.

Or. de

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. É aplicável o disposto no artigo 19.º do 
Regulamento (CE) nº 1393/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13
de Novembro de 2007, relativo à citação e 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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à notificação dos actos judiciais e 
extrajudiciais em matérias civil e comercial 
nos Estados-Membros, em vez do disposto 
no n.º 1 se o acto introdutório da instância, 
ou acto equivalente, tiver sido transmitido 
de um Estado-Membro para outro em 
execução do referido regulamento.

Or. de

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando não forem aplicáveis as 
disposições do Regulamento (CE) n.º 
1393/2007, aplica-se o disposto no artigo 
15.º da Convenção da Haia de 15 de 
Novembro de 1965, relativa à citação e à 
notificação no estrangeiro dos actos 
judiciais e extrajudiciais em matéria civil 
ou comercial, se o acto introdutório da 
instância, ou acto equivalente, tiver sido 
transmitido para o estrangeiro em execução 
desta convenção.

3. Quando não for aplicável o
Regulamento (CE) n.º 1393/2007, aplica-se 
o disposto no artigo 15.º da Convenção da 
Haia de 15 de Novembro de 1965, relativa 
à citação e à notificação no estrangeiro dos 
actos judiciais e extrajudiciais em matéria 
civil ou comercial, se o acto introdutório da 
instância, ou acto equivalente, tiver sido 
transmitido para o estrangeiro em execução 
desta convenção.

Or. de

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 14 - n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente artigo, 
consideram-se conexos os pedidos ligados 
entre si por um nexo tão estreito que há 
interesse em que sejam instruídos e 
julgados simultaneamente para evitar 
soluções que possam ser inconciliáveis se 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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as causas forem julgadas separadamente.

Or. de

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 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 do Estado 
de que é nacional no momento da escolha 
da lei. A escolha da lei é igualmente 
válida se a pessoa, à data da sua morte, 
possuir a nacionalidade do Estado cuja lei 
escolheu.

Or. de

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 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 designação da lei aplicável à sucessão 
deve constar de uma disposição por morte. 

Or. de

Justificação
A palavra "expressa" (artigo 17.º, n.º 2) deve ser suprimida na formulação do acto 
legislativo. A escolha de lei constitui uma declaração de vontade sobre a qual devem ser
aplicados os critérios de interpretação geralmente aceites. É um princípio geral do direito 
sucessório fazer prevalecer, na medida do possível, a vontade do falecido (favor testamenti).
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Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 17 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A alteração ou a revogação pelo seu 
autor da designação da lei aplicável deve 
preencher os requisitos formais aplicáveis 
à alteração ou à revogação de uma 
disposição por morte. 

4. Para a alteração ou a revogação da 
designação da lei aplicável aplicam-se os 
n.ºs 2 e 3 mutatis mutandis.

Or. de

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um pacto relativo à sucessão de uma só 
pessoa é regido pela lei que, por força do 
presente regulamento, seria aplicável à 
sucessão dessa pessoa no caso de morte no 
dia em que o acordo foi celebrado. Se, nos 
termos dessa lei, o pacto não for válido, 
será todavia admitida a sua validade se 
esta for contemplada pela lei que no 
momento do óbito é aplicável à sucessão 
por força do presente regulamento. O 
pacto é então regido por essa lei.

1. Um pacto relativo à sucessão de uma só 
pessoa é regido pela lei que, por força do 
presente regulamento, seria aplicável à 
sucessão dessa pessoa no caso de morte, se
a abertura da sucessão ocorresse na data 
de redacção do pacto relativo à sucessão.

Or. de

Justificação

Os n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 18.º assentam no princípio de favor testamenti. Porém, num pacto 
relativo à sucessão, são estabelecidas obrigações contratuais entre várias partes, 
nomeadamente com base e fazendo fé no sistema jurídico que possa estar em vigor à data da 
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conclusão do pacto. Esta base não deve ser susceptível de alteração em virtude da mudança 
da lei sucessória de apenas uma das partes, o que motivou a supressão das duas frases.

Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Um pacto relativo à sucessão de várias 
pessoas só é válido quanto ao mérito se 
essa validade for admitida pela lei que, em 
aplicação do artigo 16.º, seria aplicável à 
sucessão de uma das pessoas em caso de 
morte no dia em que o acordo foi 
celebrado. Quando o contrato for válido 
segundo a lei aplicável à sucessão de uma 
só dessas pessoas, aplica-se esta lei. 
Quando o contrato for válido segundo a 
lei aplicável à sucessão de várias dessas 
pessoas, o pacto é regido pela lei com a 
qual apresente uma conexão mais estreita.

2. Um pacto relativo à sucessão de várias 
pessoas é regido pela lei que, por força do 
presente regulamento, seria aplicável à 
sucessão de todas as pessoas cuja sucessão 
está em causa, se a abertura da sucessão 
ocorresse na data de redacção do pacto 
relativo à sucessão. Se, em virtude do 
disposto na frase anterior, o contrato 
estiver sujeito a mais do que uma lei e 
apenas for reconhecido por uma dessas 
leis, o contrato é regido por essa lei. 
Quando o contrato for reconhecido por 
mais do que uma dessas leis, é regido pela 
lei com a qual apresente uma conexão mais 
estreita.

Or. de

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As partes podem designar como lei 
reguladora do seu acordo a lei que a pessoa 
ou uma das pessoas cuja sucessão está em 
causa teria podido escolher por força do 
artigo 17.º.

3. As partes podem escolher como lei 
reguladora do seu acordo a lei que uma das 
pessoas cuja sucessão está em causa teria 
podido escolher nos termos do artigo 17.º, 
desde que a referida lei reconheça os 
acordos.
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Or. de

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 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 disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 aplica-se 
apenas à parte relativa ao pacto 
sucessório das disposições testamentárias, 
como a validade substantiva, a qualidade 
e o âmbito da força obrigatória, a 
interpretação e a anulação do pacto 
sucessório, assim como a renúncia ao 
mesmo.

Or. de

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 18 - n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo aplica-se, mutatis 
mutandis, a testamentos de mão comum. 

Or. de
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 18 -A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-A
Capacidade de dispor por morte

1. O testador tem capacidade de dispor 
por morte sempre que tenha essa 
capacidade nos termos
a) da lei que teria regulado a sua sucessão 
se o testador tivesse falecido no dia em 
que redigiu a disposição, ou
b) da lei aplicável à sua sucessão no 
momento do óbito, em conformidade com 
o presente regulamento.
2. O disposto no n.º 1 aplica-se, mutatis 
mutandis, à alteração e à revogação das 
disposições por morte, assim como à 
renúncia ao pacto sucessório.

Or. de

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 18-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 18.º-B
Validade formal das disposições por morte
1. As disposições por morte têm validade 
formal, se
a) tivessem validade formal nos termos da 
lei que teria regulado a sucessão se o 
testador tivesse falecido no dia em que 
redigiu as disposições, ou
b) tiverem validade formal nos termos da 
lei aplicável à sucessão no momento do 
óbito, em conformidade com o presente 
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regulamento.
2. O disposto no n.º 1 aplica-se, mutatis 
mutandis, à alteração e à revogação das 
disposições por morte, assim como à 
renúncia ao pacto sucessório.

Or.  de

Justificação

É necessário assegurar que as disposições por morte com validade formal à data da sua 
redacção não percam a validade por força de uma alteração legislativa, assim como 
clarificar a questão da forma dos pactos sucessórios.

Alteração 65

Proposta de regulamento
rtigo 19 - n.º 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 transmissão definitiva da 
herança aos herdeiros ou legatários.

Or. de

Alteração 66

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

Texto da Comissão Alteração

(b) A vocação sucessória dos herdeiros e 
legatários, incluindo os direitos sucessórios 
do cônjuge supérstite, a determinação das 
quotas-partes dessas pessoas, as obrigações 
que lhes são impostas pelo falecido, bem 
como os outros direitos sobre a sucessão 

(b) A determinação sucessória dos 
herdeiros e legatários, incluindo os direitos 
sucessórios do cônjuge ou parceiro não 
casado supérstite, a determinação das 
quotas-partes dessas pessoas, as obrigações 
que lhes são impostas pelo falecido, bem 
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resultantes do óbito; como os outros direitos sobre a sucessão 
resultantes do óbito, assim como a 
renúncia à herança;

Or. de

Alteração 67

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, se for o caso, aos 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;

Or. de

Alteração 68

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) Os 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. de
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Alteração 69

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

Texto da Comissão Alteração

(i) A quota-parte disponível, a legítima e as 
outras restrições à liberdade de dispor por 
morte, incluindo as atribuições retiradas da 
sucessão por uma autoridade judicial ou 
outra autoridade a favor de pessoas 
próximas do falecido;

(i) A quota-parte disponível, a legítima e as 
outras restrições à liberdade de dispor por 
morte, incluindo as atribuições retiradas da 
herança a favor de pessoas próximas do 
falecido, assim como a renúncia à 
legítima;

Or. de

Alteração 70

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

Texto da Comissão Alteração

(k) A validade, a interpretação, a alteração 
e a revogação de uma disposição por 
morte, com excepção da sua validade 
quanto à forma;

(k) A validade substantiva e a 
interpretação de uma disposição por morte, 
bem como a alteração e a revogação de tal 
disposição, sem prejuízo do disposto nos 
artigos 18.°-A e 18.°-B, e

Or. de

Alteração 71

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

Texto da Comissão Alteração

(l) A partilha da herança. (l) a partilha da herança, sem prejuízo do



PR\858633PT.doc 39/65 PE441.200v02-00

PT

disposto no artigo 20.°-A.

Or. de

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 19.º, a
aceitação da sucessão ou de um legado ou 
o seu repúdio, ou uma declaração destinada 
a limitar a responsabilidade do herdeiro ou 
do legatário é igualmente válida se 
respeitar as condições da lei do Estado 
onde esse herdeiro ou legatário tem 
residência habitual. 

Uma declaração relativa à aceitação da 
sucessão ou de um legado ou ao seu 
repúdio, ou uma declaração destinada a 
limitar a responsabilidade do herdeiro ou 
do legatário é igualmente válida quanto à 
forma se cumprir os requisitos da lei 
aplicável à sucessão ou da lei do Estado 
onde esse herdeiro ou legatário tem 
residência habitual. 

Or. de

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Lei local

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.
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Or. de

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Lei local

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, nomeadamente na medida em 
que seja necessário um acto de 
fundamentação ou transmissão ou uma 
decisão judicial para a aquisição do 
direito.

Or. de

Alteração 75

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, entende-se 
que visa as normas jurídicas em vigor 
nesse Estado, com exclusão das normas de 
direito internacional privado, salvo as 
normas de direito internacional privado 
que remetem total ou parcialmente para a 
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lei de um Estado-Membro.

Or. de

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Só pode afastar-se a aplicação de uma 
disposição da lei designada pelo presente 
regulamento se for incompatível com a 
ordem pública do foro. 

1. Só pode afastar-se a aplicação de uma 
disposição da lei de um Estado designada 
pelo presente regulamento se for 
manifestamente incompatível com a 
ordem pública do foro.

Or. de

Alteração 77

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. de

Justificação

O relator considera desnecessárias as formulações no artigo 27.º, n.º 2, e propõe a sua 
inclusão no considerando respeitante ao artigo 27.º.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 34 – título

Texto da Comissão Alteração

Reconhecimento dos actos autênticos Actos autênticos

Or. de

Alteração 79

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. Noutros 
Estados-Membros, gozam da mesma 
autenticidade que os respectivos actos 
nacionais, embora nunca superior à que 
lhes é conferida no Estado-Membro de 
origem, salvo no caso de a sua validade ser 
contestada e desde que esse 
reconhecimento não seja manifestamente
contrário à ordem pública do 
Estado-Membro de destino.

Or. de



PR\858633PT.doc 43/65 PE441.200v02-00

PT

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 36 –  n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento introduz um 
certificado sucessório europeu, que 
constitui a prova da qualidade de 
herdeiro, de legatário e dos poderes dos 
executores testamentários ou terceiros 
administradores. Este certificado é 
emitido pela autoridade competente nos 
termos do presente capítulo, em 
conformidade com a lei aplicável à 
sucessão por força do Capítulo III do 
presente regulamento. 

1. O presente regulamento introduz um 
certificado sucessório europeu (a seguir 
designado por "certificado") para fins 
transfronteiras, que produz efeitos em 
todos os Estados-Membros nas condições 
definidas no presente capítulo.

(A introdução do termo "certificado"
aplica-se a todo o texto legislativo; a sua 
aprovação impõe adaptações técnicas em 
todo o texto).

Or. de

Alteração 81

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O certificado destina-se a ser 
utilizado pelos herdeiros ou legatários e 
executores testamentários ou 
administradores de heranças que 
precisem de provar num Estado diferente 
daquele onde o certificado foi emitido 
pelas autoridades competentes nas 
condições definidas nas disposições do 
presente capítulo, respectivamente, a sua 
qualidade e/ou os seus direitos de 
herdeiros ou legatários, ou os seus 
poderes de executores testamentários ou 
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administradores, ao abrigo da lei 
aplicável por força do Capítulo III.

Or. de

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 36 –  n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O certificado pode ser utilizado, 
designadamente, para atestar um ou mais 
dos seguintes elementos:
a) Direitos de cada sucessível designado 
no certificado e quota-parte da herança 
que lhes cabe;
b) Atribuição de um bem determinado ou 
bens determinados que façam parte da 
herança ao sucessível ou sucessíveis 
designados no certificado;
c) Poderes da pessoa designada no 
certificado para executar o testamento ou 
administrar a sucessão.

Or. de

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 36 – n.º 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 

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

Or. de

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 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 necessite do 
certificado para justificar a qualidade de 
herdeiro, de legatário ou os poderes de 
executor testamentário ou terceiro 
administrador num Estado diferente 
daquele onde o certificado foi emitido 
pelas entidades competentes nas 
condições definidas no presente capítulo.

Or. de

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O certificado é emitido pelo tribunal 
competente do Estado-Membro cujos 
tribunais sejam competentes por força dos
artigos 4.º, 5.º e 6.º.

2. O certificado é emitido, em 
conformidade com as condições em vigor 
num Estado-Membro, pelo tribunal 
competente ou pelas entidades 
competentes (ambos a seguir designados 
por "entidades competentes"). O disposto 
nos artigos 4.º, 5.º e 6.º é aplicável mutatis 
mutandis.
(A introdução do termo "entidades 
competentes" aplica-se a todo o texto 
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legislativo; a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto).

Or. de

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão as informações pertinentes 
sobre as entidades competentes tendo em 
vista a sua disponibilização ao público.

Or. de

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O requerente de um certificado 
sucessório europeu deve indicar, através 
do formulário cujo modelo consta do 
Anexo I e desde que disponha de tais 
informações, os seguintes dados:

1. O requerente de um certificado deve 
indicar, através do formulário cujo modelo 
consta do Anexo I e desde que disponha de 
tais informações, os seguintes dados:

Or. de
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Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 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 à data do óbito e data e 
lugar do óbito;

Or. de

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Se o falecido celebrou uma convenção 
matrimonial; em caso afirmativo, o 
requerente deve anexar ao seu pedido uma 
cópia da referida convenção;

(e) Se o falecido celebrou uma convenção 
matrimonial ou de parceria registada; em 
caso afirmativo, o requerente deve anexar 
ao seu pedido uma cópia da referida 
convenção;

Or. de

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O requerente deve provar a exactidão 
das informações fornecidas mediante a 

2. Se for pertinente, o requerente deve 
provar a exactidão das informações 
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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.

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.

Or. de

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 38 – n.º 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. As entidades competentes tomam as 
medidas adequadas para se assegurarem
da veracidade das declarações efectuadas. 
Desde que o seu direito interno o permita, 
as entidades competentes exigem que estas 
declarações sejam feitas sob juramento ou 
mediante uma declaração solene que o 
substitua.

Or. de

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O certificado só é emitido se o tribunal 
competente considerar provados os factos 
apresentados para fundamentar o pedido. O 
tribunal competente emite o certificado 
sem demora.

1. O certificado só é emitido se as 
entidades competentes considerarem
provados os factos apresentados para 
fundamentar o pedido. As entidades 
competentes emitem o certificado sem 
demora.
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Or. de

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O tribunal competente, em função das 
declarações do requerente, dos actos e dos 
outros meios de prova por este 
apresentados, procede oficiosamente às 
investigações necessárias à verificação dos 
factos e à obtenção de provas posteriores 
que considere oportunas.

2. As entidades competentes, em função 
das declarações do requerente, dos actos e 
dos outros meios de prova por este 
apresentados, procedem oficiosamente às 
investigações necessárias à verificação dos 
factos e à obtenção de provas posteriores 
que considerem oportunas.

Or. de

Alteração 94

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente capítulo, os 
Estados-Membros permitem o acesso dos 
tribunais competentes dos outros Estados-
Membros, nomeadamente ao registo civil, 
aos registos dos actos ou factos relativos à 
sucessão ou ao regime matrimonial da 
família do falecido e aos registos prediais.

3. Para efeitos do presente capítulo, os 
Estados-Membros permitem o acesso das 
entidades competentes dos outros Estados-
Membros, nomeadamente ao registo civil, 
aos registos dos actos ou factos relativos à 
sucessão ou ao regime de bens da família 
do falecido e aos registos prediais.

Or. de
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Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tribunal que emite o certificado pode 
notificar para comparecerem as pessoas 
interessadas e os eventuais administradores 
ou executores e proceder a publicações 
destinadas a convidar outros eventuais 
herdeiros a fazerem valer os seus direitos.

4. A entidade competente pode notificar 
para comparecerem as pessoas interessadas 
e os eventuais administradores ou 
executores e proceder a publicações 
destinadas a convidar outros eventuais 
herdeiros a fazerem valer os seus direitos.

Or. de

Alteração 96

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 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.

Or. de

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O tribunal que o emitiu, os elementos 
de facto e de direito com base nos quais 
este tribunal se considera competente para 
emitir o certificado, bem como a data de 

(a) A entidade competente, os elementos 
de facto e de direito com base nos quais a 
entidade se considera competente para 
emitir o certificado, bem como a data de 



PR\858633PT.doc 51/65 PE441.200v02-00

PT

emissão; emissão;

Or. de

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 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 à data do óbito e data e 
lugar do óbito;

Or. de

Alteração 99

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) As eventuais convenções matrimoniais 
celebradas pelo falecido;

(c) As eventuais convenções matrimoniais 
ou de parceria registada celebradas pelo 
falecido;

Or. de
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Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 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 
a lista dos bens ou direitos que cabem a um 
determinado herdeiro; 

Or. de

Alteração 101

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. É possível prescindir de elementos 
previstos no n.º 2, caso se afigurem 
desnecessários para o uso do certificado e 
respectiva finalidade, e o requerente o 
solicite, bem como nos casos em que a lei 
aplicável não o preveja, ou não seja 
pertinente.

Or. de

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O certificado sucessório europeu é 1. O certificado é reconhecido de pleno 
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reconhecido de pleno direito em todos os 
Estados-Membros no que se refere à prova 
da qualidade dos herdeiros e dos legatários 
e dos poderes dos executores 
testamentários ou dos terceiros 
administradores. 

direito em todos os Estados-Membros no 
que se refere à prova da qualidade dos 
herdeiros e, caso a lei aplicável o preveja,
dos legatários e dos poderes dos executores 
testamentários ou dos terceiros 
administradores. 

Or. de

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Presume-se que o conteúdo do 
certificado corresponde à verdade em todos 
os Estados-Membros durante o seu período 
de validade. Presume-se que quem o 
certificado designar como herdeiro, 
legatário, executor testamentário ou 
administrador é titular do direito sucessório 
ou dos poderes de administração indicados 
no certificado e que não existam condições 
nem restrições para além das que aí são 
referidas. 

2. Presume-se que o conteúdo do 
certificado corresponde à verdade em todos 
os Estados-Membros durante o seu período 
de validade. Presume-se que quem o 
certificado designar como herdeiro, 
legatário, executor testamentário ou 
administrador tem esta qualidade ou é 
titular dos poderes de administração que 
decorrem do certificado ou da lei aplicável 
e que não existem condições nem 
restrições para além das que daí decorrem. 

Or. de

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 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 

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

fica isento de responsabilidades, a menos 
que tenha conhecimento de que o conteúdo 
do certificado não é autêntico.

Or. de

Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 42 –  n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Considera-se que qualquer pessoa que 
adquiriu bens sucessórios da titular de um 
certificado habilitado a dispor do bem por 
força da lista anexa ao certificado os 
adquiriu a uma pessoa com poderes para 
deles dispor, a menos que tenha 
conhecimento de que o conteúdo do 
certificado não é autêntico.

4. Nos termos do n.º 2, considera-se que
qualquer pessoa que adquiriu bens 
sucessórios ao herdeiro ou legatário 
habilitado pelo certificado os adquiriu a 
uma pessoa com poderes para deles dispor, 
a menos que tenha conhecimento de que o 
conteúdo do certificado não é autêntico.

Or. de

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 42 – n.º 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.

(Não se aplica à versão portuguesa)
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Or. de

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O original do certificado é conservado 
pelo tribunal que o emitiu, que entrega 
uma ou mais cópias ao requerente ou a 
qualquer pessoa que demonstre possuir um 
interesse legítimo. 

1. O original do certificado é conservado 
pela entidade competente que o emitiu, 
que entrega uma ou mais cópias ao 
requerente ou a qualquer pessoa que 
demonstre possuir um interesse legítimo. 

Or. de

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As cópias entregues produzem os efeitos 
previstos no artigo 42.º durante um período 
limitado de três meses. Decorrido este 
prazo, os titulares do certificado ou outras 
pessoas interessadas devem solicitar uma 
nova cópia ao tribunal que o emitiu para 
poderem invocar os seus direitos 
sucessórios.

2. As cópias entregues produzem os efeitos 
previstos no artigo 42.º durante um período 
limitado de seis meses. Em casos 
devidamente justificados, as entidades 
competentes podem estabelecer um prazo 
mais alargado. É indicada na cópia a data 
a partir da qual esta perde validade 
jurídica. Decorrido este prazo, deve, se for 
caso disso, ser solicitada uma nova cópia.

Or. de
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Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Mediante pedido de um interessado 
dirigido ao tribunal que emitiu o 
certificado ou oficiosamente pela referida 
autoridade, o certificado pode ser objecto:

3. Mediante pedido de um interessado 
dirigido à entidade competente ou 
oficiosamente pela referida entidade, o 
certificado pode ser objecto:

Or. de

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3 –  alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) De uma inscrição na margem relativa à 
suspensão dos seus efeitos, se a sua 
autenticidade for contestada;

(não se aplica à versão portuguesa)

Or. de

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) De anulação, se se determinar que o 
certificado sucessório europeu não 
corresponde à realidade.

(c) De anulação, se se determinar que o 
certificado não corresponde à realidade.

Or. de
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Alteração 112

Proposta de regulamento
Artigo 43 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tribunal que emitiu o certificado 
anota na margem do original a sua
rectificação, a suspensão dos seus efeitos 
ou a sua anulação e notifica esse facto 
ao(s) requerente(s). 

A entidade competente anota na margem 
do original a rectificação do certificado, a 
suspensão dos seus efeitos ou a sua 
anulação e notifica esse facto ao(s) 
requerente(s). 

Or. de

Alteração 113

Proposta de regulamento
Artigo 47

Texto da Comissão Alteração

Qualquer alteração dos formulários 
referidos nos artigos 38.º e 41.º é adoptada
em conformidade com o procedimento 
consultivo a que se refere o n.º 2 do artigo 
48.º.

A Comissão pode adoptar actos de 
execução para aplicar qualquer alteração 
dos formulários referidos no n.º 1 do artigo
38.º e no artigo 41.º. Esses actos de 
execução são adoptados em conformidade 
com o procedimento consultivo a que se 
refere o n.º 2 do artigo 48.º.

Or. en
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Alteração 114

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
instituído pelo artigo 75.º do Regulamento 
(CE) n.º 44/2001.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
instituído pelo artigo 75.º do Regulamento 
(CE) n.º 44/2001. O referido Comité será 
um Comité na acepção do Regulamento 
(UE) n.º …/2011.

Or. en

Alteração 115

Proposta de regulamento
Artigo 48 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os artigos 
3.º e 7.º da Decisão 1999/468/CE, em 
conformidade com o disposto no seu 
artigo 8.º.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.º 
do Regulamento (UE) n.º …/2011.

Or. en

Alteração 116

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 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 

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

incluindo o período que antecede a sua 
entrada em vigor, essa designação é 
considerada válida, desde que respeite 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 o regulamento também é válido no período que antecede a sua entrada em vigor.

Alteração 117

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando as partes num pacto sucessório 
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.

3. Quando as partes num pacto sucessório 
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, desde que 
respeite as condições referidas no artigo 
18.º. 

Or. de

Alteração 118

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma escolha de lei efectuada antes 
da data de aplicação do presente 
regulamento, incluindo o período que 
antecede a sua entrada em vigor, 
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permanece válida nos Estados-Membros 
em que era válida à data em que foi 
efectuada. 

Or. de

Alteração 119

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Uma disposição por morte que não 
seja válida antes da data de aplicação do 
presente regulamento, incluindo o período 
que antecede a sua entrada em vigor, 
torna-se válida, se tiver validade nos 
termos do presente Regulamento.

Or. de

Alteração 120

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Se uma disposição por morte for 
redigida em conformidade com a lei de 
um Estado que o falecido tivesse podido 
escolher no termos do artigo 17.º do 
presente regulamento antes da data de 
aplicação do presente regulamento, 
incluindo o período que antecede a sua 
entrada em vigor, considera-se escolhida 
essa lei.

Orde
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Alteração 121

Proposta de regulamento
Artigo 50 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. A aplicação do presente regulamento 
não constitui motivo para invalidar uma 
disposição por morte que fosse válida, se a 
abertura da sucessão tivesse ocorrido na 
data da sua redacção. A validade é 
determinada pela lei, incluindo o direito 
privado internacional, que seria aplicável 
nessa data.

Or. de

Justificação

As disposições testamentárias redigidas antes da aplicação do regulamento não devem 
perder validade por força da aplicação do regulamento, não só porque são inadmissíveis 
modificações, mas também porque nalguns casos podem já não ser possíveis devido à 
extinção da capacidade de testar.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Introdução

Indispensável a uma solução europeia é a definição de critérios uniformes em termos da 
correlação entre o foro competente e a lei aplicável. Segundo a proposta da Comissão, o local 
de residência habitual é determinante para esses dois domínios. Contudo, aí se inscreve, 
imperativamente, o direito de um testador de escolher o direito do seu país natal, ou seja, do 
seu Estado de origem para efeitos do estatuto da herança, em conjugação com a possibilidade 
de, nesse caso, poder transferir o processo para um tribunal desse país.

É, pois, em função desta combinação de factores que importa avaliar a proposta.

Qualquer solução encerra vantagens e desvantagens. Será sempre possível descrever o 
desenrolar de processos cujo resultado não é inteiramente satisfatório. Tudo se prende com a 
natureza do caso, a dificuldade da matéria, a diversidade das situações de vida, ou contextos 
existenciais, e os conflitos, em matéria de objectivos, entre as diferentes avaliações. Qualquer 
avaliação deverá sempre basear-se numa observação holística.

Por esse motivo, há que concordar com as deliberações básicas subjacentes à proposta da 
Comissão. Elas correspondem também, basicamente, ao parecer do Parlamento Europeu sobre 
o Livro Verde1. A proposta é geradora de segurança jurídica, é relativamente clara e simples e 
compreensível para o cidadão comum no que se refere às principais questões que trata. 
Evitam-se divisões da herança. Através da ligação ao local de residência habitual, o foro 
competente poderá, por regra, aplicar a sua própria legislação e, de facto, face aos nacionais 
de países terceiros. Na maioria dos casos, será também no local de residência habitual do 
testador que se encontra o centro dos seus interesses.

No caso da escolha da lei aplicável, é possível garantir trâmites legais iguais através da 
transferência a um tribunal do Estado de origem.

O novo direito a escolha da lei aplicável vem fortalecer a autonomia dos cidadãos. Através da 
restrição ao critério da nacionalidade consegue-se ao mesmo tempo salvaguardar a função de 
ordem inerente ao direito das sucessões e a protecção dos familiares, evitando-se, em grande 
medida, situações de contorno ou abuso da lei. A nacionalidade constitui um critério fiável de 
correlação. 

É nesta base que se deverão prever o reconhecimento e a execução de decisões.

A proposta da Comissão é rematada com a criação de um Certificado Sucessório Europeu. 
Não se trata, nesse caso, de uma decisão final com efeito de lei sobre a sucessão, mas apenas 
de uma certidão da qualidade dos herdeiros. Serve como prova para proceder ao registo dos 
herdeiros além fronteiras e é munida de uma autenticação para maior protecção do 
beneficiário de um objecto da herança. Desta forma se melhora, de modo decisivo, o fluxo 

                                               
1  Resolução do Parlamento Europeu de 16 de Novembro de 2006 com recomendações à Comissão sobre o 

direito das sucessões e dos testamentos (JO C 314 E de 21.12.2006, p. 342).
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transfronteiras de processos legais e administrativos em matéria de sucessões.

Resumindo e concluindo:
No caso dos cidadãos cujo local de residência habitual se situa no seu Estado de origem, nada 
se altera, na condição de todo o seu património se encontrar apenas nesse país. Caso os 
cidadãos possuam património e, nomeadamente, terrenos fora do seu Estado de origem, 
também esse património se rege, de modo uniforme e sem necessidade de quaisquer 
disposições testamentárias, pelo direito desse Estado.

Caso os cidadãos residam ou pretendam residir habitualmente fora do seu Estado de origem, 
poderão optar pelo direito do seu país natal. Trata-se de uma melhoria determinante.

Mas também os consultores em matéria de sucessões ficam assim dotados de uma base 
segura.

Os tribunais ou outras entidades competentes irão, por regra, poder aplicar o seu próprio 
direito.

A execução de heranças de carácter transfronteiriço é sensivelmente melhorada.

Os cidadãos cujo local de residência habitual se situe fora do seu Estado de origem e que não 
tenham escolhido a lei aplicável, passam futuramente, em caso de morte, a reger-se pelo 
direito das sucessões do Estado de residência. Esta regra constitui uma novidade para todos os 
Estados-Membros. Antevendo eventuais dúvidas que possam surgir, refira-se que esta 
situação jurídica já hoje é uma realidade em muitos casos sem que os cidadãos dela tenham 
consciência.

Através de campanhas de sensibilização, é possível dissipar essas dúvidas. Qualquer solução 
tem prós e contras, é impossível satisfazer sempre todos os objectivos. O relator é da opinião 
de que a actual situação jurídica, assim como qualquer outra abordagem acarretaria ainda 
mais problemas, razão que o leva a dar preferência à presente proposta.

O regulamento não pode resolver todos os problemas e não pretende tratar de todos os 
pormenores, mas irá melhorar sensivelmente a actual situação jurídica. Os cidadãos passam 
assim a dispor de uma base clara e segura para a estruturação da sua herança. Poderão exercer 
os seus direitos em melhores condições. A clareza e segurança jurídicas constituem bens 
jurídicos essenciais dos cidadãos sobretudo no domínio do direito das sucessões. O 
regulamento fortalece esses bens jurídicos, trazendo vantagens para os cidadãos e uma 
significativa mais-valia europeia. 

Por questões de prudência, importa chamar a atenção para os seguintes aspectos:
1) A lei aplicável não tem qualquer influência no direito relativo à tributação aplicável às 
sucessões. 
2) Através do regulamento apenas se regulamenta o Direito Privado Internacional (DPI). O 
direito material em matéria de sucessões permanece inalterado.
3) O Reino Unido e a Irlanda exerceram o seu direito a auto-exclusão do âmbito destas 
disposições.
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A base jurídica da proposta de regulamento é o artigo 81.º do TFUE.

II. Questões pontuais

Apesar de concordar com as deliberações básicas da proposta, o relator alerta para o facto de, 
no seu entender, ainda subsistirem problemas difíceis de resolver, bem como a necessidade de 
proceder a correcções e aditamentos, a que seguidamente é feita referência. 

Local de residência habitual
A residência habitual é um conceito fundamental do regulamento. A justo título é-lhe 
dedicada uma atenção especial, suscitando o desejo de uma definição o mais clara possível. 
Uma definição com condições e/ou limitações temporais obrigatórias não se coaduna com a 
enorme diversidade de situações de vida, ou contextos existenciais. No final, a sua definição 
não será mais segura, mas eventualmente mais complexa. Após a morte do testador, há que
estabelecer o mais depressa possível o foro competente. Este foro poderá e deverá determinar, 
em cada caso pontual, o local de residência habitual e a sua competência com base em 
critérios gerais, tal como descrito num dos considerandos. De resto, note-se que são muito 
poucos os ordenamentos jurídicos que prevêem uma definição legal deste conceito e tanto o 
regulamento europeu sobre a prestação de alimentos como todo um conjunto de acordos 
internacionais são omissos a propósito de tal definição.

Escolha da lei aplicável
O que para muitos cidadãos e Estados constitui um novo direito de selecção representa, com 
efeito, um elemento central da proposta. No sentido do conceito de favor testamenti, importa 
introduzir ainda diferentes esclarecimentos e elementos adicionais.

Demarcação face ao direito material e processual dos Estados-Membros
Através do presente regulamento, pretende-se adaptar o DPI dos Estados-Membros e não o 
respectivo direito material em matéria de sucessões e restante direito material ou processual. 
Ainda assim, constatam-se certas intervenções e sobreposições menores. Estas resultam de 
uma estruturação diferente do estatuto da herança, do direito material e do processo 
sucessório dos diferentes Estados-Membros.

Nos termos da proposta do relator, o direito material e processual dos Estados-Membros 
deverá permanecer o mais inalterado possível. Para os herdeiros, eventuais alterações 
poderiam acarretar encargos administrativos adicionais (ver artigo 21.º). Por esse motivo, o 
relator apresenta, à cautela, uma segunda proposta que, no seu entender, corresponde ao 
mínimo que seria necessário prever para não afectar o direito material e processual dos 
Estados-Membros. 

Pacto sucessório
Os pactos sucessórios constituem, à luz do DPI, um problema particular, porque não existem 
ou não são mesmo aceites nalguns Estados-Membros. Deveria ficar claro que o estatuto da 
herança e, dessa forma, o direito a uma partilha obrigatória, por exemplo, para cada um dos 
herdeiros, deveria ser determinado em cada caso individual à luz do regulamento e que o 
artigo 18.º apenas trata das questões jurídicas especiais ligadas ao pacto sucessório, de modo 
que o n.º 4 do artigo 18.º poderia ser anulado.
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As alterações deverão igualmente servir os interesses dos Estados-Membros que não 
conhecem a figura do pacto sucessório.

Ordre public
A reserva da ordre public constitui um princípio reconhecido de direito à luz do DPI. Nas 
relações entre Estados-Membros, esse princípio deveria perder todo o seu significado em 
virtude da existência de convicções jurídicas comuns. 

Os receios de que haveria mais hipóteses de evitar o direito de partilha obrigatória não se 
justificam. Quase todos os Estados-Membros conhecem uma ou outra forma de direito a 
partilha obrigatória. Se um testador tiver escolhido o direito nacional do seu Estado de 
origem, não há qualquer razão para que se tente evitar uma evasão aos preceitos legais. Tal 
poderia recear-se ao estabelecer uma correlação entre o direito de escolha da lei aplicável e o 
local de residência habitual. Nos termos da actual proposta, não basta que um cidadão adopte 
como seu local de residência habitual um outro Estado-Membro da UE, sendo igualmente 
necessário que aí tenha tido a sua residência habitual no momento da morte (não sendo 
forçoso que a morte ocorra nesse país). Parece pouco plausível partir do princípio de que um 
grande número de pessoas mudaria de domicílio com a ideia de o manter até à morte. Os 
cidadãos que pretendem escapar à aplicação de semelhantes regras já encontram actualmente 
um modo de o fazer na legislação em vigor.

Reconhecimento de documentos autênticos
O relator defende o reconhecimento de actos autênticos com vista à sua livre circulação, 
sendo igualmente a favor do "reconhecimento" da sua autenticidade e da sua força probatória 
formal. Contudo, o conceito "reconhecimento" pode gerar equívocos, e não apenas na versão 
alemã, porque o seu significado não se depreende claramente da sua designação, tendo de ser 
interpretado em função do contexto em que se insere. 

Certificado Sucessório Europeu 
A utilização deste certificado deveria ser limitada aos processos de tipo transfronteiriço. A 
autoridade competente para a sua emissão deveria ser qualquer entidade (tribunal, repartição, 
cartório notarial ou outros serviços) que trate normalmente de processos de sucessão. Esses 
organismos deverão ser designados pela autoridade do Estado-Membro cuja competência se 
encontra justificada no capítulo II.


