0 PRINCIPIO DO CONTRADITORIO NA RESTITUH;Ao
PROVISORIA DA POSSE: BREVE LINHA EVOLUTIV A
HISTORICA E REGIME ACTUAL
Jose A. R. L. Gonzalez 1

1. Nota introdut6ria

I) Surge o presente estudo motivado pela questao suscitada no ac6rdao
do Tribunal Constitucional n. 0 598/99 de 2 de Novembro de 1999 (Processo n. 0
804/97), cujo sumario se transcreve seguidamente:
I - Niio violam o direito de habitar;iio, constitucionalmente protegido pelo artigo
65. 0 da Constituir;iio, as normas constantes dos artigos 393. 0 e 394. 0 do C6digo de
Processo Civil, na versiio anterior ada reforma introduzida pelo Decreto-Lei n. o
329-A/95, de 12 de Dezembro, quando permitem que a restituir;iio provis6ria da
posse incida sabre a casa de morada de familia.
II -A tutela constitucional do contradit6rio niio impede que este principio tenha
par vezes que ceder perante a necessidade de eficacia de certas medidas judiciais.
III- No dominio da justir;a cautelar, eadmissive/ o sacrificio desse principio, desde
que niio seja rnanifestamente desproporcionado.
IV - Niio e o que sucede cam as nonnas que preveem a providencia da restituir;iio
provis6ria da posse, pais que s6 a admitem se o tribunal concluir pela existencia
de esbulho violento.
II) Convem sublinhar, antes de mais, que embora o aresto em causa se reparte a uma anterior redao;:ao dos artigos 393° e 394° do C6digo de Processo
Civil, a versao actual dela nao difere grandemente, como se pode comprovar
atraves da c6pia a que, por facilidade de consulta, se procede de seguida:
(artigo 393°) -No caso de esbulho violento, pode o possuidor pedir que seja resti1
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tuido provisoriamente a sua posse, alegando os Jactos que constituem a posse, o
esbulho e a violencia.
(artigo 394°)- Se o juiz reconhecer, pelo exame das provas, que o requerente tinha a
posse e foi esbulhado dela violentamente, ordenarri a restituir;;iio, sem citar;;iio nem
audiencia do esbulhador.

2. Ac<_;oes reais e ac<_;oes pessoais

I) A distin<;ao entre acr;;oes reais e acr;;oes pessoais e-nos imposta pela tradi<;ao
juridica romana 2 .
Superest, ut de actionibus loquamur, et si quaeramus, quat genera actionum sint,
uerius uidetur duo esse, in rem et in personam, nam qui IIII esse dixerunt ex sponsionum
generibuss, non animaduerterunt quasdam species actionum inter genera se rettulisse.
In personam actio est, qua agimus, quotiens litigamus cum aliquo, qui nobis uel ex
contractu uel ex delicto obligatus est, id est, cum intendimus DARE FACERE PRAESTARE OPORTERE.
In rem actio est, cum aut corporalem rem intendimus nostram esse aut ius aliquoad
nobis competere, uelut utendi aut utendi fruendi, eundi, agendi aquamue ducendi uel
altius tollendi prospiciendiue, aut cum actio ex diuerso aduersario est negatiua 3 4 .
II) Uma acr;;iio e pessoal quando (traduzindo livremente a passagem de Gaio)
se reclama a realiza<;ao de uma conduta contra aquele que a mesma esta obrigado
por causa de urn contrato ou de urn delito- ou, em resumo mas noutra formula,
quando se pretende que este de, far;;a ou niio far;;a.
Diversamente, as acr;;oes reais sao todas aquelas que se destinam especialmente a tutela de urn direito real 5 • 0 tra<;o comum de uniao esta na respectiva
causa de pedir 6: em todas o fundamento da ac<;ao consiste na titularidade de urn
2

"Hay unas acciones que son reales, las cuales tambien se llaman vindicaciones; y otras
personales que tambien se llaman condiciones ( ... ).Tanto las acciones reales como las personales se subdividen en civiles y pretorias" (J. Heineccio, Elementos de Derecho Romano,
trad. esp., pag. 291, Madrid, 1829).
3
Gaio, Inst., 4.1. a 4.3.
4
Artigo 2° do C6digo do Processo Civil de 1876: §1° "as acc;oes reais tern por objecto a restituic;ao de coisas mobiliarias ou imobiliarias"; §2° "as acc;oes pessoais tern por objecto o
cumprimento de obrigac;oes".
5
Ainda houve quem (por exemplo, Jose Ignacio da Rocha Peniz, Elementos da Pnitica Formularia ou Breves Ensaios sabre a Praxe do Foro Portuguez escriptos no anno lectivo de 1807
para 1808, 1808, Regya Typografia Silviana, Lisboa, 1816, pag. 17) acrescentasse a acr;iio
mista: aquela em "que se pede o dominio por virtude do contrato".
6
Ac6rdao do Supremo Tribunal de Justic;a de 15/01/2004: 1. Nas acr;oes reais- de que e exemplo a acr;iio de reivindicar;iio- a causa de pedir eo facto juridico de que deriva o direito real (artigo
498°/4); eo titulo invocado coma aquisitivo da propriedade ou do direito reallimitado que o autor
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determinado direito real (artigo 498° /n. 4, C6digo de Processo Civil 7). 0 que
pressupoe, portanto, a demonstra<;;ao de que essa titularidade radica no demandante 8 •
Como essa prova pode, em certos casos (particularmente tratando-se de
0

pretende ver reconhecido. 2. Julgada improcedente uma acr.;iio de reivindicar.;iio de um im6vel
intentada cam fundamento num certo titulo (compra, doar;iio, sucessiio testamentaria), niio flea
precludida a possibilidade de a autor in ten tar nova acr;iio, desde que fundada em titulo diferente.
3. Uma sentenr;a pode servir coma fundamento da excepr;iio de caso julgado quando a objecto da
nova acr.;iio jd foi, total ou parcialmente, par aquela definido, i.e., quando a autor pretenda ver
reconhecido, na nova acr.;iio, a mesmo direito que ja lhe foi negado par sentenr;a proferida noutra
acr;iio- identificado esse direito niio s6 atraves do seu conteudo e objecto, mas tambem atraves da
sua causa ou fonte. 4. Eque, nos termos do artigo 663° do CPC, a sentenr;a constitui caso julgado
nos precisos limites e termos em que julga.
7
Apesar da letra desta disposic;ao identificar a causa de pedir nas acc;oes reais coma "o
facto juridico de que deriva o direito real", isso s6 pode bastar quando nao estiver em
litigio a titularidade respectiva, que e justamente o que esta em discussao, por exemplo,
na acc;ao de reivindicac;ao (artigo 1311°, C6digo Civil). Num caso coma este, e necessaria provar, acima de tudo, a validade do aludido facto juridico, o que pode facilmente
implicar que "o facto juridico de que deriva o direito real" seja constitufdo, nao por urn,
mas por uma sucessao de factos.
De resto, mesmo quando nao e a titularidade do direito real que esta em discussao,
continua a ser ela que constitui a causa de pedir nas acc;oes reais; a prova da mesma e
que nao necessita ser tao exigente, bastando entao a simples demonstrac;ao da provavel
existencia da titularidade em causa, avaliada por regras de normalidade. Assim, por
exemplo, aquele que intenta acc;ao de demarcac;ao fa-lo par ser proprietario de certo
predio e nao por o ter comprado, recebido em doac;ao ou par sucessao, etc.; sendo certo
que, precisamente por nao estar em litlgio a titularidade dessa propriedade, se pode
partir do prindpio que, pela normalidade, aquele que demonstra beneficiar de uma
venda ou de uma doac;ao e titular de urn direito sabre a coisa objecto de urn destes aetas.
Cf. Ac6rdao do Supremo Tribunal de Justic;a de 14/12/1995: I. Em acr;iio real fundada na
aquisir.;iio derivada, a autor tem de alegar factos tendentes a mostrar que adquiriu a coisa par um
titulo e que a direito de propriedade ja existia na pessoa do transmitente. II. A simples invocar;iio
de um neg6cio translativo de propriedade niio basta para camcterizar a causa de pedir nas acr;i5es
reais, pelo que a autor, quando niio for beneficiado par qualquer presunr;iio legal de propriedade,
terd de invocar factos dos quais resulte a aquisir;iio originaria par usucapiiio, par parte dele ou
de um transmitente anterior. III. Carecendo a petir;iio inicial da alegar;iio de factos destinados a
demonstrar que a direito de propriedade jd existia na pessoa do transmitente ou de que a autor
tem a seu favor a usucapiiio, torna-se evidente que a acr.;iio niio pode proceder, devendo a petir;iio
ser liminarmente indeferida.
8
Ac6rdao do Supremo Tribunal de Justic;a de 23/11/1999: I. Naacr.;iio pessoal de restituir;iio
ex contractu a propriedade da coisa e estranhaao processo, enquanto que naacr.;iio real de reivindicar;iio a autor prescinde da invocar.;iio de qualquer relar;iio obrigacional cam a reu. II. A sentenr;a
proferida nos termos do artigo 830 do C. Civil produz efeitos ex nunc, que decorrem a partir do
seu triinsito em julgado. Ill. Niio produz efeitos quanta ao arrendatdrio da coisa, terceiro na acr;iio,
para afastar a aplicar;iio da norma imperativa que ea artigo 1057 do C. Civil.
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coisas m6veis), revelar-se extremamente dificil, ja no Direito Romano se tinha
engendrado a chamada actio Publiciana: "Q. Publicio pretor invent6 una nueva
acci6n real derivada del dominio fingido . ( ... ) Esta acci6n se da al que pierde una
cosa que recibi6 corn buena fey justo titulo de uno que no era su dueno, para
que el poseedor de ella (a no ser que sea su verdadero dueno) se la restituya corn
toda su causa, accesiones y frutos. (Semejante dominio es enteramente pretorio,
porque el pretor finge que el actor ha usucapido la cosa que realmente no ha usucapido. El fundamento de esta ficcion consiste en que el poseedor de buena fe se
considera como dueno cuando se compara con otro que no tiene igual derecho, y
por lo mismo se le concede accion real)" 9 . A actio Publiciana era assim, no fundo,
uma ao;ao de reivindica<;:ao, mas na qual o respectivo autor estava isento da prova da propriedade na medida em que esta se presumia na sua titularidade: si quis
id, quod traditur ex justa causa non a domino, et nondum usucaptum petet, iudicium
dabo (Ulpianus 16 ad Ed.; Dig. 6.2.1.).

Ill) Na ac<;:ao real esta em litigio a propria titularidade do direito que demandante e demandado invocam, pelo que "in rem actio non contra venditorem, sed
contra possidentem competit" (C. Ill, XIX, 1). Isto, porem, apenas quadra verdadeiramente a ac<;:ao de reivindica<;:ao. Nas ac<;:6es possess6rias e nas demais ac<;:6es
petit6rias, contudo, o problema nao se pode colocar, ou de todo nao se coloca,
exactamente nestes termos.
IV) Distinguem-se as ac<;:6es reais, numa nomenclatura classica, em ac<;:6es
possess6rias e ac<;:6es petit6rias. Isto partindo do principio, naturalmente, que a posse e uma situa<;:ao juridica, ainda que sui generis. Embora nao se possa deixar de
sublinhar, de imediato, que tendo a posse efeitos juridicos a ela associados (nao
s6, mas fundamentalmente, os que estao descritos entre os artigos 1268° a 1299°
do C6digo Civil), isso seja incompativel corn a sua qualifica<;:ao como uma pura
situa<;:ao factual.
Destinam-se as primeiras especificamente a defesa da posse. Pressup6em,
portanto, a prova do dominio de facto, do senhorio, sobre uma coisa.
Destinam-se as segundas, de acordo corn a visao tradicional, a defesa da
propriedade, embora, por for<;:a do disposto no artigo 1315° do C6digo Civil, se
devam considerar hoje extensiveis a defesa da generalidade dos direitos reais de
gozo, ou, pelo menos no que toca a ac<;:ao de reivindica<;:ao, extensiveis a defesa
de todos os direitos reais 10 cujo exercicio suponha a apreensao material da coisa
seu objecto. Pressup6em, portanto, a prova da titularidade de urn destes direitos.

9

J. Heineccio, Elementos de Derecho Romano, trad. esp., pags. 292/293.

10

Razao pela qual, ainda que por mera exclusao de partes a partir do disposto nos artigos
1o e 2° do C6digo do Registo Predial, "as acr;i5es possess6rias nao estao sujeitas a regis to"
(Ac6rdao da Rela<;ao do Porto de 17/02/1998, R. 9820033).
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VIII) Dentro das act;6es possess6rias, separa a lei as act;6es de prevent;ao
(artigo 1276°), manutent;ao (artigos 1278° e segs.), de restituit;ao (artigos 1278° e
segs.), de restituit;ao provis6ria (artigo 1279°) e os embargos de terceiro (artigo
1285°).
Dentro das act;6es petit6rias, diferenciam-se a act;ao de reivindicat;ao (artigos 1311° e segs.), a act;ao de demarcat;ao (artigos 1353° e segs.) e, de novo e
seguramente, os embargos de terceiro (artigo 351°, C6digo de Processo Civil).
Acrescenta-se a act;ao negat6ria, apesar desta nao estar legalmente prevista ou
sequer nominada.
Umas e outras sao fruto de uma profunda e remotfssima evolut;ao hist6rica
de que em seguida, para as primeiras, se trat;am brevemente as principais linhas.

2.1. As aq;oes de lei (legis actiones), o processo formuhirio ea cognitio extra
ordinem
I.I) As ac9oes de lei eram, no Direito Romano mais antigo, "os meios de
perseguir urn direito qualquer em juizo" 11 • Actiones, quas in usu ueteres habuerunt,
legis actiones appellabantur uel ideo, quos legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur, uel ideo,
quia ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges
obseruabantur. unde eum, qui de uitibus succisis ita egisset, ut in actione uites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset aJ'bores nominare, eo quod lex XII
tabularum, ex qua de uitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis
loqueretur (As act;6es que estavam em uso entre os antigos chamavam-se act;5es

de lei, seja par terem nascido a partir da lei uma vez que nao existiam ainda os
editos do pretor, dos quais sairam depois tantas act;6es, seja por se moldarem aos
dizeres legais pelo que se cumpriam corn o mesmo imutavel rigor corn que se
cumpriam as pr6prias leis. Dai que se alguem, ao reclamar umas cepas cortadas,
mencionava a palavra «cepa» na sua act;ao, perdia o pleito, diziam os jurisconsultos, ja que devia dizer «arvores», pois a lei da XII tabuas falava genericamente em
«arvores» a prop6sito da act;ao competente para as cepas cortadas- Gaio 4.11).
"Ao dizer de Gaius podemos obrar em juizo (lege agere) 1o Sacramenta, 2° Per
judicis postulationem, 3° Per condictionem, 4° Per manus injectionem, 5° Per pignoris
capionem" 12 . Nao havia mais especies; tratava-se, portanto, de uma taxatividade
de modelos de actiones.
A primeira destas act;6es, isto e, deposita ou consigna9iiO judicial (sacramentum)". ( ... ) Consistia ella em certa soma ... que cada uma das partes era obrigada
a depositar nas maos do pontifice, e que perdia o vencido em favor das despesas
If

11
12

Ant6nio Secco, Manual Hist6rico de Direito Romano, pag. 72.
Ant6nio Secco, Manual Hist6rico de Direito Romano, pag. 75. Confiram-se as Institutas de
Gaio (4.12).
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do culto publico" e que se aplicava "quer tivessem por objecto obriga<;6es pessoaes, quer direitos reaes" 13 • Sacramenti actio generalis erat. de quibus enim rebus ut
aliter ageretur, lege cautum non erat, de his sacramenta agebatur (a ac<;ao de aposta
sacramental era a geral, de modo que quando a lei nao dispunha que se demandasse de outra forma acudia-se a esta ac<;ao- Gaio 4.13).
Per iudicis postulationem agebatur, si qua de re ut ita ageretur lex iussisset sicuti lex XII tabularum de engavetar eo ex stipulatione petitur. eaque res talis fere erat.
qui agebat sic dicebat: EX SPONSIONE TE MIII X MILIA SESTERTIORVM DARE
OPORTERE AIO: ID POSTVLO AlAS UMA NEGES. aduersarius dicebat niio oportere. ator dicebat: QVANDO TV NEGAS, TE pretor IVDICEM SIVE ARBITRVM
POSTVLO VTI DES. (Instaurava-se a ac<;ao de lei por peti<;ao de juiz quando a lei
mandava que se podia empregar essa foram como faz a lei -da-s XIIT aouas, para
pedir o que se deve por estipula<;ao. Fazia-se desta forma. 0 demandante dizia:
AFIRMO QUE ME DEVES OAR DEZ MIL SESTERCIOS POR CAUSA DE UMA
ESTIPULA<;:AO: PE<;:O-TE QUE DIGAS SEE VERDADE OU NAO. 0 adversario
dizia que nao era verdade eo demandante dizia: DIZES QUE NAO, E, POR ISSO,
A TI, PRETOR, PE<;:O-TE QUE NOMEIES UM JUIZ OU UM ARBITRO - Gaio
4.17a).
Per condictionem ita agebatur: AIO TE mihi SESTERTIORVM X MILIA DARE
OPORTERE: ID POSTVLO, AlAS A VT NEGES. aduersarius dicebat niio oportere.
ator dicebat: QVANDO TV NEGAS, IN DIEM TRICENSIMVM Tibi IVDICIS CAFIEND! CA VSA CONDICO. deinde morrer tricensimo anuncio iudicem capiendum
Prcesto esse debebant (Na ac<;ao de lei por «condi<;ao» dizia-se assim: AFIRMO
QUE ME DEVES OAR DEZ MIL SESTERCIOS: PE<;:O-TE QUE DIGAS SEE VERDADE OU NAO. 0 adversario dizia que nao era verdade e o demandante dizia:
DIZES QUE NAO E POR ISSO DOU-TE UM PRAZO DE TRlNTA DIAS PARA
ESCOLHER JUIZ. A os trinta dias deviam apresentar-se para elegerem juiz- Gaio
4.17b).
Per manus iniectionem aeque de sua agebatur rebus, de quibus ut ita ageretur, lege
aliqua cautum est, uelut iudicati lege XII tabularum. quae actio talis erat: qui agebat, sic
dicebat: QVOD TV mihi IVDICATVS siue DAMNATVS ES SESTERTIVM X MILIA,
QVANDOC NAO SOL VISTI, OB EAM REM EGO Tibi SESTERTIVM X MILIVM
IVDICATI MANVM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius prendebat; ne licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege Agere, sed uindicem dabat, qui pro si
causam Agere solebat. qui uindicem niio dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur (A apreensao corporal era para certos casos determinados nalguma lei, por
exemplo, para a execu<;ao de senten<;a em virtude da lei das XII tabuas. Esta ac<;ao
fazia-se deste modo: o demandante dizia: TENHO UMA SENTEN<;:A OU CONDENA<;:AO CONTRA TI PELO VALOR DE DEZ MIL SESTERCIOS E UMA VEZ
QUE NAO PAGASTE, POR ESTA RAZAO, APODERO-ME DE TI POR CAUSA
DA SENTEN<;:A DE DEZ MIL SESTERCIOS, e dizendo isto agarrava-o corn a
13

Ant6nio Secco, Man ual Hist6rico de Direito Romano, pag. 76.
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mao. 0 que tivesse sido condenado par senten<;a nao podia desprender-se nem
defender-se par ac<;ao de lei, mas tinha antes que apresentar urn defensor que
devia instaurar a ac<;ao em seu nome. Se nao apresentasse urn defensor, o demandante levava-o para sua casa e prendia-o corn correntes- Gaio 4.21).
Per pignoris capionem lege agebatur de quibusdam rebus moribus, de quibusdam
rebus lege (A ac<;ao par tomada de penhor estava estabelecida para certos casos
pelos costumes e para outros pela lei- Gaio 4.26). Lege autem introducta epignoris
Capio uelut lege XII tabularum aduersus eum, qui ne hostiam emisset pretium redderet;
item aduersus eum, qui mercedemniio redderet pr6 eo iumento, quod quis ideo locasset, ut
inde pecuniam acceptam em dapem, isto e, em sacrificium, inpenderet; item lege censoria
dados est pignoris Capio publicanis uectigalium publicorum populi Romani aduersus
EOS, qui aliqua lege uectigalia deberent (Por lei, estabeleceu-se a tomada de penhor,
por exemplo, em virtude da lei das XII tabuas, contra aquele que tendo comprado
uma res para a sacrificar aos deuses nao pagou 0 pre<;o; ou contra aquele que nao
paga a renda de uma cavalari<;a, sempre que o arrendamento estivesse destinado
a urn sacrificio aos deuses. Tambem se deu a tomada de penhor em virtude da
lei cens6ria a favor dos publicanos ou cobradores de impostos do povo Romano
contra aqueles que devem algum imposto legitimo- Gaio 4.28).
I.II) Dadas as defini<;6es:
A legis actio per sacramentum in rem utilizava-se para fazer valer os poderes
do paterfamilias sobre coisas ou pessoas a ele submetidas.
A legis actio per sacramentum in personam servia para reclamar creditos provenientes de obriga<;6es delituais.
A legis actio per iudicis arbitrive postulationem permitia reivindicar dividas
emergentes de promessa solene (sponsio) para dividir patrim6nio familiar ou, por
fim, para dividir qualquer bem cornurn.
A legis actio per condictionem usava-se para reclamar o cumprimento de obriga<;6es pecuniarias liquidas.
As legis actiones executivas eram a per manus iniectionem e a per pignoris capionem.
I.III) As legis actiones declarativas (legis actio per sacramentum, legis actio per
iudicis arbitrive postulationem e a legis actio per condictionem) come<;avam corn a
in ius vocatio (cita<;ao oral) que o demandante fazia ao demandado para que o
acompanhasse ao lugar onde o magistrado exercia a jurisdi<;ao. Se o vocatus resistisse, o autor podia, mediante testemunhas, conduzi-lo pela for<;a (manus iniectio
extrajudicial). Perante o magistrado, o autor afirmava solenemente o seu direito;
quando o demandado, como e caso tipico, se opusesse, deveria nomear-se entao
urn juiz (procedimento no qual as partes tinham interven<;ao) 14 .
14

A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, Editoral Ram6n Areces, Madrid, 1991, pag. 7.
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11) A necessidade de adaptar o Direito escrito ou consuetudinario as necessidades e variedades da vida quotidiana (e, portanto, do caso concreto) conduziu
ao aparecimento dos Editos do Pretor 15 . Estes sao a expressao do modo como o
Pretor administraria a justi<;a ou exerceria as suas atribui<;6es dentro do tempo de
dura<;ao da sua magistratura (urn ano geralmente) 16 •
0 interdito nasceu precisamente a partir da actua<;ao do Pretor: come<;ou
por ser urn Edito atraves do qual este declarava o direito ou ordenava ou proibia
alguma coisa entre duas partes 17 •
Atraves dos Editos o Pretor decretava ou prescrevia algo. Precisamente por
isso "los decretos del Pretor en asuntos de posesion se llamaban interdictos, ora
porque prohibia (interdicebat) algun hecho, ora porque sus providencias tenian
un caracter interino hasta la decision principal de la contienda. Su utilidad era
tan grande como la paz, breve y sumariamente restablecida entre personas que
empleaban medios de fuerza, fijandose ademas una base de controversia por la
declaracion del poseedor" 18 • Certis igitur ex causis praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam finiendis controuersiis interponit. quod turn maxime facit, cum
de possessione aut quasi possessione inter aliquos contenditur; et in summa aut iubet
aliquid fieri aut fieri prohibet. formulae autem et uerborum conceptiones, quibus in ea
re utitur, interdicta decretaue uocantur (Gaio 4.139). Vocantur autem decreta, cum
fieri aliquid iubet, uelut cum praecipit, ut aliquid exhibeatur aut restituatur, interdicta
uero, cum prohibet fieri, uelut cum praecipit, ne sine uitio possidenti uis fiat, neue in loco
sacro aliquid fiat. unde omnia interdicta aut restitutoria aut exhibitoria aut prohibitoria
uocantur (Gaio 4.140).
Como adiante se vera, ha dois pontos que merecem ser acentuados na caracteriza<;ao dos interditos tal como eram na origem e como se mantiveram ao
longo da hist6ria do Direito Romano e dos Direitos nacionais que sobre este se
alicer<;aram: os interditos tinham caracter interino e processo sumario 19 .
15

Por comodidade de linguagem nao se identificam outros magistrados, como os Edis ou
os Proconsules, que participaram igualmente na promulga~ao de Editos.
16
Por exemplo, urn Edito do Pretor sobre coisas arrojadas ou vertidas: Darei uma acr;iio pelo
dobro do valor do dano que se tenha causado ou produzido contra aquele que habitar ali onde se
haja arrojado ou vertido alga nu m lugar pelo qual habitualmente se transita ou se estci. Alegando-se que par tal raziio morreu um homem livre, darei uma acr;iio pelo valor de cinquenta ciureos.
Se sobreviver e alegar que sofreu lesoes darei uma acr;iio pelo valor que par tal causa parecer
equitativo ao juiz (D.9.3.1).
17
Ant6nio Secco, Manual Hist6rico de Direito Romano, pag. 100.
18
TABLAS CRONOLOGICAS 6 Ilustracion sin6ptica de la historia del Derecho Romano, CONCORDANCIA, G. Haubold, tradu~ao de Antonio Maria Valderrama, Madrid, 1848, Establecimiento Tipografico-Literario de D. Nicolas de Castro Palomino y Compaii.ia, pag.
426.
19

"Los interdictos se usaban en Ios negocios urgentes que podian producir entre las partes recursos
de hecho: de este numero eran Ios relativos ci la posesion y ci la cuasi posesion" (Explicaci6n Hist6rica de las In stituciones del Emperador Justiniano, M. Ortolan, tradu~ao espanhola de Perez
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III) No Direito Romano todas as ac<;oes, fossem de que especie fossem, seguiam ritos, sinais, simbologia especifica e propria. Estes rituais apenas foram
abandonados a partir de 343 e 428 por determina<;ao dos Imperadores Constancio, Teodosio e Valentiniano 20 (ainda que, coma antes se disse, a pratica os tenha
mantido muito acentuadamente), atraves das legem Aebutiam et duas Iulias 21 •
A necessidade de rituais justificava-se muito simplesmente pela forte liga<;ao existente entre Direito, Religiao e Mitologia que caracterizava a Lei de todos
os povos da Antiguidade 22 .
IV) 0 excessivo formalismo das legis actiones acabou por as fazer cair em
desuso dado que o minima erro, inclusivamente na utiliza<;ao das proprias palavras, podia conduzir a perda do litigio.
Ainda assim o recurso a elas manteve-se, dado o seu enraizamento, embora
atraves da cria<;ao de inumeras fic<;oes (Gaio, Inst. 4.32 a 4.38). Por exemplo, uma
destas estava subjacente a ja mencionada actio Publiciana: Iter usucapio fingitur in
ea actione, quae Publiciana uocatur. datur actio autem haec ei, qui ex iusta causa traditam rem sibi nondum USU cepit eamque amissa possessione petit; nam quia non potest
EAM ex iure Quiritium Suam esse intendere, fingitur reais USU cepisse, et ita, quase
ex iure Quiritium Dominus factus esset, intendit uelut hoc modo: IVDEX ESTO. SI
QVEM hominem A VL VS AGERIVS EMIT ET IS EI TRADITVS EST, ANNO POSSEDISSET, TVM SI EVM hominem, DE QVO AGITVR, EIVS EX IVRE QVIRITIVM ESSE OPORTERET et reliqua (Gaio 4.36).

V.I) 0 abandono das legis actiones nao implicou verdadeiramente a renuncia
as formalidades. Estas mantiveram-se, ainda que de modo muito menos acentuado, atraves do emprego de formulas ou formularios: per concepta uerba, id est
per formulas, litigaremus- Gaio, Inst. 4.30.
Por isso, para o que agora interessa, se distinguia a f6nnula petit6ria 23 das
de Anaya e Perez Rivas, Tomo I, Madrid, Libreria de Leocadio L6pez, 1884, pag. 363).
Jose Ignacio da Rocha Peniz, Elementos da Pratica Formularia ou Breves Ensaios sabre a Praxe do Foro Portuguez escriptos 1w anno lectivo de 1807 para 1808, pag. 16.
21
Gaio, 4.30. Parece, no entanto, que verdadeiramente tera sido corn a lex Iulia iudiciorum
privatorum (17 a.C.) que principiou a derrogat;ao definitiva das legis actiones e a consequente generalizat;ao do procedimento formuhirio (A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pag. 57).
22
"As adopsoes, nupsias, funeraes, testamentos, votos, juramentos, consagrat;6es, e especialmente a redact;ao dos annaes, indicat;ao dos dias fastos e nefastos, e ultimamente a
disposit;ao do calendario, eram tudo materias da sua particular superintendencia (dos
pontificies)" (Jose Ignacio da Rocha Peniz, Elementos da Pratica Formularia ou Breves Ensaios sabre a Praxe do Foro Portuguez escriptos no anno lectivo de .1807 para 1808, pag. 142).
23
Petitoria autem formula haec est, qua actor intendit rem suam esse (Gaio, Inst. 4.92). Por exemplo: Sendo juiz Ticio. Se resulta que a coisa litigiosa e propriedade civil de Aula Agerio e niio
lhe e restituida segundo o teu arbitrio, condena juiz o Numerio Negidio a pagar a Aula Agerio
20
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formulas dos interditos possess6rios 24 •
Uma formula tinha as seguintes partes essenciais: demonstratio, intentio (pretensao), adiudicatio (adjudica~ao) e condemnatio (condena~ao) 25 • Nao havia razao
para que todas estas partes aparecessem em todas as ac~6es 26, ainda que demonstratio autem et adiudicatio et condemnatio nunquam solae inueniuntur (Gaio 4.44). E
os interditos possessorios representavam certamente uma concretiza~ao desta
ideia 27 •
Entre as antigas legis actiones e o processo formulario a diferen~a marcante
residia nisto: enquanto naquelas, para fixar a controversia, se pronunciavam certas palavras solenes perante o magistrado, no processo formulario os litigantes
redigiam urn documento escrito (formula) pelo qual identificavam as particularidades do caso e forneciam ao juiz a informa~ao precisa sabre o objecto e os limites
do litigio 28 •
V.II) Aparentemente, o procedimento formulario tera tido a sua origem na
do Pretor peregrino uma vez que, na medida em que implicavam a
presen~a dos litigantes perante o magistrado, as legis actiones se tornavam inacessfveis aos estrangeiros.
Dentro das ac~6es formularias distinguiam-se as actiones civiles das actiones
praetoriae. Eram as primeiras aquelas que se fundavam no ius civile e que derivavam das legis actiones. Par isso, indicavam na intentio o respectivo fundamento
legal. As segundas nao, par defini~ao.
As actiones praetoriae comportavam as seguintes especies:
- actiones ficticiae: quando, par raz6es de justi~a, o Pretor ordenava ao juiz
que considerasse coma inexistente urn facto existente ou vice-versa;
- ac~6es corn transposi{:iio de pessoas: quando se procedia de maneira a que
a condemnatio incidisse sabre pessoa diferente daquela que constava da
formula;
- actiones in factum: quando o seu conteudo era improvisado caso a caso em
virtude de nao conterem nenhuma referenda ao ius civile (o exemplo paradigmatico era constitufdo pelas actiones in aequum conceptae) 29 •
actua~ao

o valor da coisa.
Gaio, Inst. 4.139 e 4.161 a 4.170.
25
Gaio, Inst. 4.39.
26
Essenciais, por isso, na medida em que pelo menos uma delas deveria estar presente
para a redac~ao da formula (A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pag. 103).
27
Para uma descri~ao da sequencia processual da generalidade dos interditos veja-se Arnaldo Biscardi, La tutela interdittale ed il relativo processo, Rivista di Diritto Romano, http://
www.ledonline.it/rivistadirittoromano, pags. 27 a 31.
28
A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pag.
56.
29
A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pags.
24
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V.III) A trarnitac;ao das acc;oes forrnularias tinha urna prirneira fase que decorria perante o rnagistrado (e que se designava in iure - "fase do Direito"), e
que, tal qual corno as acc;oes de lei, cornec;ava corn a ius vocatio (citac;ao). Todavia,
ao contrario de antes, o Direito pretorio ja regulava quer o modo pelo qual ela se
devia fazer, quer as consequencias da nao cornparencia do dernandado 30 31 •
A fase in iure terrninava corn o decreta do rnagistrado (o Pretor) concedendo
ou negando a acc;ao solicitada: datio ou denegatio actionis.
Corn fundarnento na datio actionis dever-se-ia constituir, ern seguida, a relac;ao juridica processual atraves da charnada litis contestatio. Esta era urn negocio
juridico processual especial rnediante o qual o dernandante propunha ao dernandado urna deterrninada formula adrnitida pelo Pretor (ern algurn dos seus editos)
e este a aceitava; assirn se subrnetiarn ambos a futura decisao do juiz 32 . Era a litis
contestatio que fixava, assirn, o objecto do litigio. Se o dernandado nao aceitasse a
formula, a consequente falta de defesa podia conduzir ao embargo dos seus bens
(missio in bona).

Obtida a formula
o iudex (juiz).

33

,

passava-se para a fase in iudicem (julgarnento) perante

V.IV) Do ponto de vista processual, a obtenc;ao da tutela interdital operava
aproxirnadarnente ern terrnos sirnilares.
Assirn, o procedirnento cornec;ava, de novo, corn a ius vocatio; a falta de defesa do dernandado gerava, igualrnente, a possibilidade da missio in bona; e, por
firn, o rnagistrado podia conceder o interdito (interdictum reddere) ou nao (denegatio interdicti).

Mas, a partir daqui urna diferenc;a se rnanifestava rnarcadarnente. Tratando-se de interdito, o Pretor pronunciava Restituas, Exhibeas ou Vim fieri veto; ernitia,
portanto (corno ja se disse), urna ordern. Ao inves, na actio, o Pretor nao decretava
nada; ele apenas pronunciava Judicium dabo (" darei acc;ao") para que, posteriorrnente, o Judex proferisse sentenc;a.
A tutela interdital era atribuida de modo condicional: subordinava-se a veracidade dos factos alegados perante o rnagistrado, deixando aberta, por isso, a
susceptibilidade de urna ulterior discussao judicial. Dai que, se o dernandado
nao acatasse a ordern insita no interdito, a sua eficacia acabasse por consistir em
61/62.
A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pag.
83.
31
De todo o modo, encontra-se aqui o embriao dos prindpios da instancia e do contradit6rio que caracterizam o moderno direito processual civil.
32
A. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pag.
99.
33
Por exemplo: Judex Numerium Negidium Aula Agerio sestercium X milia condemna; Si non
paret, absolve (Juiz condena Numerium Negidium a pagar cem mil sestercios a Aulo
Agerio; se nao parecer que Numerium Negidium deve pagar, absolve- Gaio 4.43).
30
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fundamentar uma actio ex interdicta destinada a discutir a legitimidade da desobediencia do demandado 34 •

V. V) Tinha surgido algures no tempo o costume de os imperadores romanos
julgarem pessoalmente certos litigios relativos a direitos derivados de constitui<;6es imperiais que envolvessem, directa ou indirectamente, questoes vinculadas
corn a administra<;ao ou a actividade de polkia. A este procedimento convencionou-se atribuir a designa<;ao cognitio extra ordinem 35 .
Como este processo era mais simples e mais rapido que o formulario, as
pr6prias partes passaram a preferi-lo, fazendo aquele outro cair em desuso. Por
outro lado, corn o absolutismo subjacente a reorganiza<;ao do (chamado) Baixo
Imperio, as constitui<;6es imperiais (leges) converteram-se na unica fonte inovadora de Direito. Nao admira, por isso, que tivesse sido possivel, a partir de carta
altura, promover a aboli<;ao do processo formulario. 0 que sucedeu algures por
volta de 342 d .C. atraves de urn Edito dos lmperadores Constante e Constancio 11 36 •
Do ponto de vista da sua natureza juridica, a diferen<;a marcante entre o
processo formulario ea cognitio extra ordinem situava-se no seguinte aspecto: enquanta 0 primeiro e, ainda, urn procedimento dominado pelos litigantes (por
muito discutivel que seja a qualidade que nele tern a interven<;ao do Pretor), o
segundo e ja urn processo administrado por urn oficial publico actuando como
representante ou delegado do lmperador. Poe em marcha, pois, a visao moderna
da Justi<;a como uma fun<;ao do Estado, permitindo ultrapassar definitivamente
a fase da "vingam;a privada".

2.2. Os interditos possess6rios

I) No Codicis Repetitae Praelectionis, no seu Livro VIII, surge urn vastissimo
numero de interditos, ainda que alguns nao se apresentem identificados corn tal
nome. Enumeram-se, de seguida, os principais (ou seja, aqueles que para a evolu<;ao hist6rica subsequente foram de importancia determinante).
0 interdito quorum bonorum (Titulo 11) destinava-se a constituir o herdeiro
como possuidor desde que provasse ser filho do defunto e que tinha sido admitido a heran<;a. Tinha legitimidade passiva quem quer que possuisse indeviA. Fernandez Barreiro- Javier Paricio, Fundamentos de Derecho Patrimonial Romano, pag.
125.
35
Extra ordinem na medida em que inicialmente concorria corn o procedimento formulario.
36
George Mousourakis, The Historical and Institutional context of Roman Law, Ashgate Publishing, Laws of Nations Series, Auckland, 2003, pags. 367 a 371; Ignazio Buti, La cognitio extra ordinem da Augusto a Diocleziano, in Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt,
Hildegard Temporini/Wolfgang Haase/Joseph Vogt, de Gruyter, 1982, pags. 34 a 42.
34
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damente os bens em causa como pro herede ou como pro possessore 37 38 • Quorum
bonorum ex edicto mea illi possessio data est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quod quidem dolo malo fecisti, uti
desineres possidere, id illi restituas (Ulpianus 67 ad Ed.; Dig. 43.2.1pr.).
0 interdito unde vi (Titulo IV) servia para obter a restitui<;ao daquele que
tivesse sido expulso (da posse de urn bem) pela forr;a, se ainda nao tivesse transcorrido o prazo de urn ano u.til. Tinha legitimidade passiva, obviamente, quem
tivesse usado de tal for<;a 39 para conquistar a posse. Unde tu ilium vi deiecisti aut
familia tua deiecit, de eo quaeque ille tunc ibi habuit tantummodo intra annum, post annum de eo, quod ad eum qui vi deiecit pervenerit, iudicium dabo (Ulpianus 69 ad Ed.;
Dig. 43.16.1pr.).
0 interdito absentis perturbata sit possessio (Titulo V) aplicava-se para actuar
contra a priva<;ao da posse sofrida pelo ausente (situa<;ao em que, portanto, o
problema do eventual uso da for<;a nao se colocava). Enquanto a ausencia se verificasse, 0 prazo do ano util nao corria.
0 interdito uti possidetis era concedido aquele que possuisse em nome proprio coisa im6vel sem violencia e sem clandestinidade para que continuasse a
possuir e impedir que sofresse violencia 40; permitia pois ao respectivo autor continuar possuindo imperturbado (impondo ate, ao autor da perturba<;ao, a presta<;ao de cau<;ao como garantia de nao turba<;ao futura). 0 interdito utrubi perseguia exactamente a mesma finalidade mas para a posse de coisas m6veis. Uti eas
aedes, quibus de agitur, nee vi nee clam nee precario alter ab altero possidetis, quo minus
ita possideatis, vitn fieri veto. de cloacis hoc interdictum non dabo. neque pluris, quam
quanti res erit: intra annum, quo primum experiundi potestas fueril~ agere pennittam
(Ulpianus 69 ad ed.; Dig. 43.17.1 pr.). Utrubi hie lzorno, quo de agitur, maiore parte
huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto (Ulpianus 72 ad Ed.; Dig.
43.31.1pr.).
0 interdito de precario (Titulo IX) servia para exigir dos herdeiros daquele
37
38

J. Heineccio, Elementos de Derecho Romano, trad. esp., pag. 330.
"Cualquiera persona a quien en virtud de mi edicto se haya conferido la posesion de los bienes,
tiene derecho a la restitucion de Ios que otro le detenga en concepto de heredero 6 de simple poseedor, 6 los haya abandonado con dolo, con tal que no hayan llegado a prescribirse" (TABLAS
CRONOLOGICAS 6 Ilustracion sin6ptica de la historia del Derecho Romano, SENTENCIAS
DEL EDICTO PRETORIO e EDILICIO, G. Haubold, tradw;:ao de Antonio Maria Valderrama, Fragmento 55, Madrid, 1848, Establecimiento Tipografico-Literario de D. Nicolas

de Castro Palomino y Compafiia, pag. 399).
Como adiante se destacara,fon;:a nao constituia necessariamente sin6nimo de violencia.
40
"Defendere la posesion que se tenga en un edificio 6 en el suelo, siempre que no adolezca de violencia, ocultacion 6 precario. Respecto de las cloacas no tendra lugar este
interdicta, ni otra accion que la de perjuicios dentro de un afio util" (TABLAS CRO-

39

NOLOGICAS 6 Ilustracion sin6ptica de la historia del De1-echo Romano, SENTENCIAS DEL
EDICTO PRETORIO e EDILICIO, G. Haubold, tradw;:ao de Antonio Maria Valderrama,
Fragmento 73, pag. 401).
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que habitava coma precarista a restitui<;iio da habita<;ao. Precarium est, quod precibus petenti utendum conceditur tamdiu, quamdiu is qui concessit patitur (Ulpianus 1
Inst.; Dig. 43.26.1pr.).
0 interdito Salviano (Titulo IX), por seu turno, era utilizado para exigir do
arrendatario a entrega dos utensilios sobre os quais este tinha constituido penhor
como garantia de pagamento da renda. Si colon us ancillam in fundo pignoris nomine duxerit et eam vendiderit, quod apud emptorem ex ea natum est, eius adprehendendi
gratia utile interdictum reddi oportet (Iulianus 49 Dig.; Dig. 43.33.1pr.).
0 interdito de navis operis nuntiatione (Titulo XI) consistia na apresenta<;iio
de uma denuncia para impedir a realiza<;iio de uma (nova) obra 41 . Para prevenir
denuncias vas devia o interdito ser apreciado no prazo de tres meses.
11) Nas Institutas de Gaio os interditos possess6rios surgem configurados
como acr;oes cam processo formulario destinadas a por fim a controversias sobre a
posse ou a quase-posse, proibindo que se praticasse certa ac<;iio. Ao inves, quando se pretendia mandar Jazer algo usava-se urn decreta (Inst.4.140) 42 • Em sentido
amplo, porem, o termo interdito vulgarizou-se e acabou por abranger ambas as
hip6teses.
Segundo Gaio (Inst. 4.143), os interditos distinguiam-se consoante a sua finalidade. Por isso, teriamos interditos para adquirir a posse, para a manter e para
a recuperar 43 •
Analogamente existia o interdito de danno infecto (ou de obra ruinosa, como as vezes
se diz) destinado a reagir contra a probabilidade de derrocada ou desmoronamento de
constrw;:ao alheia capaz de causar danos a quem demandava. Sucede que, no Direito
Romano, a pessoa amea<;ada obtinha antes de mais, atraves de tal interdito, a cautio damni infecti, pelo que, sendo esta prestada, nao se produziam consequencias possess6rias
(" tendra lugar la promesa y fianza de responder del daiio aun no causado, en cualquier tiempo
que jure el que le teme que no la pide maliciosamente, ni tampoco la persona en cuyo nombre
gestiona, hasta el dia que se fijani con conocimiento de causa. ( ...). No dando eau cion, mandare
poner en posesion, y, llegado el caso, poseera en efecto el actor. Pero si el requerido se resistiese
a dar caucion, 6 a permitir la mision y la posesion, sera condenado en lo mismo que deberia pagar, si hubiera afianzado en virtud de un decreta mio 6 del juez competente. Y si aun habiendo
encomendado la posesion al actor, no quiere afianzar el demandado, acordare que ambos posean
juntamente"- TABLAS CRONOLOGICAS 6 Ilu stracion sin6ptica de la historia del Derecho
Romano, SENTENCIAS DEL EDICTO PRETORIO e EDILICIO, G. Haubold, tradu<;ao de
Antonio Maria Valderrama, Fragmento 39, pag. 96).
42
Assim, por exemplo e no rigor dos termos, no interdito chamado unde vi haveria verdadeiramente urn decreto, e s6 no uti possidetis ou no utrubi existiria urn interdito em
sentido estrito.
43
Os interditos "se dividian en cuatro clases. 1.0 Interdictos para adquirir la posesion que todavia
no se habia alcanzado (adipiscenciae possessionis causa). 2.0 Para conservar la posesion que se
tenia y que alguno nos disputaba (retinendae possessionis). 3. 0 Para hacerse restituir la posesion
que nos habia sido arrebatada (recuperandae possessionis); y 4.0 , en fin, interdictos dobles, tanto
para adquirir, cuanto para recobrar la posesion" (Explicaci6n Hist6rica de las Instituciones del
41
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Interditos para adquirir a posse eram, por exemplo, o quorum bonorum ou o
Salviano

44

•

Interditos para manter a posse eram, por exemplo, o uti possidetis eo utrubi.
Em ambos, coma resultava do Codicis Repetitae Praelectionis, o Pretor clava preferencia, atraves do interdito, a quem possufsse urn im6vel ou urn m6vel, respectivamente, sem vicio de violencia, clandestinidade ou precariedade (nee vi nee clam
nee precario ad adversario possideat- Gaio, Inst. 4.150 45 ). Em qualquer caso, clava-se
primazia ao litigante que maior tempo de posse demonstrasse ter sabre a sabre
coisa, sendo certo que, para o efeito, se podia somar o tempo de posse daquele
de quem esta se tivesse adquirido derivadamente (acessao da posse- Gaio, Inst.
4.151).
Para recuperar a posse existia o interdito unde tu illum vi deiecisti, por via do
qual aquele que expulsou outrem da sua posse estava obrigado a restitui-lo a
mesma, a menos que o expulso estivesse a possuir corn vfcio de violencia, clandestinidade ou precariedade (Gaio, Inst. 4.154).
III) Os interditos uti possidetis e utrubi, ainda segundo Gaio (Inst. 4.160),
eram duplicia (duplos) na medida em que neles a posi<;ao de ambos os litigantes
era identica sem que se pudesse dizer quem era o demandado e quem era o demandante.
0 Pretor dirigia-se ambos os litigantes corn identicas palavras e, assim, para
o uti possidetis, a redac<;ao do interdito era: uti nunc possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri veto. E, para o utrubi, a redac<;ao era: utrubi ic homo, de quo agitur,
[apud quem] maiore parte huius anni fuit, quo minus is eum ducat, vim fieri veto.
IV) Tambem de acordo corn Gaio (Inst. 4.142) os interditos podiam distinguir-se, numa outra classifica<;ao, em prohibitoria, restitutoria e exhibitoria.
Nos primeiros integravam-se o utrubi, o uti possidetis ou ode glande legenda46 •
Nos segundos, cabiam o quod precario 47, o unde vi, o quorum bonorum ou o
Emperador Justiniano, M. Ortolan, pag. 363).
Havia tambem o interdito sectorium para aquele que tivesse adquirido bens em hasta
publica (Gaio, Inst. 146).
45
Quod vi aut clam factum est, qua de re agitur, id cum experiendi potestas est, restituas (Ulpianus 71 ad Ed.; Dig. 43.24.1pr.).
46
Este era aquele atraves do qual se proibia a utilizar;:ao de violencia para impedir o proprietario de bolota caida em terreno alheio de a recolher em dias alternados (D.43.28.1pr.).
"El duefio del fruto caido dentro del campo vecino, tiene tres dias para recogerlo , en
los cuales noes dado ponerle impedimenta" (TABLAS CRONOLOGICAS 6 Ilustracion
sin6ptica de la historia del Derecho Romano, SENTENCIAS DEL EDICTO PRETORIO e EDILICIO, G. Haubold, tradu.-;:ao de Antonio Maria Valderrama, Fragmento 92, pag. 403).
47
Servia para obter a restitui.-;:ao da coisa que estivesse em poder do demandado a titulo de
precarista ou que este tivesse dolosamente deixado deter em seu poder (D.43.26.2pr.).
0 precarium era o emprestimo ou concessao livremente revogavel. 0 precarista tinha a
44
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demolitorium 48 •
Nos tiltimos entravam os interditos de tabulis exhibendis
exhibendo 50 .

49

e de homine libero

V) Os historicamente mais significativos interditos possess6rios tinham as
seguintes formulas:
- 0 interdito utrubi: Proibo o uso de violencia para impedir que continue a fer o
escravo acerca do qual se discute aquele de v6s os dais que o tenha tido durante a
maior parte do ana;
- 0 interdito uti possidetis: Proibo que se impec;a pela violencia que continueis
possuindo a casa de que se trata, tal e coma agora a possuis sem violencia nem
clandestinidade nem em precario urn perante o outro;
- 0 interdito de glande legenda: Se cai a bolota de urn terreno no feu, proibo a violencia para impedir que, em dias alternados, possa passar para a recolher e levar;
- 0 interdito quod precario: Aquela coisa, objecto da reclamac;iio, que tenhas recebido de aquele em precario, ou que tenhas deixado dolosamente de fer em feu poder,
deveras restituir;
- 0 interdito unde vi: De onde tu expulsaste ou de onde os teus escravos expulsaram aquele que estava possuindo sem violencia, clandestinidade ou precario em
relar;iio a ti, restitui-o, no prazo de urn ana, juntamente cam as coisas que entiio
ele ali tinha;
coisa em seu poder exclusivamente por tolerancia do seu possuidor, como se diria hoje
[artigo 1253° /b), C6digo Civil], uma vez que a respectiva entrega se fundava numa
prece (dirigida a este ultimo). Por isso, "se restituin1 inmediatamente a su dueno lo que
otro tenga en precario, 6 haya dejado de tener corn dolo" (TABLAS CRONOLOGICAS
6 Ilustracion sin6ptica de la historia del Derecho Romano, SENTENCIAS DEL EDICTO PRETORIO e EDILICIO, G. Haubold, tradw;ao de Antonio Maria Valderrama, Fragmento 89,
pag. 403).
E de assinalar, todavia, que para Rudolf von Jhering, o interdito de precario nao tinha
natureza possess6ria (Uber den Grund des Besitzesschutzes, tradw;ao portuguesa de Jose
Gonzalez, Universidade Lusiada Editora, Lisboa, 2007, pags. 85 a 87).
48 Este utilizava-se para obter a restitui\ao de urn lugar ao seu estado originario quando
se tivesse construido antes da denuncia de obra nova ter expirado ou de ter sido remitida (D.39.1.20pr.).
49 Para ordenar que se exibam as tabuas correspondentes ao testamento (de Lucio Ticio)
se estao em poder do demandado ou se este actuou dolosamente para deixar de as ter
(D.43.5.1pr.) . "Tienes obligacion de exhibir las tablas del testamento que Lucio Ticio
asegura haber dejado en tu poder, si efectivamente las posees 6 has cesado maliciosamente de poseerlas. En este decreta se comprende tambien el libelo u. otro cualquier
documento" (TABLAS CRONOLOGICAS 6 Ilustracion sin6ptica de la historia del Derecho
Romano, SENTENCIAS DEL EDICTO PRETORIO e EDILICIO, G. Haubold, tradu\ao de
Antonio Maria Valderrama, Fragmento 56, pag. 99).
50 Destinado a mandar exibir a pessoa livre que o demandado retivesse dolosamente
(D.43.29.1pr).
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- 0 interdito quorum bonorum: (Aquele) sabre cujos bens lhe foi dada posse atJ-aves
do meu edito, restituir-lhe-as o que possuis como herdeiro ou como possuidor ou
que possuirias se nada houvesse sido usucapido e se actuastes dolosamente para
deixares de os possuir;
- 0 interdito demolitorium: No lugar em que se anunciou que niio se pode construir a obra nova de que se trata, o que nesse lugar tenha sido construido antes de
a denuncia ter sido deferida ou devesse ter sido deferida, restitui-o.
VI) 0 C6digo Visig6tico 51 estatufa no seu Livro VIII, Titulo I, II (em tradu<;;ao adaptada e corn linguagem actualizada): u Quem quer que tome a forr;a a posse de
outrem antes de a respectiva propriedade estar judicialmente demonstrada deve perder o
litigio ainda que tenha uma pretensiio de maior valor. Aquele que foi vitima da violencia
deve a coisa ser restituida na exacta condir;iio em que entiio estava, tendo o direito a prosseguir pacificamente o seu gozo. Se, no en tanto, alguem se apropriar a forr;a de coisa que
niio poderia obter par decisiio judicial, deve perder niio s6 aquilo de que se apoderou coma
deve tambem dar reparar;iio de valor igual aquele de que privou o lesado". A ac<;;ao estava
marcada, pois, como de resto permaneceria de aqui em diante (e como se vera de
seguida), pela priva<;;ao da posse a forr;a.
No Direito Romano, o interdito unde vi distinguia-se do unde vi annata. Pelo
que o conceito "priva<;;ao da posse a forr;a" (vi) seria sin6nimo (s6) de subtrac<;;ao
contra a vontade do possuidor e nao de obten<;;ao corn violencia (vi armata). Daf
que no ambito daquele primeiro interdito 0 despojado dispusesse do prazo de
urn ano para o intentar, ao passo que no segundo, por causa do recurso a for<;;a
armada para arrebatar o domfnio de facto, o demandante tivesse sempre direito
arestitui<;;ao da coisa (ou seja, nao estivesse sujeito a qualquer prazo para demandar o esbulhador).
Algures historicamente, entre a vi armata e a vi ocorreu uma simbiose que
tornou o interdito unde vi o apropriado para reagir contra a priva<;;ao do senhorio
sabre a coisa contraria a vontade do possuidor, independentemente de, para o
efeito, ter havido recurso a for<;;a armada. Daf a razao para o que se dispoe neste
fragmento do C6digo Visig6tico: o que toma "a fon;a ... deve perder o litigio ainda
que tenha uma pretensiio de maior valor" (qualquer que seja o modo como tenha
tornado "a for<;;a"). Esta mesma ideia ira perpassar, por exemplo, pelo Fuero Juzgo
e pelas nossas diversas Ordena<;;oes.
VII) No Fuero Juzgo 52 (Libra X, Ill Titol- De Ios terminos et de Ios fitos- Ley IV)
estabelece-se que "si algun omne toma here dad de algun vecino allende de Ios fitos 53,

51

Tambem conhecido como Lex Visigothorum, C6digo de Recesvindo, Livro dos Juizos,
Liber Iudicum, Liber Gothorum, Fori Iudicum, Forum Iudicum ou Forum Iudiciorum.
52
Que e, na verdade, uma tradw;ao e adaptac;ao do C6digo Visig6tico para vigorar em
Castela, operada por ordem do Rei Fernando III.
53 Ou seja, para alem dos respectivos mm·cos.
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non seyendo el vecino en la tierra, 6 no lo sabiendo, assi que la tenga par mucho tiempo
par L annos, 6 mas; mantinientre que Ios vecinos cataren Ios fitos, eIos fallaren, deve perder luego 16 que tom6 demas, enon le deve prestar aquello que tovo luengo tiempo, alende
de Ios fitos. Mas esto deve ser entendudo, si aquello puede ser sabido, si aquella tierra era
suya, 6 de sus antecessores. Mas si tantos tiempos fueren pasados, que non pueda ser
sabido qual tovo primero, 6 cuya era, ne lo dicen testigos, nin escripto, par que es cosa
dubdosa, quien lo tovo a primas, cada uno tenga par todavia lo que tiene. Mas si lo puede
el otro mostrar que lo tovo a primas par fitos, 6 par otra cosa, non semeia de razon, que par
que la tovo estotro luengo tiempo, que la deve el otro perder. Onde aquel que la tom6 par
fuerza, 6 par enganno, non deve nada empecer al otro. Mas si alguno dellos lo que quisiere
aver no lo deve tomar par fuerza, mas demandarlo par iudicio. E si lo tomare par fuerza,
el otro lo deve acusar par la fuerza, evencerlo par forzador" 54 .
VIII) Nas nossas Ordena~6es aparece muito particularmente evidenciada
ac~ao de contornos pr6ximos, na sua forma, aos do interdito unde vi.
Assim, nas Manuelinas (Livro IV, Titulo L: Dos que tomam forr;osamente a posse
da causa que outra possue) diz-se: Se alguma pessoa forr;ar e esbulhar a outrem da posse
d'algua causa, ou herdade (. . .)non tendo primeiramente citado e ouvido cam seu direito
coma se per Direito se deve fazer, o forr;ador perca o direito que na causa forr;ada fiver de
que esbulhou o que possuia, o qual sera adquirido e apricado ao esbulhado, ao qual seja
loguo tornada e restituida a posse da causa de que foi esbulhado.
Nas Afonsinas (Livro IV, Titulo LXV: Dos que forr;ozamente filham posse da
causa, que outrem possue) disp6e-se praticamente o mesmo, pelo que se pode dizer
que esta e fonte daquela, mas esclarecendo-se as raz6es que conduziram a semelhante solu~ao. Diz-se, de facto, que Dam Doniz ... veendo coma se faziam muitos
males, e grandes contendas ... per razom ... das heranr;as, que alguus teem, e que outros
per suas forr;as os vaiiD esbulhar das posses que teem, non seendo ante hy chamados,
nem ouvidos cam seu direito: honde veendo e esguardando os males se ende seguiam, e
seguiram ao diante, e per esquivar os feito s das forr;as, porque das forr;as nacem grandes
sobervas, e cobir;as, por isso fez a Lei em causa 55 .
Por fim, nas Ordena~6es Filipinas (Livro IV, Titulo LVIII: Dos que tomam forr;osamente a posse da coisa, que outrem possui) diz-se essencialmente o mesmo que
nas Manuelinas, quase ipsis verbis, corn a devida actualiza~ao linguistica.
Tendo em conta, porem, a explica~ao contida nas Afonsinas acerca da Lei
instituida por D. Dinis, parece poder concluir-se que, pelo menos, ja se teria procedido a conjuga~ao na mesma ac~ao das pretens6es tipicamente contidas nos
uma

54

55

Fuero ]uzgo en Latin y Castellano, Real Academia Espaftola, Ibarra- Impresor de Camara

de S.M., 1815, pags. 170/171.
Nas Ordena<;:oes Afonsinas existem, em rigor, duas Leis sobre este assunto: uma de D.
Afonso Ill e outra, sim, de D. Dinis, embora esta indubitavelmente mais extensa e minuciosa.
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interditos unde vi e quorum bonorum 56 • Embora corn uma grande diferen<;a: e que
as consequencias da condena<;ao eram particularmente gravosas para o esbulhador- E posto que allegue, que he senhor da causa, ou lhe pertence ter nella algum direito,
niio lhe seja recebida tal raziio, mas sem embargo della seja logo constrangido restituil-a
ao que a possuia, e perca todo o direito que nella tinha, pelo fazer par sua propria forr;a, e
sem auctoridade de Justir;a (Ordena<;oes Filipinas, Livro e Titulo cit.). Na verdade,
dando sequencia ao que se dispunha no C6digo Visig6tico e no Fuero Juzgo e numa
afirma<;ao da soberania do Estado, pretendia-se que o recurso a tutela privada
ficasse de tal modo proibido que a simples ocorrencia de esbulho implicasse a
perda de qualquer eventual direito de que o esbulhador dispusesse. Alga que
os referidos interditos nao envolviam na epoca romana. 0 Direito Civil assumia
entao (tambem) urn caracter sancionador.
IX) Da linha evolutiva que aqui fica perfunctoriamente tra<;ada parece legitimo inferir, de imediato, duas conclusoes:
A primeira, mais 6bvia, segundo a qual os diversos tipos de interditos se
foram fundindo entre si, na medida da sua analogia, conforme o processo formulario se foi gradualmente diluindo num procedimento judicial de caracter mais
geral e abstracto, em que a pretensao deduzida nao implicava, em regra, formas
de actua<;ao em juizo especiais e pr6prias. Alias, por exemplo, a distin<;ao entre
os interditos utrubi e uti possidetis era claramente artificial uma vez que ambos se
destinavam ao mesmo fim ea diferen<;a (se assim se pode dizer) entre eles resultava tao-somente da distinta natureza da coisa cuja posse se pretendia proteger.
A segunda, no sentido de pretender a todo o custo impedir o recurso a for<;a
para obten<;ao da posse sabre uma coisa, ainda e mesmo quando o "forr;ador"
fosse o legitimo titular do direito que lhe deveria conceder a posse sabre tal coisa.
X) Nao obstante o regime que resultava das Ordena<;oes, a possibilidade de
tutela privada da posse nao ficava (comae 6bvio) inteiramente excluida. Ainda
antes da entrada em vigor do C6digo Civil de Seabra e, portanto, numa altura
em que aquelas eram ainda o principal corpo legislativo do Reino de Portugal,
admitia-se serenamente, e dando sequencia, alias, a solu<;oes reconhecidas pelo
proprio Direito Romano, que a defesa da posse pudesse operar tambem por via
extrajudicial. Pelo menos, atraves do desforr;amento, em caso de posse espoliada.
E este podia ate assumir dais modos 57 : por "hum delles o mais seguro e prudente,
he requerer ao Magistrado assistencia de Officiaes de Justir;a para o Desforr;amento na
forma da boa praxe"; pelo outro, o possuidor "pode recuperar a posse desforr;ando-se,
56

Nesta sequencia o Alvara de 9 de Novembro de 1754 "determina que por morte do fallecido a posse dos seus bens passe logo, a quem pertencer".
57
Manoel d' Almeida e Souza (de Lobao ), Tractado encyclopedico, compendiario, pratico, systematico, dos interdictos possessorios, geraes e especiaes, Lisboa, Impressao Regya, 1829, pigs.
16/17.
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ainda que cam ajuntamento de gente, quanta lha for necessaria conforme a prepotencia do
Adversario: Cam tanto que assim o execute incontinenti ( ... ) E cam tanto que assim seja
preciso, e se tracte de recuperar huma posse justa, e legitima" .
Por isso, nao e de estranhar que, nao obstante as previsoes gerais contidas
nos artigos 336° e 337° do C6digo Civil relativas, respectivamente, a ac<;ao directa
e a legitima defesa, a susceptibilidade de recurso a auto-tutela apare<;a reiterada
no artigo 1277° do mesmo diploma justamente a prop6sito da defesa da posse.
E talvez esta uma das hip6teses onde, especialmente no caso da ac<;ao directa, e
maior 0 seu potencial ambito de aplica<;ao.

2.3. Aq;oes possess6rias
2.3.1.

Legisla~ao

comparada

I.I) A legisla<;ao espanhola, especialmente atraves da Ley de Enjuiciamento
Civil (LEC), e aquela que mais aprofundadamente mantem a tradi<;ao romana.
De acordo corn o artigo 446 do C6digo Civil Espanhol "todo poseedor tiene
derecho a ser respetado en su posesi6n; y, si fuere inquietado en ella, debera ser amparado
o restituido en dicha posesi6n por los medias que las leyes de procedimientos establecen".
A LEC de 1881. regulava os interditos no Titulo XX do Libro 11 dedicado a
Jurisdicci6n Contenciosa (artigos 1631 a 1685) afirmando-se no primeiro deles que:
"Los interdictos s6lo podran intentarse:
1. Para adquirir la posesi6n.
2 . Para retenerla o recobrarla.
3 . Para impedir una nueva obra.
4. Para impedir que cause dafio una obra ruinosa".

1.11) Os interditos para manter a posse actual e para a recuperar, literalmente
expressos em formas similares, respectivamente, ao uti possidetis e ao unde vi,
aparecem previstos nos termos do art. 250.1.3.41 da LEC: "se decidiran en juicio
verbal, cualquiera que sea su cuantia, las demandas siguientes: ... Las que pretendan la
tutela sumaria de la tenencia o de la posesi6n de una cosa o derecho par quien haya sido
despojado de ellas o perturbado en su disfrute".
Como se retira da propria letra da disposi<;ao citada, "el llamado interdicta
de recobrar o retener la posesi6n es un procedimiento sumario destinado a proteger la
posesi6n coma hecho, o el hecho de la posesi6n contra las perturbaciones que la dafian,
correspondiendo al antiguo interdictum recuperandae possessionis del Derecho romano,
aunque con la importante diferencia de que en nuestro Derecho se ampara no s6lo la posesi6n, sino tambien la mera tenencia, coma determinan los arts. 430, 444 y 446 del C6digo
Civil, que establecen que "todo poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesi6n y si
fuera inquietado en ella, deberd ser restituido o amparado por los medias que las Leyes de
procedimiento establecen ", siendo nuestro sistema juridico en esa materia, sumamente
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respetuoso, coma lo expresa el art. 441, al decir que "en ningun caso puede adquirirse violentamente la posesi6n, mientras exista un poseedor que se oponga a ello". "El que se crea
con acci6n o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor
resista la entrega, debeni solicitar el auxilio de la autoridad competente", bastando la
mera tenencia o posesi6n coma hecho, pues en el juicio de interdicta no se ventila el mejor
derecho, sino la preexistencia ono de una situaci6n" (senten<;a do Tribunal Supremo
de 15 de Janeiro de 1968).
II) No C6digo Civil Prances a materia e essencialmente regulada pelos artigos 2278 ("1. la possession est protegee, sans avoir egard au fond du droit, contre le
trouble qui l'affecte ou la menace; 2. la protection possessoire est pareillement accordee
au detenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits") e 2279 ("les actions
possessoires sont ouvertes dans les conditions prevues par le code de procedure civile a
ceux qui possedent ou detiennent paisiblement").
No artigo 1264 do C6digo de Processo Civil Prances diz-se que "les actions
possessoires sont ouvertes dans l'an nee du trouble a ceux qui, paisiblement, possedent ou
detiennent depuis au mains un an; toutefois, !'action en reintegration contre l'auteur
d'une voie de fait peut etre exercee alors meme que la victime de la depossession possedait
ou detenait depuis mains d'un an". E no artigo seguinte que "la protection possessoire
et le fond du droit ne sont jamais cumules".
Da conjuga<;ao destas disposi<;6es legais, tres ila<;6es sao imediatamente
possiveis:
- as ac<;6es possess6rias sao concedidas indiferentemente ao possuidor e ao
detentor;
- o recurso aprotec<;ao que elas concedem sup6e posse ou deten<;ao pacifica;
- o petit6rio e o possess6rio excluem-se reciprocamente, pelo que a discussao relativa ao "direito de fundo" nao pode surgir no procedimento possess6rio 58 .
III) No artigo 1168 do C6digo Civilltaliano esta prevista a chamada azione
di reintegrazione: "Chi e stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo,
entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contra l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo. L'azione e concessa altresi a chi ha la detenzione della cosa tranne il caso
che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita. Se lo spoglio e clandestino, il termine per
chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta del fatto".
E no artigo 1170 surge a azione di manutenzione: "Chi e stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalita di mobili puo, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo.
L'azione e data se il possesso dura da oltre un an no, continua e non interrotto, e non e
58

"Celui qui agit au fond n'est plus recevable aagir au possessoire" (artigo 1266) e "le defendeur
au possessoire ne peut agir au fond qu'apres avoir mis finau trouble" (artigo 1267).
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stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione puo nondimeno esercitarsi, decorso un anno
dal giorno in cui la violenza o la clandestinita e cessata. Anche colui che ha subito uno
spoglio non violento o clandestino puo chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente".
Duas ila<;6es se podem tirar instantaneamente:
- de modo analogo ao C6digo Civil Prances, ambas as ac<;6es sao concedidas
tanto ao possuidor como, em geral, ao detentor;
- numa nova conjuga<;ao entre os interditos uti possidetis e utrubi, a tutela
possess6ria (mas agora s6 a de manuten<;ao) pressup6e que a posse do
demandante seja publicae pacifica (ao menos durante o ano anterior a
propositura da ac<;ao).
IV) No C6digo Civil Sui<;o estabelece-se no seu artigo 927 que: "1. Quiconque
usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, meme s'il y pretend un
droit preferable. 2. Cette restitution n'aura pas lieu, si le defendeur etablit aussit6t un
droit preferable qui l'autoriserait a reprendre la chose au demandeur. 3. L'action tend a la
restitution de la chose et a la reparation du dommage" . E no artigo 928 que: "1. Le possesseur trouble dans sa possession peut actionner l'auteur du trouble, meme si ce dernier
pretend a quelque droit sur la chose. 2. L'action tend a faire cesser le trouble, a la defense
de le causer et a la reparation du dommage".
Por conseguinte, temos, respectivamente, a ac<;ao de restitui<;ao e a ac<;ao de
manuten<;ao. Diferentemente, porem, do que se dispoe no C6digo Civil Prances:
- admite-se que tanto na ac<;ao de restitui<;ao como na de manuten<;ao se
discuta a questao relativa ao "direito de fundo";
- admite-se, tambem em ambas, que se cumulem os pedidos de restitui<;ao
ou cessa<;ao da perturba<;ao corn ode "reparation du dommage" .
V) Por fim, no C6digo Civil Alemao, no seu § 861 (1), diz-se que "se o possuidor for esbulhado da sua posse atraves de interferencia ilicita, pode requerer que a posse
seja restabelecida pela pessoa que, em rela(:iio a ele, tenha uma posse viciada". Mas, (2)
"a pretensiio sera excluida caso a posse que fiver sido esbulhada for viciada em rela(:iio ao
presente possuidor ou ao seu causante desde que tenha sido obtida durante o ana anterior
ao esbulho". Quer dizer que se a posse do esbulhado for viciada este nao disp6e
de tutela judicial para a sua situa<;ao.
0 mesmo se diga para a hip6tese de turba<;ao. De facto, no§ 862, por seu
turno, estabelece-se que (1) "Se o possuidor for perturbado na sua posse atraves de
interferencia ilicita, pode requerer que o perturbador cesse a perturba(:iio. Sendo de temer
novas perturba(:oes, o possuidor pode obter uma ordem de proibi(:iio". Mas, de novo, (2)
"a pretensiio sera excluida caso a posse que fiver sido perturbada for viciada em rela(:iio ao
presente possuidor ou ao seu causante desde que tenha sido obtida durante o ana anterior
ao esbulho".
No§ 863 determina-se que "em resposta as pretensoes estabelecidas nos§§ 861 e
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862, o direito de possuir ou o de produzir a perturbat.;iio podem ser afirmados apenas para
fundamentar a pretensiio de que o esbulho ou a perturbat.;iio niio constituem interferencia
ilicita".
Por fim, no § 864 estatui-se que (1) "a pretensiio baseada nos §§ 861 ou 862
extingue-se um ap6s ter ocorrido o acto de interferencia ilicita, a menos que antes disso
ela seja afirmada atraves da competente acr.;iio". E (2) a "extinr.;iio sucede igualmente se for
determinado por decisiio final e sem apelo, ap6s ter ocorrido o acto de interferencia ilicita,
que o seu autor tem um direito apropriedade em virtude do qual ele pode pretender um
estatuto possess6rio correspondente ao seu modo de actuar.;iio".

2.3.2. Os interditos possess6rios nas codificac;oes nacionais
I) No C6digo Civil de 1867 a defesa da posse estava nuclearmente disciplinada nos artigos 487° a 489°.
No artigo 487° estava previsto, no fundo, o produto da sfntese entre os interditos uti possidetis e unde vi, prolongando a tradic;ao que ja vinha das Ordenac;oes: se o possuidor foi esbulhado violentamente, tem direito a ser restituido, sempre
que o requeira, dentro do praso de um anno; nem o esbulhador sera ouvido em juizo, sem
que a dicta restituir.;iio se tenha effectuado. Ultrapassou-se a necessidade de impor a
sanc;ao que se estabelecia nas Ordenac;oes ("perca todo o direito que nella tinha"),
provavelmente por se ter entendido que a materia deveria ser deixada ao alcance do diploma apropriado para o efeito (ou seja, o C6digo Penal), prescrevendo
antes a impossibilidade de o "forr.;ador" ser "ouvido em juizo" ate que a restituic;ao
se produzisse.
Nos artigos 488" e 489° compunha-se uma regulamentac;ao que reflectia uma
distinc;ao que ja no Codicis Repetitae Praelectionis se fazia a prop6sito do interdito
unde vi: entre o esbulhado corn posse ha menos de urn ano e o esbulhado corn
posse ha mais de urn ano 59 •
Assim, "se a posse e de menos de um anno, ninguem p6de ser mantido ou restituido
judicialmente, seniio contra aquelles que niio tenham melhor posse. § {mica: E melhor
posse, que se abone corn titulo legitimo; na falta de titulo ou na presenr.;a de titulos eguaes,
e melhor posse a mais antiga; se ambas as posses forem duvidosas, sera a causa pasta em
deposita, em quanta se niio decidir a quem pertence" (artigo 488°). E "se a posse tiver
durado par mais de um anno, sera o possuidor summariamente mantido ou restituido, em
quanta niio for convencido na questiio da propriedade" (artigo 489°).
II) Da oposic;ao entre, por urn lado, o disposto no artigo 487° e, por outro,
o que se determinava nos artigos 488° e 489", podia deduzir-se que estas duas
ultimas aplicar-se-iam quer na suposic;ao de existir violencia quer na suposic;ao
59

Dai a justifica<;ao para o aparecimento da antiga e veneravel expressao "posse de ana e
dia" como sin6nimo de posse mais valiosa.
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inversa. A defesa concedida pela disposi~ao contida no artigo 487° tinha natureza
precaria: pressupunha a continua~ao da discussao sobre o fundo da questao (o
estabelecimento da "melhor posse" ou o "convencimento na questiio da propriedade"),
dado que o simples facto de o esbulhador ter recorrido a violencia (ja) nao implicava a extin~ao das suas eventuais pretens6es. Dai a razao, pode adiantar-se
desde ja, para que no actual C6digo Civil o esbulho violento nao viesse a dar
origem a qualquer tipo particular de interdito possess6rio (dando continuidade,
assim, a tradi~ao iniciada entre n6s pelas Ordena~6es, e mantendo a integra~ao
entre os interditos unde vie unde vi armata).
0 recurso a violencia para efectivar o esbulho tornou-se (apenas) fundamento de uma providencia cautelar especificada prevista no artigo 1279° do
C6digo Civil: o possuidor que for esbulhado cam violencia tem o direito de ser restituido provisoriamente asua posse, sem audiencia do esbulhador 60 • Razao pela qual,
"no caso de esbulho violento, pode o possuidor pedir que seja restituido provisoriamente
asua posse, alegando os factos que constituem a posse, o esbulho ea violencia" (artigo
393°, C6digo de Processo Civil) e "se o juiz reconhecer, pelo exame das provas, que o
requerente tinha a posse e foi esbulhado dela violentamente, ordenarti a restitui9iio, sem
cita9iio nem audiencia do esbulhador" (artigo 394° do mesmo diploma).
60

"Nesta figura peculiar, que escapa ao perfil das providencias cautelares, apesar de se misturar
corn elas, e cuja origem data do direito romano, a definit;iio do conceito de violencia tern suscitado
ao longo dos tempos, repetidas dificuldades e constantes controversias, nomeadamente a questiio
de saber se essa violencia, tambem abrange os aetas sabre coisas ( ... ).
A criat;iio e permanencia desta figura, de rapida intervem;iio, no elenco dos meios de defesa duma
situat;iio possess6ria, preside uma ideia de desencorajamento de acp5es violentas, pela forte ameat;a que elas representam ao valor da liberdade de determinat;iio do homem.
Sendo este procedimento urn meio de defesa da posse deve atender-se ao conceito de violencia
consagrado na lei, para efeitos de caracterizat;iio da aquisit;iio da posse, actualmente constante do
art 0 1261", n° 2, do C.C.:
«Considera-se violenta a posse quando, para obt€-la, o possuidor usou de coact;iio fisica, ou de
coact;iio moral nos termos do art0 255°».
Quer a coact;iio fisica, quer a coact;iio moral (art 0 255°, n° 1, do C. C.), exigem uma act;iio fisica ou
psicol6gica sabre o declarante que, ao constrang€-lo, lhe retira a capacidade para se determinar
livremente.
No caso de esbulho, para que o mesmo seja considerado violento, deve ser levado a cabo atraves
duma act;iio que, constrangendo o esbulhado, o coloque numa situat;iio de incapacidade de reagir
perante o acto de desapossamento, pennitindo-o. Assim, se essa act;iio recair sabre coisas e niio directamente sabre pessoas, a mesma s6 podera ser considerada violenta se, indirectamente, coagir o
possuidor a permitir o desapossamento, pais s6 assim estara em causa a liberdade de determinat;iio
humana" (Ac6rdao da Rela<;ao do Porto de 16/10/2006, P. 0655160). Na verdade, se a
posse, para ser violenta, pressupoe que a sua aquisi<;ao se tenha fundado no exerdcio
de alguma especie de coac<;ao (absoluta ou relativa), a utiliza<;ao de for<;a sobre uma
coisa nao a pode caracterizar como violenta dado que, exceptuando as pessoas, nada
mais e susceptivel de coac<;ao pois nada mais ha. que tenha uma vontade juridicamente
atendivel.
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Ill) Porem, uma reflexao mais atenta sobre a natureza desta providencia
cautelar permite assinalar, desde logo, uma especificidade: e que enquanto o fundamento normal e natural destes meios processuais reside no periculum in mora
61 62
, tal nao ocorre corn a providencia descrita no referido artigo 1279° do C6digo
Civil. De facto, ocorrida a priva<;:ao do dominio de facto, o fundado receio de que
outrem cause lesiio grave e dificilmente reparavel ao seu direito independe de o esbulho
ter sido violento, uma vez que esse periculum esta no esbulho, nao na violencia.
Justamente por isso, a distin<;:ao entre os interditos unde vie unde vi armata perdeu
significado corn o decurso do tempo: havendo priva<;:ao da posse, o esbulhado
pode demandar o "fon;ador" pedindo a restitui<;:ao da coisa, tenha ou nao existido
violencia.
Mas o esbulho corn recurso a vi armata nao e desprovido de implica<;:5es
possess6rias: em tal caso, o esbulhador e punido 63 corn a obriga<;:ao de fazer a
restitui<;:ao imediata, ainda que provis6ria, mesmo podendo ter fundamentos que
sustentem a sua pretensao.
Assim sendo, deve concluir-se que, no fim de contas, a vi armata ainda tern
alguma particularidade de regime e, mais significativo, que se conserva uma penaliza<;:ao para o seu autor: a imposi<;:ao da obriga<;:ao de restituir sem citar;iio nem
audiencia do esbulhador. Do ponto de vista processual e urn pesado castigo, dado o
prindpio contido no artigo 3°-A do C6digo do Processo Civil 64 e dada, portanto,
a 6bvia possibilidade de a violencia nao ter efectivamente sucedido 65 •
IV) Do artigo 393° do C6digo de Processo Civil retira-se "que os requisitos
de que depende a procedencia do pedido de restitui<;:ao provis6ria da posse sao
61

Artigo 381 o /n. 1 do C6digo do Processo Civil: "sempre que alguenz most re fundado receio
de que outrem cause lesiio grave e dificilmente reparavel ao seu direito, pode requerer a providencia conservat6ria ou antecipat6ria concretamente adequada a assegurar a efectividade do direito
amear;ado".
62
Fundamento que se mantem qualquer que seja a fase do processo em que os litigantes
se encontrem. Dai que pelo Ac6rdao Uniformizador n." 9/2009 o Supremo Tribunal de
Justi.;;a tenha estabelecido que" os procedimentos cautelares revestem sempre cm·acter urgente
mesmo na fase de recurso".
63
Anselmo de Castro, Direito Processual Civil Declarat6rio, vol. I, Almedina, Coimbra, 1981,
pag. 134. Cf. igualmente o Ac6rdao do Supremo Tribunal de Justi.;;a de 13/11/1984,
Proc. n. 72.245.
64
"0 tribunal deve assegurar, ao longo de todo o processo, um estatuto de igualdade subsfancial
das partes, designadamente no exercfcio de faculdades, no uso de meios de defesa e na aplicar;iio
de cominar;oes ou de sanr;oes processuais".
65
Ainda que "se a providencia for considerada injustificada ou vier a caducar por facto imputavel ao requerente, responde este pelos danos culposamente causa dos ao requerido,
quando nao tenha agido corn a prudencia normal" e "sempre que o julgue conveniente
em face das circunstancias, pode o juiz, mesmo sem audiencia do requerido, tornar a
concessao da providencia dependente da presta.;;ao de cau.;;ao adequada pelo requerente" (respectivamente, n. 0 1 e n."2 do artigo 390° do C6digo de Processo Civil).
0

0
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tres: a posse, o esbulho e a violencia" 66 •
Coma para qualquer ao;ao possess6ria, uma vez que nela esta em causa a
defesa da posse, deve 0 respectivo autor provar que e possuidor 67 •
Deve, em segundo lugar, provar que foi privado do inerente dominio de
facto contra a sua vontade. No £undo, importa que nao tenha havido "cedencia"
da posse [artigo 1267°, n. 0 1, alinea c), C6digo Civil].
V) A defini<;ao do que se considera violencia para este efeito nao pode deixar de se fazer em fun<;ao do disposto no artigo 1261° do C6digo Civil. A posse e
violenta quando tenha sido adquirida mediante coac<;ao fisica (artigo 246°, C6digo Civil) ou moral (artigo 255°, C6digo Civil). 56 uma pessoa pode ser coagida.
Pelo que, por conseguinte, a utiliza<;ao de for<;a sabre uma coisa (arrombamento,
por exemplo) para obter a respectiva posse nao pode constituir violencia para
este efeito. Alias, a propria ideia de violencia sabre uma coisa e inconcebivel uma coisa nao pode ser violentada! A violencia s6 pode ser exercida sabre uma
pessoa. Razao pela qual "a violencia contra as coisas s6 releva, para qualificar o esbulho
coma violento, se fiver par fim intimidar o possuidor" 68 •
Assim, a razao por via da qual se penaliza o esbulho violento esta ligada a
proibi<;ao geral de autodefesa e, em particular, a proibi<;ao do recurso a violencia
69
• Castiga-se o seu uso porque a ac<;ao violenta constitui, em qualquer caso, uma
conduta reprovavel 70 , ainda que quem a ela recorra possa ter alguma pretensao
valida subjacente (v.g. o proprietario que se apodera da coisa cujo senhorio lhe
foi subtraido mediante coac<;ao por nao estar, por exemplo, disposto a recorrer a
tribunal).
VI) Ha uma conclusao que ap6s a breve analise e a sumaria compara<;ao
66

Anselrno de Castro, Direito Processual Civil Declarat6rio, vol. I, pag. 134.
Nao se pode entrar aqui nos porrnenores subjacentes, rnas a verdade e que a lei concedeu a tutela possess6ria a situa<;oes que, segundo a concep<;ao tradicional, tern sido qualificadas corno deten<;ao (artigo 1253°, C6digo Civil) e nao corno posse (cf., por exernplo,
o disposto no artigo 1133°, n. 2, C6digo Civil). Perante isto, o rnais acertado sera considerar que o arnbito da posse sofre urn alargarnento para efeitos da susceptibilidade de
recurso aos rneios de defesa previstos nos artigos 1276° a 1285° do C6digo Civil.
68 Ac6rdao da Rela<;ao do Porto de 30/10/2007, Proc. n° 0725016.
69
Todavia, "I- A providencia cautelar de restituir;iio provis6ria de posse, judicialmente decretada,
pode ser substituida par caur;iio, desde que esta medida se mostre adequada, bastante e suficiente
para prevenir, evitar e reparar o dano. II- Ede aceitar, coma criteria orientador do juiz na decisiio
sabre a substituir;iio par caur;iio duma restituir;iio provis6ria de posse, que esta s6 deve ocorrer nos
casos em que se verifiquem ponderosos e aceitaveis interesses e razi5es do esbulhador, que possam
superar a interesse tipico da lei de reprimir a violencia do esbulhador" (Ac6rdao da Rela<;ao de
Guirnaraes de 12/06/2007, Proc. n. 1446/2007- Col. de Jur., 2007, Ill, 287).
70
Salvo os casos de violencia excepcionalrnente Hcita (corno os integraveis na ac<;ao directa
ou na legitirna defesa).
67

0

0
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retirada a partir da legisla<;ao estrangeira de referenda se pode obter: tirando o
disposto no C6digo Civil Sui<;o e, em parte, no C6digo Civil Alemao, nos demais
C6digos (e muito particularmente na LEC) os procedimentos possess6rios sao
caracterizados pela celeridade, pela aspira<;ao de eficiencia. Caracteristica que,
alias, e herdada do Direito Romano no ambito do qual gli interdetti sono infatti
11

formule omli"

71

•

Aquele que para Jhering 72 servia como fundamento geral da protec<;ao possess6ria, ad quire a qui a plenitude do seu valor: a posse e a guarda avan<;ada" do
direito de propriedade (ou de outro direito de fundo" sobre a coisa) e, por isso,
a sua defesa nao pode estar dependente da prova da existencia deste direito na
titularidade do demandante.
Na verdade, por essa sera normalidade, o possuidor presume-se proprietario, dado que esse eo caso paradigmatico (ainda mesmo correndo o risco, deste
modo, de conferir protec<;ao a quem aparenta ser titular do direito de fundo"
nao o sendo). Logo, na normalidade, repete-se, protegendo-se o possuidor, tutela-se o proprietario.
A protec<;ao da aparencia nao se confunde assim, nem se pode confundir,
corn a protec<;ao da realidade (o fundo da questao). A tutela da posse tern, por conseguinte, caracter precario, transit6rio ou provis6rio- protege-se a posse enquanto o litigio nao se centrar e, portanto, enquanto prova nao for feita sobre o direito
de fundo". Ou, como se dizia no artigo 489° do C6digo Civil de 1867, "em quanta
(o possuidor) niio for convencido na questao da propriedade".
11

11

11

11

VII) Na legisla<;ao estrangeira cujo esbo<;o brevemente se delineou, a prova
nas ac<;6es possess6rias circunscreve-se a demonstra<;ao da existencia de posse
(no C6digo Italiano basta a notorieta del fatto) eo contradit6rio limita-se tambem
a esse aspecto (e no C6digo Prances nem sequer se admite o demandado a agir au
fond qu'apres avoir mis fin au trouble 73 ). Na LEC (numa aplica<;ao quase exacta da
tradi<;ao romana) o processo chega a decidir-se ate em juicio verbal.
Todavia, estes caracteres, tipicos dos interditos possess6rios tal como eles
foram delineados pelo Direito Romano, nao se manifestam tao acentuadamente
na actuallei portuguesa. Alias, ja desde o C6digo Civil de 1867 uma clara separa<;ao entre o ambito petit6rio e o possess6rio nao era tao absolutamente respeitada
(recorda-se, de novo o disposto no seu artigo 489°).
VIII) De facto, na versao originaria do nosso C6digo do Processo Civil, o
71

72
73

Arnaldo Biscardi, La tutela interdittale ed il relativo processo, Rivista di Diritto Romano,
http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano, pag. 18.
Llber den Grund des Besitzesschutzes, tradw,;ao portuguesa, pag. 62.
Dando seguimento a regra de Direito romano segundo a qual "el posesorio se opone al
petitorio, pero no se puede establecer sino despues de concluido aquel, l.18.§1.De vi, cap.
Significaverunt 36.X. de test.et attesttat." (J. Heineccio, Elementos de Derecho Romano, trad.
esp., pag. 333).
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n~u

podia na contesta~iio alegar, em reconven~iio, a propriedade sabre a coisa
objecto do litigio e pedir o respectivo reconhecimento (artigo 1034°/n. 0 1) 74 • Se
o autor niio impugnasse o direito de propriedade invocado pelo n~u, seria "logo
declarado improcedente o pedido do autor e procedente o do n~u, ainda que este
niio" tivesse contestado a posse daquele (artigo 1035° /n. 0 1).
Se o autor impugnasse o direito de propriedade invocado pelo reu e este
niio tivesse contestado a posse daquele, "niio podendo a questiio de propriedade ser decidida no despacho saneador", o reu seria logo condenado no pedido
formulado pelo autor, sem prejuizo do que viesse "a resolver-se a final quanta a
questiio do dominio" (artigo 1036° /n. 0 1).
Corn a extin~iio dos processos especiais destinados as ac~oes possess6rias,
estas passaram a seguir processo comum de condena~iio (salvo o embargo de
terceiro), ainda que uma particularidade do regime anterior contida no artigo
1036°/n. 0 1 se tivesse mantido atraves da actual redac~iio conferida ao n. 0 5 do
artigo 510° do C6digo de Processo Civil.
Uma coisa, portanto, e certa: entre n6s, niio e uso excluir totalmente o petit6rio do ambito do possess6rio, pois ambas as quest6es se podem colocar, em simultaneo, no ambito da tutela possess6ria. Solu~iio que e inculcada pelo disposto
na parte final do n. 0 1 do artigo 1278° do C6digo Civil (e que, de resto, ja resultava
igualmente do que se estabelecia no artigo 489° do C6digo Civil anterior).
IX) Questiio diversa e a que diz respeito a observancia do principio do contradit6rio. Este niio pode deixar de subjazer a qualquer especie de procedimento,
qualquer que seja a respectiva natureza. Eo que decorre do disposto no n. 0 4/
in fine do artigo 20° da Constitui~iio 75 ) ja que se trata de "uma exigencia clara do
principio da igualdade das partes, par sua vez manifesta~iio do principio da igualdade
perante a lei e do proprio Estado de Direito" (Ac6rdiio do Tribunal Constitucional n .0

74

75

Na jurisprudencia dizia-se, todavia, que: "I - Nas acr;i5es possess6rias niio e normalmente
admissivel a reconvenr;iio a pedir indemnizar;iio ou reconhecimento do direito de propriedade,
sendo-o, porem, quando par esse meio se pretender a restituir;iio ou a manutenr;iio da posse do
Reu que alegue ter sido turbado ou esbulhado dessa posse" (Ac6rdao do Supremo Tribunal de
Justi<;a de 03/06/1992, Proc. n .0 082266).
Cf., por exemplo, os Ac6rdaos do Tribunal Constitucional n .0 S 346/09 de 08/07/2009,
330/01 de 10/07/2001, ou, talvez ainda m ais incisivamente, o n. 0 259/00 de 02/05/2000
(Proc. n .0 103/00): "a processo de um Estado de Direito (processo civil incluido) tem de serum
processo equitativo e Zeal . E, par isso, nele, cada uma das partes tem de poder expor as suas razi5es
(de facto e de direito) perante o tribunal antes que este tome a sua decisiio. Eo direito de defesa,
que as partes hiio-de poder exercer em condir;i5es de igualdade. Nisso se analisa, essencialmente, o
principio do contradit6rio, que vai insito no direito de acesso aos tribunais, consagrado no artigo
20°, n. 0 1, da Constituir;iio, que prescreve que "a todos e assegurado o acesso [... ] aos tribunais
para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, niio podendo a justir;a ser denegada par insuficiencia de meios econ6micos".

78

Lusiada. Direito. Lisboa, n. 0 8 I 9 (2011)

0 principio do contradit6rio na restitui<;iio provis6ria da posse: breve linha evolutiva e ... Pag. 51-81

598/99) 76 •
Todavia, o principio do contradit6rio "nao e absoluto, antes comporta excep<;6es". Justamente na restitui<;ao provis6ria da posse, "exclui-se o contradit6rio (possibilidade de discussao) como san<;ao pelo esbulho - «spoliatus ante
omnia restituendus est»" 77 •
De facto, coma se diz no Ac6rdao em considera<;ao, a necessidade de observancia do contradit6rio "niio significa, porem, que niio existam situac;oes em que ele
tern de ceder face anecessidade de eficacia de determinadas medidas judiciais, inoperantes
se precedidas de audiencia da parte contra quem siio requeridas. Eo que em geral, sucede
cam a justic;a cautelar (cf, nomeadamente, o ac6rdiio n° 739/98, publicado no Diario da
Republica, II Serie, de 8 de Marc;o de 1998), onde se integra a providencia da restituic;iio
provis6ria da posse, cuja constitucionalidade niio se ve que possa ser pasta em crise, salvo
se for manifestamente desproporcionado o sacrificio do contradit6rio.
Niio e, porem, o caso, pais que a restituic;iio da posse s6 e ordenada se o tribunal, julgada a prova admissive[ (oferecida pelo requerente ou ordenada pelo juiz, oficiosamente),
concluir pela existencia de esbulho violento".
X) Acrescem, ademais, os argumentos aduzidos pelo Ac6rdao n. 0 739/98
deste Tribunal: «um procedimento cautelar e um meio processual de natureza transit6ria, sempre dependente da "causa que tenha par jundamento o direito acautelado" (artigo
384°, n° 1, correspondendo ao artigo 383°, n° 1, ap6s as revisoes de 1995 e 1996 do C6digo
de Processo Civil) e caducando se ela niio for proposta, cam caracter urgente (e envolve
apenas uma prova sumaria, niio chegando sequer a ter influencia no julgamento da acc;iio
- artigo 386°, correspondendo ao artigo 383°, n° 4, ap6s aquelas revisoes). Daqui ressalta
que e na acc;iio que a causae discutida e apreciada na sua plenitude e ai efectivamente assegurada a contraditoriedade entre as partes. Enessa sede que a materia questionada pelas
partes, tanto de direito coma de facto, assume dignidade de debate entre elas e niio em
sede de procedimento cautelar cam todas as reservas e limitac;oes decorrentes da regulac;iio
prevista no C6digo (e mesmo considerando todas as melhorias introduzidas pelas citadas
reformas, incluindo agora o contradit6rio subsequente ao decretamento da providencia
cautelar- artigo 388°)».
XI) Sintetizando. a anterior argumenta<;ao, diz-se no Ac6rdao n. 0 303/03 do
Tribunal Constitucional de 18/06/2003: "0 sentido do principio eo de reconhecer aquele contra quem e feita uma pretensao 0 direito de se defender antes de 0
Cf. igualmente, por exemplo, Castro Mendes, Direito Processual Civil, 1o vol., AAFDL,
Lisboa, 1986, pags. 194/195.
77
Continua o autor: "o contradit6rio s6 pode, porem, ser afastado pela lei (art. 3°, n. 2: "s6
nos casos excepcionais previstos na lei"), nao pela vontade das partes. E nulo o pacto
pelo qual certa pessoa se comprometa a nao se defender numa ac<;;ao futura" (Castro
Mendes, Direito Processual Civil, pags. 196/197. Sublinhe-se apenas que a san<;;ao insita
na restitui<;;ao da posse "sem cita<;;ao nem audiencia do esbulhador" e determinada pela
violencia e nao exactamente pelo esbulho.
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tribunal a apreciar - audiatur et altera pars. A decisao ha-de resultar da pondera~ao pelo tribunal dos elernentos trazidos ao debate por cada urna das partes:
nisto se afirrna a estrutura dialectica e polernica do processo.
Sendo assirn, o contradit6rio deve funcionalrnente, por regra, anteceder a
decisao. Mas ha casos ern que o contradit6rio pode nao anteceder a decisao e se
deve adrniti-lo apenas diferidarnente.
Referirno-nos aos casos ern que a tutela efectiva e eficaz que o processo deve
propiciar tern serio risco de ficar inviabilizada no caso de ser ouvida a parte contra quem essa pretensao e forrnulada.
Desenha-se aqui urn conflito de interesses rnateriais e constitucionais: de
urn lado, o direito a audi~ao antecipada do requerido; do outro, o direito a urna
efectiva e eficaz tutela da pretensao do dernandante s6 asseguravel, ern terrnos
de razoabilidade, se o requerido nao for antes ouvido.
A solu~ao tern de ser conseguida rnediante a aplica~ao do prindpio da proporcionalidade, nos terrnos do art. 0 18. 0 , n. 0 2 da CRP. Nestes casos, dentro dos
quais figura sern reserva de duvida o preceito de cuja constitucionalidade se cogita, ha que dar preferencia a possibilidade de realiza~ao material do direito que
o requerente visiona corn o seu recurso ao tribunal.
Ora a op~ao por esse objectivo irnplica que, no caso do arresto, se actue corn
celeridade e eficacia, de modo a que, a ser concedida a providencia, o requerido
nao disponha de tempo para alienar ou dissipar os bens.
0 contradit6rio nao e, porern, abolido, sendo apenas diferido para depois
da decisao, dando-se entao ao requerido a oportunidade de contraditar nao s6 a
alega~ao dos fundarnentos feita pelo requerente, rnas igualrnente a prova feita
sobre eles".
XII) Levando ern conta, ern acrescirno, a linha hist6rica evolutiva que acirna
se tra~ou, particularrnente para o Direito patrio, nao se descortina razao que infirrne o julgarnento de constitucionalidade realizado pelo Ac6rdao n. 0 598/99. A
solu~ao legislativa infra-constitucional nao afronta intoleravelrnente prindpios
constitucionais e, designadarnente, o prindpio da igualdade.
Chegou a estar ern vigor, e verdade, urna disposi~ao legal (a que, porventura, a autora do recurso que deu origem a prola~ao do referido Ac6rdao pretendia
aludir) segundo a qual "de futuro a restitui~ao provis6ria da posse de predio
urbano destinado a habita~ao nao podera ser ordenada sem cita~ao previa do
esbulhador" (artigo 25° do Decreto-Lei n. 0 293/77 de 20 de Julho que introduziu
altera~6es no regime da ac~ao de despejo). Todavia, ela foi revogada pelo artigo
3°, n. 0 1, alfnea c), do Decreto-Lei n. 0 321-B/90 de 15 de Outubro 78 • Pelo que nao
78

E o Tribunal Constitucional tambem ja se pronunciou sobre esta cessa<;ao de vigencia
decidindo nao julgar "inconstitucional a norma do artigo 3. 0 , n. 0 1, alinea c), do diploma preambular do Regime do Arrendamento Urbana (Decreto-Lei n. 0 321-B/90, de 15 de Outubro), que
revogou genericamente o Decreto-Lei n. 0 293/77, de 20 de Julho, em cujos artigos 1. 0 e 22 .0 se pre-
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se conhece hoje, assim, qualquer excepc;:ao ao funcionamento do disposto nos
artigos 394° do C6digo de Processo Civile 1279° do C6digo Civil.
Alias, de resto, coma se diz no citado Ac6rdao n. 598/99: "0 artigo 65°, coma
jd par diversas vezes foi afirmado par este Tribunal (v., a titulo de exemplo, os Ac6rdaos
n. 0 s 101/92 e 346/93, publicados no Didrio da Repziblica, 2." serie, respectivamente de
18 de Agosto de 1992 e de 19 de Maio de 1994), tem par objectivo incumbir o Estado de
uma serie de tarefas destinadas a garantir que todos disponham, efectivamente, de uma
habita<;iio condigna e adequada.
Do seu conteudo obviamente programdtico nao decorre - nem poderia decorrer,
sob pena de impor um regime absurdo - que nao possa ser aplicdvel it casa de morada de
familia a providencia da restitui<;rio provis6ria da posse".
0

Lisboa, 14 de Setembro de 2011

via o diferimento da desocupar:;iio de casa para habitar:;iio, nomeadamente nas acr:;i5es em que se pedisse a entrega judicial do im6vel" (Ac6rdao n. 0 465/2001 de 24/10/2001, Proc. n. 0 77 /00).
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