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PREFÁCIO

Umas lições dirigidas aos estudantes, e ao público em geral, é um trabalho 
que se vai prosseguindo visando um correto conteúdo, de acordo com a 
evolução do direito, e visando uma dimensão pedagogicamente adequada.

Trata-se de mais um passo nesse sentido, que será prosseguido em futu-
ras edições que venham a ter lugar.

mónica martinez de campos
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Introdução

Nesta primeira lição há que fazer a genealogia das normas que regulam 
hoje as sucessões “mortis causa”. E, seguidamente, fundamentar o fenó-
meno sucessório, justificando o quadro familiar em que aquele se desen-
volve.

1. Evolução histórica do direito das sucessões
Direito das sucessões trata da transmissão dos bens por morte do seu 
titular. Falecido este, uma ou mais pessoas adquirem a titularidade dos 
bens do falecido. Sucedem-lhe nessa titularidade, por força da lei ou da 
vontade do falecido.

A sucessão jurídica é impulsionada por duas necessidades. 

A alternativa à sucessão seria os direitos por morte do seu titular 
extinguirem-se. Extinguir-se-iam os direitos de crédito, as dívidas, os 
ónus, os direitos sobre imóveis, etc.. Daqui resultaria desordem, pre-
sente em mais ou menos grau desde o momento em que a morte de 
alguém parecesse aproximar-se. Valendo esta desordem tanto para as 
pessoas singulares e como para as pessoas coletivas, quando estas se 
extinguissem. Com algumas destas a desordem seria de uma grande 
amplitude, afetando toda a sociedade. 

Mas continuemos só com a referência às pessoas singulares. O 
Direito das sucessões foi construído para estas e algumas das suas nor-
mas aplicam-se, com as devidas adaptações, às pessoas coletivas.
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Vista a referida necessidade social, há que lhe associar um interesse 
(pessoal) do titular dos bens. 

Os bens de que é titular fazem parte do seu meio ambiente próximo, 
objetivam a sua vida, estão associados aos seus sentimentos, nomeada-
mente à sua família. 

Assim, é natural que o titular dos bens queira assegurar que, depois 
da sua morte estes não são destruídos ou desbaratados. Pretenderá 
mesmo que estes sejam atribuídos de acordo com a sua vontade ou os 
seus valores. 

Aqui encontram-se dois interesses: o de cumprir a vontade do fale-
cido; o outro o de beneficiar as pessoas da família do falecido, as que 
se presume que tenham gozado, conjuntamente, com o falecido, o seu 
património. 

O Direito das sucessões pondera e equilibra estes dois valores. 

Nesta matéria há que fazer uma referência um pouco mais aprofun-
dada à sociedade e ao Direito romano.

A sociedade romana estava totalmente subordinada à natureza e às 
suas leis, através dos deuses da cidade que representavam forças da natu-
reza – o trovão, o vento, o mar, a terra, etc.. Cada elemento da natureza – 
as fontes, os rios, as árvores, etc. – eram personificados por um deus. 

Eram estes deuses que regiam caprichosamente a cidade e a socie-
dade romana. A vontade dos deuses não se apercebia por códigos éticos 
ou mandamentos, mas por augúrios naturais – o voo de um pássaro, as 
entranhas de um animal, etc..

Os seres humanos também estavam totalmente subordinados à 
cidade, através dos deuses desta, e das leis da natureza personificadas 
por esta. 

Dentro da sociedade havia uma hierarquia natural. Cada um ocupava 
um posto para o qual tinha nascido e do qual, em princípio, não podia sair. 



11

LIÇÃO I – HISTÓRIA E FUNDAMENTO DO FENÓMENO JURÍDICO SUCESSÓRIO

Não se concebia o ser humano livre, independente e racional. A raciona-
lidade e a independência pertenciam só a alguns, uma minoria reduzida. 

Esta minoria não compreendia os escravos. Estes pertenciam ao 
género humano mas não tinham dignidade, direitos ou qualquer espécie 
de proteção. Eram seres sujeitos ao livre arbítrio de interesses. 

Também as mulheres. Estas, enquanto solteiras, estavam sujeitas ao 
chefe de família (normalmente o pai) que podia dispor delas, castigá-
-las por atos praticados na família ou na sociedade, cedê-las em casa- 
mento etc..

O matrimónio romano não implicava a exigência da vontade dos 
nubentes nesse sentido. O essencial era o acordo dos “pater famílias”, dos 
chefes de ambas as famílias. A mulher era transmitida para outra família, 
subordinada aos deuses desta família e ao respetivo “pater”. Os laços com 
a antiga família, com o seu chefe e os seus deuses, eram cortados. 

Também o estrangeiro tinha um estatuto jurídico que conhecia mui-
tas limitações – e não poucos encargos.

E a plebe, os cidadãos vulgares? Estes não teriam qualidades, fecha-
dos egoistamente nos seus interesses individuais, sujeitos à corrupção,  
à indiferença perante a coisa pública, à justiça. A partir de certo 
momento ficaram, parecia, satisfeitos com o pão e o circo (“panem et cir-
censes”) que satisfaziam os seus apetites e os mantinham fora da virtude. 

O ser humano completo, superior, era aquele que se dedicava à coisa 
pública, que enfrentava uma assembleia e discursava, governava, era 
objeto de respeito. 

Este, a exemplo dos filósofos de Platão, conseguia atingir e gerir o 
interesse geral e geri-lo de acordo com o bem comum. Mas também aqui 
havia uma hierarquia de importância social e política, cujo cume eram 
os cônsules da República e o imperador mais tarde. Este estaria dotado 
de todas as qualidade, a autoridade, a soberania, a prudência, em graus 
superiores a qualquer outro. E grande maioria atingia a plenitude de um 
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deus. Era o “augusto”, o suprassumo, o supremo mais respeitado, o into-
cável, o sagrado. Só este era realmente uma pessoa no sentido atual do 
termo, livre, racional, eticamente responsável.

Regressemos à família totalmente dominada pelo “pater”, pessoa e 
bens. 

O “pater” podia adotar um filho para lhe suceder, no seu poder, sobre 
os bens e as pessoas, que lhe advinha de ser sucessor no estatuto de 
“pater”. 

Recebemos, pois, do Direito romano o princípio da liberdade de dis-
por dos bens – embora no enquadramento referido.

Do Direito germânico – de tanta importância na Alta Idade Média – 
recebemos a ideia de património familiar.

O património era familiar. Pertencia indiviso a uma família, indepen-
dentemente da composição (variável) desta. Assim, por morte de um 
dos membros da família, o património continuava na titularidade desta. 

Ainda hoje, diversos ordenamentos jurídicos, sobretudo anglo-saxóni-
cos, consagram a propriedade de “mão-comum” para efeitos sucessórios. 

O Direito português, e os Direitos romano-germânicos em geral, 
receberam e utilizaram também este modelo, a sucessão no quadro da 
família.

Tanto na Germânia, como em Roma, o testamento começou por não 
existir.

Tácito observa, de passagem, na sua “Germania” que os germanos, no 
século II depois de Cristo, não conheciam o testamento: “et nullum testa-
mentum”.

Comparando o direito germânico com o direito romano, pode desco-
brir-se a razão deste desconhecimento: os germanos não tinham, no seu 
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direito, o instituto da “patria potestas”, um poder absoluto e unitário, pes-
soal e patrimonial, concentrado nas mãos do “pater” e com base no qual 
este podia dispor, por morte, dos bens da família.

Mas também em Direito romano o testamento, expressão do poder 
de disposição patrimonial do “pater”, é tardio. A sucessão legítima terá 
dominado os primeiros tempos de Roma.

Em todas as sociedades indo-europeias os familiares viviam em comu-
nhão patrimonial (propriedade de mão comum ou de tipo germânico). 
Era a unidade familiar a proprietária dos bens; as alternações na composi-
ção “interna” dessa unidade não implicavam qualquer fenómeno suces-
sório, pois a unidade familiar era sempre a mesma. Nem se pode falar aqui 
de um “direito de acrescer” dos sobreviventes, pois os membros do agre-
gado familiar não eram comproprietários ou titulares de quotas ideais.

Em Roma, foi com a afirmação da “patria potestas” que o património 
familiar se transformou em património do “pater” e este passou a poder 
dispor dele também “mortis causa”.

É a “propriedade familiar” indo-europeia e germânica que acaba por 
determinar a sucessão nos quadros do grupo familiar. O “direito” dos 
parentes próximos esbate-se; já não é um direito “sobre” os bens, mas 
“aos” bens deixados sem titular por morte. Limitando-se o poder do 
proprietário dos bens de dispor deles por morte.

O interesse, social e juridicamente relevante, dos familiares mais 
próximos, levou, no Direito da Alta Idade Média, a limitar o poder de  
dispor.

Desde logo, o testamento medieval diferenciava-se do testamento 
romano por se limitar a estabelecer a sorte do património – e já não, com 
a instituição de herdeiro, a criar um sucessor no poder sobre a família.

Enquanto se restringiam, por influência do direito germânico e do 
cristianismo, de acordo sobre a regra “solus Deus heredem facere potest”, os 
poderes de disposição patrimonial do testador. Por influência do cristia-
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nismo, a família, fundada nos laços do sangue, passou a invocar o direito 
a uma parte importante de herança (ao lado, eventualmente, das par-
tes dos pobres e da Igreja). As figuras de filho e de herdeiro passaram a 
coincidir naturalmente.

Continuando o direito contemporâneo ligado diretamente ao direito 
romano no que se refere à figura de herdeiro, entendido como sucessor 
universal (“hereditas nihil est quam successio in universum ius quod defunctus 
habuit” – Dig. 4, 16, 24).

Enquanto que o direito germânico transmitia a norma de que “o 
morto empossa o vivo” (“le mort saisit le vif”, em direito francês): os bens 
seriam adquiridos “ipso iure”, sem necessidade de aceitação. Com base 
na circunstância de que tais bens se mantinham no círculo de parentes 
próximos, como recordação da comunhão germânica; não haveria uma 
verdadeira transmissão ou translação dos bens para outrem.

A conciliação entre a tradição germânica da propriedade familiar e 
a sucessão testamentária romana, levou a separar o património do “de 
cuius” em duas massas, uma de livre disposição, outra de devolução 
forçada aos parentes próximos. Estes últimos bens seriam os “bens de 
avoenga”1, os herdados dos antepassados2, que teriam de ser transmiti-

1 Com as Ordenações Manuelinas (Liv. 4º tit. 25) aboliram o direito de avoenga. Man-
tendo-se esta abolição nas Ordens Filipinas (Liv. 4º tit. 2).
2 A proteção dos bens dos antepassados, dos “bens de avoenga”, mantem-se, em certa 
medida, nos dias de hoje. Vd. a título de exemplo o Ac. do TRC, de 22-05-2007, proc. 212- 
-E/1997.C1, relator Ferreira de Barros, em que se pode ler “Declarada a falência de herança ilí-
quida e indivisa, na subsequente venda ou adjudicação dos bens arrolados para a massa falida podem exer-
cer o direito de remição os familiares do autor da herança indicados no art. 912º do CPC.” Nos termos do 
nº 1 desse artigo, “ao cônjuge que não esteja separado judicialmente de pessoas e bens e aos descendentes 
ou ascendentes do executado é reconhecido o direito de remir todos os bens adjudicados ou vendidos, ou 
parte deles, pelo preço por que tiver sido feita a adjudicação ou a venda”. Vd., também, Ac. do TRC, de 
26-06-2012, proc. 366-C/2002.C1, relator Arlindo Oliveira: “ a faculdade que é concedida ao 
cônjuge do executado ou aos seus descendentes ou ascendentes, por esta ordem (cf. artigo 915º, nº 1, CPC), 
tem em vista a protecção do património da família do devedor, obstando a que dele saiam os bens penhora-
dos, configurando como que um direito especial de preferência, assente numa relação de carácter familiar, 
constituindo como que uma possibilidade de resgate dos bens penhorados” (in www.dgsi.pt).
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dos “mortis causa” aos descendentes, enquanto que os bens adquiridos 
podiam ser objeto de disposição testamentária.

Esta distinção entre bens “vinculados”3 e os outros, só desapareceu 
em Portugal com a extinção dos morgadios, em pleno século XIX. E no 
Reino Unido ainda hoje subsiste, embora com reduzido alcance prá-
tico dado a diminuição dos bens vinculados com o desaparecimento do 
regime feudal.

2. O fundamento da sucessão
O fundamento da sucessão pode entender-se em dois sentidos: qual o 
fundamento do fenómeno sucessório – a que interesses responde a exis-
tência de uma sucessão “mortis causa”; quais os motivos que levaram a 
estabelecer a devolução sucessória em certos termos – nomeadamente 
a estabelecê-la nos quadros da família, transmitindo-se os bens a certos 
familiares mais próximos.

2.1. O fundamento do fenómeno sucessório
2.1.1. A justificação jurídica da sucessão “mortis causa”
Por morte do titular dos direitos e das obrigações, há a necessidade 
socialmente sentida de que aqueles e estes “adquiram” um novo titu-
lar; caso contrário, as coisas, sem proprietário, transformar-se-iam em 
“res nullius”, sujeitas à apropriação do primeiro que as ocupasse; os cré-
ditos extinguir-se-iam, bem como as obrigações. A ordenação dos bens,  

Segundo F. Amâncio Ferreira, in Curso de Processo de Execução, 13ª ed., Almedina 2010, p. 
392, “Reveste algumas semelhanças com o antigo direito de avoenga, que era um direito de preferência 
a favor dos irmãos e outros parentes, quanto aos bens herdados dos ascendentes. Através da concessão 
deste direito pretende-se proteger o património da família do devedor, obstando a que dele saiam os bens 
penhorados. É um benefício ou favor ao executado e seus familiares próximos, por razões de ordem eco-
nómica e moral, sem que daí resulte qualquer prejuízo para a execução.”.
3 Para mais desenvolvimentos sobre os morgadios vd. Manuel de Almeida e Sousa Lobão, 
Tratado Pratico dos Morgados, Lisboa, 2ª ed., 1814; Alexandre Herculano, “Os vínculos”, in 
Opúsculos, liv. IV, Lisboa, 1856; Alfredo Pimenta, Vínculos Portugueses, Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1932; Adriano Xavier Cordeiro, O Problema da Vinculação e o Casal de 
Família, Lisboa, 3ª ed., 1933.
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o comércio jurídico e a própria ordem social estariam sujeitos a constan-
tes ruturas e perturbações.

Por outro lado, os agentes económicos, titulares de direito de cré-
dito e de direito real “a prazo” (sempre incerto, eventualmente curto) 
desinteressar-se-iam da sua aquisição, conservação e administração, por 
se transformarem em detentores precários. A possibilidade de se trans-
mitirem os bens por morte a outros entes queridos, consolida o interesse 
do seu titular, remetendo a propriedade “vitalícia” para a eternidade.

A disciplina de sucessão “mortis causa” é, assim, um problema jurídico.

2.1.2. Fundamento último da sucessão
A reflexão filosófica sobre a sucessão tem ocupado os pensadores desde 
a Grécia clássica.

Comecemos pelos jusnaturalistas.

Grotius entendia que todas as coisas eram, originariamente, comuns 
a todos os homens; depois, através de uma convenção, constitui-se o 
direito de propriedade. É do direito de propriedade que resulta o direito 
de testar; fundando-se a sucessão legítima (“ab intestat”) na vontade 
implícita do “de cuius”.

Puffendorf rejeitou esta análise: o testamento não poderia resultar do 
direito de propriedade, pois aquele produz efeitos para depois da morte 
e a propriedade se extingue com a morte.

Leibniz ultrapassou esta dificuldade, invocando a imortalidade da 
alma: depois da morte persistiria a vontade do defunto que teria, no her-
deiro, um mandatário.

Rousseau fazia ver, para fundar (com forte acento prático) a sucessão 
“mortis causa”, que os herdeiros teriam contribuído para a formação do 
património familiar e que seria necessário evitar as desordens provoca-
das pelas mudanças contínuas no estado e nas fortunas dos cidadãos.
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Tem sido com base em considerações semelhantes que o fenómeno 
sucessório tem sido fundamentado até hoje4. 

2.2. O fundamento do quadro familiar do fenómeno sucessório
A sucessão legal – legítima ou legitimária – opera-se nos quadros de 
família: uma certa parte da herança é devolvida necessariamente a fami-
liares mais próximos (descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivo); 
outra parte é entregue aos familiares mais próximos (os referidos ante-
riormente, mais os irmãos e os sobrinhos) na falta de disposição do “de 
cuius”.

A sucessão dos familiares justifica-se pelo facto de a propriedade 
continuar a ser, ainda hoje, largamente familiar: usufruída (quando 
não constituída) pelo conjunto dos familiares mais próximos; que têm, 
assim, uma expectativa de recebê-la por morte do seu titular (formal). 
Sendo, aliás, os mais idóneos, em princípio, para a administração desses 
bens sem retomarem perturbações socialmente inconvenientes.

Os bens que pertencem a uma família, independentemente do seu 
titular formal, estão ao serviço dos seus membros, das suas necessida-
des. Se é assim durante a vida dos seus titulares formais, tal preocupação 
projeta-se para além da vida destes. É sentida a necessidade de assegurar 
ao conjunto dos familiares mais próximos, a fruição dos bens que eram 
por eles fruídos durante a vida do seu titular. Assim, a sucessão não é 
vista numa perspetiva individualista, de um para o outro, mas sim do “de 
cuius” a favor da família. Existe uma ligação entre sucessão e família, uma 
vez que os herdeiros legitimários e legítimos, com exceção do estado, 
são familiares do autor da sucessão.

Trata-se de um ponto que não desenvolveremos aqui, por dele tratar-
mos com certa frequência nas lições seguintes.

4 Vd., em particular, I. Galvão Telles, Direito das Sucessões. Noções Fundamentais, 6ª ed. 
Reimp., Coimbra Editora, 1996, pp. 255 ss.; Pereira Coelho, Direito das Sucessões, pol., 
Coimbra, 1992, pp. 39-47; J. Oliveira Ascensão, Direito Civil. Sucessões, 5ª ed. Revista, 
Coimbra Editora, 2000, pp. 25-29; L. Carvalho Fernandes, Lições de Direito das Sucessões, 
2ª ed. Reimp., Quid Juris, 2004, pp. 19-24.
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