
11

Secção I
Os Direitos Reais

1. A categoria de Direitos Reais
Os Direitos Reais consistem num ramo do Direito Civil, a par do Direito 
das Obrigações, Direito da Família e Direito das Sucessões. Fazendo o 
Direito Português parte dos sistemas jurídicos romano-germânicos – por 
oposição aos sistemas da common law – vem buscar os seus quadros jurídi-
cos essencialmente ao antigo Direito Romano, o mesmo sucedendo com 
a categoria “Direitos Reais”. 

Efectivamente essa categoria tem essencialmente uma origem histórica. 
No Direito Romano vigorava a tipicidade da tutela judicial, ultrapassada 
nos Direitos Modernos. Tal levava a que se contrapusessem duas catego-
rias principais de acções, as actiones in personam e as actiones in rem. As pri-
meiras destinavam-se a formular uma pretensão contra uma pessoa, que 
deveria em consequência ser individualmente determinada, não podendo 
a pretensão extravasar da relação obrigacional existente. As segundas, pelo 
contrário, dirigiam-se contra uma coisa, visando estabelecer a sua defesa 
contra qualquer pessoa que de alguma forma perturbasse o seu aprovei-
tamento pelo titular, podendo em consequência o titular perseguir essa 
coisa, onde quer que ela se encontrasse. É de notar, desde já, que a posse 
escapava a esta contraposição, na medida em que assentava noutra cate-
goria processual, os interdicta possessionis.

Esta contraposição romana entre categorias de acções está na origem 
de outra construção, esta agora em relação a direitos, estabelecida pelos 
juristas medievais, a partir do momento em que se abandonou a base pro-
cessual em que assentava o Direito Romano. As acções romanas deram 
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assim lugar a categorias de direitos subjectivos, falando-se em iura in per-
sonam e iura in rem, os quais deram origem aos modernos direitos de cré-
dito e direitos reais. Fala-se, por isso, hoje em direitos reais, que incidem 
sobre coisas, por contraposição a direitos de crédito, que são direitos diri-
gidos contra pessoas.

A categoria de Direitos Reais tem assim origem nas actiones in rem, cor-
respondendo actualmente aos direitos que incidem sobre coisas. A sua 
actual caracterização unitária corresponde à denominada eficácia real, que 
consiste na eficácia do direito contra qualquer pessoa1, o que atribui ao 
direito real cariz absoluto por contraposição com o direito de crédito, que 
possui apenas cariz relativo.

2. Objecto e características dos Direitos Reais
Inicialmente, os Direitos Reais correspondiam a uma categoria de direi-
tos subjectivos, mas não a um ramo de direito objectivo. A sua configu-
ração como um ramo de direito objectivo resulta apenas da pandectística 
alemã, a partir da classificação germânica do Direito Civil, instituída por 
Gustav Hugo e Friedrich Karl Von Savigny2. Conforme se sabe, 
esta classificação distingue, além de uma parte geral, entre dois ramos de 
características estruturais, as Obrigações e os Direitos Reais, e dois ramos 
de características institucionais, o Direito da Família e o Direito das Suces-
sões. A autonomização do ramo dos Direitos Reais tem assim uma base 
estrutural: a distinção entre direitos de crédito e direitos reais, herdeira da 
velha contraposição romana entre as actiones in rem e as actiones in personam. 

É essa classificação que está na base da sistematização do Código Civil, 
que regula o Direito das Coisas no seu Livro III, nos arts. 1251º a 1575º.  
O Livro III do Código Civil não regula, no entanto, todo o sistema de Direi-
tos Reais, uma vez que se limita, além da posse, a referir vários direitos 
reais de gozo, ficando os direitos reais de garantia e de aquisição dispersos 
por outros livros do Código.

1 Considerando igualmente a eficácia real como o traço unitário comum a todos os direitos 
reais, cfr. Luís de Carvalho Fernandes, Lições de Direitos Reais, 6ª ed., Lisboa, Quid 
Juris, 2009, p. 18.
2 Gustav Hugo, Institutionen des heutigen römischen Rechts, Berlin, Mylius, 1789, passim, 
apresentava uma sistematização que distinguia entre direitos reais, direito das obrigações, 
direito da família, direito das sucessões e processo. É Friedrich K arl Von Savigny, 
System des heutigen römischen Rechts, I, Berlin, 1840, reimp. Scientia Verlag Aalen, 1981, §§ 52 
e ss., pp. 331 e ss., que reformula a sistematização, suprimindo o processo.
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Efectivamente, o Livro III do Código Civil, relativo ao Direito das Coi-
sas, abrange sucessivamente a posse (arts. 1251º a 1301º), a propriedade 
(arts. 1302º a 1438º), o usufruto (arts. 1439º-1483º), o uso e habitação (arts. 
1484º-1490º), a enfiteuse, hoje abolida (art. 1491º-1523º), a superfície (arts. 
1524º-1542º), e as servidões prediais (arts. 1543º-1575º). Assim, conforme 
se pode verificar, além da posse, esse Livro III apenas abrange a matéria 
dos direitos reais de gozo, não tratando, nem dos direitos reais de garantia, 
nem dos direitos reais de aquisição. Os direitos reais de garantia, atenta a 
sua função de garantia das obrigações, são incluídos no Livro II, relativo 
ao Direito das Obrigações, num capítulo denominado “Garantias Espe-
ciais das Obrigações”, onde são sucessivamente examinadas a consignação 
de rendimentos (arts. 656º-665º), o penhor (arts. 666º-685º), a hipoteca 
(arts. 686º-732º), os privilégios creditórios (arts. 733º-753º) e o direito de 
retenção (arts. 754º-761º). Já os direitos reais de aquisição se encontram 
dispersos pelos dois livros (arts. 413º, 421º, 1409º e 1535º).

O Direito das Coisas consiste assim no direito que regula a atribuição 
das coisas corpóreas com eficácia real, ou seja eficácia absoluta perante 
terceiros3. Conforme se referiu, o Direito das Coisas é considerado um 
ramo de Direito Civil, o qual constitui, como se sabe, o Direito Privado 
Comum. No âmbito do Direito Civil, o Direito das Coisas caracteriza-se, 
por ter natureza patrimonial, ou seja, dizer respeito a situações jurídicas 
avaliáveis em dinheiro.

O Direito das Coisas constitui um ramo do Direito Civil pelo que par-
tilha das suas características fundamentais: a liberdade e a igualdade, por 
oposição ao Direito Público que tem antes como características a compe-
tência e a autoridade. 

Por esse motivo, ficam fora dos Direitos Reais as situações jurídicas 
em que a atribuição das coisas não se realize sob estes parâmetros, como 
sucede com as servidões administrativas, as concessões dos bens do domí-
nio público, ou a expropriação por utilidade pública, reguladas pelo Direito 
Administrativo. Ficam ainda de fora dos Direitos Reais as restrições ou 
vinculações efectuadas ao titular do direito real por normas de Direito 
Público, como sucede com a regulação da actividade da construção ou 
edificação, abrangida pelo Direito do Urbanismo, ou os impostos sobre a 
propriedade, regulados pelo Direito Fiscal.

3 Cfr. Oliveira Ascensão, Direito Civil. Reais, 5ª ed., Coimbra, Coimbra Editora, 1993, p. 1.
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Sendo um ramo do Direito Civil, por razões de especialidade, ficam 
de fora do âmbito dos Direitos Reais as matérias abrangidas pelo Direito 
Comercial, como sucede com o penhor mercantil, os privilégios creditórios 
e as hipotecas mercantis, reguladas nos arts. 397º e ss. e 574º e ss. CCom.

Nas palavras de Oliveira Ascensão, o Direito das Coisas é assim 
aquele ramo da ordem jurídica que disciplina a atribuição das coisas em 
termos reais4. Esta formulação constitui, no entanto, uma perífrase para 
referir a óbvia conclusão de que o Direito das Coisas regula a atribuição 
de direitos reais sobre coisas corpóreas. Trata-se consequentemente de um 
ramo de Direito cuja unidade não resulta de uma semelhança funcional ou 
material entre as relações da vida que regula, mas antes de uma semelhança 
de consequências jurídicas geradas a partir da atribuição de direitos reais 
sobre coisas corpóreas. Sempre que surja estruturalmente a atribuição de 
coisas corpóreas a determinadas pessoas, essa situação é potencialmente 
regulada pelo Direito das Coisas, o que só não se verificará se ocorrer a 
sua absorção por uma instituição pertencente a outro ramo do Direito5.

Os Direitos Reais têm, no entanto, uma natureza bastante heterogénea, 
que dificulta a construção de esquemas comuns, necessária à elaboração de 
uma teoria geral. Por esse motivo alguns autores têm abdicado de realizar 
essa construção. Manuel Gomes da Silva salientava que ao contrário 
do que sucedia nas Obrigações, em que é possível estabelecer uma teoria 
geral, porque embora com particularidades de regime todas as obrigações 
se reconduzem a um esquema genérico, nos Direitos Reais tal não seria 
possível por não haver dois direitos reais iguais. Efectivamente, a proprie-
dade e a hipoteca são realidades estruturalmente tão diferentes, que essa 
heterogeneidade impossibilitaria a construção de uma teoria geral6. Essa 
posição é hoje igualmente seguida por Pinto Duarte7.

Pensamos, no entanto, haver toda a vantagem em estabelecer uma teo-
ria geral dos direitos reais, onde se podem estudar a um nível mais geral 
e abstracto todas as características comuns a essa categoria. Tal não inva-
lida, no entanto, que depois se estudem com precisão as especificidades 
de cada direito real.

4 Cfr. Oliveira Ascensão, Reais, p. 11.
5 Assim, por exemplo, enquanto que o Direito das Coisas regula a comunhão de direitos reais, 
o regime da comunhão conjugal já é tratado antes pelo Direito da Família.
6 Cfr. Manuel Duarte Gomes da Silva, Curso de Direitos Reais, Lições publicadas por 
Maria de Jesus Lamas Moreira e Maria Teresa Pires Vicente, Lisboa, AAFDL, 1955, p. 11
7 Cfr. Rui Pinto Duarte, Curso de Direitos Reais, 3ª ed., Lisboa, Principia, 2013, pp. 45-46.
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3. A tutela constitucional dos Direitos Reais
Os Direitos Reais são objecto de tutela constitucional, dado que o art. 62º, 
nº 1, da Constituição, estabelece que “a todos é garantido o direito à pro-
priedade privada e à sua transmissão em vida ou por morte, nos termos 
da Constituição”, acrescentando o seu nº 2 que “a requisição e a expro-
priação por utilidade pública só podem ser efectuadas com base na lei e 
mediante o pagamento de justa indemnização”. Existe assim uma garantia 
constitucional da propriedade, a qual se deve considerar como análoga à dos 
direitos, liberdades e garantias, beneficiando por isso, nos termos do art. 
17º da Constituição, do regime estabelecido no seu art. 18º8.

A tutela constitucional da propriedade deve considerar-se extensiva a 
todos os direitos reais, e mesmo a todos os direitos patrimoniais privados, 
como é jurisprudência constante do Tribunal Constitucional, o qual tem 
afirmado repetidamente que a tutela do direito de propriedade a que se 
refere o artigo 62º da Constituição “não abrange apenas a proprietas rerum, 
os direitos reais menores, a propriedade intelectual e a propriedade indus-
trial, mas também outros direitos que normalmente não são incluídos sob 
a designação de «propriedade», tais como, designadamente, os direitos de 
crédito e os «direitos sociais»”9.

Essa garantia constitucional da propriedade visa essencialmente per-
mitir aos cidadãos um espaço de liberdade, no âmbito do qual eles podem 
desenvolver livremente a sua vida, através do pleno aproveitamento dos 
bens de que são titulares. A protecção da propriedade envolve assim tanto 
uma componente estática, no âmbito da qual é permitida aos cidadãos a 
titularidade dos bens, como uma componente dinâmica, no âmbito da qual 
se permite aos cidadãos o seu pleno aproveitamento, designadamente atra-
vés do uso, fruição, transformação e alienação do bem.

Ao tutelar a propriedade privada – e por extensão todos os direitos 
patrimoniais privados – a Constituição assume a protecção desta na sua 
dupla vertente de instituto jurídico e direito invidual. O legislador fica 
assim impedido, não apenas de afectar a propriedade individual, enquanto 
instituto jurídico geral, mas também de pôr em causa os direitos que com-

8 Cfr. José Luís Bonifácio Ramos, Direitos Reais, Lisboa, AAFDL, 2017, pp. 20 e ss.
9 Cfr. especialmente os acórdãos TC nº 491/02, de 26 de Novembro de 2002 (Paulo Mota 
Pinto) publicado no Diário da República, II Série, de 22 de Janeiro de 2003, 374/03, de 15 de 
Julho de 2003 (Mário Torres), publicado no Diário da República, II Série, de 3 de Novembro 
de 2003, e 273/04, de 20 de Abril de 2004 (Gil Galvão).



16

DIREITOS REAIS

petem a cada proprietário em particular, designadamente através de medi-
das como o confisco, constitucionalmente proibido, ou a requisição e a 
expropriação, fora dos termos constitucionais em que são admissíveis (cfr. 
art. 62º, nº 2).

A protecção constitucional da propriedade não é, porém, absoluta, exis-
tindo alguma margem de liberdade conferida ao legislador ordinário na 
conformação do regime jurídico dos bens.

Efectivamente, começa por se salientar que o legislador não é obrigado 
a afectar todo e qualquer bem ao regime jurídico da propriedade privada, 
podendo instituir diversos regimes jurídicos para os bens. O próprio legis-
lador constitucional prevê no 84º Const. o regime do domínio público, 
fazendo ainda referência o art. 82º Const. a diversas formas de proprie-
dade dos meios de produção. 

Por outro lado, a protecção jurídica da propriedade não é unitária, 
variando a mesma em função do tipo de bem em causa, o que permite 
estabelecer protecções distintas em função das diversas categorias de 
bens. Efectivamente, o legislador constitucional não seguiu uma concep-
ção monista do direito de propriedade, mas antes uma concepção plura-
lista, admitindo várias formas de propriedade, sujeitas a regimes distintos10. 
Assim, por exemplo, os bens de produção podem ser tutelados de forma 
distinta dos bens de consumo e, dentro destes, os bens de consumo destina-
dos à satisfação de necessidades essenciais podem merecer uma protecção 
especial11. A propriedade do solo abrangida por medidas de urbanização 
pode ter um regime diferente daquele que vigora para a propriedade rural. 
Finalmente, a propriedade empresarial pode ter uma protecção distinta 
da propriedade singular.

A garantia constitucional da propriedade não impede ainda o legisla-
dor ordinário de estabelecer limites à propriedade individual, desde que 
respeite os termos da Constituição (cfr. art. 62º, nº 1, in fine, Const.). A pró-
pria Constituição estabelece, aliás, alguns limites ao direito de proprie-
dade, sendo alguns explícitos como o sancionamento do abandono dos 

10 Na concepção monista, a propriedade é considerada como um instituto unitário, objecto 
enquanto tal da garantia constitucional. Já na concepção dualista, a protecção constitucional 
da propriedade não é unitária, devendo antes ser diferenciada em relação às diversas categorias 
de bens, em virtude da função que os mesmos desempenham na sociedade.
11 Pense-se, por exemplo, no estatuto de impenhorabilidade, atribuído aos bens referidos 
nos arts. 736º e ss. CPC.
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meios de produção (cfr. art. 88º Const.) e outros implícitos, como o dever 
de pagar impostos.

Em virtude da garantia constitucional da propriedade, a mesma só pode 
ser restringida nos casos expressamente previstos na lei, devendo a res-
trição ser efectuada de forma proporcional para salvaguardar direitos e 
interesses legalmente protegidos (art. 18º, nº 2, Const.), tendo ainda as 
restrições que operar por via geral e abstracta e respeitar o núcleo funda-
mental do direito (art. 18º, nº 3, Const.).



551

ÍNDICE

abreviaturas   7
introdução   9

SECÇÃO I – OS DIREITOS REAIS 11
1. A categoria de Direitos Reais 11
2. Objecto e características dos Direitos Reais 12
3. A tutela constitucional dos Direitos Reais 15

SECÇÃO II – PRINCÍPIOS GERAIS DOS DIREITOS REAIS 19
1. Generalidades  19
2. O princípio da tipicidade 21
3. O princípio da especialidade 23
4. O princípio da elasticidade 25
5. O princípio da transmissibilidade 26
6. O princípio da publicidade 27
7. O princípio da boa fé  27

SECÇÃO III – CONCEITO E ESTRUTURA DO DIREITO REAL 29
1. Generalidades  29
2. A teoria clássica do direito real como relação entre uma pessoa e uma coisa 29
3. A crítica à teoria clássica e a configuração do direito real como uma relação 
 absoluta   30
4. O debate entre Thibaut e Feuerbach sobre a importância da actio 
 para a configuração do direito real 32
5. A discussão doutrinária em torno do direito real após a pandectística alemã 34
 5.1. Generalidades  34
 5.2. A teoria do poder directo e imediato sobre uma coisa 34
 5.3. A teoria do poder absoluto 36
 5.4. As teorias mistas 40



552

DIREITOS REAIS

6. As novas orientações na doutrina portuguesa 42
7. Posição adoptada  44

SECÇÃO IV – CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS REAIS 45
1. Generalidades  45
2. O carácter absoluto  45
3. A inerência   46
4. A sequela   47
5. A prevalência  48
6. Conclusão   53

SECÇÃO V – OBJECTO DOS DIREITOS REAIS: AS COISAS CORPÓREAS 
E OS ANIMAIS   55
1. Delimitação do conceito de coisa corpórea 55
2. Classificações de coisas corpóreas 57
 2.1. Generalidades  57
 2.2. Coisas no comércio e coisas fora do comércio 58
  2.2.1. Generalidades 58
  2.2.2. Coisas no domínio público 58
  2.2.3. Coisas insusceptíveis de apropriação individual 59
 2.3. A classificação das coisas em móveis e imóveis 59
  2.3.1. Generalidades 59
  2.3.2. A enumeração legal 60
  2.3.3. As coisas imóveis 62
   2.3.3.1. Os prédios rústicos e urbanos 62
   2.3.3.2. As águas 65
   2.3.3.3. As árvores, arbustos e frutos naturais enquanto 
    estiverem ligados ao solo 67
   2.3.3.4. Os direitos inerentes aos imóveis 68
   2.3.3.5. As partes integrantes dos prédios rústicos e urbanos 68
  2.3.4. As coisas móveis 68
 2.4. A classificação das coisas em simples e compostas 69
 2.5. A classificação das coisas em fungíveis e infungíveis 71
 2.6. A classificação das coisas em consumíveis e não consumíveis 71
 2.7. A classificação das coisas em divisíveis e indivisíveis 72
 2.8. A classificação das coisas em principais e acessórias ou pertenças 73
 2.9. A classificação das coisas em presentes e futuras 76
 2.10. Frutos   76
 2.11. Benfeitorias  77
3. Requisitos das coisas como objecto de direitos reais 78
4. Os animais como objecto de direitos reais 78



ÍNDICE

553

SECÇÃO VI – OUTROS EFEITOS RESULTANTES DOS DIREITOS REAIS: 
AS SITUAÇÕES JURÍDICAS PROPTER REM 81
1. Generalidades  81
2. As obrigações propter rem 81
 2.1. Generalidades  81
 2.2. Evolução histórica 82
 2.3. Regime jurídico  82
 2.4. Natureza jurídica 86
3. Os ónus reais  88
 3.1. Generalidades  88
 3.2. Evolução histórica 89
 3.3. Regime jurídico  90
 3.4. Natureza jurídica 91
4. As pretensões reais  93

SECÇÃO VII – CLASSIFICAÇÕES DE DIREITOS REAIS 95
1. Generalidades  95
2. Direitos reais de gozo, de garantia e de aquisição 95
3. Direito real maior e direitos reais menores 97
4. Direitos reais sobre coisa própria e sobre coisa alheia 98
5. Direitos reais de protecção definitiva e de protecção provisória 99
6. Direitos reais simples e complexos 99
7. Direitos reais autónomos e subordinados 100
8. Direitos reais de titularidade imediata e de titularidade mediata 100

PARTE I
A ORDENAÇÃO JURÍDICA PROVISÓRIA DAS COISAS: A POSSE

SECÇÃO I – GENERALIDADES 103

SECÇÃO II – O FUNDAMENTO DA PROTECÇÃO POSSESSÓRIA 105
1. As diversas teorias  105
 1.1. Generalidades  105
 1.2. As teorias relativas 106
 1.3. As teorias absolutas 108
2. Posição adoptada  109

SECÇÃO III – POSSE E DETENÇÃO 111
1. Generalidades  111
2. A distinção entre a formulação subjectivista de Savigny 
 e a formulação objectivista de Jhering 111
3. A solução da lei portuguesa 116



554

DIREITOS REAIS

SECÇÃO IV – O ÂMBITO DA POSSE 123
1. As coisas sobre as quais se pode exercer a posse 123
2. Direitos abrangidos pela tutela possessória 124
3. O concurso de posses  127

SECÇÃO V – CLASSIFICAÇÕES DA POSSE 129
1. Generalidades  129
2. Posse causal e posse formal 129
3. Posse civil e interdictal 130
4. Posse efectiva e não efectiva 130
5. Posse titulada e não titulada 130
6. Posse de boa fé e posse de má fé 131
7. Posse violenta e posse pacífica 132
8. Posse pública e posse oculta 133

SECÇÃO VI – VICISSITUDES DA POSSE 135
1. Generalidades  135
2. A constituição da posse 135
 2.1. Generalidades  135
 2.2. O apossamento  135
 2.3. A tradição material ou simbólica da coisa 137
 2.4. O constituto possessório 138
 2.5. A inversão do título da posse 140
3. Manutenção na posse  141
4. Modificação da posse  143
5. A sucessão na posse  144
6. A acessão na posse  144
7. Perda da posse  147
 7.1. Generalidades  147
 7.2. O abandono  147
 7.3. A perda ou destruição da coisa ou a sua colocação fora do comércio 148
 7.4. A cedência  148
 7.5. A posse de outrem por mais de um ano 149

SECÇÃO VII – EFEITOS DA POSSE 151
1. Generalidades  151
2. Direitos do possuidor  152
 2.1. Presunção da titularidade do direito 152
 2.2. Direito de uso da coisa 152
 2.3. Direito aos frutos percebidos da coisa, em caso de boa fé 153



ÍNDICE

555

 2.4. Direito ao pagamento dos encargos da coisa, em caso 
  de não atribuição dos frutos 154
 2.5. Direito ao reembolso de benfeitorias 155
 2.6. Direito de indemnização em caso de turbação ou esbulho da coisa 156
 2.7. Aquisição da propriedade por usucapião 156
3. Deveres do possuidor  156
 3.1. Responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa 156
 3.2. Responsabilidade pelos frutos que um proprietário diligente 
  teria obtido, em caso de posse de má fé 157
 3.3. Obrigação de pagamento dos encargos da coisa, em caso 
  de atribuição dos frutos 157

SECÇÃO VIII – DEFESA DA POSSE 159
1. Generalidades  159
2. Legitimidade activa para as acções possessórias 159
3. Legitimidade passiva para as acções possessórias 160
4. Processamento das acções possessórias 161
5. Regime específico das acções possessórias 162
 5.1. A acção de prevenção 162
 5.2. As acções de manutenção e de restituição de posse 163
 5.3. A acção de restituição no caso de esbulho violento 164
 5.4. Os embargos de terceiro 165

SECÇÃO IX – NATUREZA DA POSSE 169

PARTE II
TEORIA GERAL DOS DIREITOS REAIS

SECÇÃO I – O CONTEÚDO DOS DIREITOS REAIS 175
1. Generalidades  175
2. Exclusão da posse do âmbito do conteúdo dos direitos reais 176
3. O conteúdo dos direitos reais de gozo 176
4. O conteúdo dos direitos reais de garantia 178
5. O conteúdo dos direitos reais de aquisição 178

SECÇÃO II – AS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS REAIS 179
1. Generalidades  179
2. A limitação da propriedade pela sua função social: o abuso do direito 179
3. As limitações de direito público 182
 3.1. A expropriação  182



556

DIREITOS REAIS

 3.2. A requisição  184
 3.3. Nacionalização e colectivização 185
 3.4. Confisco  186
 3.5. As servidões administrativas 186
 3.6. O ius aedificandi  187
4. As limitações de direito privado 192
 4.1. Generalidades. As relações de vizinhança 192
 4.2. Deveres de abstenção de certas condutas 193
  4.2.1. O dever de abstenção das emissões 193
  4.2.2. A proibição de perturbar o escoamento natural das águas 195
  4.2.3. Limitações impostas às construções e edificações 196
  4.2.4. Limitações impostas à plantação de árvores e arbustos 200
  4.2.5. Limitações impostas à tapagem do prédio 201
 4.3. Deveres de tolerar o exercício de poderes sobre o prédio 202
 4.4. Deveres de prevenção do perigo para o prédio vizinho 204
  4.4.1. Dever de evitar efeitos nocivos resultantes de obras, instalações 
   ou depósitos de substâncias corrosivas ou perigosas 204
  4.4.2. Dever de prevenir perigos para o prédio vizinho resultantes 
   de escavações 205
  4.4.3. Dever de evitar a ruína de edifícios ou outras construções 206
  4.4.4. Dever de manter ou realizar obras defensivas das águas 207
 4.5. Deveres de participar em actividades de interesse comum 208
  4.5.1. Dever de concorrer para a demarcação dos prédios 208
  4.5.2. Deveres relativos às paredes e muros de meação 209

SECÇÃO III – A CONTITULARIDADE DE DIREITOS REAIS 213
1. Generalidades  213
2. A compropriedade  213
 2.1. Generalidades  213
 2.2. Constituição da compropriedade 214
 2.3. Poderes dos comproprietários 215
  2.3.1. Generalidades 215
  2.3.2. O uso da coisa comum 215
  2.3.3. A reivindicação da coisa comum 216
  2.3.4. A alienação ou oneração da quota 216
  2.3.5. O direito de preferência 217
  2.3.6. O poder de exigir a divisão 217
 2.4. Obrigações dos comproprietários 218
 2.5. A administração da coisa comum 219
 2.6. A disposição da coisa comum 220



ÍNDICE

557

 2.7. A extinção da compropriedade 221
 2.8. A natureza jurídica da compropriedade 222
3. A contitularidade das águas 225

SECÇÃO IV – A CONSTITUIÇÃO DOS DIREITOS REAIS 227
1. A constituição por negócio jurídico 227
2. A constituição por lei  227
3. A constituição por sentença judicial 228
4. A usucapião   228
 4.1. Generalidades  228
 4.2. Capacidade para a usucapião 228
 4.3. Direitos que podem ser objecto de usucapião 228
 4.4. Requisitos da posse necessária para a usucapião 229
 4.5. Prazos da usucapião 230
 4.6. Invocação da usucapião 233
5. A acessão   235
 5.1. Generalidades  235
 5.2. Distinção entre a acessão e a realização de benfeitorias 235
 5.3. Classificações de acessão 238
  5.3.1. Generalidades 238
  5.3.2. A acessão natural 238
  5.3.3. A acessão industrial 239
   5.3.3.1. A acessão industrial mobiliária 239
   5.3.3.2. A acessão industrial imobiliária 241
 5.4. Forma de actuação da acessão 243

SECÇÃO V – A TRANSMISSÃO DOS DIREITOS REAIS 247
1. A transmissibilidade dos direitos reais 247
2. Os contratos reais  249

SECÇÃO VI – A MODIFICAÇÃO DOS DIREITOS REAIS 253
1. Generalidades  253
2. Alterações no objecto  253
3. Alterações no conteúdo 254

SECÇÃO VII – A DEFESA DOS DIREITOS REAIS 255
1. Generalidades  255
2. Acção de reivindicação 256
3. Acção confessória  257
4. Acção negatória  258
5. Acção de demarcação  258



558

DIREITOS REAIS

SECÇÃO VIII – A EXTINÇÃO DOS DIREITOS REAIS 261
1. Generalidades  261
2. Expropriação  261
3. Perda da coisa  262
4. Impossibilidade de exercício do direito 262
5. Abandono   263
6. Renúncia   264
7. Prescrição   265
8. Caducidade   266
9. Não uso   266
10. Confusão   267
11. Perda da posse  267
12. Usucapio libertatis  268
13. Constituição de um direito real incompatível 269
14. Extinção do direito real maior com base no qual o direito se constituiu 269

SECÇÃO IX – A PUBLICIDADE DOS DIREITOS REAIS 271
1. Generalidades. O registo predial 271
2. Princípios do registo predial 273
 2.1. Generalidades  273
 2.2. Princípio da instância 273
 2.3. Princípio da obrigatoriedade 273
 2.4. Princípio da legalidade 275
 2.5. Princípio do trato sucessivo 277
 2.6. Princípio da legitimação 278
 2.7. Princípio da prioridade 278
3. Modalidades de actos de registo 279
 3.1. Generalidades  279
 3.2. Descrição, inscrição e seus averbamentos 279
 3.3. Actos de registo provisórios e definitivos 281
4. O processo de registo  283
 4.1. Legitimidade e representação no pedido de registo 283
 4.2. O pedido de registo 284
5. Efeitos do registo  284
 5.1. A fé pública  284
 5.2. Presunção da titularidade do direito 284
 5.3. Registo consolidativo 285
 5.4. Registo enunciativo 288
 5.5. Registo constitutivo 289
 5.6. Registo aquisitivo 289



ÍNDICE

559

  5.6.1. A aquisição tabular 289
  5.6.2. Posição do titular do direito real preterido pela aquisição 
   tabular do terceiro 292

PARTE III 
DOS DIREITOS REAIS DE GOZO

SECÇÃO I – A PROPRIEDADE 297
1. Generalidades  297
2. Conteúdo do direito de propriedade 297
3. Características do direito de propriedade 298
4. As formas de aquisição específicas da propriedade 300
 4.1. Generalidades  300
 4.2. A ocupação  300
 4.3. O achamento  301
 4.4. A aquisição dos imóveis pelo Estado 302
5. O regime especial da propriedade sobre as águas 303
6. O regime especial da propriedade dos animais 306
7. Natureza do direito de propriedade 307

SECÇÃO II – A PROPRIEDADE HORIZONTAL 311
1. Generalidades  311
2. Evolução histórica da propriedade horizontal 311
3. Requisitos legais da propriedade horizontal 313
4. As partes comuns do prédio 314
5. Constituição da propriedade horizontal 318
 5.1. Generalidades  318
 5.2. Negócio jurídico 318
 5.3. Usucapião  319
 5.4. Decisão judicial  319
 5.5. Construção sobre edifício alheio 320
6. O título constitutivo  320
7. O regulamento do condomínio 323
8. Poderes dos condóminos 323
 8.1. Generalidades  323
 8.2. Poderes relativos à fracção 324
 8.3. Poderes relativos às partes comuns 324
9. Limitações aos poderes dos condóminos 325
 9.1. Generalidades  325
 9.2. A proibição de prejudicar a segurança, a linha arquitectónica, 
  ou o arranjo estético do prédio 326



560

DIREITOS REAIS

 9.3. A proibição de destinar a fracção a usos ofensivos dos bons costumes 326
 9.4. A proibição de dar à fracção uso diverso daquele a que é destinada 326
 9.5. A proibição de praticar actos ou actividades que tenham sido proibidos 
  no título constitutivo ou, posteriormente, por deliberação 
  da assembleia de condóminos, aprovada sem oposição 329
10. Obrigações dos condóminos 329
 10.1. Generalidades  329
 10.2. Encargos de conservação, uso e fruição das partes comuns 330
 10.3. Pagamento de serviços de interesse comum 331
 10.4. Seguro de condomínio 331
 10.5. Encargos com inovações 332
11. A administração das partes comuns do edifício 333
 11.1. Generalidades  333
 11.2. A assembleia dos condóminos 333
 11.3. O administrador 336
12. Modificação da propriedade horizontal 339
13. Extinção da propriedade horizontal 341
14. Natureza da propriedade horizontal 341

SECÇÃO III – O USUFRUTO 345
1. Generalidades  345
2. Evolução histórica do usufruto 345
3. Características do usufruto 346
4. Objecto do usufruto  348
5. Constituição do usufruto 349
 5.1. Generalidades  349
 5.2. Contrato  350
 5.3. Testamento  350
 5.4. Usucapião  350
 5.5. Disposição da lei 350
6. Poderes do usufrutuário 351
 6.1. Generalidades  351
 6.2. Poder de uso da coisa 351
 6.3. Poder de fruição da coisa 352
 6.4. Poderes de disposição 354
7. Obrigações do usufrutuário 355
 7.1. Generalidades  355
 7.2. Obrigação de inventariar os bens objecto do usufruto 355
 7.3. Obrigação de prestação de caução 356
 7.4. Obrigação de consentir a realização pelo proprietário de obras 
  e melhoramentos na coisa 357



ÍNDICE

561

 7.5. Obrigação de suportar as despesas de administração 
  e as reparações ordinárias 357
 7.6. Dever de avisar o proprietário em relação a reparações 
  extraordinárias  358
 7.7. Obrigação de pagar os impostos e outros encargos anuais 
  que incidam sobre o rendimento dos bens usufruídos 359
 7.8. Dever de avisar o proprietário de qualquer facto de terceiro 
  de que tenha notícia, sempre que ele possa lesar os direitos 
  do proprietário  359
 7.9. Dever de restituir a coisa, findo o usufruto 359
8. Direitos do proprietário de raiz 360
9. Extinção do usufruto  360
 9.1. Generalidades  360
 9.2. Morte do usufrutuário 360
 9.3. Termo do prazo do direito 362
 9.4. Reunião do usufruto e da propriedade na mesma pessoa 362
 9.5. Não uso por vinte anos  362
 9.6. Perda total da coisa usufruída 363
 9.7. Renúncia do usufrutuário 364
10. Tipos especiais de usufruto 364
 10.1. O usufruto de coisas consumíveis 364
 10.2. O usufruto de coisas deterioráveis 366
 10.3. O usufruto de árvores e arbustos 367
 10.4. O usufruto de matas e árvores de corte 368
 10.5. O usufruto de plantas de viveiro 368
 10.6. O usufruto de minas 368
 10.7. O usufruto de pedreiras 369
 10.8. O usufruto sobre universalidade de animais 369
 10.9. O usufruto de créditos 371
11. Natureza do usufruto  371

SECÇÃO IV – O USO E A HABITAÇÃO 375
1. Generalidades  375
2. Evolução histórica do uso e da habitação 375
3. Conteúdo dos direitos de uso e habitação 376
4. Regime dos direitos de uso e habitação 377
5. Tipos especiais de uso e habitação 378
 5.1. Os direitos de uso e habitação atribuídos ao cônjuge sobrevivo 
  de habitação da casa de morada de família e de uso do respectivo 
  recheio  378



562

DIREITOS REAIS

 5.2. Os direitos de habitação atribuídos ao membro sobrevivo da união 
  de facto e em caso de morte de pessoa que viva em economia comum 379
6. Natureza dos direitos de uso e habitação 380

SECÇÃO V – O DIREITO DE SUPERFÍCIE 381
1. Generalidades  381
2. Evolução histórica do direito de superfície 382
3. Objecto do direito de superfície 383
4. Duração do direito de superfície 384
5. Constituição do direito de superfície 385
 5.1. Generalidades  385
 5.2. Contrato  385
 5.3. Testamento  385
 5.4. Usucapião  385
 5.5. Alienação da obra ou da plantação separadamente da propriedade 
  do solo  386
6. Poderes e direitos do superficiário 386
 6.1. Generalidades  386
 6.2. Poder de construir ou plantar em terreno alheio 387
 6.3. Poder de manter a construção ou plantação em terreno alheio 387
 6.4. Constituição das servidões necessárias ao exercício do direito 
  de superfície  388
 6.5. Uso e fruição dos bens implantados 388
 6.6. Disposição do direito de superfície 388
 6.7. Indemnização em caso de aquisição do implante por outrem 388
7. Poderes e direitos do proprietário do solo 389
 7.1. Generalidades  389
 7.2. Uso e fruição da superfície, antes de o superficiário proceder 
  ao implante  389
 7.3. Uso e fruição do subsolo, ou do solo no caso de a superfície 
  incidir sobre aquele 390
 7.4. Disposição do direito 390
 7.5. Direito ao cânon superficiário 390
 7.6. Direito de aquisição do implante, caso a superfície tenha sido 
  constituída temporariamente 391
 7.7. Direito de preferência na venda ou dação em cumprimento 
  do direito de superfície 391
8. Extinção da superfície 392
 8.1. Causas de extinção da superfície 392
  8.1.1. Generalidades 392



ÍNDICE

563

  8.1.2. Não realização da obra ou plantação no prazo fixado ou, 
   na falta de fixação, no prazo de dez anos 392
  8.1.3. Não reconstrução da obra ou não renovação da plantação 
   dentro dos mesmos prazos, após a sua destruição 393
  8.1.4. Decurso do prazo, sendo constituída por certo prazo 393
  8.1.5. Reunião na mesma pessoa do direito de superfície 
   e do direito de propriedade 394
  8.1.6. Desaparecimento ou inutilização do solo 394
  8.1.7. Expropriação por utilidade pública 394
  8.1.8. Destruição da obra ou das árvores ou verificação 
   de qualquer outra condição resolutiva, caso a mesma 
   tenha sido estipulada no título constitutivo 394
 8.2. Regime da extinção da superfície 395
9. Um tipo especial de direito de superfície: O direito de sobreelevação 395
10. Natureza do direito de superfície 396

SECÇÃO VI – AS SERVIDÕES PREDIAIS 399
1. Generalidades  399
2. Características das servidões prediais 400
 2.1. Generalidades  400
 2.2. Ligação necessária a um prédio 400
 2.3. Atipicidade do conteúdo 401
 2.4. Inseparabilidade 403
 2.5. Indivisibilidade  404
3. Modalidades de servidões 405
 3.1. Servidões legais e voluntárias 405
 3.2. Servidões positivas, negativas e desvinculativas 405
 3.3. Servidões aparentes e não aparentes 406
 3.4. Servidões contínuas e descontínuas 407
4. A constituição das servidões 408
 4.1. Generalidades  408
 4.2. Contrato  408
 4.3. Testamento  408
 4.4. Usucapião  409
 4.5. Destinação do pai de família 409
 4.6. Sentença judicial ou decisão administrativa 412
5. Conteúdo das servidões 412
6. Mudança das servidões 413
7. As servidões legais  414
 7.1. Servidões legais de passagem 414



564

DIREITOS REAIS

  7.1.1. Generalidades 414
  7.1.2. Servidão de passagem em benefício de prédio encravado 414
  7.1.3. Servidão de passagem para o aproveitamento de águas 415
  7.1.4. Atravessadouros e caminhos públicos 416
 7.2. Servidões legais de águas 417
  7.2.1. Generalidades 417
  7.2.2. Servidão de aproveitamento de águas 418
  7.2.3. Servidão de presa 418
  7.2.4. Servidão de aqueduto 420
  7.2.5. Servidão de escoamento 421
8. A extinção das servidões 422
 8.1. Generalidades  422
 8.2. Confusão de propriedades 422
 8.3. Não uso  423
 8.4. Usucapio libertatis 425
 8.5. Renúncia  425
 8.6. Decurso do prazo 425
 8.7. Desnecessidade, no caso das servidões constituídas por usucapião 
  e das servidões legais 425
 8.8. Remição, no caso das servidões legais de aproveitamento de águas 426
9. A natureza do direito de servidão 427

SECÇÃO VII – O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO PERIÓDICA 431
1. Generalidades  431
2. Objecto do direito real de habitação periódica 431
3. Extensão temporal do direito real de habitação periódica 432
4. Duração do direito real de habitação periódica 432
5. Constituição do direito real de habitação periódica 433
6. Poderes do titular do direito real de habitação periódica 434
7. Limitações impostas aos titulares de direito real de habitação periódica 434
8. Obrigações do titular do direito real de habitação periódica 435
9. Obrigações do proprietário do empreendimento 435
10. Transmissão do direito real de habitação periódica 437
11. Extinção do direito real de habitação periódica 439
12. Natureza do direito real de habitação periódica 440

SECÇÃO VIII – O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DURADOURA 441
1. Generalidades  441
2. Objecto do direito real de habitação duradoura 442
3. Duração do direito real de habitação duradoura 442



ÍNDICE

565

4. Constituição do direito real de habitação duradoura 442
5. Poderes do titular do direito real de habitação duradoura 444
6. Limitações impostas aos titulares de direito real de habitação duradoura 444
7. Obrigações do titular do direito real de habitação duradoura 445
8. Obrigações do proprietário 447
9. Transmissão e oneração do direito real de habitação duradoura 
 e da propriedade onerada pelo mesmo 448
10. Extinção do direito real de habitação duradoura 448
11. Natureza do direito real de habitação duradoura 450

PARTE IV
DOS DIREITOS REAIS DE GARANTIA

SECÇÃO I – A CONSIGNAÇÃO DE RENDIMENTOS 453
1. Generalidades  453
2. Legitimidade para a constituição da consignação de rendimentos 453
3. Modalidades da consignação de rendimentos 454
4. Prazo da consignação de rendimentos 454
5. Forma e publicidade da consignação de rendimentos 454
6. Objecto da consignação de rendimentos 455
7. Regime da consignação de rendimentos 455
8. Extinção da consignação de rendimentos 457
9. Natureza da consignação de rendimentos 458

SECÇÃO II – O PENHOR 459
1. Generalidades  459
2. Evolução histórica do penhor 460
3. Características do penhor 461
4. Modalidades de penhor: o penhor com ou sem desapossamento 462
5. Legitimidade para a constituição do penhor 463
6. Forma do contrato de penhor 463
7. Âmbito do crédito garantido 463
8. Objecto do penhor  463
9. Constituição do penhor 465
10. Direitos do credor pignoratício 466
11. Deveres do credor pignoratício 469
12. Direitos do autor do penhor 469
13. Extinção do penhor  470
14. Natureza do penhor  472



566

DIREITOS REAIS

SECÇÃO III – A HIPOTECA 475
1. Generalidades  475
2. Evolução histórica da hipoteca 476
3. Características da hipoteca 477
4. A constituição da hipoteca 478
 4.1. Generalidades  478
 4.2. A hipoteca legal 478
 4.3. A hipoteca judicial 479
 4.4. A hipoteca voluntária 480
 4.5. O registo da hipoteca 481
5. Âmbito do crédito garantido 482
6. Objecto da hipoteca  483
7. Extensão da hipoteca  485
8. A indivisibilidade da hipoteca 486
9. Vicissitudes da hipoteca 487
 9.1. Modificações na garantia hipotecária 487
  9.1.1. Alteração do objecto da hipoteca 487
  9.1.2. Reforço da hipoteca 487
  9.1.3. Redução da hipoteca 488
 9.2. Transmissão dos bens hipotecados 488
  9.2.1. Efeitos da alienação sobre o crédito hipotecário 488
  9.2.2. Possibilidade de expurgação da hipoteca 489
  9.2.3. Renascimento dos direitos em caso de venda judicial 
   ou expurgação da hipoteca 490
  9.2.4. Equiparação do terceiro adquirente ao possuidor de boa fé 491
 9.3. Transmissão da hipoteca 491
10. Execução da hipoteca  492
11. Extinção da hipoteca  493
12. Natureza da hipoteca  495

SECÇÃO IV – OS PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS 497
1. Generalidades  497
2. Evolução histórica  497
3. Características dos privilégios creditórios 499
4. Modalidades de privilégios creditórios 499
 4.1. Privilégios gerais e privilégios especiais 499
 4.2. Privilégios mobiliários e imobiliários 499
5. Exemplos de privilégios 500
 5.1. Privilégios mobiliários especiais 500
 5.2. Privilégios imobiliários especiais 501



ÍNDICE

567

 5.3. Privilégios mobiliários gerais 502
 5.4. Privilégios imobiliários gerais 503
6. Regime dos privilégios creditórios 504
 6.1. Regime geral  504
 6.2. Regime dos privilégios especiais 505
 6.3. Regime dos privilégios gerais 506
7. Natureza dos privilégios 507

SECÇÃO V – O DIREITO DE RETENÇÃO 509
1. Generalidades  509
2. Pressupostos do direito de retenção 511
 2.1. Generalidades  511
 2.2. Obrigação de entregar certa coisa susceptível de penhora 511
 2.3. Titularidade de um crédito sobre a outra parte, crédito 
  esse exigível, ainda que com base na perda do benefício 
  do prazo, mas não necessariamente líquido 511
 2.4. Conexão causal entre o crédito e a coisa 512
 2.5. Não aquisição, com o conhecimento do retentor, por meios ilícitos 
  da detenção da coisa que se deveria entregar, nem realização de má 
  fé das despesas de onde tenha resultado o crédito 513
 2.6. Não prestação de caução suficiente pela outra parte 513
3. Direitos do retentor  513
4. Transmissão do direito de retenção 514
5. Extinção do direito de retenção 514
6. Natureza do direito de retenção 515

SECÇÃO VI – A PENHORA 517
1. Generalidades  517
2. Objecto da penhora  517
3. Regime processual da penhora 518
4. Efeitos da penhora  519
5. Extinção da penhora  520
6. Natureza da penhora  521

PARTE V
DOS DIREITOS REAIS DE AQUISIÇÃO

SECÇÃO I – A PROMESSA REAL 525
1. Generalidades  525
2. Pressupostos da promessa real 525



568

DIREITOS REAIS

3. Regime da promessa real 526
4. Natureza jurídica da promessa real 527

SECÇÃO II – A PREFERÊNCIA REAL 529
1. Generalidades  529
2. O pacto de preferência com eficácia real 530
3. As preferências legais  530
 3.1. Generalidades  530
 3.2. O direito de preferência do arrendatário urbano 531
 3.3. O direito de preferência dos proprietários de terrenos confinantes 533
4. Regime da preferência real 536
5. Natureza da preferência real 538

bibliografia   539


