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Programa/Bibliografia

Posso exercer a minha posse na convicção não de
que sou proprietário, mas de que sou usufrutuário, e
respeitando a posição do proprietário.

É importante perceber que a posse não é apenas um
direito - é também um facto (isto é muito raro). Tem
ainda um nível acrescido de complexidade porque
pode ser uma posse correspondente ao direito de
propriedade, ao usufruto, etc.

Os direitos reais de garantia estão a meio caminho
entre o DO e os DR. São modalidades de garantia

Ver Moodle.

>> Manual recomendado: Rui Pinto Duarte;
>> Manuais também úteis: OA, M. Cordeiro;
>> Ver também: pequena monografia de M. Cordeiro
sobre a posse.

Avaliação

Exame final + avaliação contínua facultativa (peso:
50% com um limite de 3 pontos).
Programa

-Noção de direitos reais;
-Direitos reais de gozo: direito de propriedade,
usufruto, uso e habitação, superfície, servidões
prediais, direito real de habitação periódica (DRHP);
-Direitos reais de garantia: hipoteca, penhor,
consignação de rendimentos, privilégios creditórios,
direito de retenção, arresto;
-Posse;
-CRP.

Aulas teóricas + aulas práticas com casos práticos e
jurisprudência (onde devemos distinguir os
elementos necessários à decisão dos restantes).

Direito das obrigações e direitos reais

A distinção entre direito das obrigações e os direitos
reais é uma distinção estrutural (híper-abstrata; tem
a ver com a ramificação dos conceitos jurídicos) feita
pela pandectística alemã. A distinção entre direitos
absolutos e relativos é também estrutural e percorre
todo o ordenamento jurídico.

Algumas noções sobre o programa

A posse (será estudada no final do programa) é uma
situação de facto de retenção de uma coisa, e é
também é um direito. É facto e é direito é, por isso,
algo complexo. Pode ser conforme ao direito de
propriedade, mas também pode ser em relação a
outro direito real: posso exercer a posse porque
acho que sou proprietário, ou então como mero
usufrutuário. A propriedade convive com o usufruto.

Ex.: os pais podem doar a propriedade aos filhos,
mas conservar para si o usufruto.
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Note-se que também se pode falar em distinções
institucionais (o direito da família estuda a família, o
das sucessões estuda o fenómeno sucessório).

Propriedade privada vs. pública

Desde a Antiguidade grega que se discute a questão
da propriedade/apropriação privada vs. pública
(Platão era defensor da propriedade coletiva, ao
passo que Aristóteles defendia a propriedade
privada).

Criaram-se argumentos em favor de uma e outra,
como o argumento do desenvolvimento da
propriedade (em favor da propriedade privada): se
não tiver objetos só meus, não consigo construir-me
a mim próprio.

ainda se haverá um outro tipo de normas, as normas
de poder (que confeririam poderes). Há quem
sustente, como PCN, que os poderes e as sujeições
são algo já distinto de um direito ou de um dever.

Características do direito real
Garantias reais vs. pessoais
É também uma distinção importante. Grande parte
das transações mais importantes é realizada com
recurso às garantias reais.

O direito real distingue-se dos demais direitos
subjetivos por 4 características:

(1) Natureza privada;
(2) Caráter absoluto;
(3) Patrimonialidade;
(4) Objeto consistente em coisas corpóreas.

19 SET 2018
Conceitos-chave: direito real como direito
subjetivo; características do direito real; conceções
de direito real; direitos reais de gozo, garantia e
aquisição; direito de propriedade vs. direitos reais
menores; obrigações reais e ónus reais.

Todos os conceitos que utilizamos podem ser
ramificados. O conceito de direito real é menos
amplo do que o conceito de direito subjetivo; é uma
modalidade de direito subjetivo. É como a ideia
aristotélica de género e diferença específica: o
género é o direito subjetivo, e depois podemos
apontar características que diferenciam o direito real
dos demais direitos subjetivos.
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NATUREZA PRIVADA

Direito real como direito subjetivo

A definição de direito subjetivo é a noção mais
básica com que podemos trabalhar, o que não
significa que não suscite polémica. A escola de
Coimbra tende a dizer que é um poder da vontade:
é um espaço de liberdade que o OJ dá às pessoas
para atuarem de acordo com a sua vontade. Jhering
diz que é um interesse juridicamente tutelado. Para
Savigny, é um espaço de afirmação da vontade
pessoal.

Permissão normativa específica de aproveitamento
de um bem é a definição de Menezes Cordeiro.

A doutrina de Menezes Cordeiro é marcada pela
escola de pensamento da filosofia analítica e da
para a ideia de que, quando há um direito, há uma
permissão. A classificação de normas feita por esta
escola descobre normas permissivas e normas
impositivas (umas atribuem direitos, outras atribuem
deveres). Se assim é, quando é atribuído um direito,
o que se tem é uma permissão. O núcleo do direito
subjetivo é uma permissão normativa. Discute-se

Apenas olhamos para direitos subjetivos de
natureza privada. O que é aqui regulado é a
propriedade privada, não a pública.

Na questão da distinção entre o direito público e o
direito privado, há vários critérios: o critério dos
sujeitos, o critério da posição dos sujeitos (sendo
que no direito privado haveria igualdade formal, ao
contrário do que acontece no direito público, em que
haveria ius imperii) e o critério do interesse. Para
PCN, se não houver interesse público, não
prevalece a posição da entidade pública. O critério
do interesse é o critério tira-teimas.

Exemplo: para construir, necessitamos de uma
autorização administrativa. Essa autorização (que
vem do direito público) limita o direito de propriedade
privada (direito real) / colide com ele.
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CARÁTER ABSOLUTO
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Nos direitos reais é usada a expressão oponibilidade
erga omnes, por contraposição aos direitos de
crédito / obrigações (cuja oponibilidade é perante
uma pessoa ou um conjunto restrito de pessoas).

quando muito, encontrar-se-á uma querela
doutrinária sobre a eficácia externa das obrigações.

3 - PATRIMONIALIDADE

Distinção entre ramos do Direito Civil

No século XIX, o direito europeu era ainda um
resquício da herança do direito romano; não tinha
fronteiras estaduais muito fortes, era um direito
comum, cuja linguagem era o latim. O BGB surgiu
um século depois do Code Civil; os alemães
demoraram um século a estudar de forma intensiva
as regras do Corpus Iuris Civilis e organizaram
sistematicamente essas regras, fazendo certas
distinções.

Quais são os critérios de distinção dos ramos do
Direito Civil?

>> o critério estrutural separa o Direito das
Obrigações (respeitante a direitos não absolutos)
dos Direitos Reais (respeitante a direitos absolutos).
>> o critério institucional distingue o direito da família
do direito das sucessões um regula a família, outro
o fenómeno sucessório. É um critério menos
sofisticado do que o critério estrutural.

CC | ARTIGO 1311º
(Acção de reivindicação)

1. O proprietário pode exigir judicialmente de qualquer
possuidor ou detentor da coisa o reconhecimento do seu
direito de propriedade e a consequente restituição do que lhe
pertence.

Significa suscetibilidade de avaliação pecuniária.
Tem subjacentes duas ideias: mercado e troca. As
coisas só têm valor se estiverem no mercado e
forem suscetíveis de troca.

Os direitos de personalidade, entre os quais o direito
à vida, o direito à integridade física, o direito à honra
e o direito à reserva da intimidade da reserva privada
não são suscetíveis de avaliação pecuniária. Já o
direito de propriedade tem um valor económico,
como os demais direitos reais.

Como vimos, a característica do caráter absoluto
permite-nos separar os direitos reais dos direitos de
crédito; já a característica da patrimonialidade
permite-nos distinguir os direitos reais de outros
direitos subjetivos com caráter absoluto, como os
direitos de personalidade.

4
OBJETO
CORPÓREAS

CONSISTENTE

COISAS

A última característica permite-nos fazer a
separação entre os direitos reais e os direitos de
propriedade intelectual, que são relativos a coisas
incorpóreas (ex.: patentes, marcas). Veja-se que,
em rigor, a propriedade intelectual abarca ainda os
direitos de propriedade industrial e os direitos de
autor.

Os direitos reais são direitos subjetivos e privados,
com caráter absoluto e patrimonial, e relativos a
coisas corpóreas.

2. Havendo reconhecimento do direito de propriedade, a
restituição só pode ser recusada nos casos previstos na lei.

A ação de reivindicação (1311º) é algo que não se
consegue encontrar no direito das obrigações CC | ARTIGO 202º
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EM

(Noção)

1. Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objecto de relações
jurídicas.
2. Consideram-se, porém, fora do comércio todas as coisas
que não podem ser objecto de direitos privados, tais como as
que se encontram no domínio público e as que são, por sua
natureza, insusceptíveis de apropriação individual.

Os direitos reais incidem sobre as coisas imóveis e
as coisas móveis (sendo que estas últimas são
todas aquelas aquelas que não cabem na definição
do 204º).

Nota 1: o penhor, direito real de garantia, pode incidir
sobre coisas ou sobre direitos isto apesar de os
direitos não serem coisas corpóreas.
Nota 2: falamos em direitos reais com o significado
de direito das coisas.

CC | ARTIGO 203º
(Classificação das coisas)

As coisas são imóveis ou móveis, simples ou compostas,
fungíveis ou não fungíveis, consumíveis ou não consumíveis,
divisíveis ou indivisíveis, principais ou acessórias, presentes ou
futuras.

Conceções de direito real
Há uma querela doutrinária com origem germânica
(mas também com expressão na doutrina
portuguesa) sobre a conceção de direito real, com
alguma relevância prática. Neste âmbito, podem
identificar-se as seguintes correntes:

(1) Corrente realista ou clássica;
CC | ARTIGO 204º

(2) Corrente personalista;

(Coisas imóveis)

(3) Corrente eclética.

1. São coisas imóveis:
a) Os prédios rústicos e urbanos;

1 - CORRENTE REALISTA OU CLÁSSICA

b) As águas;
c) As árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto
estiverem ligados ao solo;
d) Os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas
anteriores;

Numa primeira formulação, a corrente realista
concebe o direito real como relação entre uma
pessoa e uma coisa. Noutra formulação, este surge
não como uma relação, mas como um poder ou
domínio sobre uma coisa.

e) As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos.

2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo
e as construções nele existentes que não tenham autonomia
económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado
no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro.
3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente
ao prédio com carácter de permanência.

De acordo com a escola alemã, os direitos reais são
a forma mais importante dos direitos de domínio ou
soberania. Esta é uma ideia central. Se nos direitos
de créditos temos a satisfação do interesse do
credor pela cooperação de outra pessoa, aqui, nos
direitos de domínio, a satisfação do interesse de
uma pessoa A é operada através do exercício de
poderes diretos sobre a coisa.
A primeira formulação é fortemente criticada porque
os seres humanos não estabelecem relações com
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objetos, mas apenas com outros seres humanos.
Argumenta-se que relação implica alteridade, i.e.,
duas ou mais pessoas. Note-se que a formulação
baseada no poder sobre a coisa já não é atingida por
esta crítica.

2 - CORRENTE PERSONALISTA

Em contraponto com o que acabámos de ver, a
corrente personalista concebe o direito real como
um direito oponível erga omnes. A oponibilidade
erga omnes é aquilo que o distingue, para esta
corrente. Fala-se de uma relação passiva universal,
em que existe um titular ativo.

Mas esta corrente não dá relevância ao domínio
sobre a coisa, ou seja, à retirada de utilidades
diretamente da coisa pelo titular do direito real. Uma
segunda crítica passa pelo artificialismo da ideia de
que existiria uma relação universal.

3 - CORRENTE ECLÉTICA

pouco coincidentes com a nossa atual organização
de pensamento.

Exemplo: o arrendamento não diz respeito a um
direito real, mas sim a um direito de crédito. Por
precipitado histórico (i.e., por ser assim desde o
tempo dos romanos), o locador e o locatário têm
entre si uma relação jurídica creditícia, isto apesar
de o locatário morar todos os dias no prédio e ter
uma relação jurídica direta sobre a coisa, podendo
em certos casos defender-se de terceiros numa
lógica de oponibilidade erga omnes. Se hoje
traçássemos um novo regime jurídico a regra e
esquadro, faria mais sentido arrumar o
arrendamento num sítio diferente (nos direitos
reais).

Direitos reais de gozo, garantia e aquisição

Faz-se uma distinção entre estas modalidades de
direitos reais:

(1) Direitos reais de gozo;
(2) Direitos reais de garantia;

A corrente eclética é, hoje em dia, a predominante.
Distingue entre um lado interno (poder sobre a coisa)
e um lado externo (oponibilidade erga omnes).

Dentro desta corrente, há quem acentue mais o lado
interno e há quem dê mais valor ao lado externo (ex.:
M. Henrique Mesquita valoriza mais o lado interno,
ao passo que Rui Pinto Duarte valoriza mais o lado
externo). Veja-se que a hipoteca e o penhor não
dizem respeito a poderes diretos sobre as coisas;
contudo, incluímos estes direitos nos direitos reais
porque valorizamos também o lado externo.

(3) Direitos reais de aquisição.

1

DIREITOS REAIS DE GOZO

Nos direitos reais de gozo, a coisa é afeta à retirada
de utilidades pelo titular através do uso e da fruição
(apropriação dos frutos).

Exemplos de uso: passear por uma propriedade
rústica; dormir num prédio.
Exemplos de fruição: apanhar as maçãs no terreno;
arrendar o apartamento e disso retirar frutos civis
(rendas).
O regime jurídico dos direitos reais e do direito das
obrigações é um precipitado histórico; vem desde os
romanos, não tendo sido imposto pelo pensamento
jusnaturalista. Nele deparamo-nos com elementos
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2

DIREITOS REAIS DE GARANTIA

Nos direitos reais de garantia, o que está em causa
é a garantia de satisfação de um crédito. A coisa é
afeta ao cumprimento de uma obrigação, através (i)
do valor da coisa ou (ii) dos seus rendimentos, ou
(iii) como preferência sobre os demais credores.
Se o crédito não for voluntariamente pago, o titular
do direito real de garantia pode satisfazer o seu
crédito pelo produto da venda da coisa (é o mais
frequente) ou por meio dos rendimentos que a coisa
gera. A coisa é assim funcionalizada à satisfação do
crédito. Há ainda a preferência sobre os demais
credores: significa que, se a coisa é vendida, eu sou
o primeiro a ser pago (isto corresponde ao lado
externo do direito real).

Exemplos: hipoteca, penhor, consignação
rendimentos, privilégios creditórios, direito
retenção, penhora, arresto.

de
de

Os direitos reais menores são todos os outros
direitos reais que não o direito de propriedade. Estes
direitos coexistem com o direito de propriedade,
limitando as faculdades do proprietário. O direito de
propriedade está sempre presente, e com ele podem
existir ou não direitos reais menores.
Exemplos: se há uma hipoteca, esta pode comprimir
o direito real máximo de propriedade (eu posso ficar
sem a coisa). E se a minha propriedade coexiste
com o usufruto da minha mãe, então não posso fazer
tudo o que quiser, pois tenho de respeitar esse
usufruto.

Obrigações reais e ónus reais

São ainda subcategorias de direitos reais as
seguintes:
3

DIREITOS REAIS DE AQUISIÇÃO
(1) Obrigações reais;
(2) Ónus reais.

Nos direitos reais de aquisição é atribuída a
possibilidade de aquisição da coisa com preferência
sobre terceiros. O caráter real está na preferência
sobre terceiros (lembra o lado externo do direito
real).

Exemplo: contrato-promessa com eficácia real (o
contrato-promessa gera a possibilidade de aquisição
de um direito, que pode ou não ter oponibilidade
erga omnes, conforme for convencionado).

Nota: as escolas de pensamento que só valorizam o
lado interno têm tendência para afirmar que os
direitos reais de gozo são os únicos verdadeiros
direitos reais.

Direito de propriedade vs. direitos reais menores
O direito de propriedade é o direito real máximo, que
existe sempre e atribui os máximos poderes e
faculdades.

1

OBRIGAÇÕES REAIS

É preciso ter em atenção que muitos direitos reais
compreendem também deveres.
Exemplos: o direito de propriedade compreende o
direito de alienar a propriedade, hipotecá-la,
arrendá-la, reivindicá-la face a terceiros ao abrigo do
1311º, etc.

Dentro da situação jurídica complexa direito real,
consigo encontrar muitas situações jurídicas básicas
ou analíticas. Ora, algumas delas são passivas
não são direitos, mas sim deveres. Por exemplo, o
proprietário de uma fração autónoma tem o dever de
contribuir para as despesas do condomínio. Do
ponto de vista analítico, este é um dever jurídico com
uma estrutura obrigacional ou creditícia, mas está
integrado no direito real propriedade sobre a fração
autónoma.
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Estes deveres que fazem parte do estatuto ou
regime jurídico de um direito real complexo são as
chamadas obrigações reais, ou propter rem.

Há algumas clivagens doutrinárias sobre o que
seriam, em rigor, estas obrigações reais. O caso da
contribuição para as despesas do condomínio é um
caso pacífico de obrigação real. Mas o CC contém
regras que estabelecem que os proprietários de
prédios vizinhos se devem respeitar uns aos outros,
regulando a colocação de rede elétrica, os muros,
etc. São regras de vizinhança. O dever de
contribuição para despesas ter um caráter positivo;
todavia, nestas regras de vizinhança encontramos
proibições, ou deveres com caráter negativo. Ora, as
obrigações reais limitam-se a deveres positivos, ou
devem abarcar também as situações em que o dever
é negativo? Isto é discutido pela doutrina. Para M.
Henrique Mesquita, fala-se em obrigações reais
apenas no primeiro conjunto de casos.

Há ainda um outro problema
o da
ambulatoriedade. A questão reside em saber se as
obrigações reais são ou não ambulatórias, i.e.,
transmissíveis automaticamente em conjunto com a
transmissão do direito real.

Exemplo 1: se não pago as despesas de condomínio
ao ponto de ter
000, e
5 000 atrasados
eu ou o novo proprietário? Há
automaticamente uma cessação de posição naquela
relação obrigacional?

Qual a posição doutrinária maioritária? As dívidas
ficam, neste caso, com o proprietário antigo.

Mas veja-se um outro exemplo.

Exemplo 2: uma marquise afeta a estética de todo o
edifício. O condomínio pode exigir ao proprietário
que desfaça a marquise, voltando a colocar a linha
arquitetónica nas condições devidas. Há uma
obrigação de repor a linha arquitetónica, mas aqui já
faz sentido o condomínio exigir a reposição ao atual
proprietário.

sobre a coisa. Todas as outras, incluindo as
prestações pecuniárias, não são ambulatórias.
Para Rui Pinto Duarte, são ambulatórias as
prestações que só podem ser cumpridas pelo atual
proprietário do direito real.

2

ÓNUS REAIS

O ónus real é uma situação jurídica real em que uma
coisa, mesmo após a sua transmissão, responde por
uma obrigação.

Exemplo 1: António falha por 2 anos o pagamento
do IMI, e vende a propriedade a Bento. Quem é o
titular passivo do crédito fiscal? É António. Veja-se
que Bento nada deve às finanças. Não temos uma
obrigação real ambulatória; isso nem se discute.
Mas esta dívida fiscal goza de um privilégio
creditório: para garantir a satisfação do seu crédito,
o Estado tem um direito real de garantia que lhe dá
preferência sobre os restantes credores, podendo
fazer exercer este direito após a venda da coisa. A
coisa responde pela dívida mesmo após a sua
transmissão; temos, então, aqui um ónus real. Um
novo titular sente a necessidade de cumprir uma
obrigação que não é sua, para evitar perder a
vantagem de ter a propriedade.

Exemplo 2: o de cuius (falecido) não pode dispor de
todo o seu património em morte. Tipicamente, dois
terços ficam reservados para os herdeiros
legitimários é a chamada legítima. Não pode haver
um testamento que disponha sobre mais de um terço
do património. Mas o de cuius, em vez de um
testamento, pode tentar fazer imensas doações em
vida. Imagine-se que gostava mais do sobrinho do
que dos filhos. A lei estabelece regras que protegem,
nestes casos, os filhos as regras de colação (v.
2118º). A colação funciona como um ónus jurídico
real. Eu passo a ser proprietário, mas fico com o
ónus da colação.

CC | ARTIGO 2118º
(Ónus real)

Para M. Henrique Mesquita, são ambulatórias as
prestações de facere que imponham atos materiais
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1. A eventual redução das doações sujeitas a colação constitui
um ónus real.
2. Não pode fazer-se o registo de doação de bens imóveis
sujeita a colação sem se efectuar, simultaneamente, o registo
do ónus.

Veja-se que o grande elemento caracterizador do
direito real é a oponibilidade erga omnes. Todos
estão obrigados a respeitar o direito real. Se este
último aspeto for realçado, dá a ideia de que o direito
real é uma obrigação passiva universal como que
um direito de crédito sobre o resto da humanidade.
É algo defendido por alguma doutrina menos
mainstream; para PCN, contudo, parece uma ideia
forçada.
No polo oposto, há quem sustente que, em caso de
incumprimento de obrigação, o credor pode executar
o património do devedor, o que significa que, no final
do dia, acabamos com um direito real depois de a
coisa ser executada. Para alguns autores, isto põe
em causa a distinção entre direitos reais e direitos
de crédito. Para PCN, isto também parece forçado.

24 SET 2018
Conceitos-chave: Distinção entre direitos reais e
direitos de crédito; direitos pessoais de gozo;
características comuns e princípios dos direitos
reais; assento legal dos direitos reais; direitos reais
de gozo; direito de propriedade; características do
direito de propriedade; modos de aquisição da
propriedade; modos de extinção da propriedade.

Distinção entre direitos reais e direitos de crédito

Esta distinção depende da conceção de direito real
que adotarmos. Se adotar uma conceção realista
(em que destaco o poder sobre a coisa), terei
tendência a distinguir sob a perspetiva da eminência
do poder sobre a coisa. Se adotar uma conceção
personalista, é através da oponibilidade erga omnes
que tenderei a fazer a distinção face aos direitos de
créditos. E se, alternativamente, adotar uma
conceção eclética, terei tendência a fazer ambas as
distinções:

>>> contraposição entre direitos absolutos (reais) e
direitos relativos (de crédito);

>>> contraposição entre a imediação / relação direta
com a coisa (direitos reais) e a mediação (direitos de
crédito). Falamos em poderes imediatos sobre a
coisa vs. poderes mediatos sobre a coisa, ou seja,
não colaboração de outra pessoa vs. colaboração de
outra pessoa na satisfação das minhas
necessidades.

PCN entende que é possível fazer a distinção entre
direitos de crédito e direitos reais segundo as duas
linhas que já vimos (conceção eclética). Mas não é
uma distinção exaustiva: há coisas que ficam de
fora, nomeadamente, os direitos de personalidade e
os direitos de propriedade intelectual.

Vimos que os direitos reais não são os únicos
direitos subjetivos privados com caráter absoluto;
também os direitos de personalidade e os direitos de
propriedade intelectual o são (os primeiros sem a
característica da patrimonialidade, os segundos sem
a característica da incidência sobre coisas
corpóreas).

Direitos relativos:
Direitos de crédito.
Direitos absolutos:
Direitos reais;
Direitos de personalidade;
Direitos de propriedade intelectual.

A distinção entre direitos relativos e absolutos não
corresponde, por isso, inteiramente a uma distinção
entre direitos de crédito e direitos reais.

Direitos pessoais de gozo

8

A distinção entre direitos de crédito e direitos reais
tem certas zonas cinzentas: os chamados direitos
pessoais de gozo. Os regimes jurídicos não são
traçados com régua e esquadro, mas são produtos
da História. Alguns regimes, como o do contrato de
locação (aluguer e arrendamento), o do comodato e
o do depósito implicam poderes e uma relação com
a coisa. Apesar da relação com a coisa, o direito do
arrendatário não é um direito real isto porque, por
precipitado histórico, sempre foi visto como uma
relação creditícia. Este é um precipitado histórico
cinzento, porque faria sentido se reconstruíssemos
hoje o regime jurídico falar desta relação na ótica
dos direitos reais. O direito pessoal de gozo não é
um direito real, mas, na prática, implica limitações ao
direito de propriedade. Por força da História, as
limitações
provocadas
pelo
arrendamento
enquadram-se no direito das obrigações (regime
jurídico creditício pessoal). Neste caso, entende-se
que a prestação dada pelo senhorio ao arrendatário
é o uso da coisa; contudo, o arrendatário não tem
um poder de uso, mas um direito a reclamar do
senhorio uma prestação (que é o poder de uso da
coisa).

pessoas incluíam ações relativas ao contrato de
locação. Desde a Roma antiga que a locação foi
vista como uma relação entre duas pessoas e não
como um poder sobre uma coisa.

CC | ARTIGO 1031º
(Obrigações do locador)

São obrigações do locador:

a) Entregar ao locatário a coisa locada;
b) Assegurar-lhe o gozo desta para os fins a que a coisa se
destina.

Temos aqui uma prestação: assegurar o gozo. Em
vez de se dizer que o locatário tem o direito de usar
a coisa, diz-se que o locador assegura o gozo. Há
uma relação creditícia.
Nota 1: o direito de preferência pode ter ou não
oponibilidade erga omnes. Seja como for, o
paradigma do direito real é o direito real de gozo, não
o de aquisição.
CC | ARTIGO 1037º
Nota 2: no direito real de gozo, tenho um poder de
uso da coisa. O regime jurídico é concebido como
um poder imanente, direto sobre a coisa (como que
uma relação jurídica entre uma pessoa e uma coisa,
embora esta última formulação não seja muito
correta). Num direito pessoal de gozo, não há esse
poder direto sobre uma coisa. O OJ não me diz que
posso agir sobre a coisa; diz-me que posso exigir ao
senhorio que me deixe usar a coisa. É um direito a
uma prestação de outro ser humano e não um poder
sobre a coisa, em rigor.

Por que é que surgiu este precipitado histórico dos
direitos pessoais de gozo? Na Roma antiga, não
havia o nosso conceito de direito subjetivo. Os
romanos pensavam não em direitos subjetivos, mas
em ações judiciais. O raciocínio romano tradicional
era extremamente processual. Distinguiam-se ações
judiciais relativas a coisas de ações judiciais
relativas a pessoas, o que esteve na origem, muito
séculos depois, da distinção entre direitos subjetivos
relativos a coisas e direito subjetivos relativos a
pessoas. As ações relativas às coisas estão na
origem do atual regime do direito de propriedade e
de outros direitos reais. As ações relativas às
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(Atos que impedem ou diminuem o gozo da coisa)

1 Não obstante convenção em contrário, o locador não pode
praticar atos que impeçam ou diminuam o gozo da coisa pelo
locatário, com exceção dos que a lei ou os usos facultem ou o
próprio locatário consinta em cada caso, mas não tem
obrigação de assegurar esse gozo contra atos de terceiro.
2 O locatário que for privado da coisa ou perturbado no
exercício dos seus direitos pode usar, mesmo contra o locador,
dos meios facultados ao possuidor nos artigos 1276º e
seguintes.

Veja-se o 1037º, 2. Que meios são estes? Ações de
defesa da posse, e também a ação direta. O
locatário tem por base uma relação creditícia, mas,
no final do dia, pode proteger-se contra qualquer
terceiro e contra o locador. Isto equivale, na prática,
a um poder absoluto sobre a coisa. É um regime
jurídico bipolar, esquizofrénico, por precipitado
histórico.

reivindicação. Se alguém me furtar a coisa ou me
impedir o acesso à mesma, posso reivindicá-la para
mim (1311º).
Características comuns e princípios dos direitos
reais

As características dos direitos reais que vamos ver
podem ser entendidas como princípios gerais
enformadores do regime dos direitos reais. Não são
princípios materiais, como a tutela da confiança ou a
proteção da parte mais fraca, mas sim princípios
formais.
Que princípios são estes?

(1) Oponibilidade erga omnes;
(2) Sequela;

CC | ARTIGO 1311º
(Ação de reivindicação)

1
O proprietário pode exigir judicialmente de qualquer
possuidor ou detentor da coisa o reconhecimento do seu
direito de propriedade e a consequente restituição do que lhe
pertence.
2 Havendo reconhecimento do direito de propriedade, a
restituição só pode ser recusada nos casos previstos na lei.

(3) Publicidade;
(4) Tipicidade ou taxatividade;
(5) Elasticidade ou consolidação;
(6) Especialidade ou individualização;
(7) Imediação ou atualidade;
(8) Compatibilidade ou exclusão;
(9) Prevalência;

Já um credor obrigacional não tem sequela. A
prestação pode envolver o acesso a uma coisa, mas
o direito diz respeito a uma conduta humana; é um
direito relativo.
A sequela é como que um corolário da oponibilidade
erga omnes (esta última é a ideia mais básica e
estruturante).

(10) Consensualidade.

3
1

OPONIBILIDADE ERGA OMNES

A oponibilidade erga omnes é, talvez, a primeira
característica que nos permite compreender o que é
um direito real. Já dela tratámos.

2

SEQUELA

A sequela é o poder de seguir a coisa,
independentemente de todas as vicissitudes
materiais. Se sou proprietário de um carro e mo
roubaram, posso persegui-lo onde quer que ele
sequela encontra-se no regime da ação de

PUBLICIDADE

Em relação à característica da publicidade,
podemos afirmar que os direitos reais são
publicitados por duas formas: o registo e a posse.

>>> o registo é uma base de dados de interesse
público que contém informação sobre a titularidade
dos direitos reais (ou dos bens). Mas não existem
registos sobre todos os tipos de bens. Interessamnos os registos sobre imóveis e três tipos de bens
móveis: automóveis, aeronaves e embarcações.
Noutras áreas, há registos de valores mobiliários e
instrumentos financeiros (as ações são sujeitas a
registo, na maioria dos casos), mas feitos pelos
bancos e nada têm a ver com direitos reais.
>>> quanto à posse, tem-se que, quando não há
registo, a detenção da coisa sinaliza a titularidade da
propriedade. Se o relógio está no meu pulso, em
princípio sou o proprietário; é a posse que sinaliza a
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propriedade. Se o quadro está na minha casa, tenho
a sua posse e o quadro deverá ser meu.

A publicidade dos direitos reais é dada nuns casos
pelo registo e noutros pela posse.

Nota: a usucapião é a situação em que há posse e
decurso do tempo. Com esses dois pressupostos,
ocorre uma aquisição do direito real de propriedade.
É um regime complexo que estudaremos mais tarde.

Por que é que a publicidade é uma característica dos
direitos reais? Se queremos oponibilidade, então
temos de publicitar. Se A tem oponibilidade erga
omnes, tem interesse em publicitar; e os outros têm
interesse na publicidade para perceberem se estão
a ofender ou não. A OJ tem interesse na publicidade
para evitar conflitos; há também uma questão de
interesse público e de segurança. Veja-se que existe
uma correlação entre a ideia de publicidade e a ideia
de oponibilidade erga omnes.

O registo ocorre em relação aos bens mais valiosos.
Quando os bens não são tão valiosos, não há
regimes de registo. Na história da humanidade, os
regimes de registo apenas ocorrem em sociedades
mais evoluídas. Só há poucos séculos é que surgiu
o registo sobre bens imóveis (registo predial). Está
associado ao crédito bancário e à constituição de
hipotecas, de modo a os bancos poderem emprestar
dinheiro com segurança. Nas sociedades préindustriais, não havia registo predial. Como é que
era dada a conhecer a propriedade sobre os
imóveis? Através da posse.

Note-se que é difícil, no mundo moderno, que a
posse constitua um mecanismo de publicidade dos
direitos sobre imóveis (num meio rural, de aldeia,
toda a gente sabe de quem é certo terreno, mas num
meio urbano isto não acontece). Daí a importância
do registo.

Outra nota, relacionada com a eficácia do sistema
financeiro: outros países menos desenvolvidos não
têm registo predial, o que faz com que o sistema
financeiro funcione muito mal. No caso BES, havia
grandes problemas com uma subsidiária: o BES
Angola, responsável por uma desvalorização do
banco em cerca de 6 mil milhões de euros. Ora, em
Angola não há registo predial efetivo. O crédito
bancário, ao constituir hipotecas, não constitui
verdadeiras hipotecas, porque não se sabe em rigor
de quem é a propriedade. Moral da história: o banco
não tem a segurança de ter uma garantia real que
possa ser executada. PCN dá este exemplo para
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frisar a importância do registo. Mesmo entre nós, o
CC tem regimes anacrónicos que desvalorizam as
regras do registo face a regras como as da posse.
Isso não favorece o desenvolvimento da nossa
economia.

4

TIPICIDADE OU TAXATIVIDADE

O que é a tipicidade ou taxatividade? Os direitos
reais são um elenco fechado; um numerus clausus.
Em que se traduz isto na prática? Numa restrição da
autonomia privada. É limitado o 405º CC.

CC | ARTIGO 405º
(Liberdade contratual)

1 Dentro dos limites da lei, as partes têm a faculdade de
fixar livremente o conteúdo dos contratos, celebrar contratos
diferentes dos previstos neste código ou incluir nestes as
cláusulas que lhes aprouver.

2 As partes podem ainda reunir no mesmo contrato regras
de dois ou mais negócios, total ou parcialmente regulados na
lei.

Não podem ser constituídos direitos reais não
previstos na lei. Isto é mais um corolário da
oponibilidade erga omnes. Se crio um direito
oponível à generalidade das pessoas, então tenho
de o caracterizar num elenco fechado. Não é todo o
ser humano, a seu bel-prazer, que estabelece um
direito com oponibilidade erga omnes.

5

ELASTICIDADE OU CONSOLIDAÇÃO

Em relação à elasticidade, há que ver, antes de tudo,
que os direitos reais são direitos complexos; são
situações jurídicas que se podem decompor em
inúmeras situações jurídicas básicas ou analíticas.
O proprietário pode usar a coisa, recolher frutos civis
e naturais, hipotecá-la, aliená-

complexa tem a característica da elasticidade: se o
proprietário hipotecar a coisa, isso vai limitar o
conjunto das faculdades que tem. Se constituir um
usufruto, já não pode usar e fruir da mesma forma.
Se eu constituir direitos reais menores, a minha
propriedade contrai. Se desaparecerem, a minha
propriedade expande. A SJ complexa propriedade
contrai e expande em função do aparecimento e
desaparecimento de direitos reais menores; daí
falar-se em elasticidade.
Esta característica é bastante visível no direito de
propriedade, mas o direito real menor usufruto, por
exemplo, também pode ser limitado por outros
direitos reais menores (uma servidão de passagem,
por exemplo). A elasticidade é uma característica
geral dos direitos reais.

6

ESPECIALIDADE OU INDIVIDUALIZAÇÃO

Esta característica diz-nos que os direitos reais
incidem sobre coisas certas ou individualizadas, e
não sobre coisas genéricas ou incertas. Olhando
para o regime do penhor, vemos que a propriedade
incide sobre um bem concreto, não sobre a
generalidade dos bens de uma pessoa. Não se
transmite a propriedade sobre todos os bens de uma
pessoa, mas transmite-se coisa a coisa, de forma
individualizada.
O direito real de garantia é também constituído sobre
coisas certas.

CC | ARTIGO 668º
(Regimes especiais [Penhor])

As disposições desta secção não prejudicam os regimes
especiais estabelecidos por lei para certas modalidades de
penhor.

Nota: o 666º refere-se a
à
generalidade das coisas de uma pessoa; o 668º
refere-
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IMEDIAÇÃO E ATUALIDADE

São duas características ligadas.

>>> a imediação significa que há um poder material
e jurídico de aceder direta e imediatamente à coisa.
Esta é a característica que mais evidencia o lado
interno dos direitos reais (o poder sobre uma coisa).
Faz-se sentir, sobretudo, nos direitos de gozo, que
iremos ver mais tarde; nos direitos reais de garantia
e aquisição não se faz sentir da mesma forma.

>>> a atualidade significa que não pode haver
direitos reais sobre coisas futuras.
CC | ARTIGO 666º
(Noção [Penhor])

1 O penhor confere ao credor o direito à satisfação do seu
crédito, bem como dos juros, se os houver, com preferência
sobre os demais credores, pelo valor de certa coisa móvel, ou
pelo valor de créditos ou outros direitos não suscetíveis de
hipoteca, pertencentes ao devedor ou a terceiro.
2 É havido como penhor o depósito a que se refere o no 1
do artigo 623º.
3 A obrigação garantida pelo penhor pode ser futura ou
condicional.

Exemplo: eu posso vender uma fração autónoma de
um prédio. Mas se estiver em construção, já tiver os
apartamentos e ainda não houver escrituras - e por
isso ainda não houver fração autónoma - então não
posso vender a fração autónoma. Só posso vender
todo o imóvel. Num 1º momento, a coisa era um
imóvel, e num 2º momento passei a ter 6 frações
autónomas. O estatuto jurídico da coisa foi alterado.
A partir daí, podem ser estabelecidos direitos reais
sobre cada uma das 6 coisas; até lá, só podem ser
estabelecidos direitos reais sobre a totalidade do
prédio (a não ser que haja um contrato-promessa,
mas isso já diz respeito ao DO). Os direitos reais
incidem sobre coisas de acordo com o seu estatuto
jurídico atual. Coisas juridicamente futuras não são
suscetíveis de direitos reais.

8

COMPATIBILIDADE OU EXCLUSÃO
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A compatibilidade ou exclusão também é uma
característica dos direitos reais. Apenas é possível
constituir mais do que um direito real sobre uma
coisa quando os direitos reais são compatíveis. Ter
duas propriedades sobre a mesma coisa é algo que
é incompatível.

9

PREVALÊNCIA

A prevalência é o poder de impor o direito a quem
não tenha direito anterior incompatível. O direito
mais antigo prevalece sobre o mais recente. Isto é
extremamente útil para dirimir litígios sobre vários
direitos reais.

Nota: nalguns casos, há direitos reais incompatíveis,
mas temos critérios de prevalência. Por exemplo,
privilégios creditórios que garantem o pagamento do
IMI prevalecem sobre as hipotecas.

Os
NJ
com
efeitos
reais
determinam
automaticamente a transmissibilidade dos direitos
reais.
Esta ideia de consensualidade tem como
contraponto a ideia de que a propriedade dos
direitos reais não se transmite por mero efeito do
contrato, mas sim através de outros atos
posteriores. Quais os atos posteriores que
contrastam com a ideia de eficácia real imediata do
NJ? O registo e a entrega da coisa.
Na transmissão de direitos reais, temos dois
possíveis momentos:

1º, o momento do título (do contrato, ou
seja, do NJ em rigor jurídico);
2º, o momento do modo (do registo ou da
traditio - consoante tenhamos bens sujeitos
ou não sujeitos a registo).

A traditio significa a entrega da posse da coisa, no
caso de bens não sujeitos a registo. O ato do modo
tem a ver com a publicidade.
10

CONSENSUALIDADE

De acordo com a característica da consensualidade,
a transmissão dos direitos reais opera por efeito
automático do contrato.

CC | ARTIGO 408º
(Contratos com eficácia real)

1 A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa
determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvas as
exceções previstas na lei.
2
Se a transferência respeitar a coisa futura ou
indeterminada, o direito transfere-se quando a coisa for
adquirida pelo alienante ou determinada com conhecimento
de ambas as partes, sem prejuízo do disposto em matéria de
obrigações genéricas e do contrato de empreitada; se, porém,
respeitar a frutos naturais ou a partes componentes ou
integrantes, a transferência só se verifica no momento da
colheita ou separação.

13

Para uma parte significativa da doutrina, contudo,
não é bem assim. Há regimes muito especiais; e,
além disso, quando há registo, PCN e uma boa parte
da doutrina consideram que o sistema português é
um sistema misto de título e modo muito embora
aparente ser um regime puro de título, segundo o
qual o momento em que há aceitação e completude
do NJ seria o momento crucial.

Assento legal dos direitos reais

A matéria da disciplina está, essencialmente, no
Livro III do CC; mas a matéria dos direitos reais de
garantia está no Livro II. Os direitos reais de garantia

são vistos como garantias das obrigações e estão,
portanto, no livro do direito das obrigações. No Livro
I (parte geral), temos a caracterização das coisas.
E há, ainda, legislação extravagante. PCN destaca
o Código do Registo Predial; e há outros diplomas
bastante relevantes, como o Regime Especial do
Penhor Financeiro e o Regime do Direito Real de
Habitação Periódica. Para o exame final, é essencial
o Código do Registo Predial.

No Livro III, não há regras gerais sobre o direito das
coisas. É um regime menos sofisticado e menos
sistemático do que o do direito das obrigações. As
regras que são gerais devem constar de uma parte
geral para não estarem constantemente a ser
repetidas. No livro de direitos reais, porém, não
houve este cuidado. Ainda assim, quando
estudarmos o direito de propriedade, encontraremos
certas regras gerais.

Direitos reais de gozo

(1) tipo de direito real (ex.: sou proprietário de um
prédio em Fornos de Algodres);
(2) objeto de um direito real (ex.: falo da minha
propriedade em Fornos de Algodres, referindo-me
ao objeto sobre o qual incide o direito real);
(3) qualquer direito real de gozo (menos frequente,
mas, por simplificação, fala-se por vezes em direito
de propriedade quando o que se tem na verdade é,
por exemplo, o usufruto);
(4) apropriação privada de valor económico [sentido
específico do direito constitucional] (isto abrange a
propriedade, todos os outros direitos reais,
propriedade corporativa (ex.: ações) e outros direitos
patrimoniais é um conceito extremamente amplo).

Note-se que, em determinadas circunstâncias, há
uma partilha da propriedade do ponto de vista
substancial; uma partilha de direitos com conteúdo
real sobre a coisa. Quanto ao regime jurídico da
reserva de propriedade, há diversas teses, mas está
implícita uma partilha da propriedade. A propriedade
é cindida entre dois sujeitos. Aqui está a ser usada
propriedade como sinónimo de direitos com caráter
real / realidade / poderes jurídicos com eficácia erga
omnes sobre uma coisa. Este é um terceiro sentido
pontualmente utilizado.

Começaremos por olhar para o direito de
propriedade, e olharemos depois para direitos reais
de gozo menores (ex.: usufruto).

Propriedade
O direito real de propriedade é decomposto
sistematicamente por RPD da seguinte forma:

Aprofundaremos nesta disciplina a definição de
propriedade enquanto direito real.

O 1305º tenta fazer uma aproximação ao conceito
de propriedade:

>>> regras que valem para a propriedade sobre todo
o tipo de coisas;
>>> regras que valem para a propriedade sobre
imóveis, móveis e águas.

CC | ARTIGO 1305º

Vamos trabalhar com uma noção jurídica (e não
económica, filosófica, etc.) de propriedade.

O proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de
uso, fruição e disposição das coisas que lhe pertencem, dentro
dos limites da lei e com observância das restrições por ela
impostas.

(Conteúdo do direito de propriedade)

Ainda assim, esta é uma palavra polissémica. Há
três ou quatro (dependendo do ponto de vista)
sentidos jurídicos de propriedade:
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Encontramos aqui as ideias de plenitude e,
exclusividade, bem como uma classificação
tripartida entre direitos de uso, fruição e disposição.
Todas estas ideias são caracterizadoras do direito
de propriedade. Em todo o caso, o 1305º não
contém uma definição de direito de propriedade. O
legislador não quis dar uma definição porque as
definições legais, elementos das proposições
normativas, balizam/limitam a figura quanto ao seu
campo de aplicação e se no caso concreto não se
verificassem, já se não poderia aplicar o regime
jurídico

1

Dito isto, vamos ver a definição clássica de direito de
propriedade: domínio ilimitado e exclusivo sobre
uma coisa.

2 - ELASTICIDADE

PLENITUDE

A característica da plenitude quer dizer que o direito
de propriedade tende a abranger todos os poderes
(com caráter real) que podem incidir sobre uma
coisa
de uso, de fruição e de disposição,
essencialmente.
Mas veja-se que a plenitude é tendencial. Depende
do caso concreto.

A elasticidade é uma característica de todos os
direitos reais, mas é mais visível no direito de
propriedade. O direito de propriedade é o mais
elástico de todos.

A ideia de domínio convoca um lado interno; a ideia
de exclusividade convoca um lado externo. Já vimos
estas ideias quanto aos direitos reais em geral. O
ilimitado
O problema desta definição é que a propriedade,

3

limites. O proprietário não pode construir edificações
nos seus terrenos como quiser; só pode atuar com
uma licença camarária. Fazer uma exploração
mineira no meu terreno é algo que também só é
possível com autorização administrativa.

A perpetuidade significa que o direito de propriedade
não tem prazo; é eterno. A propriedade é perpétua.

Outra nota: o direito de propriedade tem conteúdos
muito diversos, sendo distinto o conteúdo da
propriedade sobre bens móveis do da propriedade
sobre bens imóveis, o conteúdo da propriedade
sobre prédios urbanos do da propriedade sobre
prédios rústicos, etc.

Características do direito de propriedade

PERPETUIDADE

CC | ARTIGO 1307º
(Propriedade resolúvel e temporária)

1

O direito de propriedade pode constituir-se sob condição.

2
A propriedade temporária só é admitida nos casos
especialmente previstos na lei.
O direito de propriedade apresenta as seguintes
características:

3 À propriedade sob condição é aplicável o disposto nos
artigos 272º a 277º.

(1) Plenitude;
(2) Elasticidade;
(3) Perpetuidade;
(4) Transmissibilidade.
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Veja-se o 1307º, 2. A propriedade, normalmente,
não se extingue (a não ser que algo como um
cataclismo faça desaparecer metade de Lisboa),
mas transmite-se. Já o usufruto extingue-se.

4

TRANSMISSIBILIDADE

A transmissibilidade é uma característica do direito
de propriedade que não está presente em todos os
direitos reais. A maioria é transmissível, mas o
direito de uso e habitação, por exemplo, não é. E
também não é penhorável: pessoas que tenham
muitas dívidas e se queiram defender face aos
credores podem tirar partido da impenhorabilidade
do direito de uso e habitação.

Não iremos aprofundar o contrato (é estudado em
Direito dos Contratos).

2

Não iremos aprofundar a sucessão por morte (é
estudada em Direito das Sucessões).

3
Modos de aquisição da propriedade

O 1316º faz um elenco dos modos de aquisição do
direito de propriedade:

SUCESSÃO POR MORTE

USUCAPIÃO

A usucapião é a aquisição resultante da manutenção
da posse durante certo tempo.
A estatuição normativa é a aquisição da
propriedade. A previsão tem dois elementos: posse
e tempo. Estudaremos melhor a usucapião quando
falarmos da posse.

CC | ARTIGO 1316º
(Modos de aquisição)

O direito de propriedade adquire-se por contrato, sucessão por
morte, usucapião, ocupação, acessão e demais modos
previstos na lei.

O direito de propriedade pode adquirir-se por:

4

OCUPAÇÃO

A ocupação ou achamento é a aquisição resultante
da apreensão material da coisa sem dono com a
intenção de a adquirir.
O que são coisas sem dono? São coisas que nunca
tiveram dono ou que foram abandonadas. O
abandono é uma forma de extinção do direito de
propriedade (semelhante a uma renúncia).
Nos termos do regime jurídico atual (1318º e 1345º),
só as coisas móveis podem ser ocupadas, i.e.,
adquiridas por ocupação. No CC, temos um regime
geral; mas as regras sobre a caça e a pesca também
têm interesse neste capítulo.

(1) Contrato;
(2) Sucessão por morte;
(3) Usucapião;
(4) Ocupação;

CC | ARTIGO 1318º
(Coisas suscetíveis de ocupação)

(5) Acessão;
(6) Demais modos previstos na lei.

1

CONTRATO

Podem ser adquiridos por ocupação os animais e outras coisas
móveis que nunca tiveram dono, ou foram abandonados,
perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, salvas as
restrições dos artigos seguintes.
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1318º - note-se que, até ver, os animais não são
pessoas, pelo que só podem ser coisas móveis.

CC | ARTIGO 1345º
(Coisas imóveis sem dono conhecido)

As coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se do
património do Estado.

1345º - estabelece um limite ao regime da ocupação.
Nem sempre foi assim, historicamente, no direito
português.

Acessão natural resultante de fenómenos
naturais (ex.: umas chuvas intensíssimas
modificam a topografia, fazendo com que
determinadas pedras e areias se
movimentem de um terreno para outro);
Acessão industrial
resultante de factos
humanos (ex.: construção de edifícios com
pedras que eram de outra pessoa).

Podemos ainda ter:

Acessão mobiliária
sobre bens móveis;

incidente apenas

Acessão imobiliária
imóveis.

envolvendo bens

Há a regra geral e há regras especiais sobre animais
selvagens, enxames de abelhas, tesouros, entre
outros.
O regime da acessão pode ser encontrado no 1325º
e segs.:

5

ACESSÃO

CC | ARTIGO 1325º
(Noção [Acessão])

A acessão é a aquisição da propriedade por
incorporação de coisa pertencente a terceiro em
coisa própria.
Dá-se a acessão, quando com a coisa que é propriedade de
alguém se une e incorpora outra coisa que lhe não pertencia.
Estatuição normativa: aquisição da propriedade.
Previsão normativa: incorporação de duas coisas e
diversidade de titulares.

Exemplo: fui buscar pedras do vizinho para construir
o meu prédio.

CC | ARTIGO 1336º
(Especificação de boa-fé)

Note-se que a aquisição não é aqui derivada (como
acontece no contrato e na sucessão), mas sim
originária (o que acontece na usucapião, ocupação
e acessão).

Podemos ter:
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1 Quem de boa fé der nova forma, por seu trabalho, a coisa
móvel pertencente a outrem faz sua a coisa transformada, se
ela não puder ser restituída à primitiva forma ou não puder
sê-lo sem perda do valor criado pela especificação; neste
último caso, porém, tem o dono da matéria o direito de ficar
com a coisa, se o valor da especificação não exceder o da
matéria.

2 Em ambos os casos previstos no número anterior, o que
ficar com a coisa é obrigado a indemnizar o outro do valor
que lhe pertencer.

Veja-se que o abandono é uma modalidade de
renúncia, mas sem texto, através de uma mera
conduta. Um exemplo de abandono é atirar uma
coisa para o lixo.

Podemos ter:
1336º - o regime é pouco sistemático. Tem aspetos
que se aproximam de uma verdadeira acessão, mas
não produzem uma aquisição de propriedade por
acessão, em rigor técnico.

Modos de extinção da propriedade

(note-se que falamos dos modos de extinção
absoluta e não derivada, pelo que não nos referimos
à transmissão da propriedade)

As duas situações em que há extinção da
propriedade são as seguintes:

(1) Perda da coisa;
(2) Renúncia.

1

PERDA DA COISA

Renúncia abdicativa não há libertação de
uma SJ passiva, mas sim uma renúncia a
um direito, sem mais;
Renúncia liberatória - modo de exoneração
de um dever jurídico (ex.: tenho uma SJ
complexa que envolve direitos e deveres, e
renuncio ao direito só para não ter de
cumprir o dever).

Há uma querela acerca da renunciabilidade. Na
modalidade da renúncia abdicativa, posso abdicar,
ponto final, da propriedade sobre um imóvel? Há
quem diga que isso não é possível visto que, ao
abdicar de um imóvel, este se tornaria uma res
nullius. Mas a posição maioritária é que não há
qualquer problema, pois o imóvel passa a pertencer
ao Estado, de acordo com o 1345º.

CC | ARTIGO 1345º
(Coisas imóveis sem dono conhecido)

As coisas imóveis sem dono conhecido consideram-se do
património do Estado.

A perda da coisa é o seu perecimento físico. Quando
como uma maçã, perco-a. Se o meu relógio é
atropelado e destruído por um automóvel, também
há perecimento.

26 SET 2018
2

RENÚNCIA

A renúncia é um negócio jurídico unilateral de
extinção de um direito. Este pode ou não ser um
direito real. A renúncia opera quer com direitos reais,
quer com outros direitos absolutos, quer com direitos
relativos. É uma figura de TGDC.

Conceitos-chave: modos de transmissão do direito
de propriedade; aquisição a non domino; tutela da
aparência; compropriedade; direito à divisão;
alienação de quota e direito de preferência.
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Modos de transmissão do direito de propriedade

praticar o ato necessário à transmissão da
propriedade (no caso da traditio, é um ato material).

A transmissão do DP pode ocorrer mortis causa
(fenómeno sucessório) ou inter vivos. Não vamos
aprofundar a transmissão mortis causa (será
estudada na disciplina de Direito das Sucessões).
3
Quanto à transmissão entre vivos, há que notar a
existência, na história do Direito Comparado, de três
paradigmas de transmissão do direito de
propriedade:

SISTEMA MISTO

No sistema misto ou do título e do modo, o efeito
transmissivo da propriedade resulta da conjugação
do contrato com um ato autónomo.

(1) Sistema do título;
(2) Sistema do modo;
(3) Sistema misto ou do título e do modo.

1

SISTEMA DO TÍTULO

No sistema do título, o efeito transmissivo resulta
automaticamente do contrato, ou, melhor dizendo,
do NJ.
No momento da conclusão do NJ / perfeição
negocial, temos o efeito jurídico transmissão do
direito real de propriedade. É um efeito automático
do NJ.

Na compra e venda, temos efeitos reais e efeitos
obrigacionais. O efeito real é a transmissão da
propriedade e os efeitos obrigacionais são o dever
jurídico de entrega da coisa e o dever jurídico de
pagamento do preço.

2

SISTEMA DO MODO

Em Portugal, vigora essencialmente o sistema do
título. Mas em rigor, pode dizer-se que vigora um
sistema de título e modo. Na Alemanha, o modo não
consiste na obrigação de fazer o registo ou a traditio,
mas sim na obrigação de celebrar um contrato real
de execução da compra e venda. Faz-se a compra
e venda e, mais tarde, faz-se um acordo por escrito
que é entregue no registo predial e executa a
transmissão da propriedade. Para o sistema do
título, a oponibilidade erga omnes surge no 1º
momento; para o sistema de título e modo, apenas
surge no 2º momento.

Imagine-se que A vende a B, mas A é burlão e faz
uma dupla alienação: no período entre o 1º e o 2º
momento, se o sistema é de título, B já está
protegido. Se o sistema é de modo, só a partir do 2º
momento é que B está plenamente protegido face a
A.

No sistema misto, ambos os atos são relevantes
para a transmissão da propriedade. A ideia
essencial é que, no 1º momento, temos a
transmissão do efeito interno do direito real, mas só
no 2º momento temos a transmissão do efeito
externo (oponibilidade erga omnes). No 1º momento
já há domínio sobre a coisa, mas já não há
oponibilidade erga omnes. Já no sistema do modo,
só no 2º momento é que há quer a vertente interna
do direito real, quer a oponibilidade erga omnes.

No sistema do modo, o efeito transmissivo resulta de
um ato autónomo do contrato. Esse ato autónomo
pode ser uma de duas coisas:

Inscrição registal (inscrição no registo
predial);
Traditio (entrega da posse).

O efeito real já não surge com o contrato de compra
e venda; e há mais um dever jurídico, que é o de
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O CC, aparentemente sem mais, consagra o
sistema do título. Mas iremos ver que, em relação a
imóveis, as regras do registo baralham este sistema.
Quando estão em causa imóveis, na opinião de
PCN, o sistema já é misto. A afirmação do CC é
inequívoca quando estão em causa bens móveis,
mas, para PCN, a necessidade de conjugação das
regras do CC com as do Código do Registo Predial
faz com que valha um sistema misto do título e do
modo. Outra parte da doutrina diz que vale sempre
o sistema do título, mesmo em relação a imóveis.

Veja-se o 408º:

CC | ARTIGO 879º
CC | ARTIGO 408º

(Efeitos essenciais [Efeitos da compra e venda])

(Contratos com eficácia real)
A compra e venda tem como efeitos essenciais:
1 A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa
determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvas as
exceções previstas na lei.
2
Se a transferência respeitar a coisa futura ou
indeterminada, o direito transfere-se quando a
coisa for adquirida pelo alienante ou determinada com
conhecimento de ambas as partes, sem prejuízo do disposto
em matéria de obrigações genéricas e do contrato de
empreitada; se, porém, respeitar a frutos naturais ou a partes
componentes ou integrantes, a transferência só se verifica no
momento da colheita ou separação.

Esta é uma afirmação ou consagração do sistema
do título, embora a lei faça referência a exceções.

Há várias outras normas que consagram isto:

a) A transmissão da propriedade da coisa ou da titularidade
do direito;
b) A obrigação de entregar a coisa;
c) A obrigação de pagar o preço.

A norma do 879º caracteriza os efeitos da compra e
venda, onde se inclui a transmissão da propriedade.
É um sistema de título. Um parêntesis: nas situações
excecionais em que a lei diz que não vale o sistema
de título mas o de modo, o contrato de compra e
venda terá efeitos distintos destes.

Voltemos ao 408º (v. atrás). Quais as exceções
previstas na lei (e, portanto, pacíficas)?

De acordo com o 408º, 2., se o contrato ainda não
consegue especificar no momento da perfeição
negocial qual é a coisa a transmitir, então ela não
pode ser transmitida naquele momento. Só num
momento posterior é que pode ser operada a
transmissão da propriedade.

CC | ARTIGO 1317º
(Momento da aquisição)

O momento da aquisição do direito de propriedade é:

Outro exemplo expressamente ressalvado pela lei é
o da hipoteca. A hipoteca pode ser criada por NJ
unilateral ou contrato.

a) No caso de contrato, o designado nos artigos 408º e 409º;
b) No caso de sucessão por morte, o da abertura da sucessão;
c) No caso de usucapião, o do início da posse;

CC | ARTIGO 687º

d) Nos casos de ocupação e acessão, o da verificação dos
factos respetivos.

(Registo [Hipoteca])
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A hipoteca deve ser registada, sob pena de não produzir
efeitos, mesmo em relação às partes.

formos aos valores mobiliários, encontramos um
sistema também misto e em que o modo é ainda
mais valioso.

O 687º diz-nos que o NJ hipotecário não produz
quaisquer efeitos, mesmo em relação às partes,
enquanto não houver registo. Na hipoteca, temos
um sistema puro de modo. Quer os efeitos internos,
quer os efeitos externos só surgem no momento do
registo.
Aquisição a non domino

CC | ARTIGO 669º
(Constituição do penhor [Penhor de coisas])

1 O penhor só produz os seus efeitos pela entrega da coisa
empenhada, ou de documento que confira a exclusiva
disponibilidade dela, ao credor ou a terceiro.

2
A entrega pode consistir na simples atribuição da
composse ao credor, se essa atribuição privar o autor do
penhor da possibilidade de dispor materialmente da coisa.

A aquisição a non domino designa a aquisição
quando o transmitente não é proprietário. Há uma
tradição de origem francesa que pode ser expressa
pelo seguinte brocardo
Quer isto dizer que, quando é
transmitido um bem móvel pelo possuidor, essa
venda é eficaz e o adquirente fica sempre
proprietário, ainda que o possuidor não seja
proprietário. No limite, se o proprietário é
desapossado da coisa de maneira ilícita (furto,
roubo) e o possuidor vende a coisa a um terceiro que
confia que a coisa lhe é vendida licitamente, por
tradição francesa, o que vigora em muitos OJ é que
esta venda de bens móveis feita pelo mero
possuidor (mas não proprietário) opera ainda assim
uma transmissão válida e eficaz da propriedade. Em
Portugal, porém, não é assim. Vigora o 408º. Há que
restituir a coisa; e se houver outros danos para além
do preço, há também que indemnizar por esses
danos.

Tutela da aparência
Enquanto que a hipoteca é a garantia real
paradigmática em relação a imóveis, o penhor é a
garantia real paradigmática no que respeita a
móveis. A traditio é aqui requisito. Temos, em
relação ao penhor, um sistema de modo.

A tutela da confiança tem uma componente
importante: a tutela da aparência.

que está a funcionar é a tutela da aparência. Em
Portugal, no caso da aquisição a non domino, não
vale a tutela da aparência. Já no caso de letras/
livranças / cheques, vale a tutela da aparência.
Note-se que, hoje em dia, a maior parte da riqueza
não está em bens móveis ou imóveis, mas em
valores mobiliários e instrumentos financeiros. São
objeto de registo junto de intermediários financeiros
bancos, para simplificar. As ações das sociedades
comerciais, por regra, são valores mobiliários e
estão registados. A transmissão vai ser registal; nas
regras dos valores mobiliários, ainda é mais
importante o sistema do modo do que nas regras do
Código do Registo Predial. Moral da história: temos
no CC o princípio do consensualismo quanto à
consagração absoluta do sistema do título; mas em
relação a imóveis, vemos que o sistema é misto (do
título e do modo); e se sairmos do direito civil e
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Compropriedade

A compropriedade é uma situação de titularidade
plural do direito de propriedade sobre uma coisa.
Vem regulada no 1403º e segs.

CC | ARTIGO 1403º
(Noção [Compropriedade])

ponto de vista da consciência social, comportam-se
como se fossem proprietários exclusivos de cada
parcela do terreno. Mas do ponto de vista jurídico,
não há uma divisão: há um único prédio, e uma
compropriedade sobre cada parte do prédio. Mais
tarde estudaremos o regime jurídico da posse, e o
que vamos ver é que proprietários rurais tendem a
reclamar a propriedade de parte do prédio com base
nesta parte do prédio e o Tó só planta couves na

1
Existe propriedade em comum, ou compropriedade,
quando duas ou mais pessoas são simultaneamente titulares
do direito de propriedade sobre a mesma coisa.
2 Os direitos dos consortes ou comproprietários sobre a
coisa comum são qualitativamente iguais, embora possam ser
quantitativamente diferentes; as quotas presumem-se,
todavia, quantitativamente iguais na falta de indicação em
contrário do título constitutivo.

CC | ARTIGO 1408º
(Disposição e oneração da quota)

1 O comproprietário pode dispor de toda a sua quota na
comunhão ou de parte dela, mas não pode, sem
consentimento dos restantes consortes, alienar nem onerar
parte especificada da coisa comum.
2 A disposição ou oneração de parte especificada sem o
consentimento dos consortes é havida como disposição ou
oneração de coisa alheia.
3 A disposição da quota está sujeita à forma exigida para a
disposição da coisa.

1408º, 1.
esta é a regra mais importante para
compreender o regime da compropriedade. Os
comproprietários não têm direito sobre uma parte da
coisa. Cada um deles tem direito a uma
percentagem de tudo, e não um direito exclusivo a
uma parte do terreno.

CC | ARTIGO 1406º
(Uso da coisa comum)

1 Na falta de acordo sobre o uso da coisa comum, a
qualquer dos comproprietários é lícito servir-se dela, contanto
que a não empregue para fim diferente daquele a que a coisa
se destina e não prive os outros consortes do uso a que
igualmente tem direito.

2 O uso da coisa comum por um dos comproprietários não
constitui posse exclusiva ou posse de quota superior à dele,
salvo se tiver havido inversão do título.

1406º - em primeiro lugar, é possível operar uma
regulação do uso da coisa comum. Se houver um
acordo, há um NJ que tem como efeito regular o uso
da coisa. Pode ser algo consensual e haver um
acordo verbal; noutras situações, há acordos
escritos que estabelecem direitos e deveres quanto
ao uso da coisa. Na falta de regulação, todos podem
usar desde que não privem os outros contitulares do
uso da coisa e a não empreguem para uso diferente.
Repare que se, por exemplo, há uma casa de
habitação com dois ou três comproprietários que a
usam para visitarem a terra, nenhum a pode usar
para montar uma mercearia.

Nota: no mundo rural, é frequente usar a expressão
regime sucessório, os terrenos rústicos são divididos
em frações pelos diversos herdeiros. O que
acontece na prática é que não há uma divisão
jurídica do prédio, mas uma divisão material. Do

CC | ARTIGO 1411º
(Benfeitorias necessárias)
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1 Os comproprietários devem contribuir, em proporção das
respetivas quotas, para as despesas necessárias à conservação
ou fruição da coisa comum, sem prejuízo da faculdade de se
eximirem do encargo renunciando ao seu direito.
2 A renúncia, porém, não é válida sem o consentimento dos
restantes consortes, quando a despesa tenha sido
anteriormente aprovada pelo interessado, e é revogável
sempre que as despesas previstas não venham a realizar-se.
3
A renúncia do comproprietário está sujeita à forma
prescrita para a doação e aproveita a todos os consortes, na
proporção das respetivas quotas.

de comproprietários e maioria de quotas (ou seja,
maioria de pessoas e maioria de capital). Prevalece
a deliberação que obtiver o voto da maioria dos
comproprietários e a maioria das comparticipações
no bem.

Exemplo: há três comproprietários, sendo que um
tem 80%, outro tem 10% e outro tem 10%. Se o
proprietário com 80% vota a favor, tem maioria do
capital, mas a maioria de pessoas implica votarem 2
a favor. O que tem 80% é essencial para conseguir
a aprovação do ponto de vista das quotas, mas
sozinho não consegue aprovar uma medida, pois
também é necessária maioria de comproprietários.

Nota 1: uma medida de administração é, por
exemplo, arrendar a coisa a um terceiro.

Um segundo aspeto é a obrigação de comparticipar
nas benfeitorias necessárias (1411º). Note-se que a
comparticipação é na proporção nas quotas. Se
houver dois comproprietários com 50%, cada um
paga metade das despesas. Se um tiver 80% e outro
20%, tudo se processará nessa proporção. Entendese por benfeitorias necessárias as que sejam
necessárias à conservação ou fruição da coisa
comum. O que é que se considera necessário? É
difícil explicar em teoria.

Nota 2: se há dois comproprietários, qual é a maioria
de 2? 2 votos. 1 voto é minoria.

Direito à divisão

CC | ARTIGO 1412º
(Direito de exigir a divisão)

CC | ARTIGO 1407º
(Administração da coisa)

1 É aplicável aos comproprietários, com as necessárias
adaptações, o disposto no artigo 985º; para que haja, porém,
a maioria dos consortes exigida por lei, é necessário que eles
representem, pelo menos, metade do valor total das quotas.
2
Quando não seja possível formar a maioria legal, a
qualquer dos consortes é lícito recorrer ao tribunal, que
decidirá segundo juízos de equidade.
3 Os atos realizados pelo comproprietário contra a oposição
da maioria legal dos consortes são anuláveis e tornam o autor
responsável pelo prejuízo a que der causa.

1 Nenhum dos comproprietários é obrigado a permanecer
na indivisão, salvo quando se houver convencionado que a
coisa se conserve indivisa.
2 O prazo fixado para a indivisão da coisa não excederá
cinco anos; mas é lícito renovar este prazo, uma ou mais
vezes, por nova convenção.
3 A cláusula de indivisão vale em relação a terceiros, mas
deve ser registada para tal efeito, se a compropriedade
respeitar a coisas imóveis ou a coisas móveis sujeitas a registo.

CC | ARTIGO 1413º
(Processo da divisão)

Resulta daqui que, salvo acordo em contrário, há um
igual poder de administração da coisa. Em caso de
divergência, delibera-se por dupla maioria: maioria
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1 A divisão é feita amigavelmente ou nos termos da lei de
processo.
2 A divisão amigável está sujeita à forma exigida para a
alienação onerosa da coisa.

discute é se A tem o direito potestativo de forçar B a
extinguir a contitularidade dos 50/50, para A ficar
com 100% e B com 0%, ou A com 0% e B com 100%,
ou então um C com 100% e aqueles dois com 0%
mas com o preço.

Alienação de quota e direito de preferência
1412º e 1413º - nenhum comproprietário é obrigado
a permanecer comproprietário indefinidamente. Há
um direito potestativo à divisão. Os restantes
comproprietários têm uma sujeição jurídica ao
exercício do direito potestativo à divisão. Em todo o
caso, é possível convencionar uma indivisão por um
período máximo de 5 anos, mas não mais do que
isso.

Se for convencionada a indivisão durante 5 anos, os
comproprietários têm de se aturar uns aos outros
durante 5 anos. Depois disso, cada um tem direito
potestativo (unilateral) à indivisão.

Exemplo: Se há comproprietários com 80% / 10% /
10%, e a coisa se vende, cada um recebe 80%, 10%,
10%.

Estamos aqui a falar de um comproprietário ou
terceiro passar a ser proprietário exclusivo da coisa,
extinguindo-se assim a compropriedade.

Os comproprietários têm uma posição de sujeição,
pois a qualquer momento pode ser exigida a divisão.

O comproprietário não pode alienar uma parcela do
terreno, como vimos, mas pode alienar a quota. O
comproprietário A pode vender os seus 50% a um D.
Os comproprietários passam a ser B e D, porque A
fez uma escritura pública de compra e venda da sua
quota na compropriedade, vendendo o seu direito a
D. Veja-se o 1408º:

CC | ARTIGO 1408º
(Disposição e oneração da quota)

1 O comproprietário pode dispor de toda a sua quota na
comunhão ou de parte dela, mas não pode, sem
consentimento dos restantes consortes, alienar nem onerar
parte especificada da coisa comum.

2 A disposição ou oneração de parte especificada sem o
consentimento dos consortes é havida como disposição ou
oneração de coisa alheia.

3 A disposição da quota está sujeita à forma exigida para a
disposição da coisa.

O direito à divisão é um traço característico da
compropriedade face a outras formas de
contitularidade.

Veja-se que o direito à divisão não deve ser
confundido com questões relacionadas com a
divisão jurídica dos prédios. Iremos estudar o
fracionamento do prédio, mas isso não é a divisão
da compropriedade.

Nota: a realidade bruta é uma coisa, a realidade
jurídica é outra. O que se discute é se se pode alterar
o regime jurídico do prédio, fracionando/dividindo,
deixando de haver um prédio e passando a haver
dois. Este é um problema relativo aos objetos
jurídicos. Questão diferente é saber se, na esfera
jurídica de A e B, a certa altura, há direito a 50%
sobre a propriedade de um prédio. E aí o que se

Mas há, depois, um acrescento importante no 1409º:

CC | ARTIGO 1409º
(Direito de preferência)

1 O comproprietário goza do direito de preferência e tem o
primeiro lugar entre os preferentes legais no caso de venda,
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ou dação em cumprimento, a estranhos da quota de qualquer
dos seus consortes.

(1) Contitularidade de créditos;
(2) Comunhão conjugal;

2 É aplicável à preferência do comproprietário, com as
adaptações convenientes, o disposto nos artigos 416º a 418º.

(3) Comunhão hereditária;
(4) Comunhão societária;
(5) Baldios.

3 Sendo dois ou mais os preferentes, a quota alienada é
adjudicada a todos, na proporção das suas quotas.

1
Acontece que B tem direito de preferência: o direito
potestativo de se substituir a D no NJ de compra e
venda da quota. Se o exercer, em vez de os 50%
irem para D, vão para B, que fica com 100%. Aquilo
que for transmitido a um não comproprietário pode
ser objeto de direito de preferência por um dos
comproprietários.
Quando
há
vários
comproprietários que querem exercer direito de
preferência, podem exercer os dois.

CONTITULARIDADE DE CRÉDITOS

CC | ARTIGO 519º
(Direitos do credor [Solidariedade entre devedores])

1 O credor tem o direito de exigir de qualquer dos devedores
toda a prestação, ou parte dela,
proporcional ou não à quota do interpelado; mas, se exigir
judicialmente a um deles a totalidade ou parte da prestação,
fica inibido de proceder judicialmente contra os outros pelo
que ao primeiro tenha exigido, salvo se houver razão atendível,
como a insolvência ou risco de insolvência do demandado, ou
dificuldade, por outra causa, em obter dele a prestação.

1 OUT 2018
Conceitos-chave:
Outras
situações
de
contitularidade
(além
da
compropriedade);
patrimónios autónomos; natureza jurídica da
compropriedade;
defesa
da
propriedade;
expropriação; confisco; nacionalização; requisição;
perda em benefício do Estado por força de
condenação penal; imóveis; extensão espacial da
propriedade sobre imóveis; ius aedificandi; relações
de vizinhança.

2 Se um dos devedores tiver qualquer meio de defesa
pessoal contra o credor, não fica este inibido de reclamar dos
outros a prestação integral, ainda que esse meio já lhe tenha
sido oposto.

Na contitularidade de créditos (519º e segs.),
referimo-nos a vários créditos que têm vários
contitulares.

Outras situações de contitularidade
2
Dissemos que a compropriedade é uma situação
jurídica de titularidade plural do direito de
propriedade sobre uma coisa; é, portanto, uma
forma de contitularidade. Vamos agora olhar para
outras situações de contitularidade, nomeadamente:
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COMUNHÃO CONJUGAL

CC | ARTIGO 1721º

(Normas aplicáveis [Regime da comunhão de adquiridos])

CC | ARTIGO 985º
(Administração [Relações entre sócios])

Se o regime de bens adotado pelos esposados, ou aplicado
supletivamente, for o da comunhão de adquiridos, observarse-á o disposto nos artigos seguintes.

Na comunhão conjugal (1721º e segs.), os cônjuges
têm um património que é comum, sendo de realçar
que esse património comum engloba não só SJ
ativas, mas também SJ passivas - também há,
portanto, dívidas e deveres jurídicos em comum.

3

COMUNHÃO HEREDITÁRIA

CC | ARTIGO 2079º
(Cabeça-de-casal [Administração da herança])

1 Na falta de convenção em contrário, todos os sócios têm
igual poder para administrar.

2 Pertencendo a administração a todos os sócios ou apenas
a alguns deles, qualquer dos administradores tem o direito de
se opor ao ato que outro pretenda realizar, cabendo à maioria
decidir sobre o mérito da oposição.

3 Se o contrato confiar a administração a todos ou a vários
sócios em conjunto, entende-se, em caso de dúvida, que as
deliberações podem ser tomadas por maioria.

4 Salvo estipulação noutro sentido, considera-se tomada por
maioria a deliberação que reúna os sufrágios de mais de
metade dos administradores.

5
Ainda que para a administração em geral, ou para
determinada categoria de atos, seja exigido o assentimento de
todos os administradores, ou da maioria deles, a qualquer dos
administradores é lícito praticar os atos urgentes de
administração destinados a evitar à sociedade um dano
iminente.

A administração da herança, até à sua liquidação e partilha,
pertence ao cabeça-de-casal.

A comunhão hereditária (2079º e segs.) é uma
contitularidade entre herdeiros. Desde a abertura da
situação até à partilha, há um momento cinzento em
que o património do falecido já não lhe pertence
(abertura da sucessão) e, por um certo período, há
uma comunhão hereditária de todos os herdeiros.
Também aqui temos SJ ativas e passivas.

Quanto à comunhão societária, cabe-nos dizer que
as sociedades reguladas no Código das Sociedades
Comerciais têm uma personalidade jurídica própria,
e o seu património é distinto do dos sócios, mas as
sociedades civis, de acordo com a configuração do
CC, não têm personalidade jurídica. A quem
pertence o património da sociedade? Aos sócios.
Note-se que o património não pertence
separadamente a um ou outro sócio; há uma
comunhão societária.

5

4 - COMUNHÃO SOCIETÁRIA

BALDIOS

Esta figura respeita apenas aos direitos reais. Os
baldios são terrenos possuídos e geridos por
comunidades locais
comunidades agrícolas,
silvícolas, pecuárias, etc. São terrenos que não têm
exatamente um proprietário; são formas de
propriedade coletiva, de comunhão.
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Patrimónios autónomos

Há um traço distintivo muito importante entre a
compropriedade e titularidade de créditos e as
demais situações de contitularidade. As situações
que agora vimos geram patrimónios autónomos,
enquanto que, na compropriedade e na
contitularidade de créditos, não há patrimónios
autónomos.

Patrimónios autónomos são conjuntos de SJ ativas
e passivas afetas a uma finalidade especial. São, por
vezes, designados por patrimónios de afetação (a
um fim de especial).

Na Filosofia e na Sociologia, há uma distinção
importante nesta matéria, feita pelo sociólogo
alemão Tönnies (1855-1936). Tönnies destacou a
ideia de comunidade gregária, e distinguiu-a de
outras formas de convívio na sociedade. Chamou a
atenção para a ideia de que, nas comunidades
gregárias, há um fim superior que se sobrepõe à
atuação egoística das pessoas, ao passo que,
noutras formas de convívio social, prevalecem os
interesses
egoísticos
das
pessoas.
Os
investimentos feitos numa união conjugal não visam
lucros, mas um fim superior: uma vida em comum no
âmbito da família. Veja-se que isto foi
perversamente utilizado no período nazi para
justificar a obediência ao Führer. No entanto, é uma
ideia que nos permite compreender melhor o
património autónomo.

Na compropriedade e na contitularidade de créditos,
não há um interesse superior; já nas outras formas
de comunhão, temos uma partilha de património
com uma finalidade transcendente. No caso da vida
conjugal, a vida familiar; no caso da comunhão
hereditária, a partilha do acervo no contexto familiar;
na comunhão societária, a realização do fim de um
projeto adotado por aquelas pessoas.

Mais uma nota: o património autónomo (comunhão
germânica) é uma situação de fronteira entre
situações de egoísmo e as situações no polo oposto,
em que se constitui não só um património, mas uma
pessoa coletiva autónoma. Na verdade, muitas
vezes, com a mesma finalidade de promover a
comunidade gregária, cria-se mesmo uma pessoa
coletiva autónoma. Quando é que isto acontece?
Veja-se, por exemplo, a Ordem dos Jesuítas.
Inicialmente tínhamos um conjunto de pessoas
dedicadas a prosseguir uma causa comum. Para o
fazerem, passaram a ter um património autónomo.
Havia uma finalidade comum: prosseguir os ideais
da Ordem dos Jesuítas. Com o tempo, o património
autónomo de todos os membros da ordem deu lugar
a uma pessoa coletiva distinta, com o seu próprio
património. A generalidade das pessoas coletivas
tem este racional.

Natureza jurídica da compropriedade

Há uma discussão sobre a natureza jurídica da
compropriedade. Temos três construções:

1) na compropriedade, há uma contitularidade de um
direito, ou titularidade plural. É a posição maioritária,
e é também a posição de PCN. Há um direito com
vários titulares.

2) não existe um direito com vários titulares, mas
existem vários direitos sobre o mesmo objeto.

3) existem vários direitos sob a forma de quotas
individuais ou intelectuais do mesmo objeto. Estes
são direitos não sobre a realidade bruta, mas sim
sobre quotas ideais/jurídicas.

Esta é uma discussão teórica, mas que pode ter
implicações práticas ao nível dos regimes jurídicos.

Defesa da propriedade
Note-se que o direito à divisão, na compropriedade,
opera a qualquer momento; a cláusula de indivisão
tem um período máximo de 5 anos. Posso
egoisticamente, fora desse período, acabar com a
propriedade quando entender, porque não há o tal
fim superior. Na comunhão conjugal, não é assim:
primeiro divorcio-me, e só depois é possível terminar
a comunhão conjugal, porque o património está
afeto a um fim.

Vejam-se o 1311º e segs.:

CC | ARTIGO 1311º
(Ação de reivindicação [Defesa da propriedade])
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A ação de reivindicação já é um meio de defesa
judicial. Vale também para a defesa dos direitos
reais menores (v. 1315º).
1
O proprietário pode exigir judicialmente de qualquer
possuidor ou detentor da coisa o reconhecimento do seu
direito de propriedade e a consequente restituição do que lhe
pertence.

2 Havendo reconhecimento do direito de propriedade, a
restituição só pode ser recusada nos casos previstos na lei.

Urge, quanto à defesa da propriedade, distinguir a
defesa judicial da ação direta.

CC | ARTIGO 1314º
(Ação direta)

A ação de reivindicação é caracterizada por pedido
de restituição da coisa; é um pedido de condenação
à restituição. Não é, porém, o único meio de defesa
judicial, pois podem existir ações de conteúdo
meramente declarativo.

O pedido de restituição tem uma causa. A distinção
entre pedido e causa, em processo civil, é feita na
linha da distinção entre previsão e estatuição das
normas. O pedido corresponde à estatuição
normativa. Para conseguir a sua procedência, tenho
de alegar factos que correspondem à previsão
normativa. A causa do pedido tem dois elementos:
por um lado, a existência de um direito de
propriedade / proprietário; por outro, a existência de
um possuidor ou detentor da coisa (que esteja a
perturbar o meu direito de propriedade).

De acordo com o entendimento doutrinário e
jurisprudencial dominante, não basta dizer que se é
proprietário; é preciso explicar ao tribunal a origem /
o facto originador do direito de propriedade. A isto se
chama a teoria da especificação.

É admitida a defesa da propriedade por meio de ação direta,
nos termos do artigo 336º.
A especificação pode ser feita de duas formas:

O 1314º opera uma remissão para o 336º (ação
direta). Se tenho um terreno rústico e um indivíduo
apanha pinhas e se passeia a bel-prazer no meu
prédio, posso expulsá-lo. Se o colocasse em
tribunal, isso demoraria muito tempo e eu ficaria sem
as pinhas.

>>> havendo uma qualquer presunção
como o
registo no registo predial. A inscrição no registo tem
um efeito presuntivo, fazendo presumir que sou
proprietário.

>>> provando-se aquisição originária (e não
derivada). Na maioria dos casos, isto significa provar
usucapião (provar que sou possuidor durante muito
tempo).
CC | ARTIGO 1315º
(Defesa de outros direitos reais)
A estatuição normativa é a restituição.
As disposições precedentes são aplicáveis, com as necessárias
correções, à defesa de todo o direito real.
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Estudaremos agora a expropriação, o confisco, a
nacionalização e a requisição.

justa
indemnização
constitucional.

Expropriação

Há que distinguir expropriação em sentido amplo e
expropriação em sentido estrito:

A expropriação está referida no 1308º do CC, mas a
referência mais importante é a do 62º da CRP.

tem,

portanto,

valor

>>> a expropriação em sentido amplo é qualquer
modo de privação de um direito patrimonial. O que
fica por baixo deste chapéu amplo é a expropriação
em sentido estrito, mas também o confisco, a
nacionalização e a perda em benefício do Estado por
força de uma condenação penal.

CC | ARTIGO 1308º
(Expropriações)

Ninguém pode ser privado, no todo ou em parte, do seu direito
de propriedade senão nos casos fixados na lei.

CRP | ARTIGO 62º
(Direito de propriedade privada)

1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua
transmissão em vida ou por morte, nos termos da
Constituição.

>>> a expropriação em sentido estrito (também
apelidada de expropriação por utilidade pública) é
um ato administrativo que, para fim de uma utilidade
pública, extingue um direito sobre um imóvel e
constitui um direito igual para uma entidade pública.
Como sub-hipótese, temos a modificação de um
direito sobre um imóvel para a constituição de um
novo direito em favor de uma entidade pública. O
direito de propriedade pode extinguir-se ou limitarse, portanto.

Exemplo de expropriação total: quero construir uma
autoestrada e exproprio na íntegra o imóvel, que
passa a ser propriedade pública.

Exemplo de expropriação não total: quero fazer
passar linhas elétricas de alta tensão. Não preciso
de expropriar o terreno na totalidade, mas preciso de
uma servidão publica que limite a edificabilidade no
terreno. Há uma limitação do conteúdo do DP com a
constituição de um direito real em favor de uma
entidade pública.

2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só
podem ser efectuadas com base na lei e mediante o
pagamento de justa indemnização.
Nacionalização

Este artigo da CRP regula o direito de propriedade,
consagrando a sua proteção constitucional. Não
está consagrado no capítulo da Constituição
dedicado aos DLG, mas é considerado análogo aos
DLG. Este preceito tem várias normas: no nº 1
assume um conteúdo positivo, estabelecendo o
direito de propriedade; no nº 2 assume um conteúdo
negativo e garantístico, proibindo as expropriações
sem base legal ou justa indemnização. Os direitos
fundamentais, na sua origem, são essencialmente
garantias dos cidadãos face ao poder público têm
um conteúdo garantístico. A ideia de que só é
possível a expropriação com base na lei e mediante

A nacionalização é uma expropriação em sentido
amplo que tem por objeto empresas. É um ato
através do qual uma empresa privada passa a ser
pública é retirado o direito patrimonial do privado
sobre a empresa, que passa a ser pública.

No pós - 25 de abril, assistimos a muitas
nacionalizações de empresas. Um exemplo recente
é o do BPN.

Confisco
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O confisco também cabe no chapéu da expropriação
em sentido amplo. Tem caráter sancionatório. Aqui
já não há compensação.

Requisição

Há que falar também na requisição. Esta não implica
a perda da titularidade do direito real, mas apenas
uma privação temporária.

Perda em benefício do Estado por força de
condenação penal

Imóveis

A primeira coisa que temos de fazer é debater o
conceito de imóvel ou de prédio. Dentro dos imóveis,
distinguimos entre (1) prédios rústicos e (2) prédios
urbanos. Um terreno para construção não é um
prédio urbano; este é um caso cinzento. O solo e as
construções nele existentes são prédios rústicos. O
prédio urbano é um edifício incorporado no solo com
os terrenos que lhe servem de logradouro. Temos o
critério da autonomia económica e o conceito de
edifício.

CC | ARTIGO 204º
(Coisas imóveis)

Há, ainda, a perda em benefício do Estado por força
de condenação penal. As condenações penais
também podem implicar a perda da propriedade.

Exemplo: se faço um assalto a um banco, perco a
caçadeira e o carro. Isto também cabe no chapéu
amplo da expropriação.

1. São coisas imóveis:
a) Os prédios rústicos e urbanos;
b) As águas;
c) As árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto
estiverem ligados ao solo;
d) Os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas
anteriores;

Nota 1: olhando para esta panóplia de figuras,
percebemos que o confisco e a perda em benéfico
do Estado por força de condenação penal têm uma
natureza sancionatória, havendo uma censura feita
a quem são aplicadas; por outro lado, nos restantes
fenómenos, não há qualquer censurabilidade ou
culpa do privado, mas sim uma prevalência do
interesse público.

Nota 2: a expropriação em sentido estrito é uma das
modalidades de expropriação em sentido amplo. A
expropriação em sentido ampla é a retirada de
qualquer bem por qualquer motivo. Dentro desse
chapéu encontramos o confisco e a perda em
benefício do Estado por força de condenação penal,
e encontramos a nacionalização e a requisição não
sancionatória. A expropriação em sentido amplo
abarca todas estas figuras. De um ponto de vista
macro, em sentido amplo, quer a perda absoluta,
quer a perda relativa são expropriações.

e) As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos.

2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo
e as construções nele existentes que não tenham autonomia
económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado
no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro.

3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente
ao prédio com carácter de permanência.

Nota: em relação ao terreno agrícola grande de um
agricultor que tem a casa do agricultor, pode dizerse que a parte de habitação não tem autonomia
económica face ao prédio onde se faz
maioritariamente agricultura é um prédio rústico.
As construções não têm autonomia económica, e
aquele não é, na sua essência, um edifício com
logradouro. Essencialmente, é um terreno dedicado
à agricultura. Se fosse um edifício com um
logradouro, seria urbano. Mesmo na Avenida da
Liberdade, um terreno que não tenha um edifício é
um prédio rústico.
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Qual é o denominador comum ao prédio rústico e ao
prédio urbano? Serem uma parte delimitada do solo
(sendo que o solo é a superfície da crosta terrestre).

Esta é a noção civilística de prédio. No direito fiscal,
há uma outra classificação. No código do IMI, temos
uma noção ampla de prédio, em que se distingue
entre (1) prédios urbanos, (2) prédios rústicos e (3)
prédios mistos.

Um terreno para construção é, do ponto de vista
fiscal, um prédio urbano. Se está destinado a
construção apesar de não ter ainda nenhum edifício,
é um prédio urbano (atenção: do ponto de vista
civilístico não é assim).

No direito fiscal existem os prédios mistos, que são
aqueles em que as partes rústica e urbana são
ambas importantes (no direito civil não há prédios
mistos).

As construções não incorporadas no solo, desde
que tenham permanência, são consideradas prédios
urbanos (ex.: tendas de campismo), isto apesar de
não terem um edifício incorporado no solo (veja-se
que, do ponto de vista do direito civil, são prédios
rústicos, sendo que isto tem relevância do ponto de
vista de determinar quem paga mais impostos).

Nota: a autoridade tributária tem uma base de dados
relativa a prédios e matrizes prediais. Para saber
quem é proprietário, para efeitos tributários, como se
faz? Vamos às matrizes tributárias, geridas pela
autoridade tributária.

Extensão espacial da propriedade sobre imóveis

que neles se contém e não esteja desintegrado do domínio por
lei ou negócio jurídico.

2
O proprietário não pode, todavia, proibir os atos de
terceiro que, pela altura ou profundidade a que têm lugar, não
haja interesse em impedir.

1344º - vemos as estremas e fazemos uma reta até
ao infinito para baixo e para cima, aparentemente.
Não é bem assim. O espaço aéreo não é suscetível
de apropriação, mas só de preenchimento. Os solos
podem ser ocupados, mas os gasosos só se
preenchem isto está relacionado com as próprias
leis da física. Além disso, há limitações advindas do
direito administrativo, relacionadas com domínio
público aéreo e do domínio público do subsolo.

CRP | ARTIGO 84º
(Domínio público)

1. Pertencem ao domínio público:

a) As águas territoriais com os seus leitos e os fundos marinhos
contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de água
navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos;

b) As camadas aéreas superiores ao território acima do limite
reconhecido ao proprietário ou superficiário;

c) Os jazigos minerais, as nascentes de águas
mineromedicinais, as cavidades naturais subterrâneas
existentes no subsolo, com excepção das rochas, terras
comuns e outros materiais habitualmente usados na
construção;

d) As estradas;

CC | ARTIGO 1344º

e) As linhas férreas nacionais;

(Limites materiais [Propriedade de imóveis])
f) Outros bens como tal classificados por lei.

1
A propriedade dos imóveis abrange o espaço aéreo
correspondente à superfície, bem como o subsolo, com tudo o
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2. A lei define quais os bens que integram o domínio público
do Estado, o domínio público das regiões autónomas e o
domínio público das autarquias locais, bem como o seu regime,
condições de utilização e limites.

O 84º da CRP faz uma descrição do domínio público.
Isto é importante para efeitos de interpretação
conforme à Constituição.

>>> aqueles que consideram que o direito de
construir apenas resulta da licença administrativa.

Há nomes sonantes de um lado e do outro. A
primeira ideia visa proteger a propriedade privada do
confronto com o ordenamento do território e o meio
ambiente. A segunda construção dá prevalência ao
ordenamento do território e à proteção do ambiente
sobre a propriedade privada. É um confronto de
valores constitucionais. A corrente doutrinária que
faz prevalecer o ordenamento do território e o
ambiente tem como nomes mais sonantes Gomes
Canotilho e JBG; já a teoria que faz prevalecer o
direito de propriedade tem como nomes mais
sonantes DFA e Marcelo Rebelo de Sousa.

Ius aedificandi

O ius aedificandi compreende à faculdade de
praticar os atos materiais de construção, mas
também à faculdade de praticar os atos prévios à
construção
(loteamentos,
infraestruturas
urbanísticas como esgotos).
Discute-se se, na sequência do 1344º, o direito de
propriedade envolve o ius aedificandi (direito de
construir). É uma faculdade incluída no direito de
propriedade?

A CRP e o DA do urbanismo têm regras sobre a
edificabilidade. A CRP tem um regime de
ordenamento do território, e tem também um regime
de proteção do ambiente. São estes dois vetores ordenamento do território e proteção do ambiente
que fazem com que haja mais normas
constitucionais proibitivas, e, a um nível
infraconstitucional, que haja um regime jurídico do
ordenamento do território e um regime jurídico de
edificação (direito do urbanismo). Hoje em dia, para
edificar, é precisa de uma licença de construção, que
só é concedida se forem respeitadas dadas regras
urbanísticas e ambientais. Existem PDM, a reserva
ecológica nacional, a reserva agrícola nacional, etc.
Tudo isto limita a concessão de licenças de
construção.

Existe uma grande querela doutrinária entre duas
posições:

>>> aqueles que consideram que o direito de
propriedade tem em si mesmo a faculdade de
construção;

Qual é a construção prevalecente na jurisprudência?
A que faz prevalecer o ordenamento do território e o
ambiente, por imposição constitucional.

Rui Pinto Duarte assume uma posição intermédia,
que aponta para uma certa análise tipológica.
Sugere uma distinção entre prédios em grandes
centros urbanos e prédios fora dos centros urbanos.
Se tenho um prédio colocado no centro de uma zona
urbanística, seria estranho dizer que não tenho
qualquer direito a construir e me pode ser recusada
sem qualquer fundamento uma licença de
construção sem que possa pelo menos pedir uma
indemnização.

CRP | ARTIGO 62º
(Direito de propriedade privada)

1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua
transmissão em vida ou por morte, nos termos da
Constituição.

2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só
podem ser efectuadas com base na lei e mediante o
pagamento de justa indemnização.

62º - princípio da igualdade dos cidadãos perante os
encargos públicos
todos devemos suportar, na
medida das nossas possibilidades com igual ou
proporcional força os encargos públicos. Suponhase que muita gente construiu prédios urbanísticos na
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Avenida da Liberdade e agora não me deixam. Se
agora não me querem deixar urbanizar, devem
expropriar e pagar-me uma indemnização, porque
eu também queria ter um prédio igual aos dos
outros. E assim todos pagam impostos para suportar
o interesse público. Não faz sentido que só alguma
ou algumas pessoas façam esse suporte. A
construção de RPD convoca este raciocínio.

Grande parte da jurisprudência é louvável, dizendo
Porém, em
situações-limite em que esteja em causa uma
pessoa que tenha um prédio no centro de um meio
urbano, faz sentido considerar uma proteção dos
interesses dessa pessoa.

Relações de vizinhança

Vejam-se o 1346º e segs.:

CC | ARTIGO 1346º
(Emissão de fumo, produção de ruídos e factos
semelhantes)

O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo,
fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à
produção de trepidações e a outros quaisquer factos
semelhantes, proveniente de prédio vizinho, sempre que tais
factos importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel
ou não resultem da utilização normal do prédio de que
emanam.

Joga-se aqui com 1) os limites físicos dos prédios
(ex.: muros) e 2) os limites às atividades de
desenvolvimento dos prédios (ex.: o prédio funcionar
como uma fábrica).

Pode haver situações de:
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>>> contiguidade (as estremas dos prédios tocam
uma na outra);
>>> mera proximidade (os prédios não são
contíguos, mas, ainda assim, são próximos).

Nota: se estamos a falar em atividades suscetíveis
de provocar nuvens radioativas, a proximidade vai
até muito longe.

Há aqui uma limitação ao direito de propriedade. Os
direitos dos vizinhos limitam-no. O direito de
propriedade de A tem uma limitação em função do
direito de propriedade de B, mas isto é diferente de
uma servidão de passagem. Com a servidão de
passagem temos um direito real menor que limita o
direito de propriedade. Outra coisa diferente é ter
limites ao direito de propriedade em função do prédio
do vizinho. As duas coisas não devem ser
confundidas.

Se A não pode construir um edifício com uma janela
demasiado próxima do prédio de B, isto tem a ver
com o conteúdo do direito de propriedade. O que
está em causa não é a existência de direitos reais
menores, mas o conteúdo do direito de propriedade
de um prédio e o conteúdo do direito de propriedade
do prédio vizinho. Do ponto de vista técnico-jurídico,
é diferente.

A este propósito, OA fala de relações jurídicas reais
relações jurídicas entre titulares de direitos reais
em função da existência de direitos reais.

Havíamos dito que os direitos reais são absolutos,
mas a verdade é que, por vezes, também implicam
um relacionamento com os titulares de prédios
vizinhos. Ainda assim, este não é um direito de
crédito: continuam a ser direitos absolutos, ainda
que com conteúdos maiores ou menores.

Este regime das relações de vizinhança tem alguma
proximidade com certos institutos jurídicos de DO
o abuso de direito e o estatuto jurídico dos atos
emulativos.

Exemplo: houve um conflito em França entre dois
proprietários de prédios vizinhos. Um deles tinha
dirigíveis que faziam sombra na propriedade do
outro, que colocou umas estacas pontiagudas a
apontar para o prédio do vizinho. O dono dos
dirigíveis conseguiu ganhar, uma vez que, ao
colocar as estacas, o proprietário vizinho estava a
atuar em abuso de direito. Nos seus primórdios, o
abuso de direito está relacionado com relações de

vizinhança. O regime das relações de vizinhança
tem tendência a cobrir áreas que podem ser
cobertas pelo regime jurídico do abuso de direito.

Private enforcement existe agora na concorrência por ex.: as pessoas prejudicadas por um cartel
podem pedir uma indemnização por isso. No
urbanismo (pelo menos para já) isso não existe. Os
vizinhos do lado só podem fazer uma queixa ao MP
e às autarquias locais, mas não podem eles próprios
proibir a edificação com base nas regras do
urbanismo nem pedir indemnizações.

CC | ARTIGO 1360º
(Abertura de
semelhantes)

janelas,

portas,

varandas

e

obras

1 O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra
construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem
diretamente sobre o prédio vizinho sem deixar entre este e
cada uma das obras o intervalo de metro e meio.

2 Igual restrição é aplicável às varandas, terraços, eirados
ou obras semelhantes, quando sejam servidos de parapeitos
de altura inferior a metro e meio em toda a sua extensão ou
parte dela.

3 Se os dois prédios forem oblíquos entre si, a distância de
metro e meio conta-se perpendicularmente
do prédio para onde deitam as vistas até à construção ou
edifício novamente levantado; mas, se a obliquidade for além
de quarenta e cinco graus, não tem aplicação a restrição
imposta ao proprietário.

Quanto à classificação das relações de vizinhança
quais são os aspetos fundamentais aqui acolhidos?

1.
2.
3.
4.

Emissões;
Distâncias;
Comunhão;
Abuso de direito.

CC | ARTIGO 1353º
(Conteúdo [Direito de demarcação])

O proprietário pode obrigar os donos dos prédios confinantes
a concorrerem para a demarcação das estremas entre o seu
prédio e os deles.

As regras do CC (nomeadamente o 1360º) são muito
antiquadas. São regras seculares que faziam
sentido no mundo gregário e rural, há três séculos
atrás. O 1360º, 1. Proíbe construir janelas para o
terreno vizinho sem uma distância de metro e meio
para o prédio vizinho. Hoje em dia estas regras são
superadas pelo direito do urbanismo, e discute-se se
não devem ser interpretadas restritivamente. E
discute-se o private enforcement do direito do
urbanismo.

1353º - o direito de demarcação é o direito de exigir
o concurso dos proprietários confinantes para
marcar as estremas. Os marcos são pedras que
sinalizam as estremas. Existe a figura das
testemunhas dos marcos.

CC | ARTIGO 1356º
Há, neste aspeto, que chamar a atenção para a
relevância dos direitos de personalidade e para a
relevância dos DF. Há um acórdão bastante
importante do STJ que proíbe uma edificação com
fundamento no direito à saúde do vizinho e na
necessidade de insolação. Embora não haja private
enforcement das regras de direito do urbanismo, há
sem dúvida private enforcement / aplicação
horizontal dos direitos fundamentais.

(Conteúdo [Direito de tapagem])

A todo o tempo o proprietário pode murar, valar, rodear de
sebes o seu prédio, ou tapá-lo de qualquer modo.
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CC | ARTIGO 1347º
(Instalações prejudiciais)
CC | ARTIGO 1366º
(Termos em que pode ser feita [Plantação de árvores e
arbustos])

1 É lícita a plantação de árvores e arbustos até à linha
divisória dos prédios; mas ao dono do prédio vizinho é
permitido arrancar e cortar as raízes que se introduzirem no
seu terreno e o tronco ou ramos que sobre ele propenderem,
se o dono da árvore, sendo rogado judicialmente ou
extrajudicialmente, o não fizer dentro de três dias.

2 O disposto no número antecedente não prejudica as
restrições constantes de leis especiais relativas à plantação ou
sementeira de eucaliptos, acácias ou outras árvores
igualmente nocivas nas proximidades de terrenos cultivados,
terras de regadio, nascentes de água ou prédios urbanos, nem
quaisquer outras restrições impostas por motivos de interesse
público.

1 O proprietário não pode construir nem manter no
prédio quaisquer obras, instalações ou depósitos
substâncias corrosivas ou perigosas, se for de recear
possam ter sobre o prédio vizinho efeitos nocivos
permitidos por lei.

seu
de
que
não

2
Se as obras, instalações ou depósitos tiverem sido
autorizados por entidade pública competente, ou tiverem sido
observadas as condições especiais prescritas na lei para a
construção ou manutenção deles, a sua inutilização só é
admitida a partir do momento em que o prejuízo se torne
efetivo.

3 É devida, em qualquer dos casos, indemnização pelo
prejuízo sofrido.

CC | ARTIGO 1348º
(Escavações)
CC | ARTIGO 1346º
(Emissão de fumo, produção de ruídos e factos
semelhantes)

O proprietário de um imóvel pode opor-se à emissão de fumo,
fuligem, vapores, cheiros, calor ou ruídos, bem como à
produção de trepidações e a outros quaisquer factos
semelhantes, provenientes de prédio vizinho, sempre que tais
factos importem um prejuízo substancial para o uso do imóvel
ou não resultem da utilização normal do prédio de que
emanam.

1346º - são proibidas emissões prejudiciais à saúde.
Neste caso, o advogado deve invocar não só o
1346º (norma de relação jurídica real), mas também
os direitos de personalidade ou direitos
fundamentais.

1 O proprietário tem a faculdade de abrir no seu prédio
minas ou poços e fazer escavações, desde que não prive os
prédios vizinhos do apoio necessário para evitar
desmoronamentos ou deslocações de terra.

2 Logo que venham a padecer danos com as obras feitas,
os proprietários vizinhos serão indemnizados pelo autor delas,
mesmo que tenham sido tomadas as precauções julgadas
necessárias.

CC | ARTIGO 1349º
(Passagem forçada momentânea)

1
Se, para reparar algum edifício ou construção, for
indispensável levantar andaime, colocar objetos sobre prédio
alheio, fazer passar por ele os materiais para a obra ou
praticar outros atos análogos, é o dono do prédio obrigado a
consentir nesses atos.
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2 É igualmente permitido o acesso a prédio alheio a quem
pretenda apoderar-se de coisas suas que acidentalmente nele
se encontrem; o proprietário pode impedir o acesso,
entregando a coisa ao seu dono.

3
Em qualquer dos casos previstos neste artigo, o
proprietário tem direito a ser indemnizado do prejuízo sofrido.

levantado; mas, se a obliquidade for além de quarenta e cinco
graus, não tem aplicação a restrição imposta ao proprietário.

O regime do 1360º e segs. é um regime anacrónico.
Se as varandas, plataformas e rasgões
permanecerem em violação das regras por muito
tempo (20 anos), pode surgir uma servidão de vistas
veja-se o 1362º:

CC | ARTIGO 1351º
(Escoamento natural das águas)

CC | ARTIGO 1362º
(Servidão de vistas)

1 Os prédios inferiores estão sujeitos a receber as águas
que, naturalmente e sem obra do homem, decorrem dos
prédios superiores, assim como a terra e entulhos que elas
arrastam na sua corrente.

2 Nem o dono do prédio inferior pode fazer obras que
estorvem o escoamento, nem o dono do prédio superior obras
capazes de o agravar, sem prejuízo da possibilidade de
constituição da servidão legal de escoamento, nos casos em
que é admitida.

1 A existência de janelas, portas, varandas, terraços, eirados
ou obras semelhantes, em contravenção do disposto na lei,
pode importar, nos termos gerais, a constituição da servidão
de vistas por usucapião.

2 Constituída a servidão de vistas, por usucapião ou outro
título, ao proprietário vizinho só
é permitido levantar edifício ou outra construção no seu prédio
desde que deixe entre o novo edifício ou construção e as obras
mencionadas no no 1 o espaço mínimo de metro e meio,
correspondente à extensão destas obras.

CC | ARTIGO 1360º
(Abertura de janelas, portas, varandas
semelhantes [Construções e edificações])

e

obras
A partir do momento em que ocorre uma servidão de
vistas, temos um direito real menor (e já não só um
confronto entre dois direitos reais).

1 O proprietário que no seu prédio levantar edifício ou outra
construção não pode abrir nela janelas ou portas que deitem
diretamente sobre o prédio vizinho sem deixar entre este e
cada uma das obras o intervalo de metro e meio.
CC | ARTIGO 1370º
2 Igual restrição é aplicável às varandas, terraços, eirados
ou obras semelhantes, quando sejam servidos de parapeitos
de altura inferior a metro e meio em toda a sua extensão ou
parte dela.

3 Se os dois prédios forem oblíquos entre si, a distância de
metro e meio conta-se perpendicularmente do prédio para
onde deitam as vistas até à construção ou edifício novamente

(Comunhão forçada [Paredes e muros de meação])

1 O proprietário de prédio confinante com parede ou muro
alheio pode adquirir nele comunhão, no todo ou em parte,
quer quanto à sua extensão, quer quanto à sua altura,
pagando metade do seu valor e metade do valor do solo sobre
que estiver construído.
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2

De igual faculdade gozam o superficiário e o enfiteuta.

Operámos a distinção entre acessão natural e
acessão industrial (v. 1326º).

CC | ARTIGO 1326º
(Espécies [Acessão])
CC | ARTIGO 1350º
(Ruína de construção)

Se qualquer edifício ou outra obra oferecer perigo de ruir, no
todo ou em parte, e do desmoronamento puderem resultar
danos para o prédio vizinho, é lícito ao dono deste exigir da
pessoa responsável pelos danos, nos termos do artigo 492º,
as providências necessárias para eliminar o perigo.

1 A acessão diz-se natural, quando resulta exclusivamente
das forças da natureza; dá-se a acessão industrial, quando,
por facto do homem, se confundem objetos pertencentes a
diversos donos, ou quando alguém aplica o trabalho próprio a
matéria pertencente a outrem, confundindo o resultado desse
trabalho com propriedade alheia.

2 A acessão industrial é mobiliária ou imobiliária, conforme
a natureza das coisas.

[terça-feira, 9
substituição]

out

às

12h00

aula

de

3 OUT 2018
Conceitos-chave: Acessão industrial imobiliária;
atravessadouros
e
caminhos
públicos;
fracionamento e emparcelamento de prédios
rústicos; outras restrições à propriedade sobre
prédios; propriedade horizontal.

Acessão industrial imobiliária

Como vimos, a acessão é uma forma de aquisição
originária do direito de propriedade. É caracterizada
por dois requisitos: a incorporação e a diversidade
de titulares.

Distinguimos a acessão mobiliária da imobiliária,
consoante incidisse sobre móveis ou imóveis.
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Um fenómeno natural é, por exemplo, uma
enxurrada de terras; em contraposição, com a
construção de um edifício com pedras pertencentes
a um vizinho, dá-se uma aquisição por acessão
industrial.

Na aula de hoje, aprofundaremos a acessão
industrial imobiliária (arts. 1339º - 1343º).

CC | ARTIGO 1339º
(Obras, sementeiras ou plantações com materiais alheios)

Aquele que em terreno seu construir obra ou fizer sementeira
ou plantação com materiais, sementes ou plantas alheias
adquire os materiais, sementes ou plantas que utilizou,
pagando o respetivo valor, além da indemnização a que haja
lugar.

1339º - fala-se aqui em aquisição de obras,
sementeiras ou plantações, mas é certo que as
obras são a hipótese sociologicamente mais
relevante, hoje em dia.

Há três elementos na previsão normativa: 1) obras,
sementes ou plantações, 2) com materiais alheios,
3) em terreno próprio. A estatuição normativa é a
aquisição originária sobre os materiais, sementes ou
plantas.

1340º e 1341º - aqui temos o oposto: os materiais
são próprios, e o terreno é que é alheio. Elementos:
1) Construir obra, sementeira ou plantação, 2)
materiais, sementeiras ou plantações próprias (está
implícito), 3) terreno alheio, 4) boa-fé ou má-fé.

CC | ARTIGO 1340º
(Obras, sementeiras ou plantações feitas de boa fé em
terreno alheio)

CC | ARTIGO 1342º
(Obras, sementeiras ou plantações feitas com materiais
alheios em terreno alheio)

1 Se alguém, de boa fé, construir obra em terreno alheio,
ou nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras,
sementeiras ou plantações tiverem trazido à totalidade do
prédio for maior do que o valor que este tinha antes, o autor
da incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor
que o prédio tinha antes das obras, sementeiras ou plantações.
2 Se o valor acrescentado for igual, haverá licitação entre o
antigo dono e o autor da incorporação, pela forma
estabelecida no nº 2 do artigo 1333º.

3 Se o valor acrescentado for menor, as obras, sementeiras
ou plantações pertencem ao dono do terreno, com obrigação
de indemnizar o autor delas do valor que tinham ao tempo da
incorporação.

1 Quando as obras, sementeiras ou plantações sejam feitas
em terreno alheio com materiais, sementes ou plantas alheias,
ao dono dos materiais, sementes ou plantas cabem os direitos
conferidos no artigo 1340º ao autor da incorporação, quer
este esteja de boa, quer de má fé.

2 Se, porém, o dono dos materiais, sementes ou plantas
tiver culpa, é-lhe aplicável o disposto no artigo antecedente em
relação ao autor da incorporação; neste caso, se o autor da
incorporação estiver de má fé, é solidária a responsabilidade
de ambos, e a divisão do enriquecimento é feita em proporção
do valor dos materiais, sementes ou plantas e da mão-de-obra.

4
Entende-se que houve boa fé, se o autor da obra
sementeira ou plantação desconhecia que o terreno era alheio,
ou se foi autorizada a incorporação pelo dono do terreno.
1342º - a hipótese restante é a de 1) obra,
sementeira ou plantação, 2) com materiais alheios,
3) em terreno alheio.

CC | ARTIGO 1341º
(Obras, sementeiras ou plantações feitas de má fé em
terreno alheio)

CC | ARTIGO 1343º
(Prolongamento de edifício por terreno alheio)

Se a obra, sementeira ou plantação for feita de má fé, tem o
dono do terreno o direito de exigir que seja desfeita e que o
terreno seja restituído ao seu primitivo estado à custa do autor
dela, ou, se o preferir, o direito de ficar com a obra, sementeira
ou plantação pelo valor que for fixado segundo as regras do
enriquecimento sem causa.

1 Quando na construção de um edifício em terreno próprio
se ocupe, de boa fé, uma parcela de terreno alheio, o
construtor pode adquirir a propriedade do terreno ocupado,
se tiverem decorrido três meses a contar do início da
ocupação, sem oposição do proprietário, pagando o valor do

38

terreno e reparando o prejuízo causado, designadamente o
resultante da depreciação eventual do terreno restante.

2 É aplicável o disposto no número anterior relativamente a
qualquer direito real de terceiro sobre o terreno ocupado.

1343º - já não é uma nova hipótese, mas sim um
caso especial: o caso de prolongamento de edifício
por terreno alheio. Pode acontecer construir-se um
edifício em terreno próprio, mas extravasar-se as
estremas, havendo uma parcela em terreno alheio.
Neste caso, diz a lei que se pode adquirir a
propriedade sobre essa parcela (porque a
alternativa seria destruir o edifício todo).

Há que chamar atenção para o princípio superficies
solo cedit
façam-se as
construções que se fizerem, o que se fizer no solo
passa a pertencer ao proprietário do solo. É a lógica
tradicional: se se incorporar no prédio alguma coisa,
as coisas que ficam incorporadas e não podem ser
retiradas do terreno passam a pertencer ao dono
deste. Em determinadas circunstâncias, o 1340º
distancia-se do superficies solo cedit e atribui a
propriedade do prédio a quem constrói o edifício. É
uma originalidade lusa, e, para PCN, é um absurdo.
É dos artigos mais problemáticos do CC. São feitas
inúmeras interpretações restritivas deste artigo, que
repugna ao sentido de justiça. Temos de conhecer
as interpretações restritivas da law in the books para
conhecermos a law in action.

Exemplo 1: sou proprietário, dou de arrendamento o
meu prédio a um agricultor e ele faz uma construção
sem a minha autorização. Se a construção tiver um
valor superior, o arrendatário fica proprietário? Se
assim fosse, não poderíamos confiar em
arrendatários.

Exemplo 2: contrato um empreiteiro, o empreiteiro
faz a construção. O empreiteiro está autorizado a
construir (olhe-se ao 1340º, 4.). Passa a ser
proprietário?

É com base nestas situações, que parecem
absurdas, que surgem interpretações restritivas.
Vamos ver três hipóteses, mas, antes disso, há que
fazer uma nota: quando os autores defendem a
interpretação restritiva, geralmente dizem que a
hipótese não cabe no regime da acessão, e que se
deve aplicar o regime das benfeitorias. É uma
interpretação restritiva do 1340º por confronto
sistemático com o regime das benfeitorias. Não se
deve perder de vista que o cerne do que estamos a
fazer é uma interpretação restritiva do 1340º,
sobretudo determinada pelo princípio superficies
solo cedit, que é o que justifica (e não o elemento
sistemático), em primeira linha, que se faça esta
interpretação restritiva.

Interpretações restritivas do 1340º:
Voltemos, então, ao 1340º, 1. (v. atrás). Quais são,
aí, os elementos da previsão normativa? 1) obra,
sementeira ou plantação, 2) com materiais próprios,
3) em terreno alheio, 4) boa-fé, 5) valor das obras
superior ao valor do imóvel.

Qual é a estatuição normativa do 1340º, 1.? Direito
potestativo de aquisição originária da propriedade
sobre o prédio pelo dono dos materiais. Ora, isto
afasta-se do tradicional princípio superficies solo
cedit.

Vamos agora falar das interpretações restritivas, que
têm em mente situações típicas como as seguintes:
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1ª), por Pires de Lima e Antunes Varela (professores
de Coimbra, foram dois dos autores do CC) só
pode haver acessão quando as obras foram feitas
por pessoa que não tinha relação jurídica anterior
com a coisa beneficiada. Este é o critério da relação
jurídica anterior. Falamos, na verdade, na relação
jurídica anterior com o proprietário da coisa, pois os
seres humanos não têm relações com coisas.

2ª), por Manuel Rodrigues e Manuel de Andrade
(professores de Coimbra mais antigos do que Pires
de Lima e Antunes Varela, tendo Manuel de Andrade
sido o grande responsável pela adoção em Portugal
da pandectística germânica) - a acessão só ocorre
se a obra for inovadora e transformadora da
substância da coisa. No exemplo do arrendatário, se
construir um edifício para guardar alfaias agrícolas,
isso ainda se enquadra na finalidade inicial do

terreno (fins agrícolas), não sendo algo
transformador da substância. Mas se construísse
uma vivenda para habitação, isso já transformaria a
substância.

3ª), por Rui Pinto Duarte
é a soma dos dois
critérios anteriores. Só aplicamos o regime da
acessão quando simultaneamente não haja uma
relação jurídica anterior e a obra seja
transformadora da substância.
Estas interpretações restritivas não têm apoio na
letra da lei. Como se fundamentam? Com o
elemento sistemático, mas sobretudo com
argumentos de justiça e invocando o princípio
superficies solo cedit.

PCN acha que este artigo deveria ser apagado do
mapa, por contrariar o superficies solo cedit. A
segurança
jurídica
é
essencial
para
o
desenvolvimento da economia.

Atravessadouros e caminhos públicos

CC | ARTIGO 1383º
O 1340º suscita outros problemas. Há o problema de
saber se o objeto da acessão é o prédio na sua
totalidade ou a parcela do prédio onde a obra foi
plantada. A letra da lei diz que se adquire o prédio;
a jurisprudência maioritária diz que se adquire a
parcela de terreno onde a obra foi feita (é essa a law
in action). É uma jurisprudência que, além não ter
apoio na lei, joga mal, do ponto de vista sistemático,
com as regras de fracionamento (que visam impedir
que haja um excessivo fracionamento da
propriedade). Fazemos uma comparação do valor
da obra com o do prédio ou da parcela? A lei diz que
é com o valor do prédio.

(Abolição dos atravessadouros [Atravessadouros])

Consideram-se abolidos os atravessadouros, por mais antigos
que sejam, desde que não se mostrem estabelecidos em
proveito de prédios determinados, constituindo servidões.

CC | ARTIGO 1384º
Outro problema: há uma aquisição automática ou
um direito potestativo? Para a escola de Coimbra, a
aquisição é automática: a partir do momento em que
faço a obra e ela tem um valor superior, há uma
aquisição ope legis da propriedade sobre o prédio ou
a parcela de terreno. Para a escola de Lisboa, não
há uma aquisição por força da lei, mas um direito
potestativo suscetível de exercício através de atos
performativos (como uma DN), operando a
transmissão da propriedade através do exercício
desse direito potestativo. É esta a jurisprudência
maioritária.

Última dúvida de interpretação: qual o valor a pagar
pela aquisição? Existe uma segunda estatuição
normativa, que diz respeito à compensação a que o
proprietário que perde o prédio tem direito. A
jurisprudência discute o valor a pagar. Há
jurisprudência que diz que é 1) o valor do imóvel
anterior à obra; ou 2) o valor do imóvel anterior à
obra atualizado (é a que PCN prefere); ou 3) o valor
atual do imóvel.

(Atravessadouros reconhecidos)

São, porém, reconhecidos os atravessadouros com posse
imemorial, que se dirijam a ponte ou fonte de manifesta
utilidade, enquanto não existirem vias públicas destinadas à
utilização ou aproveitamento de uma ou outra, bem como os
admitidos em legislação especial.

Do
ponto
de
vista
técnico-jurídico,
os
atravessadouros e caminhos públicos são limitações
à propriedade sobre prédios. Significam uma
permissão que terceiros que passem pelos prédios
(que são propriedade privada).

Atenção: não falamos de um prédio encravado cujo
proprietário
pode
utilizar,
mas
sim
um
atravessadouro público de que qualquer pessoa se
pode servir. Este limite ao conteúdo do direito de
propriedade não é em benefício dos vizinhos:
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mesmo que nunca tenha ido a Fornos de Algodres,
posso usar o atravessadouro.

O que o 1383º diz é que os atravessadouros estão
abolidos, por mais antigos que sejam. Por regra, só
se aceitam as servidões prediais (direito real de gozo
menor em benefício do concreto proprietário de um
prédio contíguo), e não os atravessadouros e
caminhos públicos. Mas há exceções v. 1384º: os
atravessadouros para ponte ou fonte de manifesta

A proibição do fracionamento e o emparcelamento
são duas soluções para isto uma pela negativa,
outra pela positiva. São regras administrativas de
direito. Fracionar é dividir o prédio. Emparcelar é
juntar vários prédios.

A matéria é regulada no 1376º e segs. do CC e na
lei 111/2015 note-se que o manual de RPD e os
restantes não têm esta matéria atualizada.

atravessadouros regulados em lei especial.

Alguma doutrina e jurisprudência falam de uma outra
figura jurídica próxima dos atravessadouros: os
caminhos
públicos.
Para
determinada
jurisprudência, os caminhos públicos funcionam
como uma exceção à abolição dos atravessadouros.
Há um AUJ de 19/04/1999 que dá a seguinte
definição de caminhos públicos:
caminhos
utilizados pelo público, desde tempos imemoriais .
Este AUJ é contra legem.

Os caminhos públicos ou atravessadouros não são
a mesma coisa que propriedade pública ou domínio
público. As estradas são bens do domínio públicos /
coisas públicas; os caminhos públicos ou
atravessadouros são propriedade privada, mas
andamos por lá na mesma.

Se tenho terrenos em comunhão germânica /
compropriedade pelas comunidades locais, faz
sentido que tenha caminhos públicos que se dirigem
a esses terrenos comuns
ou, pelo menos, faz
sentido que as comunidades locais possam ter não
apenas baldios, mas também estas restrições à
propriedade privada que são os caminhos públicos.

Segunda-feira, ex. práticos 6 a 12

TPC

Consultar moodle ou final do manual de Rui
Pinto Duarte

Fracionamento e emparcelamento de prédios
rústicos

Há uma tendência histórica de atomização da
propriedade rústica. As pessoas têm tendência para
dividir a propriedade pelos filhos, o que coloca em
causa a viabilidade económica das propriedades.
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CC | ARTIGO 1376º
(Fracionamento [Fracionamento e emparcelamento de
prédios rústicos])

1 Os terrenos aptos para cultura não podem fracionar-se
em parcelas de área inferior a determinada superfície mínima,
correspondente à unidade de cultura fixada para cada zona
do País; importa fracionamento, para este efeito, a
constituição de usufruto sobre uma parcela do terreno.

2 Também não é admitido o fracionamento, quando dele
possa resultar o encrave de qualquer das parcelas, ainda que
seja respeitada a área fixada para a unidade de cultura.

3
O preceituado neste artigo abrange todo o terreno
contíguo pertencente ao mesmo proprietário, embora seja
composto por prédios distintos.

1376º - proibição de fracionar tendo por referência
uma unidade de cultura, uma dimensão mínima. Há
portarias que estabelecem isto para cada região do
país e tendo em conta a cultura predominante.

Por exemplo, quando há reserva agrícola nacional,
a unidade de cultura passa para o triplo. Nenhum
dos prédios resultantes do fracionamento pode ficar
com uma dimensão inferior a essa.

CC | ARTIGO 1380º

(Direito de preferência)

1 Os proprietários de terrenos confinantes, de área inferior
à unidade de cultura, gozam reciprocamente do direito de
preferência nos casos de venda, dação em cumprimento ou
aforamento de qualquer dos prédios a quem não seja
proprietário confinante.

2 Sendo vários os proprietários com direito de preferência,
cabe este direito:

confinante, não faz sentido haver o direito de
preferência.

Há uma querela jurisprudencial sobre o ónus de
prova. É B que tem de alegar que não há um C
confinante, ou são A e C que precisam de alegar que
C tem um prédio confinante? Nalgumas situações,
isto pode ser muito relevante por haver confusão
total sobre quem é proprietário. Em caso de dúvida,
como se decide? Com base na distribuição do ónus
de prova.

a) No caso de alienação de prédio encravado, ao proprietário
que estiver onerado com a servidão de passagem;
Outras restrições à propriedade sobre prédios
b) Nos outros casos, ao proprietário que, pela preferência,
obtenha a área que mais se
aproxime da unidade de cultura fixada para a respetiva zona.

As servidões administrativas funcionam como
restrições à propriedade dos prédios para além das
que aqui estudámos.

3 Estando os preferentes em igualdade de circunstâncias,
abrir-se-á licitação entre eles, revertendo o excesso para o
alienante.
Propriedade horizontal
4 É aplicável ao direito de preferência conferido neste artigo
o disposto nos artigos 416º a 418º e 1410º, com as
necessárias adaptações.
Esta matéria é regulada no 1414º e segs. do CC, e
é estudada na FDUNL a propósito do direito de
propriedade sobre imóveis. É um regime especial
deste.
1380º - estabelece um direito de preferência legal.

Em Teoria do Processo, vamos falar da distribuição
do ónus da prova. O 1380º é o um caso em que há
uma dúvida na jurisprudência quanto à distribuição
do ónus da prova.

Este direito de preferência tem determinados
pressupostos. Os proprietários de terrenos
confinantes gozam de direito de preferência de
prédios a quem não seja proprietário confinante.
Esta norma visa prevenir o fracionamento e
promover o emparcelamento.

Exemplo: há um prédio que é de A, e A vai vender.
O prédio de B é confinante, e o prédio de A é inferior
à unidade de cultura. B tem direito de preferência
quando A vender a C. Mas se C também for

A propriedade horizontal é uma situação em que um
edifício pertence a uma pluralidade de pessoas,
tendo cada uma delas poder sobre uma parte
específica e todas em comum poder sobre as partes
que não são atribuídas especificamente a uma (falase em frações autónomas e partes comuns). Os
proprietários chamam-se condóminos e o conjunto
do edifício é o condomínio.

As situações de propriedade horizontal são muito
frequentes em Portugal. Também é possível haver
um único proprietário que arrenda os diversos
andares a diferentes pessoas, mas isso não é tão
frequente (tinha grande relevo na Roma antiga). A
propriedade horizontal tem ganho um grande peso
económico e social nas últimas décadas; houve um
boom do crédito hipotecário de fácil acesso e isso
alterou o panorama social português. Hoje em dia, a
generalidade dos portugueses tem habitação própria
muitas vezes, uma fração autónoma.
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Na parte dos direitos reais, o CC tem grande
desenvolvimento naquilo que seja mundo rural, mas
é algo infeliz na parte urbana. É um regime mal
sistematizado e com insuficiência de regras
nalgumas áreas. Por exemplo, veja-se a diferença
entre os poderes atribuídos a cada condómino e ao
conjunto dos condóminos não só poderes sobre as
partes comuns, mas sobre as frações autónomas. O
que posso fazer na fração autónoma? Posso ter
cães, gatos, saxofones? Está muito mal trabalhado
o problema da organização do condomínio. Tem PJ
ou não? Age ou não em tribunal? Quem representa
o condomínio? Os órgãos são só a AG e o
administrador, ou faz sentido em grandes
condomínios haver um administrador profissional e
um órgão de controlo? Quais são os temas que os
condóminos devem deliberar por mera maioria e por
unanimidade? A lei é extremamente pouco
detalhada e isso cria problemas na vida prática das
pessoas.

comuns afetadas ao uso de todas ou algumas unidades ou
frações que os compõem.

(Redação aditada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

Discute-se se, a propósito do 1438º-A, se é possível
criar-se subcondomínios, que se reuniriam para
tratar apenas dos problemas daquele edifício. A
base legal não existe.

Voltando ao 1414º, há que ver que as frações têm
de ser independentes. É requisito da propriedade
horizontal. Sem isso, não funciona a propriedade
horizontal. Tenho de ter partes comuns que
permitam o acesso a cada fração autónoma
(entrada, escadas, etc.). Se para chegar à fração
autónoma do Joaquim tenho de passar pela da
Isabel, isso já desobedece a este requisito.

CC | ARTIGO 1414º
(Princípio geral [Propriedade horizontal])
Como se faz a distinção entre partes comuns e
frações autónomas?
As frações de que um edifício se compõe, em condições de
constituírem unidades independentes, podem pertencer a
proprietários diversos em regime de propriedade horizontal.
CC | ARTIGO 1421º
(Partes comuns do prédio)

1414º - âmbito de aplicação: edifícios. Mas veja-se
o 1438º-A: posso ter um edifício em propriedade
horizontal, mas ter vários edifícios numa zona
comum com piscina, e isso ser uma única
propriedade horizontal. Este é um exemplo de má
sistematização.

1

São comuns as seguintes partes do edifício:

a) O solo, bem como os alicerces, colunas, pilares, paredes
mestras e todas as partes restantes que constituem a
estrutura do prédio;
b) O telhado ou os terraços de cobertura, ainda que destinados
ao uso de qualquer fração;

CC | ARTIGO 1438º-A
(Propriedade horizontal de conjuntos de edifícios)

c) As entradas, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou
passagem comum a dois ou mais condóminos;
d) As instalações gerais de água, eletricidade, aquecimento, ar
condicionado, gás, comunicações e semelhantes.

O regime previsto neste capítulo pode ser aplicado, com as
necessárias adaptações, a conjuntos de edifícios contíguos
funcionalmente ligados entre si pela existência de partes
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2

Presumem-se ainda comuns:

a) Os pátios e jardins anexos ao edifício;
b) Os ascensores;
c) As dependências destinadas ao uso e habitação do porteiro;
d) As garagens e outros lugares de estacionamento;
e) Em geral, as coisas que não sejam afetadas ao uso exclusivo
de um dos condóminos.

3 O título constitutivo pode afetar ao uso exclusivo de um
condómino certas zonas das partes comuns.

a presunção? Olhamos para a situação fáctica,
objetiva (para a natureza) que afasta a presunção.

Olhemos ao nº 3. O nº 3 já não discute se algo é ou
não parte comum; determina se uma coisa que já
sabemos se é ou não parte comum pode ser afeta
ao uso exclusivo de um condómino. Por exemplo, o
título constitutivo pode dizer que quem pode andar
num jardim no terraço de cobertura é o condómino B
e apenas o condómino B (uso exclusivo); mas se há
uma infiltração na cobertura, todos têm de pagar.
Isto é diferente de um jardim fazer parte de uma
fração autónoma.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

1421º - o que não é parte comum é fração
autónoma.

O que é a fração autónoma? É um espaço,
essencialmente. Uma boa parte das paredes diz
respeito a paredes estruturais. A fração autónoma é
um espaço em exclusivo do condómino. É mais ar
do que tijolo. E veja-se que o piso da fração
autónoma é partilhado com o vizinho de baixo, e o
telhado com o vizinho de cima.

O nº 1 apresenta partes comuns obrigatórias; o nº 2,
as partes comuns presumidas.
O título constitutivo é um NJ ou sentença,
corporizada em documento, que especifica as
frações e o seu valor relativo.
O que significa haver partes comuns obrigatórias?
Há um regime legal injuntivo.
O título constitutivo é frequentemente um NJ, mas
também pode ser uma sentença.
Nota: não se fala aqui das empenas; mas as
empenas também são comuns.

E há partes que se presumem comuns. A presunção
pode ser afastada (ilidida). A maneira mais simples
de o fazer é através do título constitutivo da
propriedade, que diz o que são as partes comuns e

Quanto ao valor relativo, falamos em percentagem
e, sobretudo, em permilagem.

Se há, por exemplo, 4 frações autónomas com o
mesmo valor, cada uma tem uma permilagem de
250 . Para que serve a permilagem? Por ex., para
as despesas de condomínio e para os direitos de
voto.

pertence à fra

Há outra forma de ilidir esta presunção? A maioria
da doutrina diz que sim pela situação fáctica. Há
dois critérios que são apontados: 1) o critério da
natureza da situação fáctica (de OA, professor da
Clássica) e 2) o critério da destinação objetiva (Pires
de Lima e Antunes Varela).

Estas visões são próximas. Dizem que, quando o
título constitutivo desaparece afastando a
presunção, temos um NJ a esclarecer se algo é
parte comum ou fração autónoma. Há outras
situações em que não temos NJ como afastamos

É extremamente frequente as frações em baixo,
geralmente destinadas ao comercio, terem uma
permilagem inferior para que os espaços dedicados
ao comércio tenham a vantagem de pagar despesas
de condomínio numa proporção inferior.

8 OUT 2018
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Conceitos-chave: Resolução de exercícios; título
constitutivo da propriedade horizontal e regulamento
do condomínio; natureza do direito real de cada
condómino;
propriedade
horizontal
vs.
compropriedade; constituição da propriedade
horizontal; elementos obrigatórios e facultativos do
título constitutivo.

Exercício 6

Com autorização paterna, B construiu uma casa de
habitação num prédio rústico de A, seu pai. Por
morte de A, os seus outros filhos, C e D, pretendem
que o prédio, incluindo a casa, seja integralmente
considerado como fazendo parte da herança,
sustentando B que, pelo contrário, a casa que
edificou, bem como todo o prédio em que a mesma
está implantada, são sua propriedade, por força do
art.º 1340 do Código Civil. Sabendo que o valor da
edificação é maior que o que todo o prédio tinha
antes da obra, diga se se aplica ao caso o invocado
art.º 1340.

CC | ARTIGO 1340º
(Obras, sementeiras ou plantações feitas de boa fé em
terreno alheio)

O 1340º, 4. fala em autorização. Estamos a discutir
uma interpretação restritiva do nº 1. A propósito dela,
vamos discutir a teoria de Antunes Varela, que não
tem qualquer apoio na letra da lei (é uma
interpretação restritiva muito arrojada). O argumento
dessa interpretação é que para haver uma
autorização, aos olhos do legislador, não há um
problema de aplicação do nº1. Não é possível fazer
uma interpretação restritiva com base na ideia de
que há uma autorização porque está expressamente
prevista pelo legislador como uma das situações em
que opera o nº1.

Que passos devemos seguir na resolução?

1. Verificar que modalidade de acessão está em
causa.
2. Se formos para o 1340º ou o 1341º, há boa ou máfé?

Veja-se que, no 1340º e no 1341º, temos as
hipóteses da acessão industrial imobiliária. Estas
hipóteses são múltiplas. O caso concreto aqui
descrito é uma obra com materiais próprios em
terreno alheio (há que referir isso em exame).

Aplica-se o 1340º ou o 1341º?

1 Se alguém, de boa fé, construir obra em terreno alheio,
ou nele fizer sementeira ou plantação, e o valor que as obras,
sementeiras ou plantações tiverem trazido à totalidade do
prédio for maior do que o valor que este tinha antes, o autor
da incorporação adquire a propriedade dele, pagando o valor
que o prédio tinha antes das obras, sementeiras ou plantações.
2 Se o valor acrescentado for igual, haverá licitação entre o
antigo dono e o autor da incorporação, pela forma
estabelecida no nº 2 do artigo 1333º.

3 Se o valor acrescentado for menor, as obras, sementeiras
ou plantações pertencem ao dono do terreno, com obrigação
de indemnizar o autor delas do valor que tinham ao tempo da
incorporação.

4
Entende-se que houve boa fé, se o autor da obra
sementeira ou plantação desconhecia que o terreno era alheio,
ou se foi autorizada a incorporação pelo dono do terreno.

45

Neste caso, o autor da obra não desconhecia que o
terreno era alheio, mas houve autorização.

[Nota: os atos jurídicos são atos performativos
produzem efeitos conformes ao seu significado. Se
como que por magia,
existe uma doação ou uma venda. Os efeitos não
são legais, mas jurídico-negociais (da vontade).

Nota 2: como se interpreta a DN? Face ao direito
português, de acordo com o horizonte interpretativo
de uma pessoa normal colocada na posição do filho
(teoria da impressão do declaratário). O que
teríamos de ver é o que é que uma pessoa normal
entenderia d

isso como uma doação / transmissão da propriedade
sobre o imóvel? Não.

forma e da falta de forma. A consequência jurídica
da falta de forma é a nulidade.

Nota 3: podem ocorrer declarações tácitas (v. 217º).
A questão é a seguinte: ao serem proferidas as
retirar daí uma declaração tácita de venda ou
doação? Há que lembrar a teoria da impressão do
declaratário: o 236º é a regra constitutiva dos NJ. A
conclusão é negativa.

CC | ARTIGO 220º
(Inobservância da forma legal)

A declaração negocial que careça da forma legalmente
prescrita é nula, quando outra não seja a sanção
especialmente prevista na lei.

CC | ARTIGO 217º
(Declaração expressa e declaração tácita [Modalidades da
declaração])

1 A declaração negocial pode ser expressa ou tácita: é
expressa, quando feita por palavras, escrito ou qualquer outro
meio direto de manifestação da vontade, e tácita, quando se
deduz de factos que, com toda a probabilidade, a revelam.

Nota 5: e nos NJ sujeitos a uma forma especial,
podem ou não ocorrer declarações tácitas? Podem;
olhe-se ao 238º. Não o devemos ler como uma
restrição à regra do 217º quanto à possibilidade de
os negócios serem tácitos. Imagine-se uma escritura
pública que aparentemente é uma compra e venda,
mas da qual se pode retirar um outro negócio (ex.:
uma doação).

2 O caráter formal da declaração não impede que ela seja
emitida tacitamente, desde que a forma tenha sido observada
quanto aos factos de que a declaração de deduz.
CC | ARTIGO 238º
(Negócios formais)
CC | ARTIGO 236º
(Sentido normal
integração])

da

declaração

[Interpretação

e

1
A declaração negocial vale com o sentido que um
declaratário normal, colocado na posição do real declaratário,
possa deduzir do comportamento do declarante, salvo se este
não puder razoavelmente contar com ele.

1 Nos negócios formais não pode a declaração valer com
um sentido que não tenha um mínimo de correspondência no
texto do respetivo documento, ainda que imperfeitamente
expresso.

2
Esse sentido pode, todavia, valer, se corresponder à
vontade real das partes e as razões determinantes da forma
do negócio se não opuserem a essa validade.

2 Sempre que o declaratário conheça a vontade real do
declarante, é de acordo com ela que vale a declaração emitida.

Nota 4: olhemos ao 220º - NJ formais. Em relação a
NJ formais, temos dois problemas. O primeiro é da

Exemplo: Maria é proprietária exclusiva de um
imóvel, podendo vendê-lo. Mas esse imóvel é a casa
de família que tem com o marido, Manuel. Segundo
o 1682º-A, tem de haver consentimento de ambos
os cônjuges para que haja uma venda eficaz. Se
Manuel assinou a escritura, isso pode ser visto como
um consentimento tácito.]
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Nota: a autorização não joga bem com a teorização
doutrinária; é um caso especial.
Feitos os enquadramentos anteriores e este
parêntesis, vamos à interpretação restritiva.

A obra é inovadora? Sim. O terreno passou de
rústico a urbano; a construção tem autonomia
económica, para efeitos do 204º, 2 (v. atrás). A
interpretação restritiva de Manuel de Andrade e
Manuel Rodrigues
-se que o
valor da edificação até é maior do que o do terreno.
Estamos, portanto, no campo de aplicação do 1340º,
e B continua a sair a ganhar.

Vamos, então, aprofundar o outro critério restritivo:
o da relação jurídica (Pires de Lima e Antunes
Varela). Há uma relação jurídica anterior com a coisa
ou não? O proprietário tem uma relação com o filho
ou não? PCN entende que sim, fazendo então
sentido aplicar o critério restritivo, embora não seja
o caso mais clássico. A construção não caiu da lua
foi ao abrigo de uma relação jurídica com o
proprietário. Mas atenção: as
lei. Não são palavras sacrossantas, até porque não
existem relações jurídicas com coisas. Acontece que
aqui repugnaria, no âmbito de uma relação jurídica
ao abrigo da qual foram atribuídos poderes para uma
edificação, que
asse
e ficasse com o terreno. Quebraria a confiança
aplicar o 1340º, 1.

Para uns (Pires de Lima e Antunes Varela), não se
aplica o 1340º porque há uma relação jurídica
anterior entre o proprietário e o filho. Outros acham
que não há uma relação jurídica anterior ou não
gostam desta interpretação restritiva.

Indique ainda (mesmo que conclua pela negativa) se,
em caso afirmativo:
a) o objeto da aquisição por B é todo o prédio ou só
o terreno no qual a casa foi edificada;

O objeto de aquisição é todo o prédio ou só a parcela
de terreno? Só a parcela de terreno, segundo a
jurisprudência maioritária.

Indique ainda (mesmo que conclua pela negativa) se,
em caso afirmativo:

b) a aquisição por B é automática ou depende de
declaração sua.
A boa-fé do 1340º, 4. é objetiva ou subjetiva? É uma
norma que consagra a boa-fé subjetiva.

[Nota: artigos como o 762º, 2., 227º, 1., 334º, 437º
falam de boa-fé objetiva onde intervém a regra de
conduta da boa-fé, que cria padrões relacionados
com cláusulas gerais e conceitos indeterminados (o
que está ligado também aos bons costumes). Aí, no
caso concreto, o juiz decide. As cláusulas gerais têm
três funções: 1) delegação no juiz do poder de
conformação, 2) delegação na ética do direito, 3)
adaptação do direito à evolução das regras sociais
(os padrões de comportamento atuais não são os
mesmos que eram em 1966).]

A boa-fé subjetiva é um estado subjetivo
conhecimento e desconhecimento. A boa-fé
subjetiva é psicológica ou ética? De acordo com a
conceção germânica, releva não só o conhecimento,
dominante é de que a boa-fé subjetiva é ética.

47

Outra questão que o artigo suscita é a de saber se
há uma aquisição automática ou um direito
potestativo. Para a escola de Coimbra, a aquisição
é automática a partir do momento em que eu faço a
e obra a ela tem um valor superior. Para a escola de
Lisboa não há uma aquisição automática ope legis,
mas sim um direito potestativo suscetível de
exercício jurídico através, por exemplo, de uma
declaração negocial, operando a transmissão da
propriedade através do exercício desse direito
potestativo. É esta a jurisprudência maioritária.

Se B não quiser adquirir o prédio, goza de algum
direito? Um caminho possível é o regime das
benfeitorias. B tem uma posse e teria direito a uma
indemnização. Alternativamente, podemos tentar
aplicar certas normas por analogia o 1340º, 3. ou
o 1341º.

Como justificamos isto do ponto de vista jurídico?
Indo ao artigo sobre o enriquecimento sem causa.
Veja-se que a norma do 1340º, 1. apenas esclarece
que é aplicável o regime do 473º.

O que estamos a debater é um caso que não
corresponde nem à previsão normativa do 1340º, 3.,
nem à do 1341º. O que nos interessa aqui é a
estatuição, porque a previsão não bate certo. O que
é que fazemos? Esgravatamos estatuições
normativas. Encontramos a estatuição que nos
pareça mais conveniente. Descoberta a lacuna,
temos de ir à procura de uma estatuição normativa
conveniente; e encontrada a estatuição que
queremos aplicar, há que tentar fundamentar uma
analogia entre a estatuição normativa e o caso
concreto. É a isto que se chama aplicação analógica
do direito. A analogia é ao nível da previsão, mas
antes é preciso olhar à estatuição.

CC | ARTIGO 1343º
(Prolongamento de edifício por terreno alheio)

1 Quando na construção de um edifício em terreno próprio
se ocupe, de boa fé, uma parcela de terreno alheio, o
construtor pode adquirir a propriedade do terreno ocupado,
se tiverem decorrido três meses a contar do início da
ocupação, sem oposição do proprietário, pagando o valor do
terreno e reparando o prejuízo causado, designadamente o
resultante da depreciação eventual do terreno restante.

2 É aplicável o disposto no número anterior relativamente a
qualquer direito real de terceiro sobre o terreno ocupado.

CC | ARTIGO 21º
(Fraude à lei)

Na aplicação das normas de conflitos são irrelevantes as
situações de facto ou de direito criadas com o intuito
fraudulento de evitar a aplicabilidade da lei que, noutras
circunstâncias, seria competente.

É uma norma que está na parte do CC sobre direito
internacional privado. É muito frequente os juristas
aplicarem isto por analogia. A estatuição normativa
é a irrelevância jurídica. Qual é a previsão? 1º
elemento: estarem em causa normas de conflitos
(situação pluralizada); 2º elemento: intuito de fraude
à lei. Pela aplicação por analogia pode fugir-se à
previsão (caso contrário não seria analogia). O
cerne está em encontrar a estatuição e trabalhar
com base num argumento por analogia, destacando
o que interessa destacar (no caso, o elemento
fraudulento).

O 1343º é um caso especial em que se extravasa o
terreno próprio e se pisa parte do terreno alheio, e o
que está em causa é adquirir a parcela de terreno
alheio. Este é um caso especial face ao caso-regra
do 1340º, 1. Mas o 1340º, 1. afasta-se do princípio
superficies solo cedit. É face à regra do 1340º, 1. que
o caso do 1343º é um caso especial. Noutros
ordenamentos, vigora o superficies solo cedit e a
única coisa que existe contrária a esse princípio é a
regra do 1343º. Esse é o único caso em que se foge
ao princípio geral. Em Portugal, isso não é uma
acessão invertida porque todo o regime é invertido
(face ao princípio superficies solo cedit).

Propriedade horizontal (continuação)

Na aula passada, para além das considerações
introdutórias, tínhamos discutido o âmbito de
aplicação, e tínhamos visto a contraposição entre
partes comuns e frações autónomas. Distinguimos
as partes comuns obrigatórias ou necessárias das
presumidas, e falámos do critério da estipulação
negocial e da possibilidade de ilidir a presunção
através do critério da destinação objetiva ou da
natureza fáctica. Chamámos a atenção para não
confundir o 1421º, 3. com o 1421º, 2.

Exercício 8

Por que razão alguns autores chamam à situação
regulada no art. 1343 «acessão invertida»?

Título constitutivo da propriedade horizontal e
regulamento do condomínio

48

O título constitutivo é um NJ ou uma sentença,
corporizada em documento, que especifica as
frações e o seu valor relativo. Olhemos ao 1418º:

CC | ARTIGO 1418º
(Conteúdo do título constitutivo)

1 No título constitutivo serão especificadas as partes do
edifício correspondentes às várias frações, por forma que estas
fiquem devidamente individualizadas, e será fixado o valor
relativo de cada fração, expresso em percentagem ou
permilagem, do valor total do prédio.

2 Além das especificações constantes do número anterior, o
título constitutivo pode ainda conter, designadamente:

a) Menção do fim a que se destina cada fração ou parte
comum;

(quando são tituladas), etc. Aqui há um documento
que corporiza os NJ que criam direitos e deveres.

O regime da propriedade horizontal é caracterizado
por um título constitutivo que corporiza num
documento os direitos e deveres, e individualiza as
diversas frações autónomas e seu valor relativo. O
título constitutivo não é o documento em rigor, mas
o NJ corporizado no documento. O que altera a
situação jurídica? É um NJ corporizado num
documento.

O título constitutivo pode conter um regulamento do
condomínio. Este regulamento disciplina o uso,
fruição e conservação quer das partes comuns, quer
das frações autónomas. A eficácia jurídica do
regulamento é a mesma que a eficácia jurídica do
título. Temos um NJ que altera o regime jurídico do
prédio, e, além disso, contém um regulamento que
cria efeitos jurídicos disciplinando o uso, fruição e
conservação. Do regulamento consta se as pessoas
podem ou não ter animais, se podem fazer barulho,
quais as contribuições para as despesas comuns e
o que acontece quando não se pagam, quanto
tempo exerce funções o administrador, se há outros
órgãos, etc.

O CC tem duas previsões normativas de
regulamento de condomínio. É um exemplo de
quebra sistemática do CC.

b) Regulamento do condomínio, disciplinando o uso, fruição e
conservação, quer das partes comuns, quer das frações
autónomas;

c) Previsão do compromisso arbitral para a resolução dos
litígios emergentes da relação de condomínio.

CC | ARTIGO 1429º-A
(Regulamento do condomínio)

3
A falta da especificação exigida pelo nº 1 e a não
coincidência entre o fim referido na alínea a) do nº 2 e o que
foi fixado no projeto aprovado pela entidade pública
competente determinam a nulidade do título constitutivo.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

1 Havendo mais de quatro condóminos e caso não faça
parte do título constitutivo, deve ser elaborado um
regulamento do condomínio disciplinando o uso, a fruição e a
conservação das partes comuns.

2 Sem prejuízo do disposto na alínea b) do no 2 do artigo
1418º, a feitura do regulamento compete à assembleia de
condóminos ou ao administrador, se aquela o não houver
elaborado.
Este título, na teoria do direito, será um documento
que corporiza direitos ou situações jurídicas.
Quando temos um título, do ponto de vista do NJ,
temos uma corporização de situações jurídicas em
documentos (por razões de segurança e facilidade
do tráfego jurídico). Outros exemplos de títulos são
os cheques, as letras e as livranças, as ações
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(Redação aditada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

O 1429º-A fala apenas de partes comuns; não faz
referência às frações autónomas. Temos duas
normas jurídicas com alcances diferentes. O regime
jurídico é distinto. O regulamento do 1418º regula o
uso, fruição e conservação das partes comuns e das
frações autónomas; o do 1429º-A apenas as partes
comuns.

O regulamento contido no título tem um conteúdo
mais amplo; o não contido no título tem um conteúdo
mais restrito.

Veja-se que a lei não prevê qualquer mecanismo de
publicidade do regulamento. O teor do título
constitutivo (a identificação e especificação das
frações autónomas e do seu valor relativo) é
publicitado no registo predial. O regulamento não é
publicitado (mesmo o regulamento que faz parte do
título constitutivo), o que coloca problemas. Ao
regular o uso, fruição e conservação, está a criar
direitos e deveres / efeitos reais com oponibilidade
erga omnes. Quem comprar uma fração autónoma
fica com os direitos e deveres que constam do
regulamento, que não é publicitado. PCN acha que
a lei deveria ser alterada.

Problemas de interpretação: é possível alterar o
regulamento que resulta do título constitutivo por
mera maioria ou é preciso unanimidade? Segundo o
1429º-A (v. supra ou infra), a lei parece dizer que
pode ser aprovado pela assembleia de condóminos
por simples maioria. Quando é criado o título
constitutivo, isso não acontece por maioria: é o
documento genético que acompanha o NJ que
institui a propriedade horizontal, e é feito por uma
pessoa o proprietário do prédio. Para PCN, tem de
haver aprovação por unanimidade (ou, se a lei fosse
alterada, por uma maioria muito qualificada).

certas matérias? Qual o âmbito da autonomia
privada aqui, estando nós num domínio de
oponibilidade erga omnes? PCN acha, de iure
condendo, que a lei deveria ser melhorada e ela
própria estabelecer maiorias qualificadas para
determinadas matérias.

Para além de maiorias qualificadas, pode haver
alterações na estrutura de governo (administrador e
assembleia de condóminos)?

Note-se que, em certos condomínios de maior
dimensão, há um órgão intermédio algo como um
conselho de condóminos. Este órgão intermédio de
controlo reúne para que o administrador profissional
preste efetivamente contas, e não haver apenas um
controlo anual.

Natureza do direito real de cada condómino

A propriedade horizontal implica que haja uma
pluralidade de direitos reais sobre um prédio. Estes
direitos de propriedade incidem isoladamente sobre
as frações autónomas e em concurso (em comum)
sobre as partes comuns. O que é importante é a
ideia de pluralidade de direitos de propriedade; cada
um dos condóminos tem a sua propriedade em
exclusivo sobre a fração autónoma e em concurso
sobre as partes comuns.

Segundo a doutrina maioritária, temos um direito de
propriedade especial; para outra, o que temos é um
tipo autónomo de direito real. Mas repare-se que o
cerne está no regime geral da propriedade, e depois
há algumas características especiais.

Propriedade horizontal vs. compropriedade
Uma grande dúvida é saber qual a maioria de
alteração do regulamento do 1418º.

Uma questão seguinte já tem a ver com o conteúdo
dos regulamentos. Ao disciplinar o uso, fruição e
conservação das partes comuns, poderá o
regulamento também disciplinar as regras de
funcionamento da assembleia de condóminos por
exemplo, estabelecendo maiorias qualificadas para

O regime mais próximo é o regime da
compropriedade. Em que é que a propriedade
horizontal
tem
especialidades
face
à
compropriedade? Há três grandes diferenças:

1) Propriedade exclusiva sobre a fração
ao
contrário do que acontece na compropriedade, em
que há uma contitularidade sobre o todo, e não uma
propriedade sobre uma parte específica da coisa.
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2) Indivisibilidade ao contrário da compropriedade,
em que a indivisibilidade tem prazo máximo de 5
anos.

3) Organicidade e existência de alguma
personalidade rudimentar do condomínio
na
compropriedade, os comproprietários organizam-se
entre si para usar e fruir da coisa; aqui, temos algo
mais: os condóminos têm de ser organizar de uma
forma muito mais sofisticada. O condomínio é uma
figura jurídica subjetivada. Não tem PJ plena, mas
tem PJ rudimentar (há algum nível de PJ). Além
disso, a organização é muito mais complexa:
existem órgãos institucionalizados, que reúnem de
acordo com determinadas regras e têm
competências próprias. A montante, há uma pessoa
jurídica (rudimentar) no confronto face ao exterior
e é, inclusive, possível ir a tribunal demandando um
condomínio (exigindo, por exemplo, que este pague
as suas dívidas).

Nos termos do 1418º, 3. (v. atrás), a falta de
conformidade do título constitutivo e do seu
regulamento com a licença de utilização gera a
nulidade do título constitutivo. Isto faz com que seja
praticamente impossível constituir a propriedade
horizontal por decisão judicial / reconhecimento da
usucapião, porque muito provavelmente não haverá
licença de utilização nem possibilidade de a obter.
Por isso, dificilmente na prática estes são
mecanismos de constituição da propriedade
horizontal.

Elementos obrigatórios e facultativos do título
constitutivo

Do 1418º, 1. e 2. retiram-se os elementos
obrigatórios e facultativos do título constitutivo:
Constituição da propriedade horizontal

A constituição da propriedade horizontal pode darse por:

CC | ARTIGO 1418º
(Conteúdo do título constitutivo)

(1) Negócio jurídico;
(2) Usucapião;
(3) Decisão administrativa;

1 No título constitutivo serão especificadas as partes do
edifício correspondentes às várias frações, por forma que estas
fiquem devidamente individualizadas, e será fixado o valor
relativo de cada fração, expresso em percentagem ou
permilagem, do valor total do prédio.

(4) Decisão judicial.

1

NEGÓCIO JURÍDICO

Este NJ pode ser unilateral
unilateral.

2

USUCAPIÃO; 4

por regra, até é por NJ

DECISÃO JUDICIAL

São muito pouco frequentes. Há o problema da
conformidade com a licença camarária de utilização.
Temos de ver que a OJ não é estanque, e o direito
do urbanismo limita muito as possibilidades de
edificação, criando limitações públicas à atuação
dos privados. Antes de construírem, os privados
precisam de um projeto ou licença de construção, e
a Câmara verifica isso.

51

2 Além das especificações constantes do número anterior, o
título constitutivo pode ainda conter, designadamente:

a) Menção do fim a que se destina cada fração ou parte
comum;

b) Regulamento do condomínio, disciplinando o uso, fruição e
conservação, quer das partes comuns, quer das frações
autónomas;

c) Previsão do compromisso arbitral para a resolução dos
litígios emergentes da relação de condomínio.

3
A falta da especificação exigida pelo nº 1 e a não
coincidência entre o fim referido na alínea a) do nº 2 e o que
foi fixado no projeto aprovado pela entidade pública
competente determinam a nulidade do título constitutivo.

1 Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, de
um modo geral, quanto às frações que exclusivamente lhes
pertencem e quanto às partes comuns, às limitações impostas
aos proprietários e aos comproprietários de coisas imóveis.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)
2

Elementos obrigatórios:

Especificação das frações;
Especificação da sua permilagem.

Elementos facultativos:

Destino da fração;
Regulamento;
Compromisso arbitral.

Se a licença disser que é só para habitação e o
regulamento disser que é para comércio, nessa
parte, o NJ constitutivo é nulo, pois viola de forma
expressa a licença de utilização. Depois podemos
discutir o instituto da redução dos NJ só a parte
afetada pelo vício ser ineficaz, sendo os restantes
elementos do NJ eficazes.

E quid juris quando a licença de utilização diz que a
fração é para habitação, o NJ constitutivo da
propriedade horizontal nada diz e o condómino, em
vez de utilizar para habitação, utiliza como um
escritório de advocacia? Existe alguma invalidade
do NJ constitutivo? Nada há no NJ institutivo, pelo
que não se põe o problema de nulidade do mesmo.
Mas isso não invalida que não haja direitos e
deveres dos condóminos por referência à licença de
utilização (ope legis).

Atente-se no 1422º, 2., c):

É especialmente vedado aos condóminos:

a) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de
reparação, a segurança, a linha arquitetónica ou o arranjo
estético do edifício;

b) Destinar a sua fração a usos ofensivos dos bons costumes;

c) Dar-lhe uso diverso do fim a que é destinada;

d) Praticar quaisquer atos ou atividades que tenham sido
proibidos no título constitutivo ou, posteriormente, por
deliberação da assembleia de condóminos aprovada sem
oposição.

3 As obras que modifiquem a linha arquitetónica ou o
arranjo estético do edifício podem ser realizadas se para tal
se obtiver prévia autorização da assembleia de condóminos,
aprovada por maioria representativa de dois terços do valor
total do prédio.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

4 Sempre que o título constitutivo não disponha sobre o fim
de cada fração autónoma, a alteração ao seu uso carece da
autorização da assembleia de condóminos, aprovada por
maioria representativa de dois terços do valor total do prédio.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

CC | ARTIGO 1422º
(Limitações ao exercício dos direitos)
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aprovada por maioria representativa de dois terços do valor
total do prédio.

9 OUT 2018
Conceitos-chave: Posição jurídica do condómino;
regime das obras no condomínio; modificação do
título; administração das partes comuns; assembleia
de condóminos.

Posição jurídica do condómino

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

4 Sempre que o título constitutivo não disponha sobre o fim
de cada fração autónoma, a alteração ao seu uso carece da
autorização da assembleia de condóminos, aprovada por
maioria representativa de dois terços do valor total do prédio.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

O principal direito ou posição jurídica ativa é o poder
de domínio sobre a fração autónoma.

Estas limitações pressupõem a regra do domínio
exclusivo sobre a fração autónoma. A exceção
confirma a regra.
CC | ARTIGO 1422º
(Limitações no exercício dos direitos)
Quais são os direitos que assistem a cada
condómino?
1 Os condóminos, nas relações entre si, estão sujeitos, de
um modo geral, quanto às frações que exclusivamente lhes
pertencem e quanto às partes comuns, às limitações impostas
aos proprietários e aos comproprietários de coisas imóveis.

2

É especialmente vedado aos condóminos:

a) Prejudicar, quer com obras novas, quer por falta de
reparação, a segurança, a linha

(1) Domínio exclusivo sobre a fração autónoma;
(2) Direito sobre as partes comuns (em regime de
contitularidade). O que PCN gostaria aqui de realçar
é que este direito tem um caráter absoluto, erga
omnes, sendo oponível perante terceiros. A
oponibilidade erga omnes significa que qualquer
condómino tem legitimidade para reivindicar as
partes comuns de terceiros. Não é preciso o
concurso dos restantes condóminos para assim
reivindicar a coisa.

arquitetónica ou o arranjo estético do edifício;
b) Destinar a sua fração a usos ofensivos dos bons costumes;
c) Dar-lhe uso diverso do fim a que é destinada;
d) Praticar quaisquer atos ou atividades que tenham sido
proibidos no título constitutivo ou, posteriormente, por
deliberação da assembleia de condóminos aprovada sem
oposição.

3 As obras que modifiquem a linha arquitetónica ou o
arranjo estético do edifício podem ser realizadas se para tal
se obtiver prévia autorização da assembleia de condóminos,
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(3) Direito de participação (nós órgãos do
condomínio). Inclui vários elementos: direito de voto
na assembleia de condomínio, fazer-se eleger para
a administração do condomínio, impugnar as
deliberações sociais.

(4) Direito de promover reparações urgentes e
indispensáveis nas partes comuns - estas
reparações podem ser operadas sem o concurso da
vontade dos demais condóminos.

CC | ARTIGO 1427º
(Reparações indispensáveis e urgentes)

As reparações indispensáveis e urgentes nas partes comuns
do edifício podem ser levadas a efeito, na falta ou
impedimento do administrador, por iniciativa de qualquer
condómino.

CC | ARTIGO 1424º
(Encargos de conservação e fruição)

1 Salvo disposição em contrário, as despesas necessárias à
conservação e fruição das partes comuns do edifício e ao
pagamento de serviços de interesse comum são pagas pelos
condóminos em proporção do valor das suas frações.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)
CC | ARTIGO 1428º
(Destruição do edifício)

1 No caso de destruição do edifício ou de uma parte que
represente, pelo menos, três quartos do seu valor, qualquer
dos condóminos tem o direito de exigir a venda do terreno e
dos materiais, pela forma que a assembleia vier a designar.

2
Se a destruição atingir uma parte menor, pode a
assembleia deliberar, pela maioria do número dos condóminos
e do capital investido no edifício, a reconstrução deste.

3 Os condóminos que não queiram participar nas despesas
da reconstrução podem ser obrigados a alienar os seus direitos
a outros condóminos, segundo o valor entre eles acordado ou
fixado judicialmente.

4
É permitido ao alienante escolher o condómino ou
condóminos a quem a transmissão deve ser feita.

2 Porém, as despesas relativas ao pagamento de serviços de
interesse comum podem, mediante disposição do regulamento
de condomínio, aprovada sem oposição por maioria
representativa de dois terços do valor total do prédio, ficar a
cargo dos condóminos em partes iguais ou em proporção à
respetiva fruição, desde que devidamente especificadas e
justificados os critérios que determinam a sua imputação.

3 As despesas relativas aos diversos lanços de escadas ou
às partes comuns do prédio que sirvam exclusivamente algum
dos condóminos ficam a cargo dos que delas se servem.
4
Nas despesas dos ascensores só participam os
condóminos cujas frações por eles possam ser servidas.

5
Nas despesas relativas às rampas de acesso e às
plataformas elevatórias, quando colocadas nos termos do no
3 do artigo seguinte, só participam os condóminos que tiverem
procedido à referida colocação.

(Redação dada pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com
entrada em vigor 30 dias após a sua publicação.)

No 1424º, fala-se de encargos de conservação e
fruição. Este é um dever propter rem; integra-se num
direito real.
Quanto a posições jurídicas passivas, temos os arts.
1422º (v. atrás) e 1424º:
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Vamos agora ver alguns aspetos do regime da
contribuição. Estão aqui em causa as despesas
correntes. As despesas com obras e despesas
extraordinárias estão reguladas noutros artigos.

Nota: a contribuição é encontrada na proporção do
valor das frações. Se tenho uma percentagem ou
permilagem superior, contribuo com mais; se tenho
uma percentagem ou permilagem inferior, contribuo
com menos. Mas o regulamento pode estabelecer
algo diverso.

Nota 2: agora há a regra expressa do nº3, e um
corolário no nº5. Há certas despesas que só afetam
alguns condóminos. No rés-do-chão, pode não fazer
sentido despesa com elevadores.

Nota 3: é relativamente frequente que as frações
destinadas ao comércio tenham um valor inferior às
outras no título constitutivo. O objetivo disto é
diminuir as contribuições dos comerciantes.

Há ainda o dever de contribuição para despesas
com obras (1426º). Todos têm de contribuir quando
se delibera fazer estas despesas.

3 Considera-se sempre fundada a recusa, quando as obras
tenham natureza voluptuária ou não sejam proporcionadas à
importância do edifício.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

4 O condómino cuja recusa seja havida como fundada pode
a todo o tempo participar nas vantagens da inovação,
mediante o pagamento da quota correspondente às despesas
de execução e manutenção da obra.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

5 Qualquer condómino pode a todo o tempo participar nas
vantagens da colocação de plataformas elevatórias, efetuada
nos termos do no 3 do artigo anterior, mediante o pagamento
da parte que lhe compete nas despesas de execução e
manutenção da obra.

(Redação dada pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com
entrada em vigor 30 dias após a sua publicação.)

CC | ARTIGO 1426º
(Encargos com as inovações)
CC | ARTIGO 1429º
1
As despesas com as inovações ficam a cargo dos
condóminos nos termos fixados pelo artigo 1424º.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

2 Os condóminos que não tenham aprovado a inovação são
obrigados a concorrer para as respetivas despesas, salvo se a
recusa for judicialmente havida como fundada.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)
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(Seguro obrigatório)

1 É obrigatório o seguro contra o risco de incêndio do
edifício, quer quanto às frações autónomas, quer
relativamente às partes comuns.

2
O seguro deve ser celebrado pelos condóminos; o
administrador deve, no entanto, efetuá-lo quando os
condóminos o não hajam feito dentro do prazo e pelo valor
que, para o efeito, tenha sido fixado em assembleia; nesse
caso, ficará com o direito de reaver deles o respetivo prémio.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

2 Havendo pelo menos oito frações autónomas, dependem
da aprovação por maioria dos condóminos que representem
a maioria do valor total do prédio, as seguintes inovações:

(A redação do presente número e respetivas alíneas foi dada
pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com entrada em vigor
30 dias após a sua publicação.)
Há um seguro obrigatório (1429º), sendo que o DL
268/94 é um diploma avulso que regula este seguro
obrigatório. Os condóminos não costumam gostar
disto, mas é obrigatório. Do ponto de vista prático, o
que é relevante são as situações em que há vários
seguros sobrepostos.

É também frequente que os condóminos tenham
seguros pessoais, jogando-se problemas de
sobreposição de seguros.

Temos, por último, um dever de contribuição para
um fundo de reserva, que não está previsto no CC,
mas no art.º 4º do DL 268/94. Para além de um
seguro obrigatório, há um fundo de reserva para
qualquer despesa extraordinária. Os condóminos
também não costumam gostar disto, mas é a lei.

a) Colocação de ascensores;
b) Instalação de gás canalizado.

3 No caso de um dos membros do respetivo agregado
familiar ser uma pessoa com mobilidade condicionada,
qualquer condómino pode, mediante prévia comunicação
nesse sentido ao administrador e observando as normas
técnicas de acessibilidade previstas em legislação específica,
efetuar as seguintes inovações:

(A redação do presente número e respetivas alíneas foi dada
pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com entrada em vigor
30 dias após a sua publicação.)

a) Colocação de rampas de acesso;

Regime das obras no condomínio

O regime das obras no condomínio é um regime que
convoca essencialmente o 1422º (v. atrás) e o
1425º.

CC | ARTIGO 1425º
(Inovações)

b) Colocação de plataformas elevatórias, quando não exista
ascensor com porta e cabina de dimensões que permitam a
sua utilização por uma pessoa em cadeira de rodas.

4 As inovações previstas nas alíneas a) e b) do número
anterior podem ser levantadas pelos condóminos que as
tenham efetuado ou que tenham pago a parte que lhes
compete nas despesas de execução e manutenção da obra,
desde que:

(A redação do presente número e respetivas alíneas foi dada
pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com entrada em vigor
30 dias após a sua publicação.)

a) O possam fazer sem detrimento do edifício; e
1 Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as obras
que constituam inovações dependem da aprovação da maioria
dos condóminos, devendo essa maioria representar dois terços
do valor total do prédio.

(Redação dada pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com
entrada em vigor 30 dias após a sua publicação.)

b) Exista acordo entre eles.

5 Quando as inovações previstas nas alíneas a) e b) do no
3 não possam ser levantadas, o condómino terá direito a
receber o respetivo valor, calculado segundo as regras do
enriquecimento sem causa.

(Redação dada pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com
entrada em vigor 30 dias após a sua publicação.)
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6 A intenção de efetuar as inovações previstas no no 3 ou o
seu levantamento deve ser comunicada ao administrador com
15 dias de antecedência.

(Redação dada pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto, com
entrada em vigor 30 dias após a sua publicação.)

7
Nas partes comuns do edifício não são permitidas
inovações capazes de prejudicar a utilização, por parte de
algum dos condóminos, tanto das coisas próprias como das
comuns.

deliberações podem ser inválidas; pode haver
responsabilidade civil perante outros condóminos
(mesmo que for por unanimidade, então e os
condóminos que vierem a comprar uma fração,
verificando depois que há problemas de
segurança?). Por causa da eficácia real do regime
jurídico, talvez dê para haver lugar a indemnizações.

Em obras que alterem a linha arquitetónica e o
arranjo estético, há que distinguir entre obras que
acarretam prejuízo ou mera modificação. O prejuízo
é absolutamente proibido, a modificação pode
acontecer por maioria de dois terços. Saber o que é
prejuízo e o que é mera modificação pode ser uma
tarefa difícil (cabe ao juiz).

(Redação renumerada pela Lei no 32/2012, de 14 de agosto,
correspondendo ao anterior no 2.)

[1] 1422º, 2., a) [v. atrás] obras que prejudiquem a
segurança, a linha arquitetónica ou o arranjo estético
são proibidas. Parece resultar daqui que não podem,
de todo, ser aprovadas (nem por maioria absoluta,
nem por unanimidade).

[2] segunda proposição normativa: normas que
modifiquem a linha arquitetónica ou o arranjo
estético requerem maioria de dois terços. Diferenças
face à proposição normativa: já não se fala de
segurança; a lei faz uma modificação entre o
prejuízo e a modificação. O prejuízo é
absolutamente vedado; a modificação não.

Partindo da posição de Rui Vieira Miller, o confronto
1425º - 1422º, 3. é um confronto regra geral regra
especial (com o 1422º, 3. a tratar das obras
inovadoras que modificam a linha arquitetónica ou o
arranjo estético). Mas tudo isto é desnecessário,
porque a estatuição é a mesma (necessária maioria
de dois terços).

O 1422º, para o resto do mundo, também se aplica
às frações autónomas, e o 1425º apenas às partes
comuns.

Nota: as varandas são partes comuns, mas o espaço
com mesas e cadeiras é fração autónoma. Se A
coloca um exaustor muito visível, e isso prejudica o
arranjo estético, isso pode ser problemático, mesmo
que seja no espaço que é fração autónoma.

[3] falamos em dois terços do capital para a
generalidade das obras (v. 1425º).
Modificação do título

Não se deve confundir a modificação do título
(1419º) com a modificação do regulamento.
Quais os problemas
enfrentamos?

de

interpretação

que

Há que fazer a contraposição entre as duas
proposições normativas do 1422º; e o confronto
entre o 1422º, 3. e o 1425º (sendo que, nestes dois
últimos, a maioria é de dois terços).

Prejudicar a segurança é sempre absolutamente
proibido. Se a obra for feita na mesma, as
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CC | ARTIGO 1419º
(Modificação do título)

1 Sem prejuízo do disposto no no 3 do artigo 1422º-A e do
disposto em lei especial, o título constitutivo da propriedade
horizontal pode ser modificado por escritura pública ou por

documento particular autenticado, havendo acordo de todos
os condóminos.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 116/2008, de 4 de julho,
com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2009.)

2 O administrador, em representação do condomínio, pode
outorgar a escritura ou elaborar e subscrever o documento
particular a que se refere o número anterior, desde que o
acordo conste de ata assinada por todos os condóminos.

2
Para efeitos do disposto do número anterior, a
contiguidade das frações é dispensada quando se trate de
frações correspondentes a arrecadações e garagens.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 116/2008, de 4 de julho,
com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2009.)

3 A inobservância do disposto no artigo 1415º importa a
nulidade do acordo; esta nulidade pode ser declarada a
requerimento das pessoas e entidades designadas no no 2 do
artigo 1416º.

3 Não é permitida a divisão de frações em novas frações
autónomas, salvo autorização do título constitutivo ou da
assembleia de condóminos, aprovada sem qualquer oposição.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)
4
Sem prejuízo do disposto em lei especial, nos casos
previstos nos números anteriores, cabe aos condóminos que
juntaram ou cindiram as frações o poder de, por ato unilateral
constante de escritura pública ou de documento particular
autenticado, introduzir a correspondente alteração no título
constitutivo.
Unanimidade;
Escritura pública ou documento particular
autenticado.

Exceções: junção e divisão de frações autónomas
(1422º-A).

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 116/2008, de 4 de julho,
com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2009.)

5 A escritura pública ou o documento particular a que se
refere o número anterior devem ser comunicados ao
administrador no prazo de 10 dias.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 116/2008, de 4 de julho,
com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2009.)
CC | ARTIGO 1422º-A
(Junção e divisão de frações autónomas)

1 Não carece de autorização dos restantes condóminos a
junção, numa só, de duas ou mais frações do mesmo edifício,
desde que estas sejam contíguas.

Administração das partes comuns
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Órgãos administrativos: administrador e assembleia
de condóminos.

São reguladas a assembleia e o administrador. O
administrador pode ser um condómino ou um
terceiro, nomeadamente uma sociedade comercial
que se dedica à administração de condomínios.
PCN chamou a atenção para que, na prática dos
regulamentos de condomínio, surgem situações em
que há mais um órgão (algo como um conselho de
condóminos, mas isso é decidido em cada
condomínio).

Nota: o valor dos nomes jurídicos vem da lei. Os
conceitos jurídicos são parte das previsões
normativas e são absolutamente vinculativos.
Temos de distinguir os nomes e conceitos legais
daqueles que não resultam da lei. Em relação aos
primeiros, os intérpretes estão vinculados; em
relação aos segundos, há autonomia.

A primeira nota é a da legitimidade do administrador.
Tem legitimidade em relação a quê? O critério do nº1
é o das funções; o do nº 2 é o das partes comuns.
Por que é que há dois critérios diferentes? O CC está
mal desenhado.

As funções do administrador estão elencadas no
1436º.

CC | ARTIGO 1436º
(Funções do administrador)

São funções do administrador, além de outras que lhe sejam
atribuídas pela assembleia:

CC | ARTIGO 1437º
(Legitimidade do administrador)

a) Convocar a assembleia dos condóminos;
b) Elaborar o orçamento das receitas e despesas relativas a
cada ano;
c) Verificar a existência do seguro contra o risco de incêndio,
propondo à assembleia o montante do capital seguro;

1 O administrador tem legitimidade para agir em juízo, quer
contra qualquer dos condóminos, quer contra terceiro, na
execução das funções que lhe pertencem ou quando
autorizado pela assembleia.

d) Cobrar as receitas e efetuar as despesas comuns;

2 O administrador pode também ser demandado nas ações
respeitantes às partes comuns do edifício.

g) Regular o uso das coisas comuns e a prestação dos serviços
de interesse comum;

e) Exigir dos condóminos a sua quota-parte nas despesas
aprovadas;
f) Realizar os atos conservatórios dos direitos relativos aos
bens comuns;

h) Executar as deliberações da assembleia;
3 Excetuam-se as ações relativas a questões de propriedade
ou posse dos bens comuns, salvo se a assembleia atribuir para
o efeito poderes especiais ao administrador.

i) Representar o conjunto dos condóminos perante as
autoridades administrativas;
j) Prestar contas à assembleia;
l) Assegurar a execução do regulamento e das disposições
legais e administrativas relativas ao condomínio;
m) Guardar e manter todos os documentos que digam
respeito ao condomínio.

O administrador, nos termos do 1437º, tem
legitimidade processual. Para além de legitimidade
ativa, tem também legitimidade passiva em relação
às ações respeitantes às partes comuns. O que se
retira daqui é que, em determinadas circunstâncias,
o administrador tem legitimidade processual,
atuando em representação do condomínio.
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(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

1431º - convocação pelo administrador, e, como
válvula de escape, convocação por condóminos que
representem 25% do capital investido.

CC | ARTIGO 1438º
(Recurso dos atos do administrador)

CC | ARTIGO 1432º
Dos atos do administrador cabe recurso para a assembleia, a
qual pode neste caso ser convocada pelo condómino
recorrente.

(Convocação e funcionamento da assembleia)

1 A assembleia é convocada por meio de carta registada,
enviada com 10 dias de antecedência, ou mediante aviso
convocatório feito com a mesma antecedência, desde que haja
recibo de receção assinado pelos condóminos.
1438º - dos atos do administrador cabe recurso para
a assembleia. Não há competências próprias
exclusivas do administrador; a assembleia pode
avocar.

Assembleia de condóminos

2 A convocatória deve indicar o dia, hora, local e ordem de
trabalhos da reunião e informar sobre os assuntos cujas
deliberações só podem ser aprovadas por unanimidade dos
votos.

3 As deliberações são tomadas, salvo disposição especial,
por maioria dos votos representativos do capital investido.

(Assembleia dos condóminos)

4 Se não comparecer o número de condóminos suficiente
para se obter vencimento e na convocatória não tiver sido
desde logo fixada outra data, considera-se convocada nova
reunião para uma semana depois, na mesma hora e local,
podendo neste caso a assembleia deliberar por maioria de
votos dos condóminos presentes, desde que estes
representem, pelo menos, um quarto do valor total do prédio.

1 A assembleia reúne-se na primeira quinzena de janeiro,
mediante convocação do administrador, para discussão e
aprovação das contas respeitantes ao último ano e aprovação
do orçamento das despesas a efetuar durante o ano.

5
As deliberações que careçam de ser aprovadas por
unanimidade dos votos podem ser aprovadas por
unanimidade dos condóminos presentes desde que estes
representem, pelo menos, dois terços do capital investido, sob
condição de aprovação da deliberação pelos condóminos
ausentes, nos termos dos números seguintes.

2 A assembleia também reunirá quando for convocada pelo
administrador, ou por condóminos que representem, pelo
menos, vinte e cinco por cento do capital investido.

6
As deliberações têm de ser comunicadas a todos os
condóminos ausentes, por carta registada com aviso de
receção, no prazo de 30 dias.

3
Os condóminos podem fazer-se representar por
procurador.

7 Os condóminos têm 90 dias após a receção da carta
referida no número anterior para comunicar, por escrito, à
assembleia de condóminos o seu assentimento ou a sua
discordância.

CC | ARTIGO 1431º
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8 O silêncio dos condóminos deve ser considerado como
aprovação da deliberação comunicada nos termos do nº 6.

9 Os condóminos não residentes devem comunicar, por
escrito, ao administrador o seu domicílio ou o do seu
representante.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

1432º, 3. - voto em função da participação no capital.
O voto não é por cabeça; não é uma democracia, em
que cada pessoa tem um voto. Quem tem mais
permilagem tem um peso de voto superior.

10 OUT 2018
Conceitos-chave: Convocatórias; impugnação das
deliberações; natureza jurídica do condomínio;
outras formas de organização da propriedade
coletiva privada sobre edifícios; registo predial; fins
e objeto do registo predial; princípios orgânicos do
sistema português de registo predial; princípios
funcionais do sistema português de registo predial.

Na assembleia de condóminos, o voto é apurado em
função da participação no capital / permilagem, tal
como definida no título constitutivo. Geralmente, a
permilagem está associada à área da fração
autónoma, mas não necessariamente.

1 A assembleia é convocada por meio de carta registada,
enviada com 10 dias de antecedência, ou mediante aviso
convocatório feito com a mesma antecedência, desde que haja
recibo de receção assinado pelos condóminos.

2 A convocatória deve indicar o dia, hora, local e ordem de
trabalhos da reunião e informar sobre os assuntos cujas
deliberações só podem ser aprovadas por unanimidade dos
votos.

3 As deliberações são tomadas, salvo disposição especial,
por maioria dos votos representativos do capital investido.

4 Se não comparecer o número de condóminos suficiente
para se obter vencimento e na convocatória não tiver sido
desde logo fixada outra data, considera-se convocada nova
reunião para uma semana depois, na mesma hora e local,
podendo neste caso a assembleia deliberar por maioria de
votos dos condóminos presentes, desde que estes
representem, pelo menos, um quarto do valor total do prédio.

5
As deliberações que careçam de ser aprovadas por
unanimidade dos votos podem ser aprovadas por
unanimidade dos condóminos presentes desde que estes
representem, pelo menos, dois terços do capital investido, sob
condição de aprovação da deliberação pelos condóminos
ausentes, nos termos dos números seguintes.

6
As deliberações têm de ser comunicadas a todos os
condóminos ausentes, por carta registada com aviso de
receção, no prazo de 30 dias.

7 Os condóminos têm 90 dias após a receção da carta
referida no número anterior para comunicar, por escrito, à
assembleia de condóminos o seu assentimento ou a sua
discordância.

8 O silêncio dos condóminos deve ser considerado como
aprovação da deliberação comunicada nos termos do no 6.

Convocatórias

CC | ARTIGO 1432º
(Convocação e funcionamento da assembleia)
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9 Os condóminos não residentes devem comunicar, por
escrito, ao administrador o seu domicílio ou o do seu
representante.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

quóruns deliberativos e constitutivos, isso poderá
causar paralisações.
Na convocatória, devem ser indicados a hora e o
local, bem como a ordem de trabalhos. Se não
aparecer o número de condóminos suficiente, é
convocada uma nova reunião para uma semana
depois. Mas o que é frequente é ser fixada outra data.
Também e
ser no mesmo dia, a outra hora esta última prática
é absolutamente ilegal.

Impugnação das deliberações

CC | ARTIGO 1433º
Há, depois, que olhar à questão do quórum. Há uma
distinção entre:

Quórum constitutivo: é a maioria
necessária ao funcionamento de uma
assembleia com uma dada ordem de
trabalhos.
Quórum deliberativo: é a maioria
necessária para votar favoravelmente uma
concreta deliberação.

Salvo disposição especial, as deliberações são
aprovadas por maioria dos votos representativos do
capital investido (v. 1432º, 3.). Estamos a falar aqui
de quórum deliberativo. Só pontualmente, quando a
lei exige outra maioria, é que o quórum deliberativo
é superior. Na prática, a unanimidade funciona como

No 1432º, 4., diz-se que, numa segunda
convocatória, o quórum deliberativo já é mais
reduzido. Na primeira convocatória, tenho de ter um
quórum deliberativo de maioria do capital (501 ).
Numa segunda convocatória, não se exige o mesmo
quórum deliberativo, mas apenas a maioria dos
votos dos condóminos presentes, desde que
representem pelo menos um quarto do valor total do
prédio. O quórum deliberativo é encontrado, aqui,
através de dois requisitos: i) a maioria dos votos dos
presentes e ii) pelo menos um quarto do valor total
do prédio. Estas normas estabelecem quóruns
deliberativos;
mas,
tacitamente,
também
estabelecem quóruns constitutivos. Se no início da
primeira convocatória não estiver presente a maior
parte do capital investido, não há deliberações sobre
qualquer matéria (implicitamente há um quórum
constitutivo); na segunda convocatória, também há
um quórum constitutivo implícito de um quarto do
valor do prédio.

(Impugnação das deliberações)

1
As deliberações da assembleia contrárias à lei ou a
regulamentos anteriormente aprovados são anuláveis a
requerimento de qualquer condómino que as não tenha
aprovado.

2 No prazo de 10 dias contado da deliberação, para os
condóminos presentes, ou contado da sua comunicação, para
os condóminos ausentes, pode ser exigida ao administrador a
convocação de uma assembleia extraordinária, a ter lugar no
prazo de 20 dias, para revogação das deliberações inválidas
ou ineficazes.

3 No prazo de 30 dias contado nos termos do número
anterior, pode qualquer condómino sujeitar a deliberação a
um centro de arbitragem.

4 O direito de propor a ação de anulação caduca no prazo
de 20 dias contados sobre a deliberação da assembleia
extraordinária ou, caso esta não tenha sido solicitada, no
prazo de 60 dias sobre a data da deliberação.

5 Pode também ser requerida a suspensão das deliberações
nos termos da lei de processo.

6 A representação judiciária dos condóminos contra quem
são propostas as ações compete ao administrador ou à pessoa
que a assembleia designar para esse efeito.

(Redação dada pelo Decreto-Lei no 267/94, de 25 de
outubro.)

Nota: relativamente aos condomínios de grande
dimensão, com mais de 100 condóminos, as
pessoas coletivas (rudimentares) mais próximas são
as sociedades anónimas, onde quase ninguém vai
às AGs. Se há grandes exigências ao nível dos
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O prazo relevante de impugnação é o de 60 dias.
Mas o mais importante aqui, do ponto de vista
teórico, é chamar a atenção para o vício em causa
ser a anulabilidade.

Qualquer ilícito produz a anulabilidade, o que joga
mal com a teoria geral do NJ e das deliberações (que
hoje se considera serem uma modalidade de NJ, ao
contrário do que certas teorias organicistas
sustentavam). Na teoria do NJ e na teoria das
deliberações, é frequente a distinção entre as
invalidades absolutas e as invalidades relativas
(entre a nulidade e a anulabilidade). Um critério
básico é o da distinção entre violação de normas
injuntivas e normas supletivas ou de regras não
legais (contratuais ou estatutárias) umas seriam
nulas, as outras seriam anuláveis. Aqui, o CC fala
em anulabilidade, e não em nulidade. Mas deve
considerar-se que, no caso de violação de normas
injuntivas, o vício é a nulidade.

CC | ARTIGO 294º
(Negócios celebrados contra a lei)

Os negócios celebrados contra disposição legal de caráter
imperativo são nulos, salvo nos casos em que outra solução
resulte da lei.

Nota: o regime dos direitos reais é um regime
marcado pela oponibilidade erga omnes e pelo
confronto com terceiros. Por isso, em grande medida,
é um regime injuntivo porque a delimitação dos
direitos reais convoca não só o interesse do titular
do direito real como o confronto do seu interesse
com titulares de outros direitos reais e terceiros em
geral. Não é difícil ao intérprete descobrir que dadas
regras são regras injuntivas.

O regime da assembleia de condóminos e da
convocação é pouco detalhado. O mesmo se passa
com aquilo que estudámos em Direito das Pessoas
e da Família. Qual é o único lugar do OJ que tem
normas mais detalhadas sobre o funcionamento dos
órgãos? O Código das Sociedades Comerciais,
sobretudo a parte relativa a sociedades anónimas.
Há uma tendência para usar a analogia aqui.
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Natureza jurídica do condomínio

Notas breves: o condomínio não tem personalidade
jurídica, mas tem personalidade judiciária. As
associações têm PJ, as fundações têm PJ, o Estado
tem PJ, mas outros entes não têm por exemplo, a
sociedade civil e o condomínio. Esta atribuição de
PJ opera uma analogia de determinadas entidades
idealizadas / subjetividades jurídico-normativas com
os seres humanos. Está a permitir-se que essas
entidades abstratas sejam centros de imputação de
normas jurídicas. Como sabemos, uma pessoa é um
centro de imputação dos efeitos de normas jurídicas.
Hoje em dia, é predominante dizer que o direito é
essencialmente um conjunto de normas. E a teoria
do direito prevalecente é uma teoria baseada em
pressupostos normativistas. Em teoria do direito, a
descoberta das pessoas jurídicas/coletivas é feita
por referência às normas jurídicas (e veja-se que
nem sempre as normas jurídicas consideraram que
todos os seres humanos seriam pessoas jurídicas).

associaç
porque pode haver normas que não atribuam PJ em
termos absolutos, mas atribuam os seus concretos
efeitos jurídicos a uma entidade subjetiva distinta do
Joaquim ou do António. É o que se passa com o
condomínio. Não é atribuída PJ plena ao
condomínio, mas para certos efeitos (certos direitos,
deveres, poderes, sujeições) o titular é uma
condomínio. Quem deve não é o conjunto dos
condóminos, mas o condomínio. Temos de distinguir
as situações em que as normas atribuem PJ plena
para todo e qualquer efeito jurídico das situações em
que há PJ rudimentar em que, apesar de não haver
PJ plena, há direitos e deveres atribuídos a uma
subjetividade jurídica distinta dos seres humanos.

Outras formas de organização da propriedade
coletiva privada sobre edifícios

Falamos de cooperativas de habitação e do DRHP
(direito real de habitação periódica). É possível
também utilizar esquemas contratuais para
estabelecer coisas semelhantes à propriedade
horizontal, mas sem conteúdo real
por ex.,
contratos de sociedade mediante os quais os
diferentes apartamentos são usados por diferentes
pessoas ao abrigo de contratos obrigacionais (sem
oponibilidade erga omnes).

Registo predial

O registo predial é um registo sobre imóveis, sendo
aqui abordado a propósito da propriedade sobre
imóveis.

Nota introdutória: o tema dos registos releva não
apenas dos direitos reais, mas de todo o tipo de SJ
ativas. Existe registo comercial, existe registo de
valores mobiliários e instrumentos financeiros. A
generalidade dos bens de maior valor não apenas
a propriedade fundiária sobre imóveis, mas a
generalidade da propriedade de bens de valor está
sujeita a registo. Hoje em dia, a riqueza está menos
nos imóveis e mais nas ações das empresas e nos
instrumentos financeiros.

Comecemos com uma ligeira evolução histórica. O
registo predial está associado à necessidade de
publicitar as hipotecas (para atribuir segurança e
certeza ao crédito bancário hipotecário). Com o
passar dos tempos, as regras de proteção das
hipotecas foram alargadas, e a publicidade deixou
de ser apenas da hipoteca, mas de todos os direitos
reais (sobre coisas corpóreas e com oponibilidade
erga omnes
R
uma análise crítica sobre as vantagens das reformas
jurídicas, e referiu-se às hipotecas, dizendo que é
necessária segurança para os credores e os
compradores, pois isso contribui para o
desenvolvimento económico. Atualmente, os países
mais desenvolvidos têm registo predial. Nas
transações económicas, se não há registo predial,
há risco de comprar gato por lebre. Se não há
segurança nas transações, é mais difícil haver
desenvolvimento económico.

A regulamentação do registo predial não se encontra
no CC, mas num código autónomo - o Código do
Registo Predial. As normas do CC nem sempre

utópica, cuja ideia é ter uma cartografia de todo o
território e identificar as diversas parcelas que
pertencem a uma ou outra pessoa, para poder haver
uma gestão do ordenamento do território.
Idealmente, devíamos ter uma única base de dados.
Mas isso é difícil de implementar, implicando custos
e necessidades.

A principal dificuldade é cruzamento do cadastro
com as outras bases de dados. Isto porque o
cadastro é baseado numa análise cartográfica e
topográfica do território, através de satélites. É uma
imagem milimétrica dos contornos do território
nacional. Com isso, seria possível estabelecer com
precisão as estremas; mas isso nunca foi feito. No
registo predial, há uma descrição textual. Se
somarmos a área agregada de todos os prédios
descritos no registo predial, teríamos dois territórios
nacionais. A informação que consta do registo
predial sobre a descrição dos prédios é exagerada e
desconforme com a realidade. Nunca caberia numa
cartografia. O passo seguinte desejado por Adam
Smith é que o registo dos direitos sobre imóveis
passasse a ser um registo com precisão cartográfica.

Fins e objeto do registo predial

O fim é a publicidade (v. art.º 1º CRPredial) à
situação jurídica dos prédios. Este fim convoca
várias funções:

1 - Efeito transmissivo ou constitutivo
em
determinados casos (raros), é através da inscrição
registal que se transmitem efeitos reais.

2
Efeito enunciativo
dá mera publicidade a
efeitos jurídico-reais que já ocorreram anteriormente.

Predial.

A primeira lei hipotecária é de 1836, e depois houve
uma confusão de alterações legislativas. O primeiro
CRPredial foi de 1928; o atual é de 1984, tendo tido
inúmeras revisões, a principal delas sido em 2008.

Registo predial significa publicidade de direitos
privados sobre prédios. Outros registos públicos
sobre imóveis há: para além do registo predial,
temos as matrizes prediais e o cadastro predial. As
matrizes prediais têm a ver com o direito fiscal e o
cumprimento das obrigações tributárias. O cadastro
predial tem a ver com a cartografia e o ordenamento
do território. O que está em causa no registo predial
são as disputas sobre quem tem um direito sobre um

3 Condição de oponibilidade perante terceiros
meio caminho entre o que vimos. Neste caso, a
inscrição no registo é condição da oponibilidade
perante terceiros. Vimos que os direitos reais têm
um lado interno e um lado externo. O que nos diz
esta função é que o efeito externo surge com a
inscrição no registo predial; até lá, só há um efeito
interno.

Estas três funções são visíveis no CRPredial.
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(Finalidade [Descrições])
O objeto do registo predial não são efeitos jurídicos,
mas sim factos jurídicos. Mas atenção: falamos de
factos jurídicos geradores de efeitos jurídico-reais.
Os factos suscetíveis de registo são descritos por
efeito aos seus efeitos jurídico-reais, não obstante o
objeto da inscrição serem os factos.

1 - A descrição tem por fim a identificação física, económica e
fiscal dos prédios.

2 - De cada prédio é feita uma descrição distinta.

Princípios orgânicos do sistema português de
registo predial

3 - No seguimento da descrição do prédio são lançadas as
inscrições ou as correspondentes cotas de referência.

São princípios orgânicos do nosso sistema de
registo predial os seguintes:

4 - Sempre que se cancelem ou caduquem as inscrições
correspondentes, ou se transfiram os seus efeitos mediante
novo registo, as inscrições ou as cotas de referência devem
publicitar que a informação deixou de estar em vigor.

(1) Caráter estatal;
(2) Base real;
(3) Princípio da descentralização.
As inscrições de factos com eficácia real são feitas
por referência a esta descrição.

1

CARÁTER ESTATAL

Quem faz o registo predial são entidades estatais
as conservatórias do registo predial. O regime não
só é público, como tem caráter estatal, sendo feito
pelo Estado.

Quando é necessário alterar a descrição física do
prédio, há os averbamentos e as anotações. Depois,
para além da descrição, há as inscrições dos factos
com eficácia jurídico-real.

3
2

BASE REAL

O registo é organizado em função dos prédios, e não
das pessoas. O critério são os prédios; o registo é
como que uma ficha descritiva de um prédio.
Noutros quadrantes que não o português, os
registos têm uma base pessoal: é o tio Joaquim que
está inscrito na base de dados, e depois temos um
elenco de prédios do tio Joaquim.

Para cada prédio, há uma ficha com a descrição
física, económica e fiscal.

CRPredial | ARTIGO 79º
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PRINCÍPIO DA DESCENTRALIZAÇÃO

No nosso país, existe uma conservatória por cada
circunscrição
territorial.
Até
2008,
cada
conservatória tinha competência exclusiva para
praticar os atos de registo relativos à sua
circunscrição territorial. Se alguém quisesse fazer a
compra e venda de um prédio em Fornes de
Algodres, tinha de fazer o registo em Fornos de
Algodres. Hoje já não é assim. A base de dados é
nacional, apesar de o prédio ser de Fornos de
Algodres. Os atos da conservatória do registo
predial podem ser praticados por qualquer
conservatória. O pedido entra de forma centralizada
na base de dados global e o sistema verifica qual a
conservatória mais adequada para tratar do assunto.
Moral da história: a descentralização é formal.
Temos diferentes circunscrições, mas uma base de
dados nacional e uma competência dos
conservadores aleatória a
nível nacional.
Materialmente, o regime é centralizado.

Princípios funcionais do sistema português

Podemos apontar os seguintes princípios funcionais
quanto ao registo predial:

(1) Princípio da obrigatoriedade;
(2) Princípio da oficiosidade;

v) A promessa de alienação ou oneração, os pactos de
preferência e a disposição testamentária de preferência, se
lhes tiver sido atribuída eficácia real.

b) As acções, decisões e providências, referidas no artigo 3.º,
salvo as acções de impugnação pauliana e os procedimentos
mencionados na alínea d) do n.º 1 do mesmo artigo;

c) [Revogada].

(3) Princípio da tipicidade;
(4) Princípio da legalidade;
(5) Princípio do trato sucessivo;

2 - O registo da providência cautelar não é obrigatório se já
se encontrar pedido o registo da acção principal.

(6) Princípio da prioridade.

CRPredial | ARTIGO 8º-B
(Sujeitos da obrigação de registar)
1

PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE

CRPredial | ARTIGO 8º-A
(Obrigatoriedade do registo)

1 - É obrigatório submeter a registo:

a) Os factos referidos no artigo 2.º, excepto:

i) Quando devam ingressar provisoriamente por natureza no
registo, nos termos do n.º 1 do artigo 92.º;

ii) Quando se trate de aquisição sem determinação de parte
ou direito;

iii) Aqueles que incidam sobre direitos de algum ou alguns dos
titulares da inscrição de bens integrados em herança indivisa;

iv) A constituição de hipoteca e o seu cancelamento, neste
último caso se efetuado com base em documento de que
conste o consentimento do credor;

1 - Salvo o disposto no n.º 3, devem promover o registo dos
factos obrigatoriamente a ele sujeitos as entidades que
celebrem a escritura pública, autentiquem os documentos
particulares ou reconheçam as assinaturas neles apostas ou,
quando tais entidades não intervenham, os sujeitos ativos do
facto sujeito a registo.

2 - [Revogado].

3 - Estão ainda obrigados a promover o registo:

a) Os tribunais no que respeita às ações, às decisões e a outros
procedimentos e providências ou atos judiciais;

b) O Ministério Público, no que respeita às apreensões em
processo penal que tenha autorizado, ordenado ou validado,
e quando, em processo de inventário, for adjudicado a incapaz
ou ausente em parte incerta qualquer direito sobre imóveis;

c) Os agentes de execução, ou o oficial de justiça que realize
diligências próprias do agente de execução, quanto ao registo
das penhoras, e os administradores judiciais, quanto ao registo
da declaração de insolvência.

4 - [Revogado].
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5 - A obrigação de pedir o registo cessa no caso de este se
mostrar promovido por qualquer outra entidade que tenha
legitimidade.

A instância é a relação jurídica procedimental do
particular com o conservador; até que o particular
fosse ter com o conservador, este
Foi assim até 2008. A partir de 2008, passou a
dominar o princípio da oficiosidade.

6 - [Revogado].

7 - [Revogado].

Note-se que os particulares continuam a ter
legitimidade para solicitarem o registo (e
obrigatoriedade indireta).

3 - PRINCÍPIO DA TIPICIDADE
Dentro do princípio da obrigatoriedade, distinguimos
uma obrigatoriedade direta e uma obrigatoriedade
indireta.

O princípio da tipicidade significa que apenas estão
sujeitos a registo os factos tipificados na lei. Há um
numerus clausus dos factos sujeitos a registo.

Quais
- B? Os
notários, mas não só (por ex., os tribunais, quando
têm de promover o registo). Esta obrigatoriedade é
direta.

Como é que estes factos são tipificados? São-no por
referência aos seus efeitos jurídico-reais. Estão
tipificados nos arts. 2º e 3º do CRPredial.

O que é a obrigatoriedade indireta? Significa um
ónus jurídico; incide sobre os interessados
os
particulares que têm direitos reais. Por que é que em
relação dessas pessoas há um ónus? Eles não
estão na lista do 8º-B, e não têm o poder de registar
os factos geradores de efeitos reais. Se for
comprador, não tenho de registar; mas se não
registar, não tenho a segurança, a publicidade e a
oponibilidade erga omnes do registo predial. O facto
de registar atribui vantagens ao comprador. A
solução é não ter uma obrigatoriedade direta, mas
se fizer o registo tenho vantagens (e se não fizer
posso ter desvantagens). Um ónus jurídico é
precisamente o poder atuar juridicamente para ter
uma vantagem ou afastar uma desvantagem. Não
há
um comando,
uma imposição,
uma
obrigatoriedade.

CRPredial | ARTIGO 2º

Em princípio, se o notário agir bem, a
obrigatoriedade direta toma conta do recado. Mas se
a obrigatoriedade direta falhar, pode ser importante
a obrigatoriedade indireta. Um advogado deve estar
atento a isto.

(Factos sujeitos a registo)

1 - Estão sujeitos a registo:

a) Os factos jurídicos que determinem a constituição, o
reconhecimento, a aquisição ou a modificação dos direitos de
propriedade, usufruto, uso e habitação, superfície ou servidão;
b) Os factos jurídicos que determinem a constituição ou a
modificação da propriedade horizontal e do direito de
habitação periódica;
c) Os factos jurídicos confirmativos de convenções anuláveis ou
resolúveis que tenham por objecto os direitos mencionados na
alínea a);
d) As operações de transformação fundiária resultantes de
loteamento, de estruturação de compropriedade e de
reparcelamento, bem como as respectivas alterações;
e) A mera posse;

2 - PRINCÍPIO DA OFICISIODIDADE

O princípio da oficiosidade opõe-se ao princípio da
instância, que diz que tem de haver iniciativa dos
particulares.
O
conservador
recebe
uma
comunicação oficiosa e promove a inscrição registal.
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f) A promessa de alienação ou oneração, os pactos de
preferência e a disposição testamentária de preferência, se
lhes tiver sido atribuída eficácia real, bem como a cessão da
posição contratual emergente desses factos;
g) A cessão de bens aos credores;

h) A hipoteca, a sua cessão ou modificação, a cessão do grau
de prioridade do respectivo registo e a consignação de
rendimentos;
i) A transmissão de créditos garantidos por hipoteca ou
consignação de rendimentos, quando importe transmissão de
garantia;
j) A afectação de imóveis ao caucionamento das reservas
técnicas das companhias de seguros, bem como ao
caucionamento da responsabilidade das entidades patronais;
l) A locação financeira e as suas transmissões;
m) O arrendamento por mais de 6 anos e as suas
transmissões ou sublocações, exceptuado o arrendamento
rural;
n) A penhora e a declaração de insolvência;
o) O penhor, a penhora, o arresto e o arrolamento de créditos
garantidos por hipoteca ou consignação de rendimentos e
quaisquer outros actos ou providências que incidam sobre os
mesmos créditos;
p) A apreensão em processo penal;
q) A constituição do apanágio e as suas alterações;

(Ações, decisões, procedimentos e providências sujeitos
a registo)

1 - Estão igualmente sujeitos a registo:

a) As acções que tenham por fim, principal ou acessório, o
reconhecimento, a constituição, a modificação ou a extinção
de algum dos direitos referidos no artigo anterior, bem como
as acções de impugnação pauliana;
b) As acções que tenham por fim, principal ou acessório, a
reforma, a declaração de nulidade ou a anulação de um
registo ou do seu cancelamento;
c) As decisões finais das acções referidas nas alíneas
anteriores, logo que transitem em julgado.
d) Os procedimentos que tenham por fim o decretamento do
arresto e do arrolamento, bem como de quaisquer outras
providências que afectem a livre disposição de bens;
e) As providências decretadas nos procedimentos referidos na
alínea anterior.

r) O ónus de eventual redução das doações sujeitas a colação;
s) O ónus de casa de renda limitada ou de renda económica
sobre os prédios assim classificados;
t) O ónus de pagamento das anuidades previstas nos casos de
obras de fomento agrícola;

2 - (Revogado).

3 - (Revogado).

u) A renúncia à indemnização, em caso de eventual
expropriação, pelo aumento do valor resultante de obras
realizadas em imóveis situados nas zonas marginais das
estradas nacionais ou abrangidos por planos de
melhoramentos municipais;
v) Quaisquer outras restrições ao direito de propriedade,
quaisquer outros encargos e quaisquer outros factos sujeitos
por lei a registo;
x) A concessão em bens do domínio público e as suas
transmissões, quando sobre o direito concedido se pretenda
registar hipoteca;
z) Os factos jurídicos que importem a extinção de direitos,
ónus ou encargos registados.
aa) O título constitutivo do empreendimento turístico e suas
alterações.

4

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

O princípio da legalidade quer dizer que o
conservador faz uma apreciação da legalidade, e
tem o poder-dever de recusar os pedidos de registo
desconformes com a lei. O conservador tem uma
função de controlo da legalidade. Esse controlo da
legalidade é um controlo quer formal, quer
substancial: verifica não apenas a identidade do
prédio, a legitimidade dos interessados e a
regularidade formal dos títulos, mas também a
validade substancial dos atos neles contidos.

2 - O disposto na alínea a) do número anterior não abrange
a comunicabilidade de bens resultante do regime matrimonial.
Distingue-se aqui entre um sistema da mera
transcrição e um sistema do controlo ou
homologação:

CRPredial | ARTIGO 3º

Sistema
da
mera
transcrição:
o
conservador recebe a informação, não
controla a legalidade e nem sequer
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transcreve para a base de dados. Em rigor,
não existe aí uma base de dados; é um
mero depósito de títulos. Isto não acontece
no registo predial, mas acontece no registo
comercial de cessão de quotas.

Sistema do controlo ou homologação: o
conservador recebe a informação e
transcreve-a a para a base de dados,
sendo que só há transcrição para a base de
dados se houver legalidade. É o que se
passa no nosso registo predial.

1 - O registo definitivo de constituição de encargos por negócio
jurídico depende da prévia inscrição dos bens em nome de
quem os onera.

2 - O registo definitivo de aquisição de direitos depende da
prévia inscrição dos bens em nome de quem os transmite,
quando o documento comprovativo do direito do transmitente
não tiver sido apresentado perante o serviço de registo.

3 - A inscrição prévia referida no número anterior é sempre
dispensada no registo de aquisição com base em partilha.
5

PRINCÍPIO DO TRATO SUCESSIVO

De acordo com o princípio do trato sucessivo, a
realização de cada registo de aquisição ou oneração
de um prédio depende de registo prévio de aquisição
pelo transmitente ao onerante.

Temos de distinguir as situações em que se
transmite o direito daquelas nas quais surgem
onerações. As situações de oneração são aquelas
em que se constituem direitos reais de garantia ou
direitos reais menores (ficando o direito real limitado
no seu conteúdo).

Para que possa haver transmissão ou oneração a
favor do adquirente, terá de estar previamente
inscrita no registo predial uma situação que dê
legitimidade para tal ao transmitente ou alienante.
Se há uma venda de A a B, então B só pode registar
se houver um registo a favor de A; e se depois B
vender a C, só pode haver transmissão para C se
houver um registo prévio a favor de B. Assim se
assegura o trato sucessivo.

Isto está relacionado com o registo predial: a
conservadora só vai aceitar a inscrição dos registos
se estes forem legais, ou seja, se estiverem de
acordo com as regras do CC e do CRPredial.

Olhe-se à letra do 34º, 1. do CRPredial:

4 - No caso de existir sobre os bens registo de aquisição ou
reconhecimento de direito suscetível de ser transmitido ou de
mera posse, é necessária a intervenção do respetivo titular
para poder ser lavrada nova inscrição definitiva, salvo se o
facto for consequência de outro anteriormente inscrito.

CRPredial | ARTIGO 9º
Legitimação de direitos sobre imóveis

1 - Os factos de que resulte transmissão de direitos ou
constituição de encargos sobre imóveis não podem ser
titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a
favor da pessoa de quem se adquire o direito ou contra a qual
se constitui o encargo.

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior:

a) A partilha, a expropriação, a venda executiva, a penhora, o
arresto, a apreensão em processo penal, a declaração de
insolvência e outras providências ou atos que afetem a livre
disposição dos imóveis;
b) Os atos de transmissão ou oneração praticados por quem
tenha adquirido no mesmo dia os bens transmitidos ou
onerados;

CRPredial | ARTIGO 34º
(Princípio do trato sucessivo)
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c) Os casos de urgência devidamente justificada por perigo de
vida dos outorgantes.

CRPredial | ARTIGO 119º
3 - Tratando-se de prédio situado em área onde não tenha
vigorado o registo obrigatório, o primeiro ato de transmissão
posterior a 1 de outubro de 1984 pode ser titulado sem a
exigência prevista no n.º 1, se for exibido documento
comprovativo, ou feita justificação simultânea, do direito da
pessoa de quem se adquire.

Do art.º 9º resulta que B só pode celebrar uma venda
(indo ao notário e fazendo a escritura) se estiver a
seu favor a propriedade no registo predial. A norma
do 9º não é, em rigor, dirigida à conservadora do
registo predial, mas sim ao notário. O que esta
norma diz é que o notário só celebra escrituras
públicas se estiver registada a propriedade a favor
do alienante.

A regra do 34º admite exceções. Há dadas
inscrições registais que fogem ao trato sucessivo.
Quais?

Registo de ações judiciais;
Penhora, arresto e apreensão insolvencial;

Justificação notarial e justificação pelo
conservador.

(Suprimento em caso de arresto, penhora ou declaração de
insolvência)

1 - Havendo registo provisório de arresto, penhora ou de
declaração de insolvência sobre os bens inscritos a favor de
pessoa diversa do requerido, executado ou insolvente, deve
efectuar-se no respectivo processo a citação do titular inscrito
para declarar, no prazo de 10 dias, se o prédio ou direito lhe
pertence.

2 - No caso de ausência ou falecimento do titular da inscrição
deve fazer-se a citação deste ou dos seus herdeiros,
independentemente de habilitação, afixando-se editais pelo
prazo de 30 dias na sede da junta de freguesia da área da
situação dos prédios.

3 - Se o citado declarar que os bens lhe não pertencem ou
não fizer nenhuma declaração, o tribunal ou o agente de
execução comunica o facto ao serviço de registo para
conversão oficiosa do registo.
4 - Se o citado declarar que os bens lhe pertencem, o juiz
remete os interessados para os meios processuais comuns, e
aquele facto é igualmente comunicado, bem como a data da
notificação da declaração para ser anotada no registo.

5 - O registo da acção declarativa na vigência do registo
provisório é anotado neste e prorroga o respectivo prazo até
que seja cancelado o registo da acção.

6 - No caso de procedência da acção, deve o interessado pedir
a conversão do registo no prazo de 10 dias a contar do
trânsito em julgado.
Olhemos, em primeiro lugar, à exceção da penhora.

Imagine-se que B transmitira a propriedade a C, mas
esta transmissão não havia ainda sido objeto de
inscrição no registo predial. Se seguíssemos o
princípio do trato sucessivo, teria primeiro de haver
esta inscrição para que houvesse penhora pelo
banco. Abre-se, porém, aqui uma exceção: a
conservadora vai aceitar uma penhora a favor do
banco X, tendo como executado C, ainda que a
transmissão de B para C não tenha ainda sido
registada.

Se estamos perante uma exceção ao trato
sucessivo, o procedimento é o do 119º. A
conservadora cita oficiosamente B para que este
diga ou que a propriedade é sua, ou que houve
transmissão para C e a penhora foi bem feita. Se a
penhora foi bem feita, o conservador sara tudo isto.
Mas se B se opuser, temos uma situação sujeita a
contencioso.

Veja-se que, se B se opuser, o registo provisório da
penhora a favor de X continua enquanto vão todos a
tribunal. Se este mecanismo não existisse, os
credores não poderiam penhorar com eficácia,
porque bastaria C não registar para os seus
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credores não o poderem atacar. C ficaria imune à
penhora.

Do ponto de vista sociológico, na maioria dos casos,
bancos não abusam das inscrições provisórias. Mas
imagine-se que X é o burlão. Pondo uma ação
executiva sem base legal, procede ao registo da
penhora e B ainda é proprietário, não tendo
transmitido a propriedade a ninguém: nesta
situação, B pode sair prejudicado. A consequência
prática é um litígio nos meios comuns. No final,
prova-se que B tinha razão, e o registo da penhora
nunca se torna um registo definitivo. Porém,
enquanto se discute isto nos meios comuns, B terá
muita dificuldade em vender a propriedade
ninguém quererá comprá-la enquanto se discute em
tribunal se ela está ou não onerada.

Mas note-se que os credores burlões são menos
patológicos, em Portugal, do que os devedores
relapsos.

Outra exceção ao princípio do trato sucessivo é o
registo de ações.

Veja-se o art.º 3º do CRPredial:

CRPredial | ARTIGO 3º
(Ações, decisões, procedimentos e providências sujeitos
a registo)

d) Os procedimentos que tenham por fim o decretamento do
arresto e do arrolamento, bem como de quaisquer outras
providências que afectem a livre disposição de bens;
e) As providências decretadas nos procedimentos referidos na
alínea anterior.

2 - (Revogado).

3 - (Revogado).

As ações judiciais são objeto de registo predial. Já
não se regista uma penhora, mas uma ação judicial.
Também se regista a sentença, mas, em primeiro
lugar, regista-se a petição inicial. Não vigora aqui o
trato sucessivo. É possível dizer que o registo é em
nome de B, mas há uma interposição de pessoas -deentre o verdadeiro proprietário e
C.

Imagine-se que tenho um crédito sobre C, e este
anda a dissipar bens. Ponho uma ação de
impugnação pauliana contra C, mas a maioria dos
bens de C já estão em nome de uma sociedadeveículo B. Posso impugnar os atos de C, mas
também os atos de B. Note-se que a conservatória
do registo predial aceitará o registo desta ação,
independentemente de ser contra B ou C, sem se
preocupar com questões de trato sucessivo.

Coloca-se a mesma questão sociológica que já
havíamos visto: fecha-se a porta a que haja abusos
por parte das pessoas que não procedem ao trato
sucessivo, mas abre-se a porta a abusos por parte
do credor. A verdade é que, na vida real, esta é a
única maneira de proteger o credor, pelo que é algo
virtuoso, no entender de PCN.

1 - Estão igualmente sujeitos a registo:

a) As acções que tenham por fim, principal ou acessório, o
reconhecimento, a constituição, a modificação ou a extinção
de algum dos direitos referidos no artigo anterior, bem como
as acções de impugnação pauliana;

Terceira e última exceção: os procedimentos de
justificação (notarial ou na conservatória).
Olhe-se ao 116º e segs.:

b) As acções que tenham por fim, principal ou acessório, a
reforma, a declaração de nulidade ou a anulação de um
registo ou do seu cancelamento;
c) As decisões finais das acções referidas nas alíneas
anteriores, logo que transitem em julgado.
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CRPredial | ARTIGO 116º
(Justificação relativa ao trato sucessivo)

1 - O adquirente que não disponha de documento para a
prova do seu direito pode obter a primeira inscrição mediante
escritura de justificação notarial ou decisão proferida no
âmbito do processo de justificação previsto neste capítulo.

2 - Caso exista inscrição de aquisição, reconhecimento ou
mera posse, a falta de intervenção do respectivo titular, exigida
pela regra do n.º 2 do artigo 34.º, pode ser suprida mediante
escritura de justificação notarial ou decisão proferida no
âmbito do processo de justificação previsto neste capítulo.

3 - Na hipótese prevista no número anterior, a usucapião
implica novo trato sucessivo a partir do titular do direito assim
justificado.

morada correta para exercer o contraditório e ficar
sem reagir, pode haver uma situação em que C
regista a seu favor porque arranjou testemunhas
falsas. É preciso que nos lembremos de que há aqui
uma composição de interesses, e o que temos é a
salvaguarda possível desses interesses.

6

PRINCÍPIO DA PRIORIDADE

Leia-se o art.º 6º do CRPredial:

CRPredial | ARTIGO 6º
(Prioridade do registo)

116º - estas situações estão associadas, sobretudo,
ao regime da aquisição originária por usucapião
em rigor, porém, estão associadas a todas as
situações de aquisição originária (como a acessão,
que, no entanto, é sociologicamente raríssima).

Na usucapião, C passa a ser o proprietário, mas não
por ter havido uma transmissão, e sim por ter havido
posse + tempo = aquisição originária. Para se fazer
o registo da propriedade a favor de C no caso de
aquisição originária, não há um contrato de compra
e venda entre B e C: os factos que tenho são a posse
e o tempo. Tem de haver um procedimento expedito
de prova dos pressupostos da usucapião: posse e
tempo. Numa aquisição originária, por definição, não
há trato sucessivo.

Este processo de justificação pode ser conduzido
num notário ou na própria conservatória do registo
predial. É um procedimento expedito: C arranja duas
testemunhas e aparece no notário a dizer que tem a
posse e o tempo, com duas testemunhas a
confirmar. Quando a justificação se faz na
conservatória, passa-se algo semelhante, mas
menos expedito: há um pedido invocando a posse e
o tempo, a apresentação de três testemunhas e um
processo de contraditório. Se, após contraditório, se
vê que C é proprietário por força de aquisição
originária, há um registo de aquisição originária a
favor de C.

1 - O direito inscrito em primeiro lugar prevalece sobre os que
se lhe seguirem relativamente aos mesmos bens, por ordem
da data dos registos e, dentro da mesma data, pela ordem
temporal das apresentações correspondentes.

2 - (Revogado).

3 - O registo convertido em definitivo conserva a prioridade
que tinha como provisório.

4 - Em caso de recusa, o registo feito na sequência de recurso
julgado procedente conserva a prioridade correspondente à
apresentação do acto recusado.

A prioridade temporal é relevante em matéria de
registo.

Veremos que o registo confere publicidade, mas
também confere oponibilidade erga omnes. A
publicidade a oponibilidade erga omnes são
conferidas de acordo com o critério de prioridade
temporal.

Uma nota: isto pode ser dado a alguns abusos, pois
está dependente do contraditório e da notificação
dos interessados. Se B não receber uma carta na
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Exemplo: dois credores, X e Y, estão a tentar
penhorar um bem registado a favor de B. Há um auto
de penhora a favor de X datado de 02/10/2018, e um
auto de penhora a favor de Y datado de 03/10/2018.
Vão ao registo no dia 04/10/2018, sendo que X faz o
registo às 9:02 e Y faz o registo às 9:01. O registo
de Y foi feito primeiro. Do ponto de vista registal, Y
tem prioridade registal, apesar de ter um auto de
penhora com data posterior. A oponibilidade erga
omnes vai depender de quem inscreve no registo
predial em primeiro lugar. Neste caso, Y sai a
ganhar.

Uma nota: devemos olhar ao nº 3. O registo
provisório conserva a propriedade a partir do
momento em que seja convertido em registo
definitivo. Veja-se que o registo provisório, uma vez
convertido em definitivo, fica com a data da inscrição
inicial.

a) Numa fracção de rés-do-chão destinada a
comércio, aumentar a dimensão da montra.

O primeiro passo é saber se estamos perante uma
obra numa parte comum ou numa fração autónoma.

Duas sub-hipóteses: considere-se montra como
janela, ou montra como só o arranjo interior. No
segundo caso, é claramente uma obra na fração
autónoma. E no primeiro caso?

Veja-se que o 1422º parece aplicar-se às partes
comuns e às frações autónomas; no 1425º, há
discussão sobre se aplica também às frações
autónomas.

Tudo isto pode provocar uma corrida à prioridade
temporal por parte dos credores.

Exemplo: imagine-se que B vende a mesma coisa a
C e D. Tem-se que a compra e venda a C é feita a
02/10/2018, e a compra e venda a D é feita no dia
03/10/2018. O registo por C é feito às 9:02, e o
registo por D é feito às 09:01. Aqui, B é o burlão; e a
regra da prioridade, à partida, favorecerá D. Note-se
que, num caso de dupla alienação, pode haver
aquisição originária tabelar a favor de D.

A alteração da montra enquadra-se nalguma das
alíneas do 1421º? Para PCN, parede mestra e
estrutura implicam aguentar a carga dos edifícios.
Os edifícios modernos têm uma estrutura em betão
armado, que não engloba as paredes exteriores.
Presumindo que o prédio em causa tem menos de
50 anos, com toda a probabilidade, a fachada da
montra não é parte da estrutura. Não se aplica, para
PCN, o 1421º, 1., a). Poderá aplicar-se o 1421º, 1.,
b), por via de uma interpretação extensiva no sentido
de todas as paredes exteriores serem partes
comuns mas isto é apenas a opinião de PCN.

Se a obra é numa parte comum, seguimos para o
1425º. O 1425º exige a maioria dos condóminos,
correspondente a dois terços do valor total do prédio.
No caso, não havia maioria de dois terços.

15 OUT 2018
Conceitos-chave: Exercícios.

O que acontece se o condómino fez na mesma a
obra? Pode aplicar-se o 483º por ofensa ao direito
de compropriedade dos outros condóminos. Uma
nota: discute-se a contraposição entre a
responsabilidade extracontratual/extracontratual e a
responsabilidade obrigacional/contratual do 798º.
Pode apurar-se se não haverá um vínculo
obrigacional entre os condóminos; havendo, aplicarse-ia o 798º.

Exercício 9

Diga se o titular de uma fracção autónoma de um
edifício em propriedade horizontal pode fazer cada
uma das seguintes obras sem aprovação pelos
outros condóminos:
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A propósito do 1425º, há que abrir uma sub-hipótese.
Se estamos perante uma fração autónoma, a obra
está ou não abrangida pelo 1425º? Será que se

pode usar o 1426º, 1. como argumento sistemático
para não aplicar o 1425º? Toda a doutrina adota este
entendimento. Sendo assim, resolve-se não aplicar
o 1425º.

mas há dano estético, pelo que devemos convocar
o 1422º. A ratio legis do 1422º, 3. e também do 1422º,
2., a) é proteger a estética e arquitetura do edifício,
que é interesse de todos. Temos, portanto, uma obra
numa fração autónoma.

Aplica-se o 1422º, 3. ou não? Sim, há uma
modificação do arranjo estético. Em determinados
casos, pode até ser prejudicado o arranjo estético. É
algo que depende do caso concreto.
d) Fechar uma varanda com materiais amovíveis.

Em consequência disto, o edifício pode ser posto no
estado anterior, ao abrigo do conteúdo positivo do
direito de propriedade. Uma outra hipótese seria
considerar que a indemnização não seria somente
em dinheiro, mas uma restituição natural / em
espécie. Para PCN, a primeira linha de
argumentação até é os outros comproprietários
poderem desfazer eles mesmos as obras. Qual é a
base? As obras são ilícitas, e desfazer as obras é
algo que está contido no próprio direito de
propriedade.

b) Instalar equipamento de ar condicionado furando
a parede exterior.

Não há obras numa parte comum. Aplicamos o
regime do 1422º.

e) Colocar uma placa na parede exterior publicitando
que na fracção em causa está instalado um
consultório médico.

Se o fim da fração for habitacional, e está a ser-lhe
dado um uso profissional, há uma violação do 1422º,
2., c).

Quanto à placa em si, faria sentido aplicar o 1422º,
3. ou o 1425º?
Há que saber se as paredes exteriores do prédio são
parte comum ou não. Admitindo que sim, temos um
furo numa parte comum.

É possível aplicar o 1422º, 3. se houver alguma
implicação estética.

A melhor pista para interpretar a inovação é o
confronto com a manutenção. Não há a maioria; há
violação do 1425º.

Mas será que é de excluir a aplicação do 1425º?
Fazer alterações na parte comum pode não ser algo
pacífico.

c) Instalar equipamento de ar condicionado sem
furar a parede exterior, mas colocando o chamado
compressor (uma parte do equipamento) encostado
a tal parede, bem visível.

Concluindo que não há uma obra numa parte
comum, podemos aplicar o 1422º, 3.?

Uma pista: poder ser útil o 1422º, 1. quanto às
limitações
impostas
aos
proprietários
e
comproprietários de coisas imóveis (remissão para
o regime da compropriedade 1406º e 1407º).

Podemos, então, discutir a aplicação do 1425º; e
ainda poderíamos ir ao 1422º, 1. e, por remissão,
chegar ao regime da compropriedade.

Nota: a instalação do ar condicionado pode não ter
tijolo, mas é uma obra. Tudo o que seja inovações e
não manutenções tenderá sempre a ser uma obra
(inovatória). PCN tenderia, por isso, a interpretar a
f) Alterar as paredes divisórias (interiores) da fracção
em causa.
Neste caso, nada se fez numa parte comum (não se
fura a parede exterior), pelo que não se aplica o
1425º (sobre obras inovadoras nas partes comuns);

Não aplicamos o 1425º, porque este artigo apenas
se aplica às partes comuns; e não aplicamos o 1422º,
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porque a obra não modifica a linha arquitetónica ou
o arranjo estético do edifício.

E pode haver um confronto não só entre a
propriedade e um direito de propriedade, mas entre
direitos de personalidade.

Veja-se ainda o 1346º: há emissão de ruídos.
Exercício 11

Diga, justificando, se são válidas as seguintes
estipulações constantes de um regulamento de
condomínio inserido num título constitutivo de
propriedade horizontal:

Pode, ainda, ser chamada a CRP. Frequentemente,
quando há um confronto de personalidade, pode
também ser sustentado que esses DP têm um valor
jurídico constitucional (como direitos fundamentais).
Os direitos à integridade física são direitos
fundamentais stricto sensu, são DLGs. Podem ser
invocados os arts. 24º, 25º e 26º da CRP.

Proibição de fumar nas partes comuns do prédio;
Proibição de fumar nas fracções autónomas.
As respostas seriam as mesmas se o regulamento
fosse aprovado em reunião de condomínio? Aí, as
respostas teriam por base o 1429º-A: só seria
possível regular as partes comuns.
A primeira coisa a dizer é que há o 1418º, 2., b).
Pode haver proibição de fumar nas partes comuns
do prédio. E, aparentemente, pode haver proibição
de fumar dentro das frações autónomas; mas para
PCN, é uma limitação excessiva do direito de
propriedade
e há ainda a liberdade individual.
Fumar dentro da minha fração autónoma é, até, um
exercício do meu direito fundamental à liberdade
pode, então, fazer-se uma interpretação conforme à
Constituição.

17 OUT 2018
Conceitos-chave: Factos sujeitos a registo; efeitos
do registo predial; dupla alienação voluntária e não
voluntária.

Proibição de alojar cães, gatos e pássaros.

É uma questão discutível. O que importa é saber
explorar as linhas de argumentação.
Pela letra da lei, é possível proibir: os cães e os
gatos passam pelas partes comuns; quanto aos
pássaros, a proibição também é possível, pois o
regulamento pode disciplinar também as frações
autónomas.
Posto isto, pode haver interpretações restritivas com
base na propriedade privada ou nos direitos
fundamentais. O caso mais gritante é o dos cãesguias dos invisuais.

Factos sujeitos a registo

Vamos aprofundar o tema dos factos sujeitos a
registo. É de recordar que o registo tem por objeto
factos. O contrato de compra e venda é um facto
que determina a aquisição do direito de propriedade;
é um facto sujeito a registo. Todos os factos com
efeitos jurídicos reais são factos sujeitos a registo.
Agora, vamos voltar a olhar para esse elenco e
chamar a atenção para as exceções.

Proibição de tocar instrumentos musicais.

De acordo com a letra da lei, pode haver esta
proibição (1418º, 2., b).
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CRPredial | ARTIGO 5º
(Oponibilidade a terceiros)

1 - Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra
terceiros depois da data do respectivo registo.

2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior:

a) A aquisição, fundada na usucapião, dos direitos referidos na
alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º;
b) As servidões aparentes;
c) Os factos relativos a bens indeterminados, enquanto estes
não forem devidamente especificados e determinados.

3 - A falta de registo não pode ser oposta aos interessados por
quem esteja obrigado a promovê-lo, nem pelos herdeiros
destes.

4 - Terceiros, para efeitos de registo, são aqueles que tenham
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.

5 - Não é oponível a terceiros a duração superior a seis anos
do arrendamento não registado.

Note-se que há determinados direitos reais de
garantia que não são objeto de registo predial. A
hipoteca é objeto de registo predial; a consignação
de rendimentos é objeto de registo predial; a
penhora e a insolvência idem, e o mesmo se diga do
arresto. Mas há dois direitos reais de garantia que
não são objeto de registo predial: os privilégios
creditórios e o direito de retenção. Daqui a umas
semanas, iremos estudar os direitos reais de
garantia. Falaremos das garantias reais ocultas, pois
não são publicitadas no registo predial o que se
pode tornar um problema para a segurança jurídica
e o comportamento dos agentes económicos.

Efeitos do registo predial

Há algumas clivagens terminológicas nos manuais,
mas isso não impede que o conteúdo conceptual da
doutrina seja maioritariamente uniforme.

Fala-se nos seguintes efeitos do registo predial:

(1) Efeito enunciativo (ou declarativo);
(2) Efeito constitutivo (ou transmissivo);
É que há determinados factos que, atendendo ao 5º,
2. do CRPredial, não estão sujeitos a registo: os a)
factos constitutivos da usucapião (não vou levar a
registo, em rigor técnico, o facto constitutivo da
usucapião
o que faço é uma coisa diferente,
chamada um processo de justificação). A lei diz que
este facto da usucapião não está sujeito a registo
nos termos habituais.

A outra exceção são as b) servidões aparentes. As
servidões aparentes não estão sujeitas a registo.
Veja-se que uma servidão de passagem é um direito
real nos termos do qual o titular de um prédio tem o
direito de passar pelo prédio do vizinho (pense-se
numa situação em que A não tem maneira de chegar
à estrada sem passar pelo terreno de B).
Identificamos aqui três elementos: a propriedade de
A, a servidão de A e a propriedade de B limitada pela
servidão. Não é necessário dar publicidade a certas
situações deste tipo porque são naturalmente
publicitadas, por serem aparentes. Repare-se que,
se não forem aparentes, são levadas ao registo
predial.

(3) Efeito da oponibilidade perante terceiros;
(4) Efeito consolidativo*;
(5) Efeito presuntivo;
(6) Efeito de legitimação.

1

EFEITO ENUNCIATIVO (ou declarativo)

2

EFEITO CONSTITUTIVO (ou transmissivo)

3
EFEITO DA OPONIBILIDADE PERANTE
TERCEIROS

Os três primeiros efeitos (efeito enunciativo, efeito
constitutivo e efeito da oponibilidade perante
terceiros) convocam as funções do registo predial e
o tema sofisticado da coordenação das regras do
CC com as do CRPredial. Tratá-los-emos a seguir
aos restantes.
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4

EFEITO CONSOLIDATIVO

* O efeito consolidativo é mal pensado, na ótica de
PCN.

5

EFEITO PRESUNTIVO

O efeito presuntivo determina que a inscrição
registal faz presumir a existência de um direito
registado. Isto está consagrado no art.º 7º do
CRPredial:

1 O possuidor goza da presunção da titularidade do direito,
exceto se existir, a favor de outrem, presunção fundada em
registo anterior ao início da posse.

2 Havendo concorrência de presunções legais fundadas em
registo, será a prioridade entre elas fixada na legislação
respetiva.

Nos termos do 1268º, 1. do CC, não há apenas uma
presunção derivada do registo, mas também uma
presunção derivada da posse.

CRPredial | ARTIGO 7º
(Presunções derivadas do registo)

O registo definitivo constitui presunção de que o direito existe
e pertence ao titular inscrito, nos precisos termos em que o
registo o define.

Numa ação de reivindicação, tenho duas
alternativas para alegar e provar que sou
proprietário:

ou alegar uma aquisição originária;
ou alegar a inscrição registal.

Se a propriedade estiver registada a meu favor, isso
faz presumir que sou proprietário, e aí não preciso
de alegar a aquisição originária. Note-se que esta é
uma presunção; mas a inscrição registal é mais fácil
de alegar e provar que a aquisição originária (posse
+ tempo).

Do 1268º, 1. resulta que não apenas o registo faz
presumir o direito, mas que também a posse o faz
presumir; e do 1268º, 2 resulta que, em caso de
existência das duas presunções, prevalece a
presunção que for mais antiga (há um critério de
prioridade temporal das presunções). Isto significa
que o CC desvaloriza o registo predial, colocando
em pé de igualdade a presunção derivada do registo
e a presunção da posse. Assim, a presunção da
posse pode prevalecer sobre a derivada do registo,
desde que seja mais antiga.

Exemplo: numa ação judicial de reivindicação, D
pode ir por um caminho e explicar que há uma
aquisição originária; e pode ir por um segundo
caminho, fazendo uma inscrição registal que faz
presumir a propriedade.

PCN é crítico em relação ao CC, na medida em que
o regime de publicidade com base na posse é
arcaico. Nas sociedades modernas, há poucos
Joaquin . A única forma de criar segurança é o
registo predial. Deveria prevalecer a inscrição no
registo, na opinião de PCN.

6

EFEITO DE LEGITIMAÇÃO

O efeito de legitimação é o que resulta do art.º 9º do
CRPredial:

CC | ARTIGO 1268º
(Presunção da titularidade do direito [Efeitos da posse])
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CRPredial | ARTIGO 9º

Legitimação de direitos sobre imóveis

1 - Os factos de que resulte transmissão de direitos ou
constituição de encargos sobre imóveis não podem ser
titulados sem que os bens estejam definitivamente inscritos a
favor da pessoa de quem se adquire o direito ou contra a qual
se constitui o encargo.

Se constar do registo predial que B é proprietário,
então B tem legitimidade para alienar e está tudo
bem. Mas se o registo estiver em nome de A, o
notário já não vai permitir o registo de C. Só se B
aparecer como proprietário é que tem legitimidade
para fazer a venda a C, por efeito de legitimação.

Isto é dirigido, em primeiro lugar, ao notário mas
também a todos, pois B pode ficar impedido de fazer
a venda a C.

2 - Excetuam-se do disposto no número anterior:

a) A partilha, a expropriação, a venda executiva, a penhora, o
arresto, a apreensão em processo penal, a declaração de
insolvência e outras providências ou atos que afetem a livre
disposição dos imóveis;
b) Os atos de transmissão ou oneração praticados por quem
tenha adquirido no mesmo dia os bens transmitidos ou
onerados;

Efeitos
enunciativo,
constitutivo
oponibilidade perante terceiros

c) Os casos de urgência devidamente justificada por perigo de
vida dos outorgantes.

Voltemos aos efeitos enunciativo, constitutivo e da
oponibilidade perante terceiros.

3 - Tratando-se de prédio situado em área onde não tenha
vigorado o registo obrigatório, o primeiro ato de transmissão
posterior a 1 de outubro de 1984 pode ser titulado sem a
exigência prevista no n.º 1, se for exibido documento
comprovativo, ou feita justificação simultânea, do direito da
pessoa de quem se adquire.

O efeito enunciativo ou declarativo apenas dá
publicidade. Este efeito não significa a criação de
qualquer efeito jurídico-real acrescido.

Esta é uma regra essencialmente destinada ao
notário. Este artigo cria o tal efeito de legitimação,
destinado aos notários (mas também, de certa
forma, aos cidadãos em geral). Diz esta regra que a
transmissão de direitos reais ou a constituição de
ónus/encargos depende da prévia inscrição do
alienante ou onerante ou seja, só consigo fazer a
escritura pública de constituição da hipoteca se a
situação estiver previamente inscrita no registo
predial.

e

da

A vende a B; há uma compra e venda. Do ponto de
vista da linha de tempo, há a escritura de compra e
venda e, uns dias depois, a inscrição registal. A partir
da inscrição registal, há publicidade; mas os efeitos
jurídico-reais (domínio + oponibilidade) ocorreram a
partir da escritura. Os efeitos jurídico-reais
aparecem com o título (escritura) e não com o modo
(registo).

Se o efeito não é meramente enunciativo, mas sim
um efeito constitutivo ou transmissivo, não existe
mera publicidade com o registo predial. O que se
passa nas situações de efeito constitutivo é o
seguinte: efeitos obrigacionais a partir do título
(compra e venda), e efeitos reais (domínio +
oponibilidade) a partir do modo (inscrição registal).

||| HIPÓTESE 1 |||
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Quando o efeito de registo é de mera publicidade
(efeito enunciativo ou declarativo), o título (contrato
de compra e venda) produz os efeitos obrigacionais,
e os efeitos reais (quer domínio ou lado interno, quer
oponibilidade ou lado externo), sendo que aí o modo
apenas produz uma publicidade. Isto é o caso em
que os efeitos do registo são mais fracos.

Pode haver um caso intermédio em que o registo
está ligado à oponibilidade. O título produz os efeitos
obrigacionais e os efeitos reais de domínio (apenas
o lado interno), e, com o modo, aparece a
oponibilidade erga omnes (lado externo dos efeitos
reais).

||| HIPÓTESE 2 |||

Se o efeito é constitutivo ou transmissivo, do título
da escritura de CV resultam apenas efeitos
obrigacionais. Só com o modo é que surgem os
efeitos jurídico-reais (domínio e oponibilidade).

Veja-se (infra) o artigo 4º do CRPredial - eficácia
entre as partes. Este é o efeito transmissivo do
registo. Isto ocorre apenas no caso da hipoteca (art.º
4º, 2. CRPredial e 687º do CC
a norma é a
mesma). O registo, neste caso, surge não como
condição de oponibilidade, mas sim com eficácia
constitutiva ou transmissiva. Sem registo não há
efeitos reais aqui (quer externos, quer internos),
ponto final.

Na constituição da hipoteca, o registo tem um efeito
constitutivo (art.º 4º, 2. do CRPredial) - tem efeitos
mais fortes. Só no caso da hipoteca é que o registo
tem este efeito constitutivo ou transmissivo (hipótese
2).

CRPredial | ARTIGO 4º
(Eficácia entre as partes)

1 - Os factos sujeitos a registo, ainda que não registados,
podem ser invocados entre as próprias partes ou seus
herdeiros.
2 - Exceptuam-se os factos constitutivos de hipoteca, cuja
eficácia entre as próprias partes depende da realização do
registo.

||| HIPÓTESE 3 |||
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A regra é a de que os factos sujeitos a registo só
produzem efeitos com registo. A regra é o caso
intermédio (hipótese 3): o registo não ter efeitos
constitutivos, mas também não ter efeitos
meramente de publicidade: a regra é haver efeitos
de oponibilidade. Isto resulta do art.º 5º, 1. do

CRPedial, que é a norma mais importante do
CRPredial.

CRPredial | ARTIGO 5º
(Oponibilidade a terceiros)

1 - Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra
terceiros depois da data do respectivo registo.

2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior:

a) A aquisição, fundada na usucapião, dos direitos referidos na
alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º;
b) As servidões aparentes;
c) Os factos relativos a bens indeterminados, enquanto estes
não forem devidamente especificados e determinados.

3 - A falta de registo não pode ser oposta aos interessados por
quem esteja obrigado a promovê-lo, nem pelos herdeiros
destes.

4 - Terceiros, para efeitos de registo, são aqueles que tenham
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.

CC | ARTIGO 408º
(Contratos com eficácia real)

1 A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa
determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvas as
exceções previstas na lei.

2
Se a transferência respeitar a coisa futura ou
indeterminada, o direito transfere-se quando a coisa for
adquirida pelo alienante ou determinada com conhecimento
de ambas as partes, sem prejuízo do disposto em matéria de
obrigações genéricas e do contrato de empreitada; se, porém,
respeitar a frutos naturais ou a partes componentes ou
integrantes, a transferência só se verifica no momento da
colheita ou separação.

Assim, de acordo com as regras do CC, é como se
tivéssemos meramente um regime do título. A
resposta a este problema é fácil: o CC não é a única
lei existente em Portugal, pelo que as regras do CC
têm de ser conjugadas com as regras do CRPredial.
Há que olhar, então, ao 5º do CRPredial.

5 - Não é oponível a terceiros a duração superior a seis anos
do arrendamento não registado.

Dupla alienação voluntária e não voluntária
A regra do 5º, 1. não é perfeita. Existe o 5º, 4., que
cria um conceito restritivo de terceiros. Ora, isto
complica o nosso discurso. Já não joga o efeito de
oponibilidade mas, para os que estão fora do 5º, 4.
do CRPredial, os efeitos reais de oponibilidade
surgem logo no momento do título. O CRPredial
distingue entre os terceiros abrangidos pelo 5º, 4. e
os terceiros que ficam de fora do 5º, 4. Para os que
estão dentro do 5º, 4. a oponibilidade surge apenas
com o modo; para os que estão fora, a oponibilidade
surge com o título.

Outra nota de complexidade: estas regras que
resultam do 5º do CRPredial não são de conjugação
fácil com as regras do CC. É que, do CC, resulta que
a transmissão da propriedade opera por mero efeito
do contrato (408º).

Falaremos agora da dupla alienação voluntária e da
dupla alienação não voluntária. Imagine-se que A
vende a B, e, no dia seguinte, A vende a C (dupla
alienação voluntária). Ou então que A vende a B e
há uma penhora a favor de C, e, posteriormente,
uma venda judicial a favor de D (dupla alienação não
voluntária).

Do ponto de vista civilístico, se A vende a B e no dia
seguinte vende a C, tem-se que B é proprietário do
ponto de vista do Código Civil, sendo que a venda a
C é nula, pois A já não é proprietário nessa altura
(pelo que não transmite uma propriedade que não é
sequer sua). A questão nem é tanto de se tratar de
um contrato de compra e venda nulo, mas sim uma
questão de ineficácia real.
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Olhemos ao art.º 5º do CRPredial. Este artigo diz
que, em geral, a oponibilidade perante terceiros
depende do registo. Quid juris se C registou antes
do B? A aquisição de propriedade de B só é oponível
ao terceiro (C) depois do registo. Se B não registou
e C foi registar, B perde a oponibilidade e quem
prevalece é C. É isto que resulta do registo, apesar
de resultar o contrário do CC.

No primeiro exemplo (dupla alienação voluntária), C,
se regista em primeiro lugar, passa na verdade a ser
proprietário por uma aquisição originária ope legis,
porque o contrato de compra e venda não poderia
transmitir a propriedade. Não só há nulidade, como
também há ineficácia real. Temos um efeito de
aquisição originária da propriedade decorrente do
art.º 5º do CRPredial. Esta é uma aquisição
originária tabelar (i.e., decorrente da publicidade
registal).

Imagine-se agora que, no dia 1 de setembro, A
vende a B; e a 1 de outubro, A vende a C. Note-se
que B passou um mês inteiro sem fazer a inscrição
no registo predial, confiando que a propriedade
ainda seria de A. Há que entender que o registo
predial existe precisamente para haver segurança
nas transações. Ninguém compra um prédio (que é
caríssimo) sem ter a certeza de que está a pagar a
quem pode vender, e não a um burlão. Isto reduz os
custos de transação e os custos de contexto, mas
pressupõe que as pessoas não fiquem, por exemplo,
um mês sem registar. De um caso patológico como
o apresentado resulta uma aquisição ope legis da
propriedade a favor de C.

Quais os danos colaterais deste sistema de
segurança? As pessoas que não cumprem as regras
do sistema de segurança podem sair prejudicadas.
Mas a alternativa seria voltar à pré-história. É o que
acontece em Angola, por ex. as pessoas compram
gato por lebre. Isso significa uma economia muito
menos desenvolvida, por não haver segurança nas
transações económicas.

O que vimos é o cerne no que toca às regras de
segurança na transmissão dos bens valiosos.
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O art.º 5º, 4. do CRPredial (v. atrás) é mais fácil de
compreender se acrescentarmos a palavra apenas:

Terceiros, para efeitos de registo, são [apenas]
aqueles que tenham adquirido de um autor comum
direitos incompatíveis entre si

Se não se visasse restringir o conceito de terceiros,
bastaria o nº 1., e referir-nos-íamos a quaisquer
terceiros (o resto da humanidade que não as partes
do negócio - A e B). Do ponto de vista dogmático, o
conceito de terceiros é claro e cristalino. Mas o 5º, 4.
vem apresentar um conceito restritivo de terceiros.
Aparentemente, a lei quer que os terceiros não
sejam o resto da humanidade, mas apenas alguns
terceiros.

A regra está aqui por causa da dupla alienação não
voluntária, mas devemos olhar à história para uma
melhor compreensão daquela. O art.º 5º, 4. surgiu
numa alteração legislativa em 1999. Nesse mesmo
ano, antes da alteração, um AUJ do STJ fez uma
interpretação restritiva do 5º, 2. Como a
jurisprudência operou uma interpretação restritiva do
conceito de terceiros, o legislador resolveu
transformar o AUJ em lei, pondo na lei uma
interpretação restritiva do art.º 5º, 1. O que esteve
na origem do AUJ foi a doutrina da escola de
Coimbra, que é restritiva dos efeitos do registo
predial, pretendendo menorizá-los e valorizar o CC
ou seja, menorizar os efeitos decorrentes da
publicidade através do registo, e valorizar os efeitos
decorrentes da posse. Temos um confronto entre
CC e CRPredial, ou um confronto entre posse e
registo enquanto mecanismos de publicidade de
direitos reais.

Qual é a ideia da escola de Coimbra, máxime, o prof.
Orlando de Carvalho? Se A vende voluntariamente
a B e depois torna a vender voluntariamente a C,
prevalece o art.º 5º, para OC: há aquisição originária
ope legis a favor de C. Porém, para OC e para a
escola de Coimbra, nas situações de dupla
alienação não voluntária, isto já não está bem. A
ideia da escola de Coimbra é que, quando A vende
a B e B fica um mês sem registar, havendo depois
uma penhora por C, já não devemos aplicar o art.º
5º, 1., devendo haver lugar a uma interpretação
restritiva.
Esta
interpretação
restritiva
foi
reconhecida mais tarde pelo STJ e pelo legislador.
Veja-se que este raciocínio é ideológico. É que os
credores costumam ser os bancos, e, para OC, a
proteção dos bancos é dispensada, preferindo OC
proteger B e desvalorizar os credores.

No entender de OC, se a situação for de dupla
alienação com outro adquirente e não um credor, há
proteção; mas se for outro credor, não há proteção.
Porquê? Os credores tendem a ser pessoas ricas,
geralmente bancos. Razões ideológicas são a única
explicação que PCN encontra para este raciocínio
da escola de Coimbra. Veja-se que a transmissão da
propriedade a B só e oponível perante terceiros com
registo, e B não registou. Mas repare-se que a
transmissão só e oponível perante alguns terceiros:
para os terceiros credores, a oponibilidade não
surge com o registo, mas sim com o título. Porquê?
Porque OC faz uma leitura restritiva do art.º 5º, e, no
caso de uma dupla alienação não voluntária, já não
se consideram essas pessoas terceiros para efeitos
do art.º 5º, e a oponibilidade perante esses terceiros
não protegidos surge logo com o contrato, antes do
registo.

A maioria dos autores do país, fora a escola de
Coimbra, critica este entendimento restritivo, por
quebrar a segurança nas transações económicas.
Para PCN, o registo deve ser a base das
transmissões de imóveis. As pessoas devem saber
que, quando compram, há que registar, sob pena de
surgirem direitos incompatíveis.

Veja-se que o nº4 até acabou por ficar com uma letra
que dá uma interpretação favorável à escola de
Lisboa: adota um conceito amplo de terceiros, para
não haver uma diferenciação entre situações de
dupla alienação voluntária e não voluntária.

Dupla alienação não voluntária

No processo executivo, o credor tenta executar os
bens do devedor. Os passos mais importantes do
processo executivo são a penhora dos bens do
devedor e, num segundo momento, a venda judicial
desses bens (para que, com o produto da venda, se
possa satisfazer o crédito). Esta venda não é
voluntária; o devedor é executado contra a sua
vontade, naturalmente.

O 5º do CRPredial é aqui chamado para as
situações em que o primeiro ato transmissivo de
direitos reais não é levado ao registo predial antes
do segundo ato.

22 OUT 2018
Conceitos-chave: Dupla alienação voluntária e não
voluntária (continuação); propriedade sobre águas;
águas privadas e públicas, imóveis e não imóveis;
principais regras sobre águas particulares;
propriedade de móveis.

CRPredial | ARTIGO 5º
(Oponibilidade a terceiros)

1 - Os factos sujeitos a registo só produzem efeitos contra
terceiros depois da data do respectivo registo.
Dupla alienação voluntária

2 - Exceptuam-se do disposto no número anterior:

a) A aquisição, fundada na usucapião, dos direitos referidos na
alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º;
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b) As servidões aparentes;
c) Os factos relativos a bens indeterminados, enquanto estes
não forem devidamente especificados e determinados.

3 - A falta de registo não pode ser oposta aos interessados por
quem esteja obrigado a promovê-lo, nem pelos herdeiros
destes.

4 - Terceiros, para efeitos de registo, são aqueles que tenham
adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si.

5 - Não é oponível a terceiros a duração superior a seis anos
do arrendamento não registado.

Tem-se que a aquisição por B não produz efeitos
perante terceiros (nomeadamente C) enquanto B
não registar.

Até agora, isto é pacífico para a generalidade da
doutrina portuguesa. Mas há um problema:

para a escola de Lisboa, as situações da
dupla alienação não voluntária têm a
mesma solução que as situações de dupla
alienação voluntária;
para a escola de Coimbra, na dupla
alienação não voluntária deve prevalecer o
interesse de B e não a proteção de C ou D.

A escola de Coimbra faz uma interpretação restritiva
do conceito de terceiros no art.º 5º, diminuindo o
campo de aplicação deste artigo. O conceito de
terceiros, em princípio, seria absolutamente
cristalino e simples. Os terceiros seriam os que não
são partes. Para a escola de Lisboa, a oponibilidade
perante terceiros do art.º 5º é uma oponibilidade a
toda e qualquer pessoa que não as partes do NJ;
mas a posição tradicional de Coimbra é aquela que
considera que terceiros, para efeitos da proteção do
5º, são apenas aqueles que tiverem obtido um direito
incompatível de um transmitente comum (através de
um ato) voluntário. As situações como a do 2º
esquema (v. supra) já ficam de fora da esfera de
proteção do art.º 5º.

Quem faz penhoras são os credores, que
frequentemente são bancos, e quem fica
prejudicado tende a ser uma pessoa individual. A
escola de Coimbra prefere proteger aqueles que são
tendencialmente consumidores, em vez daqueles
que são tendencialmente empresas. Para PCN,
quem pagaria não seriam apenas as empresas, mas
todos os cidadãos: isto, de forma sistémica,
diminuiria a segurança da economia, o crédito, as
transações, etc.

Não obstante, esta é a posição de Manuel de
Andrade e, sobretudo, de Orlando de Carvalho. E é
uma tese que obteve grande acolhimento
jurisprudencial. Em 1997, houve um AUJ que até foi
no sentido da escola de Lisboa; mas, em 1999, um
segundo AUJ (3/199) acolheu a tese de Coimbra. É
o único caso na história em que temos dois AUJ a
apontar em sentidos opostos. Este último acórdão
consagrou claramente a tese de Orlando de
Carvalho.

Na sequência deste segundo acórdão, o Governo
português resolveu fazer uma alteração legislativa e
aparentemente consagrar na lei a tese que havia
vingado no acórdão 3/199 e foi assim que surgiu o
art.º 5º, 4 do CRPredial. Os académicos de Lisboa,
no entanto, argumentam que o nº 4 nem favorece a
tese de Coimbra, e é compatível com a tese de
Lisboa. Não obstante isto, a jurisprudência
continuou a remar para Coimbra: a law in action,
ainda hoje, é favorável à tese de Coimbra.

Por que é que a letra da lei não é muito favorável à
escola de Coimbra, no entender de PCN? Porque
conjugável quer com
uma alienação voluntária, quer com uma alienação
não voluntária. Haver um autor comum não implica,
necessariamente, voluntariedade.

Nota: haver alienação ou oneração é aqui indiferente
do ponto de vista analítico. Podemos também falar
de oneração; o que interessa para este problema é
serem constituídos direitos reais incompatíveis.

Retomemos os esquemas da aula passada:

Escola de Lisboa:
O que está na base do raciocínio da escola de
Coimbra? A interpretação do direito pode ter, por
vezes, um caráter ideológico. É o que acontece aqui.
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Vejamos, agora, o 291º do CC:

CC | ARTIGO 291ºc
(Inoponibilidade da nulidade e da anulação)

Para a escola de Lisboa, a oponibilidade só aparece
com o registo; é o que resulta do art.º 5º. A
interpretação restritiva do conceito de terceiros feita
pela escola de Coimbra baralha um quadro simples.
Em termos limpos, o quadro que devemos ter em
mente é este (na opinião de PCN).

-se por
efeitos reais externos / perante terceiros, não só
para as partes do negócio jurídico. Os efeitos entre
as partes surgem com o NJ.

1 A declaração de nulidade ou a anulação do negócio jurídico
que respeite a bens imóveis, ou a móveis sujeitos a registo, não
prejudica os direitos adquiridos sobre os mesmos bens, a título
oneroso, por terceiro de boa fé, se o registo da aquisição for
anterior ao registo da ação de nulidade ou anulação ou ao
registo do acordo entre as partes acerca da invalidade do
negócio.

2 Os direitos de terceiro não são, todavia, reconhecidos, se
a ação for proposta e registada dentro dos três anos
posteriores à conclusão do negócio.

3 É considerado de boa fé o terceiro adquirente que no
momento da aquisição desconhecia, sem culpa, o vício do
negócio nulo ou anulável.
Escola de Coimbra:

Encontramos aqui um regime especial para
determinadas hipóteses. Se não houvesse o 291º do
CC, as questões seriam todas resolvidas pelo art.º
5º do CRPredial; mas o 291º contém um regime
especial face ao regime geral do CRPredial.

Alienação sucessiva

Qual é o problema? Para Coimbra, os terceiros não
são simplesmente aqueles que não são partes.
Coimbra só olha para os terceiros que tenham obtido
uma transmissão voluntária; é necessária a
voluntariedade. Quando não há uma transmissão
voluntária, os efeitos reais externos perante
terceiros em transmissões não voluntárias surgem
logo com o título (ou NJ), para os autores desta
escola.

O 291º aplica-se a situações de alienação sucessiva.
O que a lei prevê aqui são casos em que A vende a
B, e depois B vende a C. Que problema pode surgir
aqui? Uma invalidade do NJ inicial.

Imagine-se que A vendeu a B, mas sob coação
moral. O negócio é nulo, e A quer que o bem seja
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devolvido. Acontece que a ação não pode ser posta
apenas contra B, pois, entretanto, este já vendeu a
C. Ora, C responderá: no registo predial havia
registo a favor de B, eu hipotequei, organizei a minha
vida de acordo com isto e agora vem dizer-me que
houve nulidade
A verdade é que é mesmo assim. As regras
especiais protegem menos C do que as regras que
resultariam do art.º 5º do CRPredial.

O que resultaria do art.º 5º do CRPredial? A e C têm
pretensões incompatíveis sobre o mesmo imóvel. Se
A registasse a ação de nulidade antes de C fazer o
registo da aquisição, prevaleceria A; se C registasse
a aquisição antes de A registar a ação, prevaleceria
C. Da aplicação destas regras gerais resultaria um
jogo de prioridade temporal, se não existisse o 291º
do CC.

Olhando ao regime especial do 291º do CC, vemos
que ele abre três sub-hipóteses:

i.

O registo da ação é anterior: prevalece o
direito de A;

ii.

O registo da ação é posterior, mas ainda
não passaram três anos: prevalece o direito
de A;

iii.

O registo da ação é posterior e já passaram
três anos: prevalece o direito de C.

O busílis está no registo da aquisição anterior ao
registo da ação de nulidade ou anulação; já o
entre as partes acerca da
invalidade do negócio
E é preciso
conjugar o nº 1 com o nº 2.

Na terceira hipótese, o registo da ação de nulidade
é posterior ao de aquisição por mais de 3 anos.
Nesse caso, já prevalece C.

Nota: os 3 anos contam-se após a conclusão do
negócio.

É fundamental perceber que a segunda hipótese
prevista no 291º não joga bem com o art.º 5º do
CRPredial; não faz sentido, é injusta. Na segunda
hipótese, C registou primeiro a aquisição e só
posteriormente é que A registou a ação de nulidade
ou anulação. O legislador está a dar uma vantagem
a A, dizendo que o seu interesse prevalece, se
registar num prazo de 3 anos. Ora, isso vai contra as
regras do registo predial.
transações e, com isso, prejudicam a todos, na
opinião de PCN.

Veja-se que há dois requisitos no 291º: a
onerosidade e a boa-fé. Se a transmissão não for
onerosa, ou se C não estiver de boa-fé, prevalece
sempre o direito de A. A tendência é para começar
a haver uma maior concentração temporal do título
e do modo; possivelmente, uma não dissociação
temporal entre o título e o modo. PCN congratula-se
com esta tendência, pois ela deverá fazer com que
venham a desaparecer os problemas de proteção de
terceiros que estivemos a discutir. Como vimos, eles
resultam da separação temporal entre o título e
modo. Isto aumentaria a segurança das transações
económicas (embora não desaparecessem certos
problemas, como o das transmissões sucessivas
com declaração de invalidade).

Na primeira hipótese, A registou primeiro a ação;
naturalmente, terá de prevalecer.

Propriedade sobre águas

Na segunda hipótese, A já registou em segundo
lugar, depois de B. Mas num período temporal de 3
anos, a lei protege A. Se A registar a ação nesse
período de três anos, ainda ganha o conflito de
interesses.

A propriedade sobre águas, cada vez mais, é um
problema relevante, devido a questões ambientais e
também de relevância económica. Cada vez mais a
água é um bem escasso; observa-se que as normas
do CC são normas de um tempo em que a água era
abundante.
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Águas privadas e públicas, imóveis e não
imóveis

3. É parte integrante toda a coisa móvel ligada materialmente
ao prédio com carácter de permanência.

Antes de mais, temos de fazer a distinção entre
águas privadas e águas públicas.

1)

Águas privadas
privada;

sujeitas a propriedade

2)

Águas públicas
pública.

sujeitas a propriedade

204º - deste artigo resulta que as águas são coisas
imóveis.

CC | ARTIGO 1386º
Os critérios de distinção são os que diferenciam o
direito público e o direito privado, que se estudaram
no 1º ano da licenciatura. Apenas vamos olhar para
as águas privadas.

Uma última nota: o regime das águas do CC é, do
ponto de vista sociológico, focado no mundo rural e
baseado em problemas entre os vizinhos no acesso
à água.

(Águas particulares)

1

São particulares:

a) As águas que nascerem em prédio particular e as pluviais
que nele caírem, enquanto não transpuserem, abandonadas,
os limites do mesmo prédio ou daquele para onde o dono dele
as tiver conduzido, e ainda as que, ultrapassando esses limites
e correndo por prédios particulares, forem consumidas antes
de se lançarem no mar ou em outra água pública;
b) As águas subterrâneas existentes em prédios particulares;
c) Os lagos e lagoas existentes dentro de um prédio particular,
quando não sejam alimentados por corrente pública;

CC | ARTIGO 204º
(Coisas imóveis)

d) As águas originariamente públicas que tenham entrado no
domínio privado até 21 de março de 1868, por preocupação,
doação régia ou concessão;
e) As águas públicas concedidas perpetuamente para regas
ou melhoramentos agrícolas;

1. São coisas imóveis:

f) As águas subterrâneas existentes em terrenos públicos,
municipais ou de freguesia, exploradas mediante licença e
destinadas a regas ou melhoramentos agrícolas.

a) Os prédios rústicos e urbanos;
b) As águas;
c) As árvores, os arbustos e os frutos naturais, enquanto
estiverem ligados ao solo;
d) Os direitos inerentes aos imóveis mencionados nas alíneas
anteriores;

2 Não estando fixado o volume das águas referidas nas
alíneas d), e) e f), do número anterior, entender-se-á que há
direito apenas ao caudal necessário para o fim a que as
mesmas se destinam.

e) As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos.

2. Entende-se por prédio rústico uma parte delimitada do solo
e as construções nele existentes que não tenham autonomia
económica, e por prédio urbano qualquer edifício incorporado
no solo, com os terrenos que lhe sirvam de logradouro.

CC | ARTIGO 1387º
(Obras para armazenamento ou derivação de águas; leito
das correntes não navegáveis nem flutuáveis)
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construções com efeito, faz sentido que tenham
tratamento jurídico como imóveis.
1

São ainda particulares:

a) Os poços, galerias, canais, levadas, aquedutos,
reservatórios, albufeiras e demais obras destinadas à
captação, derivação ou armazenamento de águas públicas ou
particulares;
b) O leito ou álveo das correntes não navegáveis nem
flutuáveis que atravessam terrenos
particulares.

2 Entende-se por leito ou álveo a porção do terreno que a
água cobre sem transbordar para o solo natural,
habitualmente enxuto.

Do 1386º retira-se que são águas privadas
(particulares) as que existem nos prédios - quer à
superfície, quer no subsolo. Veja-se que este 1386º
pode ser objeto de interpretações restritivas no
confronto com a CRP. Na letra do 1386º, serão
águas particulares as que existem nos prédios, quer
à superfície, quer no subsolo; mas este artigo tem de
ser conjugado com o 84º, 1., a) da CRP, que
restringe o conceito de águas públicas:

CRP | ARTIGO 84º
(Domínio público)

3 Quando a corrente passa entre dois prédios, pertence a
cada proprietário o trato compreendido entre a linha marginal
e a linha média do leito ou álveo, sem prejuízo do disposto nos
artigos 1328º e seguintes.

1. Pertencem ao domínio público:

4 As faces ou rampas e os capelos dos cômoros, valados,
tapadas, muros de terra, alvenaria ou enrocamentos erguidos
sobre a superfície natural do solo marginal não pertencem ao
leito ou álveo da corrente, mas fazem parte da margem.

a) As águas territoriais com os seus leitos e os fundos marinhos
contíguos, bem como os lagos, lagoas e cursos de água
navegáveis ou flutuáveis, com os respectivos leitos;

Da leitura conjugada destes artigos do CC resulta
que nem todas as águas são imóveis.

c) Os jazigos minerais, as nascentes de águas
mineromedicinais, as cavidades naturais subterrâneas
existentes no subsolo, com excepção das rochas, terras
comuns e outros materiais habitualmente usados na
construção;

São imóveis:

d) As estradas;

b) As camadas aéreas superiores ao território acima do limite
reconhecido ao proprietário ou superficiário;

e) As linhas férreas nacionais;
(i) as águas em corrente ou depósito natural;
(ii) os aglomerados de água.

Resulta do 1387º que os direitos sobre as águas
(imóveis) incluem os leitos, as margens e todas as
construções destinadas à captação, à derivação e
ao armazenamento. Os direitos de propriedade
sobre águas incluem assim os direitos sobre os
leitos e as margens, e também sobre todas as
construções destinadas à captação e ao
armazenamento.
O que o legislador qualifica como objeto de
propriedade são, portanto, aglomerados grandes de
águas, os seus leitos, as suas margens, as suas
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f) Outros bens como tal classificados por lei.

2. A lei define quais os bens que integram o domínio público
do Estado, o domínio público das regiões autónomas e o
domínio público das autarquias locais, bem como o seu regime,
condições de utilização e limites.

Já olhámos para este artigo a propósito da extensão
do direito de propriedade. Dissemos que a conceção
tradicional é de que a propriedade teria como limite
o céu e o inferno. A Constituição diz-nos que as
camadas aéreas são domínio público, e os jazigos
minerais idem.

Agora, temos a necessidade de confrontar o CC com
a CRP, e fazer interpretações restritivas do CC em
conformidade com as normas constitucionais.

O que resulta da CRP quanto a águas públicas?
Resultam, essencialmente, duas coisas:

São águas públicas as águas territoriais e
os fundos marinhos contíguos;

São também águas públicas os lagos,
lagoas e cursos de água navegáveis ou
flutuáveis, com os respetivos leitos.

É na segunda categoria que pode operar uma
restrição da propriedade. Se alguém tem uma
propriedade bastante ampla no Alentejo com um
lago navegável ou flutuável, isso já é domínio público.

Uma última nota: a captação de água para consumo
é sujeita a concessão pública. Mesmo tendo uma
nascente, só posso fazer captação para consumo
humano (engarrafar água) com uma concessão
pública.

1389º - regra da autonomia. Significa que posso usar,
fruir e dispor das águas independentemente do uso,
fruição e disposição do prédio. Posso não dispor do
prédio, mas dispor das águas (vendê-las); ou posso
não fruir das águas (arrendando-as), mas fruir do
prédio.

Note-se que se não devem confundir as águas em
prédio alheio com servidões de águas. Uma coisa é
ser proprietário exclusivo das águas; outra coisa relativamente próxima, mas distinta - é haver
servidões em benefício de proprietários de prédios
distintos (servidões de águas).

O regime do CC abarca, essencialmente, quatro
realidades:

Direitos dos donos dos prédios onde
existem fontes e nascentes;

Em princípio, o direito de uso das águas,
fontes e nascentes pertence ao dono dos
prédios. E depois há regras no 1392º que
permitem que a população local também
possa usar a água, de acordo com
determinados limites. Mas o primeiro
aspeto do regime são os direitos dos donos
dos prédios onde existam fontes e
nascentes.

Direitos dos donos dos prédios inferiores
(1391º);
Principais regras sobre águas particulares

Estas regras estão no 1389º e segs.

CRP | ARTIGO 1389º
(Fontes e nascentes [Aproveitamento das águas])

O dono do prédio onde haja alguma fonte ou nascente de
água pode servir-se dela e dispor do seu uso livremente, salvas
as restrições previstas na lei e os direitos que terceiro haja
adquirido ao uso da água por título justo.

Por que é a lei regula os direitos dos donos
dos prédios inferiores? Devido à lei da
gravidade, a água tende a escorrer para os
prédios inferiores; estes também podem
usar as águas.
Direitos dos donos dos prédios sobre as
águas subterrâneas (1394º, 1395º, 1396º);
A primeira regra aqui é o direito de procurar
águas (i.e., fazer furos). Qual é o problema
de fazer furos? Imagine-se que estamos no
Alentejo e tudo é mais ou menos plano.
Temos lençóis subterrâneos de água.
Joaquim faz um furo de 100 metros e
consegue retirar alguma água, e António
faz a 150 metros e retira mais alguma, e
outro faz a 250 metros. Prejudicam-se uns
aos outros, porque há escassez de água.
Resulta do 1394º que a limitação do caudal
de outrem não é ilícita. Para PCN, isto há
de acabar por ser revogado, porque
pressupõe uma concorrência na captação
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de águas que é incompatível com o facto
de a água ser cada vez mais escassa.

oferecido deve pertencer ao outro, é o adjudicatário obrigado
a pagar-lha.

Contitularidade de águas.

3 Se os interessados não quiserem licitar, será vendida a
coisa e cada um deles haverá no produto da venda a parte
que deva tocar-lhe.

Este é um fenómeno de contitularidade de
direitos reais. Há aqui vários aspetos de
regime, nomeadamente o dever de
contribuir para as despesas comuns, a
renúncia liberatória, etc.

Propriedade de móveis

Vamos apenas destacar os aspetos do regime da
propriedade de móveis que o diferenciam do regime
comum do direito de propriedade.

Uma forma de aquisição do direito de propriedade é
a ocupação; hoje em dia, a ocupação é apenas uma
forma de aquisição da propriedade sobre móveis.
Apenas se refere a coisas móveis sem dono (sendo
que há um regime especial para a ocupação das
peças de caça do ponto de vista técnico-jurídico,
fala-se em ocupar animais).

Na acessão, distinguimos entre a acessão
imobiliária da mobiliária. A acessão mobiliária,
regulada nos arts. 1333º a 1335º, é sempre industrial.

CC | ARTIGO 1333º
(União ou confusão de boa-fé)

1 Se alguém, de boa fé, unir ou confundir objeto seu com
objeto alheio, de modo que a separação deles não seja possível
ou, sendo-o, dela resulte prejuízo para alguma das partes, faz
seu o objeto adjunto o dono daquele que for de maior valor,
contanto que indemnize o dono do outro ou lhe entregue coisa
equivalente.

2 Se ambas as coisas forem de igual valor e os donos não
acordarem sobre qual haja de ficar com ela, abrir-se-á entre
eles licitação, adjudicando-se o objeto licitado àquele que
maior valor oferecer por ele; verificada a soma que no valor
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4 Em qualquer dos casos previstos nos números anteriores,
o autor da confusão é obrigado a ficar com a coisa adjunta,
ainda que seja de maior valor, se o dono dela preferir a
respetiva indemnização.

CC | ARTIGO 1334º
(União ou confusão de má-fé)

1 Se a união ou confusão tiver sido feita de má fé e a coisa
alheia puder ser separada sem padecer detrimento, será esta
restituída a seu dono, sem prejuízo do direito que este tem de
ser indemnizado do dano sofrido.

2 Se, porém, a coisa não puder ser separada sem padecer
detrimento, deve o autor da união ou confusão restituir o valor
da coisa e indemnizar o seu dono, quando este não prefira
ficar com ambas as coisas adjuntas e pagar ao autor da união
ou confusão o valor que for calculado segundo as regras do
enriquecimento sem causa.

CC | ARTIGO 1335º
(Confusão causal)

1 Se a adjunção ou confusão se operar casualmente e as
coisas adjuntas ou confundidas não puderem separar-se sem
detrimento de alguma delas, ficam pertencendo ao dono da
mais
valiosa, que pagará o justo valor da outra; se, porém, este não
quiser fazê-lo, assiste idêntico direito ao dono da menos
valiosa.

2 Se nenhum deles quiser ficar com a coisa, será esta
vendida, e cada um haverá a parte do preço que lhe pertencer.

3 Se ambas as coisas forem de igual valor, observar-se-á o
disposto nos nºs 2 e 3 do artigo 1333º.

Há bens móveis sujeitos a registo
(automóveis, navios e aeronaves) - em
relação a eles, não se aplica esta regra.

Cláusula de reserva de propriedade
nesse caso, tudo opera de acordo com as
regras da reserva de propriedade (mas
esta não é uma verdadeira exceção).
Passemos da aquisição originária para a derivada.
Convém dizer umas palavras sobre a transmissão
de móveis. Recordemos o 408º e o princípio do
consensualismo: na transmissão da propriedade
sobre móveis, a traditio (entrega da coisa) não é
relevante para a transmissão da propriedade. A
propriedade transfere-se por mero efeito do contrato.

Contratos reais quoad constitutionem ex.:
penhor e mútuo. Só com a entrega da coisa
é que se constitui o mútuo. Mas não é uma
verdadeira exceção, pois com o mútuo não
há transmissão da propriedade. E o penhor,
na maioria dos casos, precisa da tradição
da coisa para se constituir. Esta sim, é uma
verdadeira exceção.

CC | ARTIGO 408º
(Contratos com eficácia real)

1 A constituição ou transferência de direitos reais sobre coisa
determinada dá-se por mero efeito do contrato, salvas as
exceções previstas na lei.

O que é importante acrescentar é que a teoria geral
do registo se pode encontrar no registo predial; a
tendência é serem aplicadas as regras que já vimos,
mas com adaptações.

2
Se a transferência respeitar a coisa futura ou
indeterminada, o direito transfere-se quando a coisa for
adquirida pelo alienante ou determinada com conhecimento
de ambas as partes, sem prejuízo do disposto em matéria de
obrigações genéricas e do contrato de empreitada; se, porém,
respeitar a frutos naturais ou a partes componentes ou
integrantes, a transferência só se verifica no momento da
colheita ou separação.

No registo automóvel vigoram regras muito
semelhantes às do registo predial. Mas no registo de
embarcações e aeronaves, o registo parece ter
efeitos meramente enunciativos e não de condição
de oponibilidade erga omnes.

Propriedade fiduciária
Na propriedade sobre imóveis, os efeitos reais
surgem com o título e não com o modo. Na
generalidade dos países existe a regra de que a
posse de móveis vale título. Esta regra, de origem
francesa, é quase ecuménica. Havendo uma
discussão, interessaria mais a posse do que o título,
de acordo com essa regra. Mas, em Portugal, damos
um valor ao título que não encontra paralelo noutros
OJ.

Três exceções à regra do 408º:

A propriedade fiduciária é uma figura meramente
doutrinária, sem acolhimento legal. A lei portuguesa
não se refere à propriedade fiduciária. Por força dos
princípios da legalidade e da tipicidade, que
norteiam os direitos reais, não temos aqui um direito
real. A propriedade fiduciária não é um direito real;
ela não existe enquanto tal.

Há, porém, uma discussão doutrinária sobre a
propriedade fiduciária. Existem contratos com
efeitos meramente obrigacionais semelhantes aos
da propriedade fiduciária, que há interesse em
estudar. É importante perceber o que é a
propriedade fiduciária, apesar de os contornos desta
figura serem tendencialmente obrigacionais (nunca
há oponibilidade erga omnes).
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A propriedade fiduciária começa no direito romano,
com a fiducia cum creditore e a fiducia cum amico.
Uma terceira figura, menos importante, era a do
fideicomisso (fideicomissum).

>>> Na fidúcia com credor, há uma transmissão da
coisa para o credor para garantia da dívida: é um
-me dinheiro, transmito a propriedade de
um prédio para garantir a dívida; se eu pagar a
dívida devolves-ma, caso contrário ficas com ele

>>> Na fidúcia com amigo, há transmissão da
propriedade não para o credor, mas para uma
pessoa amiga. Isto preencheria várias funções
sociais: guarda da coisa, empréstimo.

próprio, mas sim no interesse do beneficiário. Este
beneficiário pode ser o próprio settlor ou um terceiro.

24 SET 2018
Conceitos-chave: Trust (continuação);
germânica; exercícios; usufruto.

fidúcia

>>> No fideicomisso, há a obrigação de um herdeiro
transmitir os bens herdados a um terceiro.
Trust (continuação)

A fidúcia com credor e a fidúcia com amigo ficaram
perdidas na História; o fideicomisso está consagrado
no 2288º. Atualmente apenas temos o fideicomisso.
Nele, o terceiro tem direito a, mais tarde, receber a
coisa.

CC | ARTIGO 2288º
(Limite de validade)

São nulas as substituições fideicomissárias em mais de um
grau, ainda que a reversão da herança para o fideicomissário
esteja subordinada a um acontecimento futuro e incerto.

Nota: no direito anglo-americano, a fidúcia com
credor da fidúcia com amigos existe ainda no trust.
Diz-se que a figura do trust nasceu com as cruzadas,
quando a nobreza saiu e as terras ficaram com

O trust é uma propriedade com fidúcia, porque a
propriedade é atribuída ao trustee confiando que
este vai atuar não no interesse próprio, mas no
interesse de terceiro. Pressupõe-se uma relação de
confiança (fidúcia).

Nesta situação, há excesso de meios face aos fins
o proprietário tem meios excessivos face ao fim de
atuar no interesse de outrem. Como proprietário,
pode fazer tudo o que a propriedade lhe dá, quando
só deve atuar no interesse de outrem. Isto significa
que há um risco de desvio ou abuso de poder.

Na origem desta situação de propriedade fiduciária
inglesa
parecem
ter
estado
fenómenos
contemporâneos do movimento das cruzadas, como
já vimos (a nobreza ia para a Terra Santa combater
por uns anos e deixava as suas terras a um trustee,
que deveria atuar no interesse próprio daqueles
nobres ou dos seus sucessores).

Fidúcia germânica

tripartida: settlor, trustee e beneficiary. O settlor
institui a propriedade fiduciária; o trustee é quem fica
com a propriedade; e o beneficiary é a pessoa a
favor de quem a propriedade fiduciária é constituída.

Não há só as experiências romana e angloamericana; vamos agora ver a fidúcia germânica.

No trust, dá-se uma transferência da propriedade
para um trustee, não para este atuar no interesse

A
variantes:
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(Treuhand) germânica tem duas

tentam mitigar isto de certa forma. Há uma diferença
na consequência jurídica: há apenas que
indemnizar; os atos não são atingidos.
>>> A fidúcia germânica tradicional tem origem
medieval. Seria uma forma de propriedade especial
em que o fiduciário tinha limitações no seu direito de
propriedade. O direito de propriedade não era pleno,
havendo limitações.
em desuso.

>>> A partir do séc. XIX, os alemães recuperaram a
ideia de fidúcia romana. Esta é uma nova figura, com
inspiração diferente (romana) da figura original. Os
académicos do movimento da pandectística, que
estudaram as Pandectas, recuperaram as ideias
romanas. Estes académicos consideraram não uma
propriedade limitada, mas sim uma propriedade
plena, sem qualquer limitação do ponto de vista dos
direitos reais; o elemento de fidúcia não teria um
caráter real, mas sim meramente obrigacional. Vejase que o proprietário fiduciário é um proprietário
como qualquer outro; do ponto de vista dos direitos
reais, apenas a propriedade existe. Assim, o
proprietário pode fazer o que bem entender, sendo
a propriedade o direito real máximo. Se quiser
vender, vende; se quiser onerar, onera. E os atos
que pratica têm plena oponibilidade erga omnes.
O que há, em sentido técnico-jurídico, é uma
obrigação (que não tem oponibilidade erga omnes).

Veja-se que não é possível criar uma nova
propriedade que seja limitada; a propriedade tem as
características que resultam da lei (podendo o
proprietário alienar, onerar, etc.), e isso não muda lembremo-nos do princípio da tipicidade.

Na prática negocial, isto é importantíssimo.

Surgem então na prática dos negócios em Portugal
e em todo o mundo estas situações em que o direito
de propriedade é usado em associação com um
contrato / vínculo obrigacional fiduciário. Na vida
real, há uma estipulação de transmissão da
propriedade; e ao lado desta transmissão, surge um
vínculo obrigacional ao abrigo de qual o fiduciário se
obriga a exercer o seu direito de propriedade no
interesse de terceiro. A estrutura é dupla:

Contrato de eficácia real de transmissão da
propriedade para o fiduciário;

Vínculo obrigacional pelo qual o fiduciário
se obriga a exercer os direitos no interesse
de outrem.

Quer haja um documento ou dois documentos
autonomizados (em geral, autonomiza-se), a
estrutura será dupla.

Veja-se que uma eventual venda é eficaz; pode
significar o incumprimento da obrigação, mas só
isso.

Na base disto está a distinção entre direitos reais e
obrigações (direitos absolutos e direitos relativos).

Recordeera um direito real limitado. Isso desapareceu na
História. Atualmente, o que há é uma recuperação
da figura romana. É um direito real puro, embora
associado a uma estrutura obrigacional. Hoje em dia
já não existe um tipo autónomo de direito real com
limitação do direito de propriedade, mas sim uma
propriedade ilimitada, e estruturas obrigacionais que

Este esquema negocial, no mundo dos negócios,
tem essencialmente duas possíveis funções:

(1) Função
de
garantia
entronca
historicamente na fidúcia com credor.
(2) Função de guarda ou administração
entronca historicamente na fidúcia com
amigo.

(1) FUNÇÃO DE GARANTIA

92

Na fidúcia com função de garantia, o credor fica, à
partida, com a propriedade. Em garantia do
pagamento da dívida, o devedor passa a
propriedade para o credor, que assim foge ao risco
(isto é mais do que uma hipoteca). Fala-se numa
propriedade com função de garantia.

Note-se que o credor não fica proprietário para atuar
no seu interesse; obriga-se a devolver a propriedade
quando a dívida for paga. Até um eventual
incumprimento da dívida, o credor não pode vender,
não
pode
onerar,
etc.

A função de garantia é frequente nas operações
financeiras de grande valor.

anúncios indicavam como ordem de trabalhos
«proibição de fumar nas partes comuns».

Às 21 horas de anteontem, os condóminos
presentes representavam 30% do valor total do
prédio. A reunião começou às 22 horas, estando
então presentes condóminos titulares de fracções
correspondentes a 55% do valor total do prédio. Foi
deliberado, por unanimidade dos presentes, que no
edifício x passasse a ser proibido fumar nas partes
comuns, incluindo hall, escadas, elevadores e pátio.

B, condómino que não esteve presente, pretende
saber se, e como, pode pôr em causa a deliberação
tomada.

Analise os factos descritos e dê a sua opinião a B.
(2) FUNÇÃO DE GUARDA OU ADMINISTRAÇÃO

Na fidúcia com função de guarda ou administração,
temos o settlor a transmitir a propriedade para o
beneficiário, por ser uma pessoa amiga ou em quem
confia. Porquê? O settlor resolver fazer uma volta ao
mundo de barco, ou não quer ter a titularidade formal
de certos investimentos em seu nome por razões
fiscais, etc.

A afixação no hall de entrada é frequentíssima em
muitos condomínios, mas a lei exige carta registada
(1432º, 1.).

Há aqui um vício; a sanção é a anulabilidade (287º).

Segundo vício: a reunião não poderia ser convocada
para o mesmo dia (1432º, 4.).

Isto é frequente na administração de patrimónios.
Estamos a regular o uso de partes comuns, e há
uma divergência: há quem entenda que é regulado
pelo 1429º-A, e há quem entenda que é regulado
pelo 1418º.

Nota: como estudaremos, numa lógica de proteção
do devedor, a lei proíbe isto nalguns casos; e
noutros casos, expressamente permite.

Exercício 12

Há 15 dias, A, administrador do edifício x, constituído
em propriedade horizontal, afixou no hall de entrada
e nos elevadores do mesmo anúncios convocando
uma reunião da respectiva assembleia de
condóminos para anteontem. Desses anúncios
constava que a reunião seria às 21 horas, se a tal
hora estivessem presentes condóminos que
representassem mais de 50% do valor total do
prédio, ou às 22 horas, qualquer que fosse então a
percentagem do valor total do prédio representada
pelos condóminos presentes. Por outro lado, os
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Se já existisse um regulamento em conjunto com o
título constitutivo e esta deliberação constituísse, na
prática, uma alteração ao regulamento aprovado no
título constitutivo, teria de ser por unanimidade, mas
a hipótese não nos diz isso. Face à ausência desta
informação, estamos perante uma alteração da
regulação do uso das partes comuns, e aplicamos o
1429º-A. Com base neste artigo, verificamos se é
possível ou não. Ora, o 1429º-A não especifica a
maioria para a aprovação do regulamento de uso
das partes comuns. Como não estabelece uma
maioria qualificada, depreende-se que a maioria é
simples.

Bastará disciplinar o uso das partes comuns sem
dizer expressamente que estamos a fazê-lo? A
opinião de PCN sobre esta matéria é a de que não é
necessário dizer o que estou a fazer. Podemos fazer
um NJ sem dizer que é um contrato, um negócio
unilateral, um regulamento, etc. Basta estabelecer
os efeitos; e, aqui, o efeito estabelecido é regular o
uso das partes comuns, o que nos leva ao 1429º-A.

PCN acha que é aplicável o 1429º-A e que, quanto
a este aspeto, não há vícios.

(Uso, fruição e administração da coisa ou do direito
[Direitos do usufrutuário])

O regime é complexo, mas o prazo que um
advogado tem de ter na cabeça é do 1433º, 4.

O usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa ou o
direito como faria um bom pai de família, respeitando o seu
destino económico.

Dúvida: o NJ deliberativo tem uma estrutura binária:

1446º - é da leitura desta norma que retiramos que
o conteúdo do direito de usufruto integra
essencialmente o gozo e a fruição da coisa. Já não
abarca a disposição.

Assim, o usufruto:
Usufruto

CC | ARTIGO 1439º
(Noção [Do usufruto, uso e habitação])

Contém o gozo;
Contém a fruição;
Não contém a disposição.

Segunda nota: não é possível alterar a forma ou a
substância da coisa. Em contraponto, porém,
admitem-se transformações. O usufrutuário não
pode alterar a forma ou a substância da coisa,
apesar de a poder transformar.

Usufruto é o direito de gozar temporária e plenamente uma
coisa ou direito alheio, sem alterar a sua forma ou substância.

1439º - no usufruto, há sempre uma coexistência
com o direito de propriedade. O direito de
propriedade coexiste com o direito real menor
usufruto.

CC | ARTIGO 1449º
(Âmbito do usufruto [Direitos do usufrutuário])

Quando existe um usufruto, é frequente a utilização
da expressão nua propriedade . Por que é que se
diz que a propriedade está nua? Porque o usufruto
implica direitos e faculdades que contraem os
direitos e faculdades do proprietário a tal ponto que
se diz que o proprietário está nu. O direito real de
usufruto é um direito real bastante intenso que
contrai sobremaneira o direito de propriedade. Por
isso se diz que a propriedade é nua.

O usufruto abrange as coisas acrescidas e todos os direitos
inerentes à coisa usufruída.

CC | ARTIGO 1446º

CC | ARTIGO 1452º

1449º - desta norma resulta que pode haver coisas
acrescidas, o que suporta algum poder de
transformação.
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(Usufruto de
usufrutuário])

coisas

deterioráveis

[Direitos

do
Exemplo: tenho um prédio rústico e faço um edifício.
Passa a ser um prédio urbano
altera-se a
substância da coisa. O usufrutuário extravasa os
seus poderes.

1 Se o usufruto abranger coisas que, não sendo consumíveis,
são, todavia, suscetíveis de se deteriorarem pelo uso, não é o
usufrutuário obrigado a mais do que restituí-las no fim do
usufruto como se encontrarem, a não ser que tenham sido
deterioradas por uso diverso daquele que lhes era próprio ou
por culpa do usufrutuário.

2 Se as não apresentar, o usufrutuário responde pelo valor
que as coisas tinham na conjuntura em que começou o
usufruto, salvo se provar que perderam todo o seu valor em
uso legítimo.

1452º - o usufrutuário pode usar as coisas a ponto
de elas se deteriorarem, mas não pode fazer uso
diverso do que seria próprio.

Isto é o cerne do conteúdo do usufruto, mas há mais
algumas notas a fazer.

Quais os objetos possíveis do usufruto? Por regra
(na prática social), o usufruto incide sobre a coisa.
Em conjunto com o direito de propriedade sobre a
coisa corpórea, pode existir o usufruto com a coisa.
Mas pode haver uma maior estratificação: podemos
ter a propriedade; a par da propriedade, um direito
de superfície; e um usufruto a incidir sobre o direito
superficiário sobre a coisa. Assim, neste caso, o
usufruto não incide sobre a coisa, mas sobre um
direito superficiário (que, como veremos, é um
direito real menor). Temos um direito real menor
(usufruto) que não onera o direito de propriedade,
mas sim onera o direito de superfície, o qual, por sua
vez, onera o direito de propriedade
estão

Seja como for, o usufruto será essencialmente o
mesmo simplesmente, não incidirá sobre toda a
coisa, mas apenas sobre o direito de superfície.
CC | ARTIGO 1478º
(Perda parcial e

[Extinção do usufruto])

1 Se a coisa ou direito usufruído se perder só em parte,
contínua o usufruto na parte restante.

2 O disposto no número anterior é aplicável no caso de a
coisa se transformar noutra que ainda tenha valor, embora
com finalidade económica distinta.

1478º - há uma referência a alguma transformação
possível, mas parece, apesar de tudo, que o limite é
alteração da forma ou substância.

É nos arts. 1439º e 1446º que se encontra o cerne.
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Ainda em sede de caracterização geral da figura do
usufruto, há que chamar a atenção para o seu
caráter temporário. O usufruto não dura para
sempre, mas acaba por se extinguir. Ao passo que
a propriedade não se extingue com o decurso do
tempo, o usufruto é um direito real com caráter
temporário. A lei refere-se expressamente a este
caráter temporário:

CC | ARTIGO 1443º
(Duração [Do usufruto, uso e habitação])

Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o usufruto não
pode exceder a vida do usufrutuário; sendo constituído a favor
de uma pessoa coletiva, de direito público ou privado, a sua
duração máxima é de trinta anos.

uma limitação legal: Joaquina tem de existir à data
de criação do usufruto: não pode haver usufruto para
um neto que há de nascer.
1443º - para pessoas singulares, o limite máximo é
a vida da pessoa singular; para pessoas coletivas, o
limite é 30 anos.

A hipótese socialmente mais típica é a de os
ascendentes transmitirem a propriedade aos
descendentes, conservando para si o usufruto
enquanto forem vivos. É nesta lógica que o limite é
a vida do usufrutuário. Naturalmente que, se
estivermos a falar de um usufruto a favor de uma
pessoa muito idosa, não é expectável que dure
muito tempo; já se estivermos a falar de um usufruto
a favor de uma pessoa jovem, já é expectável que
dure muito tempo. O valor económico do usufruto
será aferido pela expetativa quanto à sua brevidade.

Veja-se que, de acordo com a regra da elasticidade,
quando o usufruto se extingue, a propriedade deixa
de ser nua para (voltar a) ser plena.

CC | ARTIGO 1441º
(Usufruto simultâneo e sucessivo [Do usufruto, uso e
habitação])

O usufruto pode ser constituído em favor de uma ou mais
pessoas, simultânea ou sucessivamente, contanto que existam
ao tempo em que o direito do primeiro usufrutuário se torne
efetivo.

1441º - estabelece-se a possibilidade de usufrutos
simultâneos ou sucessivos.

O que se passa aqui é que é possível existir usufruto
para várias pessoas, com duas possibilidades: pode
ser simultâneo, e aí há uma contitularidade de
usufruto no mesmo período temporal; ou pode ser
sucessivo.

Exemplo: os avós doam aos netos e reservam o
usufruto para ambos. O usufruto só se extinguirá
com a morte de ambos; não basta morrer um. Na
hipótese do usufruto sucessivo, o usufruto fica para
uma pessoa e depois para outra. Dou o usufruto a
Joaquim e, posteriormente, a Joaquina. Mas há aqui

Outra nota: com alguma frequência social, o usufruto
pode transmitir-se (pode haver trespasse do
usufruto), tendo essa possibilidade de ser conjugada
com as regras do caráter temporário do usufruto.

Imagine-se que há um usufruto vitalício a favor de
Joaquim; Joaquim pode trespassar o usufruto para
outra pessoa (por ex., o João). Mas se Joaquim
trespassar a João, o usufruto ainda assim extinguese quando Joaquim morrer. É o que resulta do
1443º, apesar de Joaquim ter transmitido para João.
Se Joaquim falecer antes de João, azar para João.

E se morre João? A ideia prevalecente é que se
transmite o usufruto para os herdeiros de João, que
ficam com o usufruto até que morra Joaquim.

Devemos relembrar que o direito de propriedade
nunca se extingue; é intemporal. Diferentemente do
direito de propriedade, o direito de usufruto extinguese, não se transmitindo para outras pessoas. Nesse
momento, o direito de propriedade, de acordo com a
regra da elasticidade, expande-se e passa a ser uma
propriedade plena.

Última nota: este regime do caráter temporário tem
como finalidade uma preocupação semelhante à
regra que estabelece não pode haver fideicomisso
em mais de segundo grau. As razões são as
mesmas (e as mesmas que estiveram por detrás da
abolição do morgadio): acabar com esquemas que à
partida determinem como os direitos reais se
estabelecem ao longo do tempo, dificultando a
concentração da propriedade, forçando situações
em que os direitos reais são distribuídos/divididos ao
longo do tempo. O grande problema é ser dificultada
a transmissão da propriedade. Isto restringe o
investimento e a livre transmissão dos bens no
mercado de trocas. Diz a história que isto limita o
investimento. Na Idade Média atravessaram-se
séculos de depressão económica, em grande
medida, por força de regimes jurídicos que limitavam
a liberdade plena e a livre transmissão de
propriedade. Estas regras jurídicas que nos mundos
modernos dificultam o usufruto, estabelecendo um
caráter temporário, e limitam o fideicomisso, são
regras que visam proteger o crescimento e o
desenvolvimento económico. Esta é uma nota de
AED, mas que também nos permite ver pontos de
contacto de diversos aspetos do regime jurídico.
Qual foi o principal ponto de viragem para acabar
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com as regras que dificultam a transmissão da
propriedade? A Revolução Francesa (e revoluções
liberais).

e) Pela renúncia.

2

A renúncia não requer aceitação do proprietário.

A transmissibilidade é limitada. Esta matéria vem
regulada no 1444º.

CC | ARTIGO 1444º

E a transmissão inter vivos joga com o caráter
temporário do usufruto, como vimos: é preciso ter
em atenção que, se Joaquim trespassou o usufruto
a João, o usufruto se extingue na mesma com a
morte de Joaquim.

(Trespasse a terceiro [Do usufruto, uso e habitação])
Não se deve entender, na opinião de PCN, ser
possível trespassar em mais do que um grau, mas é
possível a transmissão mortis causa de João para
os herdeiros de João.
1 O usufrutuário pode trespassar a outrem o seu direito,
definitiva ou temporariamente, bem como onerá-lo, salvas as
restrições impostas pelo título constitutivo ou pela lei.

2
O usufrutuário responde pelos danos que as coisas
padecerem por culpa da pessoa que o substituir.

É possível trespassar e onerar o usufruto, o que
significa uma transmissão inter vivos do usufruto. Já
não é possível uma transmissão mortis causa, como
resulta do 1476º, 1., a), que diz que o usufruto se
extingue pela morte do usufrutuário.

O trespasse do usufruto é raro do ponto de vista
social, porque se sabe que é temporário, e, por isso,
não tem grande valor económico. Nunca se sabe
quando a pessoa vai morrer. Esta incerteza quando
ao período temporal efetivo do usufruto faz com que
os agentes económicos não invistam; por isso é que,
do ponto de vista sociológico, esta hipótese de
trespasse do usufruto é pouco relevante. Do ponto
de vista económico, a transmissibilidade é pouco
racional.

Vejamos agora os modos de constituição do
usufruto.
CC | ARTIGO 1476º
(Causas de extinção [Extinção do usufruto])
CC | ARTIGO 1440º
1

O usufruto extingue-se:

a) Por morte do usufrutuário, ou chegado o termo do prazo
por que o direito foi conferido,
quando não seja vitalício;

(Constituição [Do usufruto, uso e habitação])

O usufruto pode ser constituído por contrato, testamento,
usucapião ou disposição da lei.

b) Pela reunião do usufruto e da propriedade na mesma
pessoa;
c) Pelo seu não exercício durante vinte anos, qualquer que seja
o motivo;
d) Pela perda total da coisa usufruída;
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1440º - PCN não conhece qualquer regra específica
que preveja, ope legis, a constituição do usufruto.
Assim, resta-nos o contrato, o testamento e a
usucapião. A usucapião é aqui uma hipótese

académica. As fontes verdadeiras, do ponto de vista
sociológico, são o contrato e o testamento. Os outros
modos são inexistentes ou académicos.

A hipótese alternativa
constituição per
translationem - é a transmissão do usufruto a
terceiro.

Nota: se o usufruto surge antes da penhora da
propriedade, a venda é da propriedade nua,
permanecendo o usufruto.

A constituição per translationem pode ser por
contrato ou por testamento.

Quanto à usucapião enquanto modo de constituição
do usufruto, relembremos que aquela tem dois
pressupostos: posse e decurso do tempo. A posse é
a detenção de uma coisa com a intenção de ser
proprietário. Ora, também é possível uma detenção
da coisa atuando como mero usufrutuário. O que diz
o 1440º sobre a intenção de ser mero usufrutuário é
que se adquire, com o passar dos anos, o usufruto.

Mas se estou num sítio não respeitando os direitos
dos outros o atuar como ser proprietário isso não
abrange o atuar como usufrutuário. Uma situação
fáctica de atuar à revelia do direito como mero
usufrutuário é uma hipótese académica; se atuasse
não respeitando os direitos dos outros, estaria a
atuar como proprietário.

A hipótese de constituição de usufruto por usucapião
é, como tal, uma hipótese académica.

Nesta sequência, há que fazer uma distinção entre
(1) constituição per deductionem e (2) constituição
per translationem.

Direitos do usufrutuário

São direitos do usufrutuário:

Gozar plenamente da coisa;
Transferir
os
poderes
para
as
indemnizações resultantes da perda ou
deterioração da coisa (1480º - v. infra);
Exemplo: há uma expropriação, deixa de
haver direitos privados e passa a haver
uma coisa pública. A coisa sai do trato
privado. Ou então há um cataclismo e uma
parte do território nacional é engolida pelo
mar.

Se há usufruto, a indemnização vai, em
parte, também para o usufrutuário. Isto
implica que o direito do usufrutuário deixe
de ser apenas um direito de gozo e fruição
da coisa, passando a ser também um
direito a indemnização.

Direito de indemnização por reparações
extraordinárias (1473º - v. infra).
1

CONSTITUIÇÃO PER DEDUCTIONEM

Na constituição per deductionem, o usufruto é
constituído a favor do próprio, que aliena a nua
propriedade, reservando para si o usufruto.

Este caso é sociologicamente frequente: é o que
acontece, por exemplo, quando há transmissão da
nua propriedade por idosos a familiares seus. Vejase que a constituição per deductionem é feita por
contrato, e não por testamento, como é natural.

As
reparações
que
não
sejam
extraordinárias são feitas pelo usufrutuário,
que nada recebe por isso. Nas reparações
extraordinárias, porém, o proprietário tem
de pagar uma indemnização.

CC | ARTIGO 1480º
(Indemnizações [Extinção do usufruto])

2

CONSTITUIÇÃO PER TRANSLATIONEM
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1 Se a coisa ou direito usufruído se perder, deteriorar ou
diminuir de valor, e o proprietário tiver direito a ser
indemnizado, o usufruto passa a incidir sobre a indemnização.

2
O disposto no número antecedente é aplicável à
indemnização resultante de expropriação ou requisição da
coisa ou direito, à indemnização devida por extinção do direito
de superfície, ao preço da remição do foro e a outros casos
análogos.

Deveres do usufrutuário
Há um dever de o usufrutuário relacionar os bens e
prestar caução (1468º).

CC | ARTIGO 1468º
(Relação de bens e caução [Obrigações do usufrutuário])

CC | ARTIGO 1473º
(Reparações
usufrutuário])

extraordinárias

[Obrigações

do

1 Quanto às reparações extraordinárias, só incumbe ao
usufrutuário avisar em tempo o proprietário, para que este,
querendo, as mande fazer; se, porém, elas se tiverem tornado
necessárias por má administração do usufrutuário, é aplicável
o disposto no artigo anterior.

2
Se o proprietário, depois de avisado, não fizer as
reparações extraordinárias, e estas forem de utilidade real,
pode o usufrutuário fazê-las a expensas suas e exigir a
importância despendida, ou o pagamento do valor que tiverem
no fim do usufruto, se este valor for inferior ao custo.

3 Se o proprietário fizer as reparações, observar-se-á o
disposto no nº 2 do artigo 1471º.

Antes de tomar conta dos bens, o usufrutuário deve:

a) Relacioná-los, com citação ou assistência do proprietário,
declarando o estado deles, bem como o valor dos moveis, se
os houver;

b) Prestar caução, se esta lhe for exigida, tanto para a
restituição dos bens ou do respetivo valor, sendo bens
consumíveis, como para a reparação das deteriorações que
venham a padecer por sua culpa, ou para o pagamento de
qualquer outra indemnização que seja devida.

No 1446º, encontramos o dever de fazer bom uso da
coisa, respeitando o seu destino económico. O
relacionamento dos bens e a prestação de caução
são instrumentais face a este dever.

CC | ARTIGO 1446º
(Uso, fruição e administração da coisa ou do direito)

29 OUT 2018

O usufrutuário pode usar, fruir e administrar a coisa ou o
direito como faria um bom pai de família, respeitando o seu
destino económico.

Conceitos-chave: Deveres do usufrutuário; modos
de extinção do usufruto; direito de uso e direito de
habitação; direito de superfície.
CC | ARTIGO 1472º
(Reparações ordinárias)
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melhoramentos aumentarem o rendimento líquido da coisa
usufruída, o aumento pertence ao proprietário.
1
Estão a cargo do usufrutuário tanto as reparações
ordinárias indispensáveis para a conservação da coisa como
as despesas de administração.

1471º - o dever seguinte é o dever de consentir a
realização de obras pelo proprietário.

2 Não se consideram ordinárias as reparações que, no ano
em que forem necessárias, excedam dois terços do
rendimento líquido desse ano.
CC | ARTIGO 1474º
3 O usufrutuário pode eximir-se das reparações ou despesas
a que é obrigado, renunciando ao usufruto.

Da epígrafe do 1472º parece resultar que este artigo
apenas respeita às reparações; mas, na verdade,
também respeita às despesas de administração da
coisa, que assim correm por conta do usufrutuário.
Note-se que é possível a renúncia liberatória (1472º,
3.). É possível, frequentemente, aos titulares de
direitos reais menores eximirem-se do cumprimento
das obrigações propter rem fazendo uma renúncia
liberatória ao direito real menor e aí, atendendo à
característica da elasticidade, o direito de
propriedade expande-se face à extinção do direito
real menor.

(Impostos e outros encargos anuais)

O pagamento dos impostos e quaisquer outros encargos
anuais que incidam sobre o rendimento dos bens usufruídos
incumbe a quem for titular do usufruto no momento do
vencimento.

1474º - dever de suportar os impostos
IMI.

no fundo, o

CC | ARTIGO 1483º
(Restituição da coisa)
No mesmo artigo, encontramos o dever de realizar
as reparações ordinárias.
Findo o usufruto, deve o usufrutuário restituir a coisa ao
proprietário, sem prejuízo do disposto para as coisas
consumíveis e salvo o direito de retenção nos casos em que
possa ser invocado.
CC | ARTIGO 1471º
(Obras e melhoramentos)
1483º - por último, há o dever de restituir a coisa. No
usufruto vitalício, naturalmente, já não haverá este
dever.
1 O usufrutuário é obrigado a consentir ao proprietário
quaisquer obras ou melhoramentos de que seja suscetível a
coisa usufruída, e também quaisquer novas plantações, se o
usufruto recair em prédios rústicos, contanto que dos atos do
proprietário não resulte diminuição do valor do usufruto.

2
Das obras ou melhoramentos realizados tem o
usufrutuário direito ao usufruto, sem ser obrigado a pagar
juros das somas desembolsadas pelo proprietário ou qualquer
outra indemnização; no caso, porém, de as obras ou

Modos de extinção do usufruto

O elenco dos modos de extinção do usufruto
encontra-se no 1476º:
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CC | ARTIGO 1476º

O direito de uso e o direito de habitação são dois
direitos distintos, mas semelhantes.

(Causas de extinção)

CC | ARTIGO 1484º
1

O usufruto extingue-se:

(Noção [Uso e habitação])

a) Por morte do usufrutuário, ou chegado o termo do prazo
por que o direito foi conferido, quando não seja vitalício;
b) Pela reunião do usufruto e da propriedade na mesma
pessoa;

1 O direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa
coisa alheia e haver os respetivos frutos, na medida das
necessidades, quer do titular, quer da sua família.

c) Pelo seu não exercício durante vinte anos, qualquer que seja
o motivo;
d) Pela perda total da coisa usufruída;

2 Quando este direito se refere a casas de morada, chamase direito de habitação.

e) Pela renúncia.

2

A renúncia não requer aceitação do proprietário.
1484º - o direito de uso é a faculdade de o usuário
se servir de certa coisa alheia (propriedade de outra
pessoa) e ter os respetivos frutos, na medida das
necessidades do titular e da sua família.
a)

Esta alínea contém duas hipóteses de
caducidade: morte ou decurso do prazo.

b)

A reunião está para os direitos reais como
a confusão está para o DO. A confusão é
uma forma de extinção das obrigações nas
situações em que a mesma pessoa se
torna devedora e credora. Nos direitos
reais, se o usufrutuário passa a ser
proprietário, extingue-se o usufruto,
adquirindo a propriedade a sua elasticidade
máxima;

c)

Estes 20 anos correspondem também ao
prazo máximo para aquisição de direitos
reais por usucapião. Isto é algo de inverso
(basta um não exercício), mas há um certo
paralelismo nesse sentido.

d)

Perda total da coisa usufruída;

e)

Renúncia.

Em dois lugares, a lei opera uma remissão para o
regime do usufruto: no 1485º e no 1490º.

CC | ARTIGO 1485º
(Constituição, extinção e regime)

Os direitos de uso e de habitação constituem-se e extinguemse pelos mesmos modos que o usufruto, sem prejuízo do
disposto na alínea b) do artigo 1293º, e são igualmente
regulados pelo seu título constitutivo; na falta ou insuficiência
deste, observar-se-ão as disposições seguintes.

CC | ARTIGO 1490º
(Aplicação das normas do usufruto)
Direito de uso e direito de habitação
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São aplicados aos direitos de uso e de habitação as disposições
que regulam o usufruto, quando conformes à natureza
daqueles direitos.

caracterização do direito pode ser retirada do 1488º:
os direitos de uso e habitação não são negociáveis.

CC | ARTIGO 1488º
(Intransmissibilidade do direito)
O regime jurídico do direito de uso e habitação é
muito sintético é, essencialmente, um regime de
remissão para o usufruto. Tal explica-se pelo facto
de o direito de uso e habitação ser, essencialmente,
um usufruto diminuído ou delimitado pelas
necessidades do titular e da respetiva família.

CC | ARTIGO 1487º
(Âmbito da família)

Na família do usuário ou do morador usuário compreendemse apenas o cônjuge, não separado judicialmente de pessoas
e bens, os filhos solteiros, outros parentes a quem sejam
devidos alimentos e as pessoas que, convivendo com o
respetivo titular, se encontrem ao seu serviço ou ao serviço das
pessoas designadas.

No 1487º, encontramos um conceito de família que
se distancia do conceito de família encontrado no
Livro IV do CC, bem como do conceito da prática
social. Para efeitos deste regime jurídico, família
compreende o cônjuge, os filhos solteiros, outros
parentes a quem sejam devidos alimentos e as
pessoas que se encontrem ao serviço do titular ou
ao serviço das pessoas anteriores (uma governanta,
No conceito de família do 1487º,
encontramos relações familiares stricto sensu, mas
também relações com caráter laboral.
Veja-se que as pessoas coletivas não podem ser
titulares do direito de uso e habitação. A lei não o diz
expressamente; contudo, quer do 1484º (v. supra),
quer do 1487º resulta que as pessoas coletivas não
podem ser titulares (não habitam, não têm cônjuges,
não têm filhos, etc.).

Veja-se que este direito real tem um caráter
pessoalíssimo, pois o seu conteúdo é aferido pelas
necessidades do titular; está muito ligado à pessoa
do titular. Nesta sequência, a última nota geral de

O usuário e o morador usuário não podem trespassar ou locar
o seu direito, nem onerá-lo por qualquer modo.

Há uma característica de não negociabilidade; este
direito real menor não pode ser transmitido ou
onerado.

Em comparação, o usufruto pode ser negociado. Ele
pode ser trespassado/transmitido; já no direito de
uso e habitação, isso não é possível.

Um corolário: se não é possível negociar, também
não é possível penhorar. Pode acrescentar-se a
característica da impenhorabilidade do direito de uso
e habitação no âmbito de uma execução judicial. Os
credores do usuário não podem penhorar este
direito. O património é a garantia geral dos créditos
(601º), mas esta SJ patrimonial ativa foge à regra da
penhorabilidade. O credor não pode atacar o direito
de uso e habitação. E esta é a principal
característica da figura do ponto de vista da sua
utilidade social.

Se alguém antecipa que pode vir a ter problemas
financeiros graves, um advogado pode aconselhar a
constituição de um direito de uso e habitação para
fugir
à
penhorabilidade
pelos
credores.
Naturalmente que se essa constituição for operada
numa fase em que já se sabe que há grandes
dívidas, pode ser acionado o mecanismo da
impugnação pauliana (ou, mais frequentemente, a
resolução em benefício da massa). Mas, em geral,
se eu tiver um bem do qual sou proprietário, e a
determinada altura constituir um direito de habitação
a favor da minha esposa ou companheira, esse ato
de constituição do direito de uso ou habitação a favor
dela faz com que os credores, podendo agredir o
meu direito de propriedade, não possam, porém,
agredir o direito da minha companheira. Poderia ser
penhorada e vendida a minha propriedade, mas eu
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não teria de sair de lá. O direito de uso e habitação
é dos poucos que são imunes aos credores.

CC | ARTIGO 1485º
(Constituição, extinção e regime [Uso e habitação])

Os direitos de uso e de habitação constituem-se e extinguemse pelos mesmos modos que o usufruto, sem prejuízo do
disposto na alínea b) do artigo 1293º, e são igualmente
regulados pelo seu título constitutivo; na falta ou insuficiência
deste, observar-se-ão as disposições seguintes.

1485º - a constituição do direito de uso e habitação
surge pelas mesmas formas como se constitui o
usufruto, com exceção da usucapião.

E a extinção do direito de uso e habitação surge
pelas mesmas formas do usufruto, mas com uma
forma de extinção acrescida: a cessação das
necessidades do titular. Se deixar de haver
necessidades do titular ou da sua família, extinguese o direito de uso e habitação há uma extinção
por cessação das necessidades.

Uma última nota: há vários lugares no OJ que
determinam a constituição ope legis de um direito de
uso e habitação. Para além das formas tradicionais
de constituição (NJ), há dados casos em que a
constituição surge não por liberdade negocial, mas
por força da lei.

CC | ARTIGO 2103º-A
(Direito de habitação da casa de morada da família e
direito de uso do recheio)

1 O cônjuge sobrevivo tem direito a ser encabeçado, no
momento da partilha, no direito de habitação da casa de
morada da família e no direito de uso do respetivo recheio,
devendo tornas aos co-herdeiros se o valor recebido exceder o
da sua parte sucessória e meação, se a houver.

2
Salvo nos casos previstos no nº 2 do artigo 1093º,
caducam os direitos atribuídos no número anterior se o
cônjuge não habitar a casa por prazo superior a um ano.

3 A pedido dos proprietários, pode o tribunal, quando o
considere justificado, impor ao cônjuge a obrigação de prestar
caução.

2103º-A o cônjuge sobrevivo tem direito a ficar
com o uso e habitação da casa de morada da
família. São aquelas situações em que os cônjuges
não habitam num imóvel que seja da propriedade de
ambos, mas sim num imóvel da propriedade
exclusiva de um dos cônjuges. Os bens do de cuius
são transmitidos ao cônjuge e demais herdeiros; e,
na partilha entre o cônjuge e os demais herdeiros,
para além da partilha do imóvel, o cônjuge tem
sempre a possibilidade de ficar com o direito de
habitação da casa e do recheio. Independentemente
da distribuição da propriedade, é criado, ope legis,
um direito de habitação da casa da família enquanto
o cônjuge for vivo. É um direito de habitação vitalício.
E esta regra, hoje em dia, é aplicável às situações
de união de facto; mesmo que as pessoas optem por
não se casar, o(a) companheiro(a) sobrevivo
também beneficia deste direito de habitação com
a vantagem de, a partir desse momento, passar a
ser não penhorável.

Direito de superfície

Uma primeira nota de enquadramento histórico: o
que está em causa no direito de superfície é um
fenómeno de dissociação entre a titularidade do solo
e a titularidade das construções ou plantações. Esta
distinção tem origem romana. Em Roma havia o
princípio de que a superfície cede ao solo
(superficies solo cedit
o proprietário do solo é
proprietário, ipso jure, de todas as construções e
plantações), mas os romanos conceberam situações
jurídicas (que, hoje em dia, seriam de caráter real),
em que operava uma dissociação - em que a par do
proprietário havia um superficiário.

Ao longo da História, este género de dissociações
entre a propriedade do solo e a da superfície foram
acontecendo, sendo que a figura mais relevante em
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tempos medievais era a enfiteuse, em que havia
uma separação entre o domínio do solo pelo senhor
e o domínio útil pelo enfiteuta (este teria o domínio
útil da terra, trabalhando-a) - um seria dono do solo,
e outro das construções ou plantações. Este tipo de
mecanismo jurídico de dissociação entre a
titularidade do solo e a titularidade das construções
ou plantações surgiu na Roma Antiga e prolongouse ao longo da História com diversas matizes e
diferenças de regime. Muitos destes fenómenos
foram sendo extintos: por exemplo, a enfiteuse foi
muito criticada pelas revoluções liberais, pois estas
visaram precisamente atacar os fenómenos jurídicos
que permitissem a cristalização do domínio
económico do solo por parte das classes nobres.
Ainda assim, em Portugal, a enfiteuse apenas foi
extinta em 1976, com a atual CRP.

Em meados do século XX, com o CC 1966, a figura
romana do direito de superfície foi recuperada,
nomeadamente para realizar políticas urbanísticas.
Hoje em dia, é frequente que as autarquias locais
cedam o direito de superfície, ficando proprietárias
do solo. Fazem-no no âmbito de políticas de
urbanismo, para operar um melhor ordenamento do
território. Por exemplo, em Telheiras, a propriedade
do solo é do município de Lisboa e as pessoas
habitam em construções de que são titulares ao
abrigo do regime do direito de superfície. Não são
proprietárias do solo, mas apenas titulares da
superfície.

Em resumo, começamos com uma figura jurídica
com origem romana, mas que se perdeu no tempo.
E, durante muito tempo, a figura mais frequente era
a enfiteuse, que foi extinta. Mas o CC 1966
ressuscitou a figura romana.

O 1524º dá-nos uma definição de direito de
superfície.

CC | ARTIGO 1524º
(Noção [Do direito de superfície])

O direito de superfície consiste na faculdade de construir ou
manter, perpétua ou temporariamente, uma obra em terreno
alheio, ou de nele fazer ou manter plantações.

Quanto à terminologia, tem-se:

Fundeiro - proprietário do solo;
Superficiário
superfície.

-

titular

do

direito

de

A lei refere-se a duas faculdades:

(i) Faculdade de construir
tem um conteúdo
semelhante ao de um direito real de aquisição.

(ii) Faculdade de manter (após a realização da
construção) - tem como objeto principal a coisa
corpórea construída, e o seu conteúdo é semelhante
ao conteúdo do direito de propriedade.

Enquanto a construção não está realizada, o
superficiário tem, essencialmente, uma faculdade de
construir, para depois poder usar, fruir e dispor da
coisa construída. Assim, após a construção, há um
direito real de gozo muito amplo e semelhante à
propriedade; antes disso, o direito real de superfície
está mais próximo de um direito real de aquisição do
que de um direito real de gozo.

Como resulta do texto da lei, o direito de superfície
pode ter um caráter temporário ou um caráter
perpétuo.

Exemplo: nas situações em que a CM atribui o direito
de superfície no âmbito de planos urbanísticos, é
frequente ser atribuído por 100 anos. Mas o direito
de superfície pode não ser temporário, e sim
perpétuo. Nas situações em que o direito de
superfície é perpétuo, a propriedade do fundeiro fica
sem utilidade social. O fundeiro tem as suas
faculdades profundamente diminuídas e, por isso,
se a propriedade nunca se voltar a expandir, o direito
de propriedade nunca volta a ser pleno.

Quando o direito de superfície é perpétuo, o direito
de propriedade é extremamente restrito para todo o
sempre, e fica sem função social. Por este motivo, a
opção de criar direitos de superfície perpétuos
parece absurda a PCN, do ponto de vista legislativo.
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Nota: se o superficiário impede o proprietário de
fazer vistorias, por exemplo, entre outros
comportamentos análogos, há a inversão do título
da posse. Se o usufrutuário ou superficiário atua do
ponto de vista fáctico como se fosse proprietário,
então tem uma posse fáctica. Se passarem 20 anos,
há aquisição da propriedade por usucapião.

Nota: esta hipótese de sobrelevação não implica a
constituição automática de propriedade horizontal.
Essa não é uma hipótese socialmente muito típica,
na experiência de PCN.

Nota 2: não confundir o direito de uso e habitação
com a faculdade de uso que assiste a todos os
direitos reais de gozo. E em relação à posse
(situação fáctica de detenção da coisa), também sói
falar-se em uso da coisa; mas isso não é algo
jurídico

O direito de superfície coexiste sempre com o
direito de propriedade. A propósito dessa
coexistência, olhe-se aos direitos do proprietário,
olhe-se aos arts. 1530º e 1531º:

Exemplo: o avô Joaquim era proprietário do prédio
A, e doou o prédio com reserva de usufruto ao neto
João. Há propriedade de João com reserva do
usufruto do avô Joaquim. Se morre o avô Joaquim e
permanece sobreviva a avó Joaquina, extingue-se o
usufrutuo, mas a avó Joaquina fica com o direito de
habitação. Mas também pode haver situações em
que A é proprietário, B é usufrutuário e C é titular do
direito de habitação tudo constituído por NJ. Os
credores de C não podem penhorar o direito de
habitação.

CC | ARTIGO 1530º
(Preço [Direitos e encargos do superficiário e do
proprietário])

1 No ato de constituição do direito de superfície, pode
convencionar-se, a titulo de preço, que o superficiário pague
uma única prestação ou pague certa prestação anual,
perpetua ou temporária.

2 O pagamento temporário de uma prestação anual é
compatível com a constituição perpétua do direito de
superfície.
O que é uma obra ou plantação?
3
As obras também podem ser obras debaixo do solo
(ex.: parques de estacionamento). Este aspeto não
é muito intuitivo. Dizer que a obra construída pelo
superficiário também pode ser debaixo do solo é
estranho, mas é assim; a restrição à propriedade
do fundeiro é muito grande.

As prestações são sempre em dinheiro.

CC | ARTIGO 1531º
(Pagamento das prestações anuais)

E a obra pode ser edificada num edifício já
existente. Esta é a hipótese do direito de
sobrelevação. Por exemplo, se existe um edifício
de 2 andares, e há a faculdade de acrescentar um
piso, atribuída sob o figurino jurídico do direito de
superfície, o que se passa é que o superficiário fica
titular de um direito real sobre a parte em que
sobrelevou; e o fundeiro fica proprietário não só do
solo como dos andares inferiores.
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1
Ao pagamento das prestações anuais é aplicável o
disposto nos artigos 1505º e 1506º, com as necessárias
adaptações.

2 Havendo mora no cumprimento, o proprietário do solo
tem o direito de exigir o triplo das prestações em dívida.

c) O direito de superfície;

O cânone é uma prestação anual em dinheiro.
Aquando da constituição do direito de superfície, é
possível convencionar-se um preço ou então uma
prestação anual chamada cânone. Este será,
seguramente, o elemento mais relevante da SJ do
proprietário/fundeiro. O fundeiro fica com os seus
poderes extremamente diminuídos, mas pode
receber o cânone anual. Fora isto, o direito de
propriedade está extremamente limitado e
diminuído; muito mais diminuído do que em
situações de usufruto.

O direito de superfície é livremente transmissível e
onerável. A faculdade de disposição surge aqui em
plenitude (1534º).

CC | ARTIGO 1534º
(Transmissibilidade dos direitos)

O direito de superfície e o direito de propriedade do solo são
transmissíveis por ato entre vivos ou por morte.

Pode também haver hipoteca sobre o direito de
superfície veja-se o 688º:

d) O direito resultante de concessões em bens do domínio
público, observadas as disposições legais relativas à
transmissão dos direitos concedidos;
e) O usufruto das coisas e direitos constantes das alíneas
anteriores;
f) As coisas móveis que, para este efeito, sejam por lei
equiparadas às imóveis.

2
As partes de um prédio suscetíveis de propriedade
autónoma sem perda da sua natureza imobiliária podem ser
hipotecadas separadamente.

Uma nota: a existência de direito de superfície é
absolutamente compatível com o regime da
propriedade horizontal. No direito de superfície,
temos o direito do fundeiro e o direito do
superficiário. Imagine-se que o superficiário faz um
edifício com 6 andares, e individualiza 6 frações
autónomas. Ficamos com um edifício em
propriedade horizontal ou, em rigor técnico, em
superfície horizontal. O superficiário poderia ser uma
empresa de urbanização. Há frações autónomas
(que são, em rigor, superfície privada); a estrutura
do edifício é uma parte comum e pertence a todos
(condóminos A, B, C, D, E, F); passa a haver 6
direitos de superfície em propriedade horizontal. Os
alicerces pertencem a todos; o solo não, mas, fora
isso, aplica-se o regime da propriedade horizontal.

Se chegamos ao fim dos 100 anos, todo o direito de
superfície se extingue e a CM (se atuar como
fundeiro) passa a ter a propriedade plena. Isto é uma
diferença face à propriedade horizontal, que é
perpétua. No decurso dos 100 anos, as frações
autónomas passam a pertencer todas à CM em
propriedade horizontal (naturalmente que razões
políticas evitariam que isso viesse mesmo a
acontecer).

CC | ARTIGO 688º
(Objeto [Hipoteca])

1

Só podem ser hipotecados:

a) Os prédios rústicos e urbanos;

Vejamos agora a constituição do direito de
superfície. Pode acontecer por contrato, testamento
ou usucapião veja-se o 1528º:

b) O domínio direto e o domínio útil dos bens enfitêuticos;
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CC | ARTIGO 1528º

iii.

Dever de consentir no uso e fruição pelo
fundeiro até ao início da obra ou plantação
- enquanto não começarem as obras ou
plantações, o superficiário tem de consentir
que o proprietário use e frua da coisa;

iv.

Dever de dar preferência ao proprietário na
alienação - isto significa, em contraponto,
que o fundeiro tem um direito real de
aquisição (direito de preferência).

(Princípio geral [Constituição do direito de superfície])

O direito de superfície pode ser constituído por contrato,
testamento ou usucapião, e pode resultar da alienação de
obra ou árvores já existentes, separadamente da propriedade
do solo.

Normalmente, a extinção do direito de superfície
acontece por contrato; a hipótese da usucapião é
muito improvável, porque, normalmente, quem se
arroga um direito à força, em princípio, comportarse-á como proprietário e não superficiário.

Quanto à extinção do direito de superfície, o que
temos?

CC | ARTIGO 1536º
Nota: a constituição do direito de superfície sobre
obras já existentes é possível, mas já não haverá a
faculdade de construir; a única faculdade será a de
manter.

(Casos de extinção [Extinção do direito de superfície])

1

Quanto a direitos, não há muito a dizer além de que
o superficiário tem os direitos de usar, fruir e dispor
de forma semelhante ao proprietário. Este é um
direito muito extenso, semelhante ao direito real
máximo (de propriedade).

O direito de superfície extingue-se:

a) Se o superficiário não concluir a obra ou não fizer a
plantação dentro do prazo fixado ou, na falta de fixação,
dentro do prazo de dez anos;
b) Se, destruída a obra ou as árvores, o superficiário não
reconstruir a obra ou não renovar a plantação, dentro dos
mesmos prazos a contar da destruição;
c) Pelo decurso do prazo, sendo constituído por certo tempo;

Mas também há deveres:

d) Pela reunião na mesma pessoa do direito de superfície e do
direito de propriedade;
e) Pelo desaparecimento ou inutilização do solo;

i.

ii.
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Dever de fazer a obra ou plantação no
prazo estipulado ou, na falta de prazo, em
10 anos. Pode discutir-se se é um dever
jurídico stricto sensu ou um ónus (no
sentido de a construção ser necessária
para afastar a desvantagem de se extinguir
a superfície);
Dever de pagamento do cânone
é
sempre uma prestação pecuniária (em
dinheiro) e é uma obrigação propter rem
ambulatória
(transmite-se
para
o
adquirente do direito de superfície);

f) Pela expropriação por utilidade pública.

2 No título constitutivo pode também estipular-se a extinção
do direito de superfície em consequência da destruição da
obra ou das árvores, ou da verificação de qualquer condição
resolutiva.

3 À extinção do direito de superfície, nos casos previstos nas
alíneas a) e b) do no 1, são aplicáveis as regras da prescrição.

1 Sendo o direito de superfície constituído por certo tempo,
o proprietário do solo, logo que expire o prazo, adquire a
propriedade da obra ou das árvores.

a) e b) - temos uma sanção pela não construção ou
plantação, ou pela não reconstrução ou replantação.
c)

2 Salvo estipulação em contrário, o superficiário tem, nesse
caso, direito a uma indemnização, calculada segundo as
regras do enriquecimento sem causa.

hipótese de caducidade pelo decurso do prazo.

d) reunião.
e) hipótese improvável de desaparecimento da coisa
(por ex., por um cataclismo natural).
f) expropriação por utilidade pública - aqui há
transferência do direito de superfície para
indemnizações, de uma forma semelhante ao
usufruto.

A este elenco temos de acrescentar a hipótese do
1536º, 2., parte final: a hipótese de se estabelecer
uma condição resolutiva. Por exemplo, se houver
uma condição resolutiva facto incerto no sentido
de, por ex., se ao proprietário nascer um filho e isso
significa a resolução do direito de superfície.

Para lá deste elenco, pode discutir-se a renúncia ao
direito de superfície. Neste elenco, não se fala da
renúncia como causa de extinção do direito de
superfície. A propósito do direito de propriedade,
discutia-se se este poderia ser renunciável: deve
entender-se que sim, porque as coisas não passam
a ser res nullius, mas passam para a propriedade do
Estado. Se houver renúncia ao direito de superfície,
o proprietário fundeiro passa a ser o proprietário
pleno. Não há qualquer obstáculo à renúncia
enquanto forma de extinção do direito de superfície.

3
Não havendo lugar à indemnização, o superficiário
responde pelas deteriorações da obra ou das plantações,
quando haja culpa da sua parte.

1538º - há enriquecimento sem causa salvo
estipulação em contrário. A primeira coisa a dizer é
que, extinguindo-se o direito de superfície, há
elasticidade do direito de propriedade. A
propriedade deixa de abranger só o solo, e passa a
abranger o edifício e as plantações
e aí há
enriquecimento sem causa, salvo estipulação em
contrário.

CC | ARTIGO 1539º
(Extinção de direitos reais constituídos sobre o direito de
superfície)

1 A extinção do direito de superfície pelo decurso do prazo
fixado importa a extinção dos direitos reais de gozo ou de
garantia constituídos pelo superficiário em benefício de
terceiro.

2
Se, porém, o superficiário tiver a receber alguma
indemnização nos termos do artigo anterior, aqueles direitos
transferem-se para a indemnização, conforme o disposto nos
lugares respetivos.
CC | ARTIGO 1538º
(Extinção pelo decurso do prazo [Extinção do direito de
superfície])
1539º - os direitos reais constituídos pelo
superficiário extinguem-se. Imagine-se que o
superficiário constituiu um direito de habitação; ele
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extingue-se. Se constituiu uma hipoteca, ela
extingue-se.

superfície, mas isso não implica uma extinção da
hipoteca ou do direito de habitação que tenham sido
constituídos com oponibilidade erga omnes por um
certo prazo ainda não concluído.

CC | ARTIGO 1540º
(Direitos reais constituídos pelo proprietário)

CC | ARTIGO 1542º
(Extinção por expropriação)

Os direitos reais constituídos pelo proprietário sobre o solo
estendem-se à obra e às árvores adquiridas nos termos do
artigo 1538º.

1540º - de forma simétrica, os direitos reais
constituídos pelo proprietário expandem-se. Se o
proprietário constituiu uma hipoteca, a hipoteca
expande-se para o edifício e as plantações.

Extinguindo-se o direito de superfície em consequência de
expropriação por utilidade pública, cabe a cada um dos
titulares a parte da indemnização que corresponder ao valor
do respetivo direito.

Por último, no 1542º, temos o regime relativo à
expropriação. Extingue-se não só o direito de
propriedade como o direito de superfície, e a
indemnização caberá ao titular de cada direito real
em função do valor respetivo.

CC | ARTIGO 1541º
(Permanência dos direitos reais)
Servidões prediais

Extinguindo-se o direito de superfície perpétuo, ou o
temporário antes do decurso do prazo, os direitos reais
constituídos sobre a superfície ou sobre o solo continuam a
onerar separadamente as duas parcelas, como se não tivesse
havido extinção, sem prejuízo da aplicação das disposições dos
artigos anteriores logo que o prazo decorra.

A servidão predial é um direito real de gozo.

CC | ARTIGO 1543º
(Noção [Das servidões prediais])
1541º - outro caso: o direito de superfície extinguese antes do decurso do prazo. Imagine-se que se
extingue antes do decurso do prazo por reunião.
Quid juris em relação aos direitos reais menores
constituídos pelo superficiário? Permanecem esses
direitos reais menores até ao decurso do prazo.
Imagine-se que o superficiário tinha direito a lá estar
por mais 50 anos, e a hipoteca e o direito de
habitação foram constituídos ao abrigo do direito de
superfície. Se o proprietário adquirir o direito de
superfície, há uma extinção por reunião do direito de
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Servidão predial é o encargo imposto num prédio em proveito
exclusivo de outro prédio pertencente a dono diferente; diz-se
serviente o prédio sujeito à servidão e dominante o que dela
beneficia.

A definição que consta do 1543º é uma definição
frágil e criticável. Uma melhor definição é: uma
servidão predial é o direito do titular de um direito
real sobre um prédio dominante a utilizar um prédio
alheio serviente para melhorar o aproveitamento do
prédio dominante. Tipicamente, o proprietário do
prédio pode usar um prédio alheio para melhor
aproveitar o seu prédio.

Exemplo: sou proprietário de um prédio encravado,
e tenho uma servidão de passagem pelo prédio
vizinho para melhor aproveitar o meu prédio.

dominante). Sem a piscina do vizinho consigo
perfeitamente aproveitar o prédio dominante essa
teria de ser uma estipulação meramente
obrigacional.

Note-se que os prédios dominante e serviente têm
de pertencer a titulares diferentes.

CC | ARTIGO 1544º
(Conteúdo [Das servidões prediais])

A definição do 1543º é criticável em dois aspetos: a
coisificação e o enfoque no prédio serviente. Isto
significa que, de acordo com o 1543º, temos um
encargo imposto a um prédio em favor de outro
prédio; mas, na verdade, os direitos e deveres não
são dos prédios nem em favor dos prédios, mas sim
dos titulares / pessoas. O outro defeito é o direito não
ser perspetivado como um direito do titular do prédio
dominante, e sim como SJ passiva do titular do
prédio serviente, quando, na verdade, esta é
essencialmente uma SJ ativa.

Primeira nota: temos aqui uma relação jurídica de
servidão predial entre pessoas; é uma relação
jurídica com caráter real. Neste direito real, para lá
da oponibilidade erga omens, está necessariamente
envolvida uma relação jurídica. Não se pode explicar
apenas pela ideia de domínio.

Podem ser objeto da servidão quaisquer utilidades, ainda que
futuras ou eventuais, suscetíveis de ser gozadas por intermédio
do prédio dominante, mesmo que não aumentem o seu valor.

O conteúdo da servidão predial pode ser muito
amplo. Nos termos do 1544º, podem ser objeto de
servidão quaisquer utilidades, desde que para
aproveitamento do prédio dominante.

Alguns tipos de servidões prediais estão
especificados na lei
servidões prediais de
passagem, de águas, de vistas, etc. Há vários
subtipos de servidões prediais. Mas há também o
tipo geral, regulado em termos genéricos pelos arts.
1543º e 1544º.

A propósito da ideia de aproveitamento, há que ver
que há aproveitamento em função do titular do
prédio dominante. Não havendo, não há servidão
predial. Por exemplo, se PCN estabelece um acordo
com o vizinho nos termos do qual pode usar a
piscina do vizinho, essa estipulação não terá caráter
real, mas sim meramente obrigacional. O
aproveitamento tem de ser um aproveitamento em
benefício do prédio dominante (ex.: a servidão de
passagem sem ela, não é possível aproveitar o
prédio dominante; servidão de águas sem ir buscar
águas, não é possível fazer agricultura no prédio

Estes direitos reais (servidões prediais) são um tipo
relativamente amplo; podem ser conteúdo da
servidão quaisquer utilidades, pelo que, do ponto de
vista sociológico, as servidões podem ser
multifacetadas são um tipo de direito real bastante
aberto.

Também há servidões de Direito Administrativo de
não construção, de gasodutos, linhas elétricas, etc.
estas servidões nada têm a ver com as que
estamos a estudar. Além de serem de direito público,
frequentemente não são para aproveitamento de
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outro prédio (no caso das linhas elétricas, por ex., o
aproveitamento é da REN).

No âmbito da execução, temos uma penhora
efetuada em 11/10/1995. Bastaria dizer isto e
acrescentar que o registo da penhora provisória foi
em 5/03/1996, tendo sida convertida em definitiva
em 02/05/1996. Não é precisa muita informação
adicional. Veja-se que os efeitos do registo
retroagem à data da primeira inscrição registal.

31 OUT 2018
Conceitos-chave: Análise de acórdãos; servidões
prediais (continuação).

Acórdão do TR Coimbra, de 06/12/2005

Os acórdãos têm um relatório final em que se
indicam:

1.
2.
3.
4.

Partes e objeto do litígio;
Fundamentação de facto;
Fundamentação de direito;
Decisão.

Nos acórdãos publicados na Coletânea de
Jurisprudência, e eletronicamente na DGSI, nem
sempre se encontra o texto integral do acórdão.

O autor apenas inscreveu a aquisição da
propriedade em 03/09/1996, apesar de a ter
adquirido em 1991. No dia da venda judicial, o
advogado da autora fez um protesto, pelo que todas
as pessoas ficaram a saber disso. O prédio foi
comprado pelo próprio exequente (mais ninguém
quis investir no prédio depois do protesto).

A primeira coisa que o juiz deveria ter feito é indicar
a base legal o art.º 5º do CRPredial, para depois
discutir o conceito de terceiros. O juiz começa logo
a falar no conceito de terceiros, falando em conceito
restrito, amplo e amplíssimo de terceiros sendo
que isto denuncia logo uma posição. O conceito

O juiz argumenta destacando o efeito declarativo do
registo, falando em publicidade; fala na alteração
legislativa que aditou o nº 4 ao art.º 5º do CRPredial,
após uma discussão doutrinária; usa um argumento
histórico; argumenta ainda com o 408º do CC e o
princípio da consensualidade; diz que Manuel Feijão
não agiu de boa-fé, pois foi avisado pelo advogado
da autora de que esta havia adquirido o prédio antes.

Nem sempre se encontram estas partes, ou por o
acórdão estar truncado, ou por a parte dos factos ser
omissa mesmo no texto original.

Nota: é útil fazer uma linha do tempo. Em advocacia
contenciosa, faz-se uma linha do tempo e o
esqueleto da peça. Isto nem sempre é fácil; as
sentenças usam linguagem técnico-jurídica e,
muitas vezes, uma narrativa sem uma sequência
cronológica, o que torna os factos confusos.

Para efeitos de discutir o art.º 5º do CRPredial, o
contrato-promessa não é relevante, apesar de ser
mencionado. O facto relevante é uma aquisição da
propriedade com registo e outra sem registo. Estar
ou não inscrito o prédio na matriz (base de dados
das Finanças) também é um facto irrelevante aqui.

Acórdão TR Coimbra, 06/12/2005

Deste normativo decorre que o réu Manuel Feijão, comprador
do prédio em ação executiva não é terceiro para efeitos de
registo, uma vez que o seu direito e o da apelante não provêm
de um autor comum, isto perfilhando o conceito restrito, que
nele inclui apenas os atos negociais, com a exclusão da
penhora ou venda executiva.

Isto é o sumo do acórdão; é a rule of law (a regra
jurídica que se retira). A ratio decidendi são os
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argumentos necessários para se chegar a rule of
law. Os obter dicta são os argumentos não
estritamente necessários para se aplicar a justiça
(não têm valor vinculativo nos ordenamentos angloamericanos). Os ingleses falam no critério da
necessidade: se o argumento é necessário para
chegar à decisão final, é importante.

fé. Mas a base legal não poderá ser o 762º. Poderá,
talvez, ser o 17º do CRPredial.

CRPredial | ARTIGO 17º
A boa-fé é aqui apontada como um argumento
acrescido; não é o cerne. Já estamos quase no
campo das obiter dicta; é um argumento subsidiário,
No momento da aquisição, quem
adquiriu tinha conhecimento da compra anterior.

(Declaração da nulidade)

1 - A nulidade do registo só pode ser invocada depois de
declarada por decisão judicial com trânsito em julgado.

A regra de conduta da boa-fé surge em vários
lugares do CC 762º, 2., por ex.

2 - A declaração de nulidade do registo não prejudica os
direitos adquiridos a título oneroso por terceiro de boa fé, se o
registo dos correspondentes factos for anterior ao registo da
acção de nulidade.

CC | ARTIGO 762º

3 - A ação judicial de declaração de nulidade do registo pode
ser interposta por qualquer interessado e pelo Ministério
Público, logo que tome conhecimento do vício.

(Princípio geral [Cumprimento])

1 O devedor cumpre a obrigação quando realiza a prestação
a que está vinculado.

2 No cumprimento da obrigação, assim como no exercício
do direito correspondente, devem as partes proceder de boa
fé.

Mas antes disso, no momento, temos o 227º (culpa
na formação dos contratos). E mesmo após a
execução do contrato, aplicamos por analogia o
762º, 2. E depois há referências no abuso de direito
(334º), no erro sobre a base (252º), alteração de
circunstâncias (437º). Faz sentido recorrer aqui ao
762º, 2.? Pelo 762º, não podemos resolver situações
de direitos absolutos. O 762º está no tema do direito
das obrigações. Aqui não estamos na estrutura
obrigacional, e sim no tema dos direitos absolutos e
da oponibilidade erga omnes. O que estamos a
discutir é o lado externo dos direitos reais; nada tem
a ver com o 762º. Isso não quer dizer que, a
propósito da proteção do registo, não possamos
entender que a boa-fé não seja relevante, olhando a
outros lugares do OJ. Para MC, toda a proteção de
terceiros tem por base a tutela da confiança e a boa-

MC e alguma doutrina germânica têm tendência
para dar um papel muito relevante à boa-fé,
apontando-a como um princípio norteador do
registo; mas outra parte da doutrina considera que o
que está subjacente ao registo é a segurança e não
a boa-fé.

Para PCN, era o que mais faltava que, quando
invocasse o registo, tivesse também de invocar os
seus estados subjetivos. Não é assim que deve
o facto elencado
na previsão normativa do art.º 5º, e nada mais. A
boa-fé aqui, quando muito, funcionaria nos termos
do 334º (abuso de direito). Mas, em princípio, quem
fez o registo não tem de provar os seus estados
subjetivos. Quem está do outro lado é que tem o
ónus da prova de mostrar que o outro atuou de forma
dolosa, em conluio, de má-fé, etc. Do ponto de vista
de interpretação das normas, isto faz toda a
diferença.

Indo ao caso concreto, no momento da penhora,
havia boa-fé. O argumento da má-fé no momento da
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compra e venda revela falta de sentido de justiça,
para PCN.

Acórdão do STJ (06/12/2005) sobre registo
predial

Este acórdão não é propriamente sobre o 5º, mas
sobre o 6º - registo provisório.

CRPredial | ARTIGO 6º
(Prioridade do registo)

1 - O direito inscrito em primeiro lugar prevalece sobre os que
se lhe seguirem relativamente aos mesmos bens, por ordem
da data dos registos e, dentro da mesma data, pela ordem
temporal das apresentações correspondentes.

2 - (Revogado).

3 - O registo convertido em definitivo conserva a prioridade
que tinha como provisório.

4 - Em caso de recusa, o registo feito na sequência de recurso
julgado procedente conserva a prioridade correspondente à
apresentação do acto recusado.

Nota: o arresto é uma penhora provisória.

O contrato-promessa é um contrato preliminar
(outros há) de um contrato definitivo. Tem efeitos
jurídicos obrigacionais, nomeadamente o dever de
celebrar um contrato definitivo. Quando o contratopromessa é bilateral, ambas as partes prometem
celebrar o contrato definitivo; mas pode ser unilateral
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e apenas uma parte prometer. São muito frequentes
no nosso OJ os contratos-promessa bilaterais de
compra e venda. Aqui há efeitos obrigacionais; não
são os efeitos da compra e venda. Quando se
celebra a compra e venda é que há os efeitos da
compra e venda. A lei prevê que o contratopromessa também possa ter eficácia real, se isso for
estipulado pelas partes e levado a registo predial.
Esta eficácia real não é a transmissão da
propriedade, mas sim um direito real de aquisição
a proteção com eficácia erga omnes até à aquisição.

O que se passa aqui é que a inscrição do contratopromessa no registo predial não é o mesmo que uma
inscrição no registo predial com oponibilidade erga
omnes.

CRPredial | ARTIGO 47º
(Aquisição e hipoteca antes de lavrado o contrato)

1 - O registo provisório de aquisição de um direito ou de
constituição de hipoteca voluntária, antes de titulado o
negócio, é feito com base em declaração do proprietário ou
titular do direito.

2 - A assinatura do declarante deve ser reconhecida
presencialmente, salvo se for feita perante funcionário dos
serviços de registo no momento do pedido.

3 - O reconhecimento previsto no número anterior pode
igualmente ser dispensado quando o registo seja promovido
através da Internet, com recurso a meios electrónicos que
permitam determinar a identidade do interessado ou do
apresentante, nos termos a definir por portaria do membro do
Governo responsável pela área da justiça.

4 - O registo provisório de aquisição pode também ser feito
com base em contrato-promessa de alienação, salvo
convenção em contrário.

47º, 4. o contrato-promessa pode ser feito para um
registo provisório da compra e venda. Este é um
registo provisório da compra e venda que vai
acontecer com base no contrato-promessa. A ideia

é antecipar a proteção registal à compra e venda. A
proteção do registo da compra e venda é antecipada
no tempo através de um registo provisório.

A ideia é dar publicidade à futura aquisição da
compra e venda. Qual é a base legal? O art.º 6º e o
art.º 47º do CRPredial.

Como é feito o registo provisório da compra e
venda? Com base em dois possíveis factos: (i) uma
declaração do proprietário
ou (ii) um contrato-promessa que vale o mesmo que
contrato-promessa é um
instrumento para se proceder ao registo provisório
da compra e venda.

Do ponto de vista dos atos registais, aqui temos o
registo da aquisição provisória; depois o registo do
arresto; e, por fim, é que há o registo definitivo da
compra e venda.

Nos termos do 622º do CC, já temos o efeito da
oponibilidade erga omnes no arresto. O arresto está
em primeiro, e a escritura de compra e venda está
em segundo lugar; prevalece o arresto.

Note-se que há o risco de, uns dias antes de o
dinheiro circular, o vendedor à má fila (burlão)
transmitir o imóvel a terceiros. O comprador fica a
ver navios e o banco também. Por isso, para
segurança das transações económicas, é que se
criou o registo provisório. Assim há garantia de, no
dia em que circula o dinheiro, não se compra gato
por lebre. A oponibilidade erga omnes já apareceu
atrás.

Desta forma, o registo provisório cria um hiato
temporal. Há dois efeitos retroativos: um efeito
retroativo até à data do registo provisório, e um efeito
retroativo restrito até à data da escritura. A lei diz que
o efeito retroativo vai até à data do registo provisório,
o que algumas pessoas consideram excessivo. Este
acórdão do STJ diz que isto não pode valer. Para
PCN, é um acórdão infeliz para a economia
portuguesa e para a segurança nas transações
económicas. A correta interpretação seria haver um
efeito retroativo, na opinião de PCN. Este acórdão
vai contra o que resulta da letra da lei.

CC | ARTIGO 622º
(Efeitos)

Servidões prediais (continuação)

1 Os atos de disposição dos bens arrestados são ineficazes
em relação ao requerente do arresto, de acordo com as regras
próprias da penhora.

Já fizemos uma introdução às servidões prediais.
Vimos que a ideia de aproveitamento de um prédio
dominante, que caracteriza a servidões civis, não se
encontra nas servidões administrativas.

2 Ao arresto são extensivos, na parte aplicável, os demais
efeitos da penhora.
CC | ARTIGO 1543º
(Noção [Das servidões prediais])
O que se passa do ponto de vista registal? O arresto
foi registado num 1º momento, do ponto de vista do
CC; mas, do ponto de vista do CRPredial, em
primeiro lugar foi a compra e venda, porque
retroage.

Servidão predial é o encargo imposto num prédio em proveito
exclusivo de outro prédio pertencente a dono diferente; diz-se
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serviente o prédio sujeito à servidão e dominante o que dela
beneficia.

1543º - o que há é o direito do proprietário de um
prédio dominante sobre um prédio serviente para
melhor aproveitar o seu prédio.

A ideia de inseparabilidade é um corolário da ideia
de aproveitamento do prédio dominante.

CC | ARTIGO 1545º
(Inseparabilidade das servidões [Das servidões prediais])

É importante perceber que, nos termos do 1544º, a
servidão pode ter por objeto quaisquer utilidades.
1 Salvas as exceções previstas na lei, as servidões não
podem ser separadas dos prédios a que pertencem, ativa ou
passivamente.
CC | ARTIGO 1544º
(Conteúdo [Das servidões prediais])

Podem ser objeto da servidão quaisquer utilidades, ainda que
futuras ou eventuais, suscetíveis de ser gozadas por intermédio
do prédio dominante, mesmo que não aumentem o seu valor.

Este conceito de servidão predial, ao permitir que
sejam objeto quaisquer utilidades, é um conceito
aberto. Isto chama-nos a atenção para o facto de
este direito real ser um tipo aberto, mas os subtipos
servidões de águas, etc. são subtipos mais
fechados. Na cúpula, porém, o que temos é um tipobase amplo.

2 A afetação das utilidades próprias da servidão a outros
prédios importa sempre a constituição de uma servidão nova
e a extinção da antiga.

1545º - na definição encontramos a ideia de
aproveitamento / proveito exclusivo do prédio
dominante.

Exemplo: se vou buscar águas ao prédio serviente,
terá de ser para melhor aproveitamento do prédio
dominante.

É isto que justifica o regime da inseparabilidade: a
servidão não é o direito de uma pessoa que salta de
um prédio para outro, mas é, pelo contrário,
inseparável dos prédios.

Características das servidões prediais
2
Vamos fazer referência a duas características das
servidões prediais:

INDIVISIBILIDADE

Uma segunda característica é da indivisibilidade
(1546º):

(i) Inseparabilidade;
(ii) Indivisibilidade.
CC | ARTIGO 1546º
(Indivisibilidade das servidões)
1 - INSEPARABILIDADE
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As servidões são indivisíveis: se o prédio serviente for dividido
entre vários donos, cada porção fica sujeita à parte da servidão
que lhe cabia; se for dividido o prédio dominante, tem cada
consorte o direito de usar da servidão sem alteração nem
mudança.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Servidão de passagem;
Servidão de aproveitamento de águas;
Servidão de presa;
Servidão legal de aqueduto;
Servidão de escoamento;
Servidão de vistas.
Servidão de estilicídio.

Há aqui dois possíveis fenómenos:
1

Divisão do prédio dominante;
Divisão do prédio serviente.

SERVIDÃO DE PASSAGEM

As servidões de passagem estão reguladas no
1550º e segs., e referem-se à passagem de
pessoas.

Num caso e noutro, permanece a servidão.

>>> O que acontece se o prédio serviente é
dividido?

2
SERVIDÕES DE APROVEITAMENTO DE
ÁGUAS

Havendo, por ex., uma servidão de passagem em
que B permite a A que passe com carro até à via
pública, se e o prédio de B for dividido, passando
uma parte a pertencer a C, a servidão de passagem
permanece mas passa a incidir sobre os dois
prédios. E quid juris se o prédio de A se dividir, e
uma parte passar a ser de D? D passará a ter
passagem também, e assim por diante.

Não
aprofundaremos
aproveitamento de águas.

>>> O que acontece se o prédio dominante é
dividido?

Neste caso, temos, por ex., uma servidão a favor de
A, mas também a favor de D.

3

as

servidões

de

SERVIDÃO DE PRESA

A servidão de presa é uma hipótese de servidão de
águas.

4

SERVIDÃO LEGAL DE AQUEDUTO

A servidão legal de aqueduto pode referir a uma
canalização; não estamos aqui, necessariamente, a
Subtipos legais da servidão predial

Vamos agora analisar os subtipos de servidões
prediais. Para além de caracterizar o tipo legal da
servidão predial em termos genéricos, o CC prevê
subtipos legais da servidão predial, a saber:

5

SERVIDÃO DE ESCOAMENTO

Não aprofundaremos as servidões de escoamento.
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telhado da construção escorra e não vá escorrer
para o prédio do vizinho, criando erosão nele.

Essencialmente, o que vimos até agora são
servidões de passagem e as de águas, que se
dividem em servidões de aproveitamento, presa,
aqueduto e escoamento. Há, ainda, outros lugares
do CC onde encontramos servidões prediais.

6

SERVIDÃO DE VISTAS

CC | ARTIGO 1362º
(Servidão de vistas)

CC | ARTIGO 1365º
(Estilicídio)

1 O proprietário deve edificar de modo que a beira do
telhado ou outra cobertura não goteje sobre o prédio vizinho,
deixando um intervalo mínimo de cinco decímetros entre o
prédio e a beira, se de outro modo não puder evitá-lo.

2 Constituída por qualquer título a servidão de estilicídio, o
proprietário do prédio serviente não pode levantar edifício ou
construção que impeça o escoamento das águas, devendo
realizar as obras necessárias para que o escoamento se faça
sobre o seu prédio, sem prejuízo para o prédio dominante.

1 A existência de janelas, portas, varandas, terraços, eirados
ou obras semelhantes, em contravenção do disposto na lei,
pode importar, nos termos gerais, a constituição da servidão
de vistas por usucapião.

2 Constituída a servidão de vistas, por usucapião ou outro
título, ao proprietário vizinho só é permitido levantar edifício
ou outra construção no seu prédio desde que deixe entre o
novo edifício ou construção e as obras mencionadas no nº 1 o
espaço mínimo de metro e meio, correspondente à extensão
destas obras.

Se se construir uma janela ou porta sem respeitar o
1,5m, e isto permanecer durante 20 anos, há uma
servidão de vistas por usucapião. O titular do prédio
dominante fica com o direito a ter a janela em cima
do vizinho para todo o sempre.

O que vimos é o elenco das servidões reguladas no
CC, mas podem existir outras (v. infra o 1544º).
Exemplos modernos são as servidões para
passarem de cabos elétricos / cabos ou condutas
privados.

Modalidades de servidões

Falaremos agora das modalidades de servidões.
7

SERVIDÃO DE ESTILICÍDIO
Distinguimos, em primeiro lugar, entre servidões
aparentes e não aparentes:

O estilicídio acontece quando se constrói na estrema
dos edifícios. Nesses casos, deve deixar-se um
intervalo mínimo para que a chuva que cai no
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i.

Servidões aparentes
são as que se
revelam por sinais visíveis e aparentes.

ii.

Servidões não aparentes são as que não
se revelam por sinais visíveis e
permanentes.

i.

Servidões legais
são aquelas que
resultam
da
lei.
Não
resultam
automaticamente da lei, mas ela confere
um direito potestativo à constituição da
servidão, podendo o titular do prédio
dominante exercê-lo ou não. Sendo
exercidas, ou o titular do prédio serviente
se conforma com o seu exercício ou terá de
haver uma ação judicial.

ii.

Servidões voluntárias
não resultam de
um direito potestativo legal, mas de um
contrato, testamento ou usucapião.

CC | ARTIGO 1548º
(Constituição por usucapião)

1 As servidões não aparentes não podem ser constituídas
por usucapião.

As servidões legais são mencionadas no 1547º, 2.;
as voluntárias, no 1547º, 1.

2 Consideram-se não aparentes as servidões que não se
revelam por sinais visíveis e permanentes.
CC | ARTIGO 1547º
(Princípios gerais [Constituição das servidões])
Note-se que as servidões de passagem
frequentemente são aparentes, porque deverá, em
princípio, haver um pavimento em asfalto.
1 As servidões prediais podem ser constituídas por contrato,
testamento, usucapião ou destinação do pai de família.
Um dado importante: as servidões não aparentes
não podem, à luz do 1548º, 1., ser constituídas por
usucapião.

Vejamos agora a distinção entre servidões positivas
e negativas:

i.

Servidões positivas
conduta positiva.

dão direito a uma

ii.

Servidões negativas
abstenção.

dão direito a uma

2 As servidões legais, na falta de constituição voluntária,
podem ser constituídas por sentença judicial ou por decisão
administrativa, conforme os casos.

>>> No que às servidões legais diz respeito,
pressupõe-se a existência de um direito potestativo
a constituir. Qual é o corolário disto? A servidão não
resulta automaticamente de a lei atribuir um direito
potestativo; se o exercício do direito potestativo não
for pacifico/reconhecido, poderá ter de se recorrer a
tribunal ou, em determinados casos, a decisão
administrativa.

>>> As servidões voluntárias podem ser constituídas
por contrato, testamento ou usucapião. A destinação
do pai de família não é, em rigor, uma forma de
constituição.

Partamos, agora, para a distinção entre servidões
legais e servidões voluntárias:
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Nota: o termo tipicidade pode ter dois significados:
pode referir-se a um elenco fechado (numerus
clausus
sendo que há um elenco fechado de
direitos reais e de pessoas coletivas, mas não de
contratos), ou pode surgir na metodologia do direito
com um significado completamente distinto. Na
metodologia do direito, o que releva é a distinção
entre conceito fechado e aberto, ou entre conceito e
tipo. O tipo é o conceito aberto, que se contrapõe ao
conceito fechado. E a melhor terminologia é a que
distingue o conceito fechado do conceito aberto ou
tipo. Esta distinção é gradativa e não absoluta: os
conceitos podem ser mais fechados ou mais abertos
ou tipológicos. O que significa isto? O conceito de
maioridade é um conceito fechado, porque é
definido com características muito precisas
18
anos, ponto final; o conceito de compra e venda é
relativamente fechado transmite-se a propriedade,
entrega-se a coisa, recebe-se o preço; e há
conceitos jurídicos muito mais abertos
por
exemplo, o conceito de coisa é um conceito aberto.
A eletricidade parece ser uma coisa, mas, na
realidade, são eletrões em movimento, que só se
podem observar com um microscópio. Do ponto de
vista jurídic
um conceito muito aberto,
porque tanto é coisa um pedaço de terra, uma
caneta ou eletrões em movimento. O conceito de
coisa abarca várias realidades possíveis.

Como é natural, a atividade do intérprete e aplicador
do direito é muito mais fácil quando os conceitos são
fechados. É o que acontece com a maioria dos
conceitos jurídicos. Mas, no caso do conceito de
coisa alheia, é preciso ponderar se está ou não
incluída a eletricidade. Já no contrato de compra e
venda, temos um conceito relativamente fechado; no
contrato de jogo, temos um conceito muito aberto. O
conceito de moeda (que pode ser moeda metálica,
é também muito aberto. E a
criptomoeda é moeda? Os conceitos jurídicos são
abertos e dentro do chapéu da terminologia podem
ser encontrados sentidos muito distinto, com
interpretações mais amplas e mais restritas. Não há
interpretações literais
há, sim, interpretações
amplas e interpretações mais restritivas. Isto é
sofisticação na metodologia do direito.

conceito fechado. A servidão predial é um dos
elementos do conceito fechado, mas é um tipo por
ser conceito aberto.

5 NOV 2018
Conceitos-chave: Servidões legais e servidões
voluntárias; constituição por destinação do pai de
família; momento da constituição e momento
posterior à constituição das servidões prediais;
direitos do titular do prédio dominante; deveres do
titular do prédio dominante; extinção das servidões;
direito real de habitação periódica (DRHP); modos
de constituição do DRHP; transmissão do DRHP;
direitos e deveres dos titulares do DRHP; direitos e
deveres do proprietário no DRHP; extinção do
DRHP; natureza do DRHP; quinhão, compáscuo,
enfiteuse, censo e colonia; direitos reais de garantia;
direitos reais de garantia de origem negocial vs.
legal; garantias reais de origem negocial
constituídas por devedores vs. por terceiro; direitos
reais de garantia como exceção ao princípio par
conditio creditorum; movimentos de harmonização e
unificação dos direitos reais de garantia.

Servidões legais e servidões voluntárias

Há que distinguir entre:

(i)
(ii)

1
Temos um elenco fechado de direitos reais, mas
dentro desse elenco fechado encontramos direitos
reais que são conceitos mais abertos e direitos reais
mais fechados. O conceito de usufruto já é mais
fechado; e o conceito de servidão predial é mais
aberto. Uns tipos são mais fechados e outros mais
abertos; e, por isso, podemos usar a palavra tipo
com dois significados: como um dos casos do
conceito fechado, ou como uma coisa distinta do
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Servidões legais;
Servidões voluntárias.

SERVIDÕES LEGAIS

CC | ARTIGO 1547º
(Princípios gerais [Constituição das servidões])

