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O objeto do estudo que se apresenta incide na observação do exercício
da autonomia da vontade na sucessão legal e nas disposições mortis causa,
quando a sucessão está geograficamente espalhada, isto é, quando a
sucessão não convive apenas com um ordenamento jurídico mas, pelo
contrário, emerge de uma relação plurilocalizada.

A oportunidade deste estudo surge a par da aplicação do Regulamento
(UE) n.º 650/2012 de 4 de julho, a partir de 17 de agosto de 2015,
relativo à competência, à lei aplicável, ao reconhecimento e execução das
decisões, e à aceitação e execução dos atos autênticos em matéria de
sucessões e à criação de um Certificado Sucessório Europeu.

Como explica CHRISTIAN BALDUS1 o direito comunitário não nasceu
como um ordenamento completo, mas como um ordenamento económico,
com o potencial de se ir completando, seguindo uma lógica de mercado
comum e depois de mercado interno. O seu potencial foi- se desenvolvendo,
“(...) y ahora toca al derecho sucessório”2.

Este Regulamento, comumente designado por regulamento das sucessões
internacionais ou regulamento sucessório europeu, vem colmatar necessidades
já há muito sentidas, visando regular as sucessões internacionais, com o fito
de eliminar obstáculos à livre circulação de pessoas que advêm do tratamento
diferenciado do direito sucessório pelos diversos Estados.

1 Cf. Christian BALDUS, “¿Hacia un nuevo derecho sucessório europeo?”, in Anales de la
Academia Matritense del Notariado, n.º 49, 2009, p. 421.
2 Ibidem.
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Na realidade, existem grandes diferenças a nível de direito substantivo
e processual entre os diferentes Estados, assim o é também no âmbito das
normas de conflito do Direito Internacional Privado, não só no que tange
à matéria sucessória, mas no que a esta diz respeito, tem efeitos diretos nos
cidadãos. Neste contexto, é revelado através das instituições da União que
“[i]t must simply be noted that several petitions and letters sent to the
Community institutions in recente years were prompeted by citizens in-
comprehension vis- à- vis the great diversity of regimes governing sucession
and the resulting pratical difficulties in organising international sucession”3.

As dificuldades provenientes dos diferentes tratamentos pelos orde-
namentos jurídicos dos Estados- Membro gera inconvenientes na planificação
ex ante da sucessão por parte do autor da mesma, impossibilitando- o de
planificar de forma segura e informada a sua sucessão, e à posteriori, saber
como se realizará a efetiva repartição pelos herdeiros da massa dos bens,
maxime a partilha.

Certo é que se reclamou a criação de um quadro jurídico conflitual
e adjetivo comum que garantisse, por um lado, que todos os órgãos de
aplicação do direito da UE aplicassem a mesma lei, seguissem os mesmos
critérios de competência judiciária e reconhecessem mutuamente as
decisões tomadas, sem esquecer a atribuição aos particulares da possibilidade
de autodeterminarem o regime jurídico sucessório que pretendem ver
aplicado à sua sucessão, dentro da professio iuris permitida, bem como,
a proteção dos herdeiros legais e dos credores envolvidos.

É por isso pertinente o estudo que ora se apresenta acerca do Regulamento,
uma vez que este pretende fazer face à diversidade de regras materiais e
processuais aplicáveis nos Estados- Membro, o que irá influir na forma como
os cidadãos que convivem com diversos ordenamentos e possuem bens em
mais do que um Estado- Membro, pensem antecipadamente na forma como
querem planificar e organizar a sua sucessão, bem como para aqueles, que

3 Cf. Claudia HAHN, “The Legal Protection of the Family in Matters of Succesion – a comparative
approach from the point of view of the European Commision”, texto disponível em
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/family/proceedings%20conffam20023.pdf
[04/10/2015], p. 25.
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na qualidade de herdeiros, venham a receber um bem localizado num outro
Estado- Membro diferente daquele em que residem.

Tomando em consideração o enfoque da investigação no qual nos
propusemos dissertar, revela- se primordial partirmos de um enquadramento
geral quanto à noção de autonomia da vontade no fenómeno sucessório,
assim como a sua contextualização histórica quer a nível europeu quer
nacional.

A autonomia da vontade, ou autonomia conflitual, entendida como
princípio em virtude do qual, dentro dos limites estabelecidos na lei, a
vontade livremente expressa tem o poder de criar, modificar e extinguir
relações jurídicas, em matéria sucessória não é uma originalidade do
Regulamento 650/2012. Já a Convenção de Haia de 1 de agosto de 1989,
designada Convenção sobre a lei aplicável às sucessões em caso de morte
a previa, apesar de em moldes diferentes4. 

A autonomia conflitual tem- se tornado uma tendência do Direito
Internacional Privado, porém, na maioria dos Estados- Membro a lei
aplicável à sucessão era ainda determinada de forma objetiva. Basta atentar
o art.º 62.º do CC português, que aplica à sucessão por morte a lei pessoal
do autor da sucessão ao tempo do seu falecimento. E por força do n.º1,
do art.º 31.º do mesmo diploma, a lei pessoal é a lei da nacionalidade
do indivíduo. Compreender- se- á o modelo de direito internacional
sucessório privado português (até à entrada em vigor deste Regulamento)
evidenciando, nomeadamente, qual a génese do pensamento subjacente
até esta mudança de paradigma.

A autonomia da vontade plasmada no Regulamento resulta numa professio
iuris limitada e, neste estudo, será analisada segundo vários prismas, nomeadamente
saber se efetivamente foi alcançado o objetivo da simplificação e da unidade
na aplicação da lei às sucessões, tal como, qual a posição e possibilidade de
ação dos herdeiros, perante uma escolha de lei pelo de cujus, que origina a
frustração e diminuição das suas expetativas e posições hereditárias.

4 Cf. Luís de Lima PINHEIRO, Direito Internacional Privado- Direito de Conflitos Parte Especial,
vol. II, 4.ª ed. Refundida, Coimbra, Almedina, 2009, p. 547.
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A abordagem da dicotomia existente entre o princípio da unidade
da sucessão por oposição ao princípio da pluralidade de estatutos sucessórios
será tratada no Capítulo II. No que a esta matéria diz respeito, pretendemos
enunciar alguns exemplos de forma a uma melhor compreensão e esque-
matização das várias hipóteses que poderiam suceder pela aplicação de
um ou de outro princípio.

O Capítulo III abarca as questões relacionadas com a sucessão legal,
ou seja, a sucessão que opera por força da lei, podendo- se particularizar
em sucessão legítima e legitimária. 

O primeiro grande ponto a ser abordado é referente à autonomia
da vontade na sucessão legal. Jamais poderemos descortinar sobre a
questão da autonomia da vontade, sem abordar as hipóteses de escolha
de lei permitidas pela professio iuris consagrada no Regulamento.
Referimo- nos ao critério da nacionalidade (lex patriae) e ao critério da
residência habitual (lex domicilii). Como veremos, o Regulamento limitou
a professio iuris a estas duas opções, colmatando a controvérsia que imperava
desde o século XIX entre SAVIGNY e MANCINI5. 

Já no último, o Capítulo IV, designado a autonomia da vontade nas
disposições por morte, dar- se- á maior ênfase ao testamento, uma vez que
é o instrumento a que maior número de cidadãos recorre e que é aceite
pela ordem jurídica portuguesa. Ao invés dos pactos ou contratos sucessórios
que no ordenamento jurídico português apenas são válidos quando
inseridos em convenções antenupciais, nos termos dos art.ºs 1701.º e
1702.º do CC, e dos testamentos de mão comum que são proibidos no
direito português, atento o art.º 2181.º CC6. As questões relacionadas

5 Cf. Angelo DAVÌ e Alessandra ZANOBETTI, “Il Nuovo Diritto Internazionale Privato Delle
Successioni Nell’Unione Europea”, in Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 5, n.º 2,
outubro 2013, p. 24.
6 “Há uma grande divergência entre os sistemas nacionais quanto à admissibilidade da ins-
tituição contratual de herdeiros. Os pactos sucessórios são inválidos perante alguns sistemas,
como o italiano, amplamente admitido noutros, como o alemão e o suíço; o Direito português,
como o francês, assume uma posição intermédia, admitindo-os apenas como elemento da
convenção antenupcial (art. 1700.º CC). – Cf. Luís de Lima PINHEIRO, Direito Internacional
Privado – Direito de Conflitos Parte Especial, ob. cit., p. 551.
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com a sua validade formal e material serão tratadas bem como a sua
admissibilidade e capacidade necessária. 

No que concerne à capacidade para testar, colocam- se várias questões,
nomeadamente saber se esta é aferida pela lei escolhida para a sucessão
ou pela lei escolhida para reger a admissibilidade e validade material da
disposição por morte. 

É, ainda, oportuno tratar neste Capítulo, algumas considerações
sobre o princípio da intangibilidade da legítima, uma vez que existem
Estados mais protecionistas e conservadores do que outros que permitem
uma maior liberdade de dispor. Ora, o Regulamento não é alheio à forma
como os Estados consagram os direitos dos herdeiros, nomeadamente
como se procede à redução das liberalidades feitas em vida, entre outras
operações de partilha. Isto é, a possibilidade da lei sucessória afetar a
eficácia dos atos de disposição feitos em vida do autor da sucessão.

É no complexo emaranhado de ligações e compreensões dos diversos
ordenamentos jurídicos que pretendemos encontrar o fio condutor do
presente trabalho. Não de uma forma extensiva, mas de compreensão e
de facilitação na aplicação do novo Regulamento Europeu das Sucessões.

Ainda que, a final, não se consiga de forma objetiva e prática resolver
muitos dos intrincados dilemas que possam erguer- se, não deixaremos
de elencar todos os aspetos que nos pareçam mais relevantes para que se
conclua por uma boa aplicação do instrumento internacional.

Isto porque não podemos ignorar que a presente investigação carrega
consigo substância capaz de ramificar o conhecimento, levando- o a um
limite de situações quase infinitas. Por outro lado, em bom rigor, é este
apanágio e novidade no Direito Internacional Privado Sucessório que
advém o interesse da digressão que iniciaremos.
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