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ANEXO: 
Pedido de um Certificado Sucessório Europeu p. 133
Regulamento (EU) n° 650/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 4/07/2014,
publicado no Jornal Oficial da União Europeia de 27/07/2012, relativo à competência,
à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das decisões, e à aceitação e execução
dos actos autênticos em matéria de sucessões e à criação de um Certificado Sucessório
Europeu (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012
R0650&from=HU)



INTRODUÇÃO

O processo de inventário, seja por divórcio seja por morte e que, pela razões que
presidiram à criação deste instituto, devia conhecer uma estabilidade legislativa
acrescida que permitisse resolver com a desejável celeridade todas as questões nele
suscitadas e conduzisse ao desejado objectivo de pôr fim à comunhão, tem pelo
contrário sido alvo de experiências do legislador que acrescentam angústia, perplexidade
e indignação a situações eminentemente pessoais e angustiantes. Assim é que podemos
referir brevemente o CPC de 2013, a Lei nº 23/2013, de 05- 03 (RJPI) e a Lei nº
117/2019, de 13- 09, sem esquecer o normativo europeu sobre esta questão, fa-
lando- se já que estes processos passarão a ser tramitados nos julgados de paz. Para
referência, o inventário por óbitos do Pai e Avô paterno da Autora demorou 10 anos
em Juízo Local Cível de Lisboa, com um único bem na herança e 03 advogados.

O presente trabalho inclui minutas de diversos casos em que a Autora teve intervenção,
como mandatária, ou como colaboradora de mandatários, ou até como interessada
(inventários por óbito do seu Avô Paterno e do seu Pai), constituindo por isso
exemplo de peças processuais de casos reais. Assim e a título de exemplo, a aguarela
sobre gravura em moldura de talha dourada e retratando o Sagrado Coração de
Jesus integra o património da Autora tendo vindo a ele por herança e o Jaguar sem
valor pertencia ao antigo dentista da família. Já a peticionada substituição de ca-
beça- de- casal ocorreu em cumulação de inventários por óbito do seu Avô Paterno
e do seu Pai.

O livro está organizado por critério de ordem alfabética e não por temas, lógica
que a Autora entende ser a de consulta mais fácil e intuitiva num trabalho desta
natureza e que é a que já praticou em obras anteriores.

A publicação deste livro não constitui um acto de consultoria jurídica: este livro é
meramente informativo e não tem um conteúdo publicitário.

Quem consultar este livro ou qualquer dos seus textos deve estar ciente de que
podem ter ocorrido alterações legislativas ou outros eventos que o desactualizem,
pelo que deve consultar sempre um advogado ou solicitador para se certificar da
actualidade e pertinência dos textos publicados.



Por este motivo, a Autora exclui a sua responsabilidade por quaisquer danos que
possam ocorrer relacionados com a informação contida nesta obra e com a utilização
de qualquer das minutas ora publicadas sem recurso prévio a um Advogado ou
Solicitador por quem o não seja.

A AUTORA


