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Referência: Processo nº …. 

Autores:  

J e mulher, A; 

F e mulher, R; 

Herança indivisa aberta por óbito de H (que por transmissão do direito de suceder 

caberá a M, cônjuge, e a X, descendente, 1º grau, na linha reta). 

Demandados: 

L e marido, Z. 

 

Da factualidade relevante: 

- Y faleceu em janeiro de 1985, casada, à data, com W, no regime de separação de bens; 

- Sobreviveram a Y os seguintes herdeiros legitimários: W, cônjuge; e filhos, J, F e H 

(este último pós morto); 

                                                 
(*) Realizado por Maria João Mimoso, Doutora em Direito, Professora de Direito na Universidade  Portucalense. 

(Processo na fase de recurso) 
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- Desde 1976 que Y se encontrava gravemente doente, incapaz de se mover pelos seus 

próprios meios, sendo dependente de terceiros, em virtude de acidente vascular cerebral 

(acrônimo: AVC) e de várias tromboses; 

- As suas condições de saúde exigiam cuidados a tempo inteiro, pois encontrava-se 

paralisada, sendo incapaz de realizar a sua própria higiene pessoal; 

- W, na época, funcionário do Ministério T, solicitou uma licença sem vencimento para 

cuidar de sua mulher; 

- Volvido algum tempo, aquele Ministério, comunicou-lhe que teria de se apresentar ao 

serviço sob pena de procederem ao seu despedimento; 

- W viu-se, desta forma, compelido em arranjar uma solução para a situação; 

- Em reunião familiar convocada para o efeito, pelo marido da paciente, W, e realizada 

com os filhos de sua mulher - autores na presente ação, sendo H, pós morto - foi por aquele 

solicitada a cooperação no auxílio a prestar a Y; 

- Confrontados com a situação, aqueles negaram qualquer disponibilidade para o efeito; 

- Uma amiga comum ao casal (Y e W) e aos demandados, sabendo da situação, referiu, 

aos primeiros, que tinha uma senhora amiga que se encontrava desempregada à procura de 

trabalho; 

- Essa amiga tratava-se da ora demandada, L; 

- L, que procurava emprego, aceitou, de imediato, prestar os referidos serviços; 

- Tais serviços foram prestados, aproximadamente, durante seis meses, sendo 

remunerada, somente, pelos dois primeiros; 

- A não remuneração deveu-se ao facto de, em primeiro lugar, os demandados estarem à 

procura de casa, pois encontravam-se casados há um ano e residiam com familiares; em 

segundo, porque havia necessidade, com o regresso ao trabalho do marido da doente, de 

cuidados permanentes (dia e noite) sendo que, se assim não fosse, o marido W, não teria 

condições para desenvolver a sua atividade profissional; 

- Os demandados aceitaram residir com aquela família, composta esta, apenas, por marido 

e mulher (Y e W); 

- Foi-lhes comunicado pelo marido da doente, que inicialmente habitariam na casa do 

casal, mas que, posteriormente, seria edificada uma outra casa, onde passariam a residir 

juntamente com a sua filha mais velha, C, à época com dois anos de idade, enquanto núcleo 

familiar autónomo; 
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- Verificou-se, porém, que até à data do falecimento de Y, a 4 de janeiro de 1985, e, 

também à data da morte do Jaime, a 22 de fevereiro de 2012, não fora construído qualquer 

imóvel no terreno contiguo à casa onde todos residiam; 

- A convivência diária e as relações de proximidade que se geraram, fruto de uma intensa 

amizade, desencadearam um relacionamento familiar, aliás, em tudo semelhante às relações 

existentes entre pais e filhos, avós e netos; 

- Cumpre referir que a segunda filha dos demandados, V, nasce já no seio desta família 

(Y e W); 

- As relações “familiares” eram de tal modo estreitas que a mãe, da ora demandada, 

coabitou no referido imóvel, durante dezassete anos; 

- Após os primeiros dois meses ao serviço da referida senhora, a demandada, L, deixou 

de auferir qualquer contrapartida pelos “préstimos”, pois, naturalmente, consideravam-se 

próximos e os sentimentos que nutriam, uns pelos outros, repeliam qualquer “convencimento 

de contrapartida”; 

- Até à morte de Y as visitas dos seus filhos eram raras, inclusive, nas épocas festivas; 

ressalvando as visitas do filho, José Alberto Pinto Moreira e família, que a visitavam todos 

os sábados; 

- Sublinha-se o facto do filho do J ter a mesma idade da filha mais velha dos demandados, 

sendo aquele convidado para as festas de aniversário da C; 

- Os demandados comportavam-se, assim, como parentes próximos, promovendo 

convívios familiares entre a sua família e a da proprietária do imóvel, Y e respetivo cônjuge, 

W; 

- Tudo se passou desta forma até à morte de Y e tudo continuou até ao falecimento de W; 

- Os demandados, a partir, sobretudo, do falecimento de Y, preocuparam-se e 

empreenderam, sempre, esforços no sentido de conservarem e melhorarem o interior da 

habitação, inclusive, levaram a cabo pinturas, reparação de pavimento de madeira, remoção 

e instalação de uma cozinha devidamente equipada, substituição de cortinados, etc.; 

- Y e W consideraram sempre os demandados como se de filhos se tratassem, bem com 

as filhas destes, C e V, como netas; 

- Refira-se que estas últimas os apelidavam de avós, a pedido de Y e de W; 

- Este último chegou mesmo a custear algumas mensalidades da faculdade da filha mais 

nova dos demandados, V; 

- O cônjuge da proprietária da casa de morada de família, após a morte daquela, em 1985, 

foi investido, por partilha, no direito de habitação daquele imóvel, sito na rua …, nº …, 
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freguesia de …, na cidade …, inscrito na caderneta predial urbana sob o artigo 000 e descrito 

na … Conservatória do Registo Predial …, sob o nº 000/00000000; 

- W, após a morte de sua mulher, afastou-se da gestão da vida do lar, confiando a mesma 

aos demandados; 

- Atente-se ao facto de serem os demandados a efetuar o pagamento das despesas fixas, 

nomeadamente água, luz, gás e o respetivo IMI; 

- Conforme referido, W, morador usuário do imóvel acima descrito, faleceu em 12 de 

fevereiro de 2012, após doença prolongada (com duração aproximada de três anos), tendo 

padecido de acidente vascular encefálico (acrônimo: AVE); 

- Os demandados continuam, até ao presente, a residir no imóvel supra identificado. 

 

 

Problema jurídicos que urge resolver: 

1. Âmbito do direito de habitação 

2.  Detenção precária e modos de aquisição da posse (composse); 

3.  Da conflitualidade entre direito de habitação e outros direitos ou estados 

de facto; 

4. Usucapião como forma de aquisição do direito de propriedade. 

 

 

1. Âmbito do Direito de habitação 

Importa, desde já, analisar o conteúdo e a extensão do direito de uso e habitação.  

O legislador português define o direito de uso e habitação no artigo 1484º do C.C. nos 

seguintes termos: “1. O direito de uso consiste na faculdade de se servir de certa coisa alheia 

e haver os respetivos frutos, na medida das necessidades, quer do titular, quer da sua 

família. 2. Quando este direito se refere a casas de morada, chama-se direito de habitação.” 

Pelo que há que operar a destrinça entre direito de uso e direito de habitação.  

O primeiro, corresponde a um direito real de gozo de uma coisa, sempre na medida das 

necessidades do titular e de sua família. O segundo, apresenta-se, em tudo semelhante ao 

direito de uso, contudo, com uma variação quanto ao objeto.  

Nos termos do nº 2 da referida disposição, o direito de uso, quando relativo a casas de 

morada, assume-se como direito de habitação.  

Assim, designa-se usuário, o titular do direito de uso, e morador usuário, o titular do 

direito de habitação. 



VERBO jurídico Âmbito do direito de habitação, detenção, posse e usufruto : 6 

O direito de uso abrange o usus e o frutus.1 Implica a fruição para a satisfação direta das 

necessidades (do titular e da sua família) e não apenas o uso em sentido técnico.  

No direito de habitação não se inclui nenhuma modalidade de fruição. Trata-se de um 

mero direito de habitar a casa.2 

Estamos em presença de dois direitos autónomos, que participam, nos seus aspetos 

fundamentais, do mesmo regime jurídico.  

Saliente-se que qualquer deles pressupõe a existência de um direito mais extenso, v.g. o 

direito de propriedade, o direito de usufruto, etc. Trata-se de dois direitos reais menores. 

O artigo 1486º do C.C. estabelece que “(a)s necessidades pessoais do usuário ou do 

morador usuário são fixadas segundo a sua condição social”. Ressalta, do preceito, a 

adoção, por parte do legislador, de um critério subjetivo que implicará, naturalmente, uma 

análise casuística. 

Numa ótica finalista, diremos que os poderes de uso são reconhecidos ao seu titular, 

apenas, na medida das suas necessidades e respetiva família.  

Face à factualidade relevante, no que diz respeito ao titular do direito de habitação, W, e 

perante a expressão legal “da sua família” impõe-se esclarecer o seguinte: o legislador, no 

artigo 1487º do C.C., indica todos aqueles que considera como fazendo parte da família do 

usuário.  

Vejamos no contexto que ora releva: 

Trata-se de uma ação de reivindicação da propriedade de um imóvel, que por herança 

aberta e distribuída aos herdeiros legitimários de Y, coube na modalidade de nua propriedade 

a cada um dos seus três filhos, na proporção de 1/3. 

Ao seu cônjuge, W, foi reconhecido, sobre o mesmo imóvel, o direito à habitação. 

Cumpre, então, determinar se o direito reconhecido ao morador usuário abrange, 

in casu, os demandados e respetiva família.3 

Para os efeitos do mencionado preceito, entende-se que a família do usuário compreende 

apenas o cônjuge, não separado judicialmente de pessoas e bens, os filhos solteiros, outros 

parentes a quem sejam devidos alimentos e, por fim, as pessoas que, convivendo com o 

respetivo titular, se encontrem ao seu serviço ou ao serviço das pessoas designadas. 

Não poderemos deixar de fixar o sentido e o alcance daquela disposição. 

                                                 
1 Cf. MOREIRA; Álvaro, FRAGA, Carlos, Direitos Reais, Coimbra, Almedina, 2010, p. 418 e ss. 
2 Cf. ASCENSÃO, José de Oliveira, Direito Civil – Reais, Coimbra, Coimbra editora, 2000, 5ª edição, p. 479. 
3 Cf. Certidão, doc. Nº 4, junto aos autos com a respetiva petição inicial. 
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O referido morador usuário, W, coabitava, desde 1976, no referido imóvel, com os 

demandados. 

É ponto assente que a demandada, L, somente durante dois meses auferiu retribuição 

pelos serviços prestados. 

De acordo com a factualidade descrita, os demandados e respetiva família, à época 

constituída por estes e sua filha C, fixaram residência permanente na casa de Y e de seu 

marido, integrando-se na mesma como núcleo familiar autónomo.  

Sublinhe-se que lhes fora prometido a construção de uma casa, dentro dos limites da área 

do imóvel principal, o que nunca veio a acontecer.  

Logo, emerge da situação descrita a inserção natural daquela família no núcleo 

familiar já existente e composto por Y e W. Atente-se ainda a situação das filhas dos 

demandados os tratarem por avós, a pedido dos próprios. 

Sublinhe-se o facto de os demandados contribuírem, de acordo com as suas 

possibilidades, para as despesas correntes. 

 O legislador, ao fixar no artigo 1487º C.C. o âmbito da família, apenas se refere a duas 

realidades de pessoas: parentes do morador usuário e outras que se encontrem ao seu serviço 

ou ao serviço dos familiares designados no preceito em análise.  

Ora, a intenção do legislador foi, apenas, delimitar aqueles a quem se pode estender o 

direito de habitação, e exclui-los de qualquer outro direito.  

Quanto aos familiares (parentes) e no que importa para a questão controvertida, 

entendemos que os familiares, nomeadamente os filhos do morador usuário, se solteiros, 

estarão abrangidos pelo mencionado direito; relativamente aos filhos casados, estes terão a 

sua própria família nuclear, com a decorrente autonomia, não beneficiando do direito em 

causa.  

Mais se esclarece que acrescem ainda outros parentes a quem o morador usuário preste 

alimentos, nomeadamente as pessoas referidas no artigo 2009ª, nº 1, alíneas b) a e) do C.C.. 

Os demandados e a sua respetiva família não são familiares do morador usuário. 

Não existem quaisquer laços de parentesco, nem laços conjugais. 

 

Fica-nos agora a outra categoria de pessoas elencadas no mencionado preceito: pessoas 

que, convivendo com o morador usuário, se encontrem ao seu serviço ou ao dos membros 

da sua família, conforme acima descrito. 
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Inicialmente, houve um vínculo contratual entre Y e seu marido e a ora demandada. 

Contrato que deixou de existir por acordo entre as partes, aliás permitido sem exigência de 

qualquer formalidade à época. 

Surgiram, naturalmente, laços de convivência profunda entre os demandados e a 

proprietária do imóvel, bem com o seu respetivo marido, W. 

Porquanto, a demandada e seu marido, também demandado, não poderão ser 

considerados “serviçais” para efeitos do disposto no artigo 1487 do C.C. 

Logo,  

Os demandados, L e marido, Z, bem como a sua família, não se encontram 

abrangidos pelo direito de habitação.4 

Se assim não se entender,  

Cremos ainda que, face às circunstâncias em que as duas famílias coabitaram, e às 

relações que se estabeleceram entre ambas, poder-se-á defender uma integração analógica 

da situação, face ao preceituado no artigo 1487º CC.  

Encontramo-nos perante uma norma que prevê uma situação análoga, com interesses 

semelhantes aos que urge tutelar.  

Desta forma, operará a integração dos factos na respetiva previsão normativa. Os “quase 

parentes” ficariam abrangidos pela respetiva norma se se encontrassem na situação de “filhos 

solteiros”, o que, como sabemos, não é o caso. 

O processo hermenêutico, in casu, por integração analógica, deu-se para excluirmos a 

situação - demandados e filhas - da referida norma, através do processo de dedução jurídica, 

no caso, argumento por maioria de razão. 

Em suma, os parentes, ou os equiparados, ficarão excluídos sempre que constituírem 

o referido núcleo familiar autónomo. 

 

2. Detenção precária e modos de aquisição da posse (composse) 

Nos termos do art. 1251º do C.C. “posse é poder que se manifesta quando alguém atua 

por forma correspondente ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real”. 

Assim, possuidor é o individuo que exerça a posse em nome próprio sobre uma coisa.  

Tem-se como adquirido que a posse “reivindica-se” para a aquisição do direito 

correspondente, na maioria dos casos, o direito de propriedade.  

                                                 
4 Cf. JUSTO, A. Santos, Direitos Reais, Coimbra, Coimbra editora, 2007, p.381. 
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Aquela, comporta-se como um direito real absoluto (embora provisório), conferindo ao 

seu titular um poder sobre a coisa, sendo que a proteção possessória só atuará, enquanto não 

se apurar quem é o autêntico titular do direito. 

Contrariamente a MENEZES CORDEIRO, defendemos que a posse consubstancia um 

direito real provisório, logo mais do que um mero facto, porque constitui uma situação 

jurídica subjetiva, que confere um poder sobre uma coisa e, que é, por isso, tutelada pelo 

direito objetivo5.  

Acrescenta-se que o legislador atribui ao possuidor uma garantia jurídica. Cf. Artigos 

1276º e seguintes do C.C.6 7 8 

Face à situação que urge resolver, importa considerar que os demandados, L e marido, 

devem ser considerados possuidores precários, desde 1978, ano em que foram habitar o 

imóvel (propriedade de Y), até ao óbito desta, em 14 de janeiro de 1985.  

Sublinhe-se que continuam a ter residência habitual no referido imóvel.  

Entenda-se por possuidor precário ou detentor, todo aquele que, exerce sobre uma coisa, 

no interesse de outrem, poderes de facto, sem intenção de os exercer, em nome e proveitos 

próprios, “ou que se limita a aproveitar da tolerância do titular do direito, no exercício dos 

poderes, sendo também o representante ou mandatário do possuidor e ainda qualquer 

pessoa que possua em nome alheio”.9 

 

L e seu marido assumiram, desde 1978, a gestão da “vida do lar”. 

Naquele lar residiam e conviviam diariamente, Y, seu marido, Luz e seu marido, e filha 

destes, C, sendo que posteriormente também a segunda filha dos demandados, V. 

Os demandados eram responsáveis pelo desenrolar do quotidiano, designadamente no que 

dizia respeito à assistência à proprietária do imóvel que se encontrava gravemente doente, 

realizavam eventos em datas festivas (aniversários, Natal, Páscoa, etc.), e todas as atividades 

que fazem parte do desenvolvimento normal do dia-a-dia da vida familiar. 

Posto isto, os demandados comportaram-se até 1985, como detentores da coisa, 

possuindo-a, sem animus possidendi.  

                                                 
5 V.g. a posse é hereditável, alienável e registável. 
6 Neste sentido, vide MOREIRA, Álvaro, FRAGA, Carlos, Direitos Reais, Coimbra, Almedina, 2010, pág. 177,ss. 
7 Confrontar com CORDEIRO, A. Menezes, Direitos Reais, volume I, LEX Edições Jurídicas, 1979, págs. 379,ss. 
8 O legislador consagrou o capítulo V do livro III (Direito das Coisas) à defesa da posse, concedendo ao possuidor 

proteção sem averiguar se existe um outro direito real sobre a mesma coisa. 
9 Cf. PRATA, Ana, Dicionário Jurídico, volume I, Almedina, Coimbra, 5ª edição, definição de possuidor precário. 
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Não manifestando a vontade de exercerem o direito real que se traduziria, in casu, em 

atos materiais, como se fossem os seus verdadeiros titulares.10 

Consequentemente, detinham a coisa, em nome da sua verdadeira e legitima titular, 

Y. 

À data do óbito de Y, constata-se que os demandados passam a assumir a qualidade 

de possuidores, operando, nesta ocasião, a inversão do título.  

A inversão pode revestir duas modalidades: existência de oposição pelo detentor ou um 

facto de terceiro. Face ao presente caso, apenas releva a primeira.11  

Na esteira de MANUEL RODRIGUES, diremos que esta (oposição) para operar exige 

dois elementos: a) oposição levada a efeito pelo detentor ao direito do possuidor 

(proprietário); b) e que aquela oposição não seja repelida pelo possuidor (proprietário). 12 

Muito embora a lei não determine os atos essenciais para a verificação da “contraditio” 

(oposição), a doutrina defende que os atos do detentor devem ser “inequívocos”.  

Os detentores pretendem, doravante, possuir para si, pois praticam atos na presença 

e com o conhecimento daqueles a quem se opõem, no caso em análise os herdeiros 

legitimários de Y. Este efeito obtém-se com a prática de atos materiais.13 

Reitere-se que após a morte de Y deixa de existir um “motivo” para os ora demandados 

e sua família nuclear ocuparem o dito imóvel. 

Acrescente-se ainda, como afirmámos, que a “contraditio” não pode ser repelida pelos 

proprietários, o que se constata, pois até à presente data, nunca os herdeiros legitimários, 

descendentes no primeiro grau da linha reta, investidos no direito de propriedade, por 

devolução dos bens de sua mãe, Y, a reivindicaram, dos atuais possuidores.  

Consequentemente, há cerca de 27 anos que os proprietários não exercem quaisquer 

atos que possam ser entendidos como contrários a tais comportamentos. 

E não se diga que só o permitiram pelo facto do cônjuge da falecida, padrasto dos 

herdeiros investidos no direito de propriedade, ter sido encabeçado, como morador usuário 

na casa de morada de família.  

Como veremos no ponto três, os estados de facto para aquisição do direito de propriedade 

não colidem com o direito de habitação. 

Reitere-se que todos os atos materiais praticados, pelos demandados, o foram e são com 

o conhecimento de todos aqueles a quem se opõem. 

                                                 
10 RODRIGUES, Manuel, A Posse, Estudo de Direito Civil Português, Almedina, Coimbra, 1996, pág. 74. 
11 Ibidem, pág. 232. 
12 Ibidem, pág. 232. 
13 RODRIGUES, Manuel, ob. cit., pág. 233. 
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Como sabemos a inversão do título é uma das formas possíveis de investidura na posse. 

Opera, desta feita, a transformação da mera detenção, em posse em nome próprio.  

Diz-se mesmo, que ocorre a substituição de uma posse precária, em nome alheio, por uma 

posse, em nome próprio.  

Há, na verdade, a substituição do título em que radicava a detenção. No caso em 

análise, dá-se por oposição, levada a cabo pelos detentores, ao direito das pessoas em 

nome das quais possuíam.  

E, como constatado, não repelida no prazo e pelas formas legalmente previstas. 

O art. 1265º do C.C. consagra a inversão do título da posse por oposição do detentor do 

direito contra aquele em cujo nome se possuía ou por ato de terceiro capaz de transferir a 

posse. Importa desbravar as palavras do legislador. 

Como afirmam, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, no Código Civil, em anotação 

àquela disposição, a inversão do título da posse (chamada interversio possessionis) supõe a 

substituição de uma posse precária, em nome de outrem, por uma posse em nome próprio.  

Há como que uma transformação, por afastamento do título impediente, da situação 

de detenção ou posse precária em posse verdadeira. 

À inversão do título da posse não basta a mera constatação de que houve a intenção 

por parte dos detentores precários de inverter o título de posse. A oposição tem que 

concretizar-se “em atos materiais ou jurídicos que revelem, inequivocamente, que o 

opositor quer atuar, a partir da oposição, como titular do direito sobre a coisa e que essa 

atuação se dirija contra a pessoa em nome de quem detinha e dela se torne conhecida.”14  

Para ser eficaz, a inversão da posse tem de traduzir-se, nas palavras de HENRIQUE 

MESQUITA, “em actos positivos (materiais ou jurídicos), inequívocos, isto é, reveladores 

que o detentor quer, a partir da oposição, actuar como se tivesse sobre a coisa o direito 

real que, até então, considerava pertencente a outrem e praticados na presença ou com o 

consentimento daquele a quem os actos se opõem”.15 16 

 

                                                 
14 Cf. Acórdão S.T.J., de 24 de junho de 2010, Processo 106/06. Consultado, a 17 fevereiro de 2013, em: 

http://jusnet.wolterskluwer.pt. 
15 MESQUITA, Manuel Henrique, Direitos Reais, Coimbra, 1967, pág. 86. 
16 Veja-se também CORDEIRO; A. Menezes, Ob cit., pág. 463 
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Em suma, por atos de inversão deveremos entender, no caso sub judice, atos materiais, 

jurídicos ou judiciários, praticados na presença ou com o conhecimento daqueles a que se 

opõem.  

Para um detentor ou possuidor precário adquirir o direito possuído, como veremos, por 

usucapião, terá(ão) de ter invertido o título, o que, como verificámos, operou, iniciando-se, 

desde essa data, a contagem do prazo da usucapião.  

Verificando que os demandados foram até 1985 simples detentores e que após o 

falecimento de Y (inversão do título) passaram-se a comportar como possuidores, impõe-

se-nos, desta feita, uma breve incursão sobre este instituto. 

Como sabemos a posse e a propriedade consubstanciam realidades diferentes, podendo 

coexistir ou não, na esfera jurídica do mesmo titular. 

Verificamos, contudo, que, na maior parte dos casos, falamos de posse, para falar de 

propriedade, muito embora imprecisamente. 

De acordo com a conceção maioritária, a posse carece de dois elementos: o elemento 

material, também apelidado de corpus, o qual implica o exercício de atos materiais sobre a 

coisa, correspondentes ao direito sobre a coisa e o elemento psicológico, designado também 

de animus, que consiste na intenção de alguém se comportar como titular do direito real e 

correspondentes atos. 

De referir que o elemento material acarreta, necessariamente, poderes de detenção, os 

quais, tratando-se de imóvel, traduzem-se na correspondente ocupação.  

De acordo com o prescrito no art. 1252º, nº 1 do C.C., a posse é exercida pessoalmente.  

O elemento psicológico consubstancia a vontade de alguém se comportar como titular 

do direito correspondente aos atos realizados, e, por isso, exprime um verdadeiro animus 

domini: exerce-se a posse para o direito de propriedade. 

De acordo com o ordenamento jurídico português é possível descortinar uma posição 

subjetiva sobre a posse, arts. 1251º e 1253º do C.C., muito embora a lei consagre resultados 

algo coincidentes com a doutrina objetiva.  

Concede-se, assim, a tutela possessória (meios de defesa da posse) a meros detentores 

ou possuidores precários.  

Apesar dos ora demandados gozarem da presunção do art. 1254º do C.C. e de não terem 

de provar os factos a que aquela conduz, os mesmos poderão vir a ser ilididos pelos autores. 
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É verdade que estamos no âmbito da prova difícil, pois é para esta que o legislador 

consagrou a prova por presunção.  

Não poderemos deixar de referir o acórdão uniformizador de jurisprudência, de 

14.05.1996. “O mesmo esclareceu que, por ser difícil, se não impossível, fazer a prova da 

posse em nome próprio, que não seja coincidente com a prova do direito aparente, é que o 

art. 1252º nº 2 do CC estabelece uma presunção de posse em nome daquele que exerce o 

poder de facto, ou seja, daquele que tem a detenção da coisa”.17 

“Resulta do referido acórdão que, exigindo a lei o corpus e o animus para efeito de posse, 

e como a prova do animus poderá ser muito difícil, se encontra estabelecida uma presunção 

legal que determina que, em caso de dúvida, se presume a posse daquele que exerce o poder 

de facto, competindo aos que se arrogam o direito de propriedade provar que o detentor 

não é possuidor”.18 

Importa, agora, clarificar os elementos constituintes da posse.  

De realçar que o exercício do corpus, atos materiais sobre a coisa, faz presumir o 

animus, vontade do possuidor atuar como titular do direito. 

A prática de atos materiais sobre a coisa (a relação material da posse sobre a coisa) e a 

intenção de exercer o direito no próprio interesse revelam, no presente caso, uma aquisição 

unilateral.  

Esta aquisição deve revestir todos os caracteres do ato possessório, pois nenhuma 

colaboração existe na constituição da nova posse.  

Só através de atos materiais correspondentes ao exercício do direito, ou seja, de atos que 

incidam direta e materialmente sobre a coisa se pode adquirir a posse.19  

Os atos materiais incidentes diretamente sobre a coisa terão de ser aqueles que se 

ajustem à utilização normal da coisa em concreto, que sejam adequados às particularidades 

de fruição proporcionados por essa mesma coisa. 

                                                 
17 Cf. Acórdão do TRL de 16 de julho de 2009; 
Vide também: Acórdão do TRC de 27 de fevereiro de 2007; Acórdão do TRL de 22 de junho de 2010; Acórdão do STJ 

de 3 d3 fevereiro de 2011. Consultados em23 de fevereiro de 2013 em: http://jusnet.wolterskluwer.pt.. 
18 Ibidem 
19 LIMA, Pires de, Varela Antunes, Código Civil, Anotado, III, 2ª ed., pág. 27. 
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Os demandados para além de ocuparem o dito imóvel, a dada altura, levaram a cabo atos 

de melhoramento no seu interior, nomeadamente substituição da cozinha existente e 

reparação e substituição do soalho, a expensas suas. 

Estes comportamentos são, deste modo, expressivos e suficientes para a respetiva posse. 

Cf. Da factualidade relevante supra indicada.  

Todos aqueles que frequentavam a casa, estranhos ou não à família dos demandados, 

sempre os consideraram como “naturais proprietários” da coisa. Aliás, a proprietária Y, 

várias vezes, em diferentes ocasiões, se manifestou nesse sentido.  

De acordo com o consenso público verifica-se que a intensidade com que os atos 

foram e são praticados manifesta uma relação permanente entre os sujeitos e a coisa. 

Existe, inequivocamente, posse dos demandados. 

Em suma, o ato de investidura na posse tem de ser material e no que tange a bens 

imóveis, poderemos afirmar que opera aquisição unilateral da posse, quando o adquirente 

(aqui adquirentes) procedeu em tudo como proprietário, “omnia ut dominum gerere”.  

É de sublinhar, porém, que a posse para o direito de propriedade não exige a prática de 

todos os atos correspondentes ao conjunto dos poderes materiais em que este direito se 

analisa. É suficiente a prática de atos materiais que correspondam a alguns daqueles 

poderes. 

Quanto à publicidade de tais atos deve entender-se que a sua valoração ficará a cargo do 

juiz, cabendo-lhe apurá-la casuisticamente.  

O ora afirmado liga-se, irrefutavelmente, à presunção estabelecida no art. 1254º C.C..  

Os factos conhecidos, e atrás elencados, de acordo com a experiência comum, farão 

crer que aqueles que os praticam, L e marido, são os verdadeiros e legítimos 

proprietários. 

Quanto ao elemento animus opera tout court a presunção, ou seja, o exercício do 

corpus, facto conhecido, faz presumir o animus. 

Destacamos, ainda, a situação de composse, pelos demandados, que se traduz numa 

situação jurídica caracterizada pela existência de uma pluralidade de possuidores de uma 

mesma coisa, o que é o caso (posse detida por marido e mulher).Cf. Artigo 1286º do C.C. 

o qual, enquanto norma remissiva, remete para o regime jurídico da posse. 
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3. Da não conflitualidade entre direito de habitação e estados de facto para a 

aquisição do direito de propriedade 

Importa agora discorrer sobre a possível conflitualidade do direito de habitação com 

outros estados de facto, designadamente, a posse. 

O direito de habitação não conflitua, juridicamente, com outros possíveis direitos ou 

estados de facto existentes sobre o mesmo objeto. 

Sobre este podem existir modalidades de direitos diferentes, bem como estados de facto 

legitimadores da aquisição de diferentes direitos.  

Exemplificativamente, posse de usufruto para aquisição do correspondente direito ou 

posse de propriedade conducente, de acordo com os respetivos pressupostos legais, à 

aquisição do direito de propriedade, enquanto direito real máximo e absoluto.20 

Abstratamente “sobre o mesmo objeto não pode haver posses incompatíveis (se A possui 

um prédio como proprietário pleno, não pode B possui-lo a igual titulo). Mas já poderá 

haver posses que não se excluam: assim, sobre o mesmo prédio pode exercer-se 

possessoriamente, e de modo simultâneo, um direito de propriedade (de nua propriedade), 

um direito de usufruto e um ou vários direitos de servidão”.21 

“Diga-se ainda que sobre a mesma coisa pode haver simultaneamente posse e simples 

detenção”.22 

Para a situação que ora cuidamos impõe-se precisar os respectivos contornos: de acordo 

com a posição assumida anteriormente, os demandados, à data do falecimento de Y, a 14 de 

janeiro de 1985, passaram de detentores a possuidores (inversão do título).  

Até 1991 (durante 6 anos), data em que operou a partilha da herança de Y, os poderes de 

facto sobre o imóvel foram exercidos pelos demandados sem coexistência de qualquer 

direito real menor. Posteriormente, e como já o afirmámos, constituiu-se um direito de 

habitação a favor do cônjuge da falecida. 

Desde o falecimento de Y que W, morador usuário, continua a residir, no referido imóvel, 

juntamente com os ora demandados e a filha mais nova destes. 

Posto isto, temos relativamente à mesma coisa, a coexistência de duas situações jurídicas. 

Por um lado, o direito de habitação, usar e administrar o bem, e por outro, a posse para o 

direito de propriedade, consubstanciando, no caso, o uso (ocupação). 

                                                 
20 Cf. FERNANDES; Luís A. Carvalho, Lições de Direitos Reais, Lisboa, Quid Juris, 2007, p.328. 
21 Cf. MESQUITA; Manuel Henrique, Direitos Reais, Coimbra, Editor João Abrantes, 1967, p.77. 
22 Ibidem, nota de pé de página nº 112, p.77. 
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A posse para direito de propriedade é um poder mais amplo do que a posse no exercício 

do direito de habitação, que em termos jurídicos se aproxima de uma “mera detenção”.  

De facto, a partir do momento em que alguém age em conformidade com um direito real 

maior delimita juridicamente o direito do morador usuário. 

Os possuidores usam o imóvel segundo o conteúdo do direito possuído. Comportam-se 

como verdadeiros proprietários, exercendo sobre a coisa os respectivos poderes de facto. 

Relativamente ao direito de habitação impõe-se salientar que o mesmo não abrange 

poderes de fruição.23 24 

Assim sendo, o morador usuário apenas poderá habitar o imóvel. Caso o ocupe na sua 

totalidade, ficarão a seu cargo as reparações ordinárias, as despesas de administração, e os 

impostos e encargos anuais, como se fosse um usufrutuário. Cf. Artigo 1489º, nº 1 do C.C.. 

Este direito pressupõe a existência de um direito mais extenso, no caso o direito de 

propriedade, constituindo aquele um direito real menor e, neste sentido, limitado. De realçar 

que o morador usuário não ocupa na sua plenitude o imóvel, independentemente do titulo 

constitutivo do seu direito.  

Queremos com isto enfatizar a seguinte situação: W, desde a morte do seu cônjuge, 

coabita com os possuidores e respetiva família.  

O seu direito encontra-se, deste modo, comprimido pela posse exercida pelos 

demandados.  

Estes últimos, não poderiam sequer vislumbrar que, posteriormente, seria constituído, 

pela via judicial, o direito de habitação. 

Poderemos mesmo afirmar que o seu direito se esvazia quando “coabita” com o estado 

de facto que a posse implica. 

A conflitualidade existente só poderá colocar-se relativamente aos proprietários do 

referido imóvel, no caso os herdeiros legitimários investidos na propriedade de raiz.  

A ser assim, verifica-se uma situação de conflitualidade entre titulares da nua propriedade 

e possuidores.  

E, não se diga, que aqueles toleraram a ocupação pelos demandados do referido imóvel. 

Aliás, tanto não o fizeram que estão agora a reivindicar a propriedade. 

Os titulares do direito real maior, direito de propriedade, poderão sempre reagir contra 

atos de “turbação” do seu direito. 

                                                 
23 Contrariamente ao que acontece com o direito de uso.  
24 24 Cf. FERNANDES; Luís A. Carvalho, Lições de Direitos Reais, Lisboa, Quid Juris, 2007, p. 421. 
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Em suma, conclui-se pela não conflitualidade entre o direito real menor, direito de 

habitação, e posse para direito de propriedade. Verificando-se, deste modo, os carateres da 

posse, comportamentos juridicamente relevantes para efeito de aquisição do direito de 

propriedade.  

 

4. Usucapião como forma de aquisição do direito de propriedade 

Aquele que detém a posse durante um certo lapso de tempo poderá vir a adquirir um 

direito real de gozo através do instituto da usucapião.25 

“Estatui o artigo 1287º do Código Civil que a posse do direito de propriedade ou de 

outros direitos reais de gozo, mantida por certo lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo 

disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua 

actuação.  

É o que se designa por usucapião, prescrição positiva ou aquisitiva, fundamento jurídico 

da aquisição do declarado direito de propriedade…”. 26 

Na esteira de GALVÃO TELLES, a posse que interessa para efeitos de usucapião não é 

a posse causal, ou seja, a posse conforme com um direito que, inquestionavelmente, se tem 

e de que representa simples exteriorização; é a posse formal, correspondente a um direito 

que, comprovadamente, se não tem ou que poderá não se ter, mas cujos poderes se exercem 

como sendo um titular, posse vista com abstração do direito possuído, algo com existência 

por si, suscetivel de conduzir, pela via da usucapião, à aquisição do direito, caso não se seja, 

já, senhor dele.27  

Porém, como resulta do aludido art. 1287 do C.C., a verificação da usucapião depende de 

dois elementos: a posse e o decurso de certo período de tempo.  

                                                 
25 Cf. Acórdão do TRC de 17 de novembro de 2009; Vide também Acórdão do TRP de 4 de abril de 2011. Consultado 

em24 de fevereiro de 2013 em: 
http://www.dgsi.pt 
 
26 Ibidem 
27 Telles, Galvão, O Direito, 121º, pág. 652. 
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Para conduzir à usucapião a posse tem de revestir sempre duas características: ser pública 

e pacífica. As restantes características (boa ou má fé, titulada ou não titulada) influirão, 

apenas, no prazo. 

Usucapião que corresponde a uma aquisição originária e que opera retroativamente, artigo 

1288º do C.C., muito embora, relativamente ao direito possuído, não possa operar quanto 

aos detentores ou possuidores precários, exceto aquando da inversão do título de posse. 

Relativamente ao prazo, importa analisar, por um lado a duração da posse e, por outro, a 

forma de contagem desse mesmo prazo. 

No caso em análise, encontramo-nos perante uma posse não titulada sobre bem imóvel, 

também apelidada posse de má-fé, para a qual o legislador impõe como prazo aquisitivo do 

correspondente direito, 20 anos. Cf. Artigo 1296 do C.C.. 

O prazo assinalado começou a decorrer a partir da inversão do título, o qual se deu à data 

do óbito de Y. Cf. Artigo 1290º do C.C.. 

A usucapião como forma de constituição de direitos reais, designadamente o direito de 

propriedade, apoia-se numa situação de posse - corpus e animus - exercida em nome 

próprio, durante os períodos estabelecidos na lei e revestindo os caracteres que a lei lhe fixa, 

in casu: pública, contínua, pacífica, não titulada e de má-fé.  

A aquisição pela via da usucapião carece de ser invocada, pois a posse faculta a 

aquisição do direito, nos termos do art. 1287 C.C.. 

Reiteramos que nos encontramos perante uma situação de composse, a qual, como 

sabemos, poderá verificar-se em relação a qualquer direito real suscetivel de posse.  

No caso em apreço, tal situação, em nada modifica os contornos do problema, pois o 

próprio legislador remete para o regime jurídico da posse.  

No que diz respeito aos respetivos efeitos deve aplicar-se a cada compossuidor as regras 

do instituto possessório, exceto nos casos em que a lei estabelecer um regime especial. Tal 

acontece na usucapião, pois nos termos do artigo 1291º do C.C. “ a usucapião por um 

compossuidor relativamente ao objeto da posse comum aproveita igualmente aos demais 

compossuidores”. 

De acordo com o disposto no artigo 303º C.C., ex vi artigo 1292º C.C., a invocação por 

um compossuidor aproveita aos demais compossuidores, nos termos do artigo 1291º CC.. 
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Quer isto dizer que os demandados detêm a posse – composse - pois que se manifestam 

de facto exercendo poderes sobre a coisa há mais de 20 anos, publicamente e pacificamente, 

embora sem título, pelo que se verificam os requisitos para a aquisição da propriedade por 

usucapião, que invocam no âmbito da contestação. 

 

Se, eventualmente, assim não se entender, 

Teremos, pelo menos, posse para direito de usufruto, pois os demandados detêm o gozo 

pleno sobre o imóvel, não tendo alterado a sua forma ou substancia. 

Resulta que existiu por parte dos demandados a prática de atos materiais que 

correspondem ao exercício do direito de usufrutuários: viveram e vivem, pernoitaram e 

pernoitam, tomaram e tomam refeições, receberam e recebem amigos e familiares, no dito 

imóvel.  

Fazem-no gratuitamente enquanto beneficiários de um direito de gozo vitalício.  

Assim, verificou-se, por parte dos demandados, uma prática reiterada, com publicidade, 

dos atos materiais correspondentes ao exercício do direito de usufruto, mostrando-se por isso 

adquirida a posse para os efeitos da alínea a) do art. 1263° do C. C..28 

Nos termos do disposto no artigo 1440º do C.C. “o usufruto pode ser constituído por 

contrato, testamento, usucapião ou disposição da lei”. Opera, deste modo, face à questão 

controvertida a usucapião. 

 

Conclusões: 

1ª – Tendo sido constituído um direito de habitação sobre o imóvel em causa, questionou-

se se o mesmo abrangeria os demandados e sua respeitava família;  

2ª – No artigo 1487º do C.C. são indicadas duas realidades de pessoas. Não são familiares 

e mesmo que a eles se equiparassem não poderiam integrar a previsão normativa do referido 

preceito, pois constituem um núcleo familiar autónomo; não são serviçais porque não 

evidenciam qualquer vínculo laboral; 

3ª – Os demandados, até 1985, foram apenas possuidores precários, meros detentores da 

coisa (imóvel), porque exerciam sobre o imóvel poderes de facto, no interesse de outrem, 

sem intenção de os exercer em nome e proveito próprios; 

4ª – Depois do óbito da proprietária do imóvel, os demandados passam a assumir a 

qualidade de possuidores em virtude da inversão do título, na modalidade de oposição dos 

detentores do direito contra aqueles em cujo nome possuíam; 

                                                 
28 Cf. Acórdão do STJ de 27 de abril de 2008. Consultado em 24 de fevereiro de 2013 em: http://jusnet.wolterskluwer.pt. 
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5ª – O comportamento dos demandados exprime a vontade de possuir em seu próprio 

nome, praticando atos materiais na presença e com o conhecimento daqueles a quem se 

opõem; 

6ª – Durante 27 anos, não foram praticados pelos demandantes quaisquer atos que possam 

ser entendidos como contrários ao comportamento dos demandados; 

7ª – Pelo que o comportamento manifestado concretiza-se na posse para propriedade 

reunindo os elementos que a lei estipula; 

8ª – Temos, assim a prática de atos materiais sobre o imóvel, corpus, que faz presumir a 

vontade dos possuidores atuarem como titulares do direito, animus; 

9º - O direito de habitação não conflitua, juridicamente, com outros possíveis direitos ou 

estados de facto existentes sobre o mesmo objeto; 

10º - A posse para direito de propriedade é um poder mais amplo do que a posse no 

exercício do direito de habitação, que em termos jurídicos se aproxima de uma “mera 

detenção”; 

11ª – Existe, no entanto, uma situação de conflitualidade entre titulares da nua 

propriedade e os possuidores; 

12ª – A posse durante um determinado lapso de tempo gera, como sabemos, usucapião; 

13ª – A posse exercida pelos demandados, sendo pública, continua, pacifica, não titulada 

e de má-fé, é considerada posse boa para usucapião, desde que exercida durante, pelo menos, 

20 anos; 

14º - A situação descrita configura composse, pois os demandados, marido e mulher, 

exercem poderes sobre o imóvel há pelo menos 27 anos, pelo que se verificam os requisitos 

para a aquisição da propriedade por usucapião, situação que invocam na contestação; 

15º - Caso assim não se entenda, haverá sempre posse para aquisição do direito de 

usufruto, por estarem reunidos os pressupostos para usucapião deste direito. 
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