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1;. .As-;h~wrsearn sbjecdo do &redo. As 11irc:rentes
'~~maliiliriltb..;
que as Bguas revesbem considei-adas nas
I I ; ~ eweeates
-s
e reservat6rios naturaig ou artificiais
e a diversidade de in teresses colectivos e qndividuais
III~I!, j:i@as
utilidades que-prestam, ja peloB da9os
I I ~ Pp d e m causar, com elas se relaciunam, deterhi-.
nam,quanto ao seu regime juridi~o,priaipios diversos taabbm.
Para que deste regime se possa formar uma i d h
nitida B necessirio atender: 1." a que as aguas se
.consideram em direito como formando, em determinados volumes, ja bens aut6nomos, ja partes compo-.
eentes ou integrantes dos prCdios em que subterrbneamente circufam, brotam & superficie, correm -au
formam depcisitos; 2.",a que, assim consideradas as
aguas, 11.50 s6 6 possivel a sua apropriaqiio, mas
qve ZSsEa se pode .dar por forma colectiva ou i/ndi\ridual m harmonia corn OS interesses a cuja satisfa~Zo

se destinam,, estando assim dependente destes interesses a I~:~lllrez:,juridica &S Qguas.
Form:~*l,) com OS seus leitos e m a r g a s bens a u t b
nomos, ou sendo partes integrantes ou componentes
dos prkdios rlisticos, nso podem as Bguas deixar de
raunsiderar-se %ens imobili5rios. A sua incessante
desloca~Bonas correntes apenas -determina, pelo que
~ e eita
s ao seu uso, uma modalidade, que, se n i o
PO e deixar de ser lomada em consideraqfo no seu
regime juridico. nenhuma importgneja pode ter para
a sua classifica~ocoma cousas ou bens.
As
siio hens e conseguinlemente objecto do
direito, niio consideradas em sua generqiidade, nem
em determinadas mol6culas sujeitas pelas leis fisicas
a eonstante rnobilidade (aqua propt~as), sendo sob
&ste aspecto insnsceptiveis de apropriaqso pela sua
pr6pria natureza, mas pela sua aglomeraq50 no mar,
em rios; lagos, etc. 0 direito de dispor e de usar
recai sbbre as aguas assim aglomeradas. No momento em qua duma corrente ou durn lago se tira
Bgna, a ggua que assim se desloca B subkraida ao
regime juridico dessa corrente ou dksse lago.
A doutrina de que as & p a s , compreendendo as
correntes, siio bens imobitiirios, que Giovanetti jri
julgou desnecessario desenvolver, dizendo que a juris~ u d e n c i afrancesa a havia adoptado como doutrina
necessiria ', foi impugnada em face do nosso ccidigo
civil ?.
Afirrnou-se que, tratando o cddigo civil das aguas
no titulo 3." do livro 1." da
2.: que tem por
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ohjecto a adquisiqso dos direitos pela ocupa~so,n5o
podia deixar d e considerar as iguas como mdveis,
ppis que s6 &sEessIo susceptiaeis daquele mod0 origmino de adquisiGo de direitos, e que, havendo nas
aguas, pela sua prbpria natureza, urna constante
desloca@o, assim devem ser consideradas.
No rnesmo titulo em que o c6digo civil tratg das
bguas, estabelece normas relativas a pesquisa e ltrvra
de minerais (artigos 465." a 4.67."):e a apropria~to
de sobst5ncias aegetais terrestres (artigos 4 7 2 . 9
473."), e, sendo OS minerais e as subsllneias vegetais partes componenies ou integrantes dos prkdios
rlisticos, nfo podem deixar de considerar-se bens
irnobiliirios em face do disposto nos artigos 374."
e 375." do c6digo civil. Podem esses minerak e
substincias considerar-ae, para determinados fins,
em separado do prkdio onde existem, facultando-se a
sua apropriaqiio, como cousas aut6nomas, em determinadas condifies. Do facto, porem, de serem assim
considerados, niio pode concluir-se que o legislador
- neles veja, enquanto niio forern extraidos, bens m6veis. OS depdsitos minerais podem at8 dar lugar a
uma forma especial de propriedade imobiliaria.
NIO atribuimos, pois, valor algum ao argument0
que se pretende deduzir do lugar em que o nosso
c6digo civil regula o direito as aguas, para conside
rar &ste direito mobiliirio. E, para se ver como se
acha deslocada a matkria das aguas, bastara atender
a que no titulo citado se reconheceu direito exclusivo
a aguas nfo s6 de fontes -e,nascentes, mas at6 de
correntes nso navegiveis nem flutuaveis, compreenderldo &sse direito 1180. s6 o poder de usar, mas at6
o de dispor. Este direito recai evidentemente sdbre
determinados volumes de hguas que, embora estas se
desloquem incessantemente, s80 sempre OS rnesmos
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sensivelmente, pela incessante s&sti&c'io dessas
Lguas. E' 'assim que as nascenbs e correntes e OS
reservat6rios nalurais se formam e manteem.
E' assim tambbm que, como ja notamos, se consideram as Qguas em direito, n5o tendo conseguintemente valor algum o argument0 d a constante desIocaqIo das aguas, para que estas se considerem
mdveis.
Baseando-se na natureza das aguas, teem alguns
jurisconsultos atribuido ao direito de propriedade das
aguas um caracter especial, do qual resultaria que
elas n5o poderiam rigorosamente considerar-se bens
m6veis ou im6veis. Formulou Cste conceit0 Romagnosi, e h i ainda alguns jurisconsultos que, como
Rabto, afirmando que cc a igua corrente teude a subtrair-se B posse individi~ale que, nlo existindo essa
posse, n50 h i o ndireito de gbso n, veem no direito
de propriedade das kguas correntes s6 o direito de
usar da agna enquanto esta corre l .
E' 6bvio que o direito de propriedade das aguas
pode ser, como a propriedade de quaisquer outros
bens, limitada por lei, pela prdpria natureza das cousas ou por vontade do proprielario. Estas IirnitaqOes
nit0 s8o de mod0 algum incompativeis corn o direito
de propriedade, nem a elas se opae a qualidade de
m6veis ou imdveis dos bens sbbre que recai bste
direi to.
Para qlie uma cousa se considere im6vel ou m6ve1,
atende-se a que ela d ou n8o parte do solo ou terreno e a que estk ou nio nele inarporada ou integrada pela forrna estabelecida na lei. Ora nenhuma
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duvida ha de qne as iguas se acham incorporadas
no soh, corn o qual formam tlm todo. Para considerar as iguas como sendo, na classifica~50que das
cousas im6veis se f a ~ a ,a parte dominante, ou para
ver esta parte no solo, necessirio se torna atender
ao que no regime das aguas 6 fundamenkal - se as
prdprias iguas, de que o leito e as margens representam em tal caso, formando com as aguas um
todo, partes. componentes, se OS prhdios de 4ue essas
iguas hzern parte, portio agrt oadetur aqua viva.
Neste liltimo caso, esEo as Bguas compreendidas
no solo ou terreno, que o artigo 374.' 5 inico considera prkdio rristico; no primeiro caso, o auror do
nosso c6digo niio seguiu o exemplo de alguns legisladores que conGderam imbveis as fontes, reservatbrim e cursos de agua, e nenhuma d4vida ha de que
as aguas assim consideradas n i o entram na classificaq5o bipartida que dos imdveis se faz no artigo
citado. TambCm n i o h a duvida, porCm, de que, na
classificagiio das cousas em rela@o as pessoas a
quem a sua propriedade pertence ou que delas se
podem livremente aproveitar, tanto na que se acha
formulada no cbdigo civil, como no decreto n . 9 de
1 de dezembro de 1892, se consideram certas aguas
com OS sesls respectivos leitos, cais e praias ou margens, como formando urn todo auldnomo em reiaq5o
aos prCdios que atravessam ou banham, nos quiis
podem at8 constiluir-se servidbes para o aproveitamento das mesmas aguas.
Essas aguas n8o podern deixar de considerar-se
bens im6veis.

W . Principaos relataoos a apropria@o das tiguas.
A classificaqiio das aguas a que acabamos de nos

referir, na qual etas se dividem em phblicas, comuns
e particulares, revela-nos de modo evidente qae as
kguas SIO, pelo nosso direito, suscepkive~sde apropriagIo, ou, antes, que as tiguas estPo a'prqwirrdas.
0 fundamento dessa classifica~oC, segundo erpressamente se declara no artigo 379." d a cbdigo
civil, a relaq'ao que h6 entre as cousas e as essoas
a quem a sua propriedade pertenee, ou que ! t elas se
podem livremente aproveitar. Para verificar se a
classifica~Iodas cousas,em pubticas, comuns e particulares se harmoniza eom bste fundamento, neces' s k i 0 B ver as no~ties que de cada uma dessas
categorias nos dti o legislador. Dessas nogties resultara por outro lad0 o sistema qu'e o nosso legislador
sancionon relativamente a apropria5.0 das bguas e
conseguintenlente quanto i sua natureza juridica.
Declara-se no artigo 380." que ss0 @lieas as
cousas naturais ou artificiais apropriadas ou produzidas pelo Estado on eorporaqBes publicas e mantidas
debaixo da sua ad mini sir,^^, das quais Q Iicito a
todos individual ou eoleclwameilte ut~lizar-secorn as
reslri~6es impostas por lei ou pelos regulamentos
administrativos. Definem-se eonauns, no artigo 381.",
as cousas natui.ais ou arbficiais, nso individualmente
apropriadas, das quais s6 C permitido tirac proveito,
guardados OS regulamentos administrativos, aos individuos compreendidos em certa eorporaqiio administrativa, ou que fazem parte de eerta corporaqIo
publica. S5o cousas partaculares, artigo 382." aqueIas cuja propr~edadepertence a pessoas singulares on
colectivas, e de qoe ningukm pode tirar proveito senIo
essas pessoas ou outras com o seu consentimento.
Destas no~Bes conclue-se- imediatamente que a s
cousas nTo sso p6blicas ou comuns por serem insusceptiveis de apropria~Toindividual por sua prcipria

natureza; esta apropria@o nso pode dar-se em virtude de disposi~iioda lei, que facolta o seu @so a
bdos, ou aos individuos compreendidos em determinada circunseri$io, ou que f a ~ a r nparte duma corpor a ~ &publica.
NTo podem, pois, confundir-se as cousas pliblicas
e comuns, seja quat for o conceilo ue ac8rca do
direito de propriedade sbbre elas se orme, corn as
eousas que estTo fora do com6rcio por sua pr6pria
natureza, por nao serem suseeptiveis, nos lecmos do
artigo 372.9 de posse individual exelusiva. NBo
podem coniundir-se tambkm as eousas publicas e
eornuns com as cousas que, sendo suseeptiveis de
apropriap20 individual, ainda 1180foram apropriadas,
isto C, com as eousas ndlzus. Nos precisos termos
do artigo 380.", as eousas publicas naturais estiio
apropriadas pelo Estado ou corpora~ties.publicas, e
as art~ficiais sBo praduzidas pelo mesmo Estado ou
corporacbes publicas. As cousas comuns sso tambCm consas naturuis ou urtzficiais, que n t o estBo dioidualmmte apropriadas. E' indisc.ukiveI, porkm, a
sua apropria~aocoleetiva, desde que delas s6 podem
auferir proveito as pessoas cornpreendidas em determinada circunscriq&o ou que facam 'parte de certa
corporago. Entre as cousas publieas e comuns e o
Estado cru eorporafles publicas existe, pois, uma
rela@io de direito em virtude da qual lhes pertence
n80 s6 a adminisLra~80llessas cousas, p a s o dominio sbbre elas. 0 s individuos s6 teem, em r e l a ~ I oBs
cousas ptiblicas e comuns, a faculdade de as gosarem direetamente, em harmonia com as n o r m s que
para ksse g6so se eshbelecem nos regulamentos
adminis trativos.
Cousas publicas ha em que, relati~amentea eertos bens que nelas se produzem oa formam, o g650

?

consiste na apropria~50dbsses bens. Completamente
distinto dbsses bens 8, porbm, o regime das cousas
piblicas. ,
E' assim que, formando-se nas cousas p6blicas
bens fivremente apropriiveis, outros h i cuja propriedade pertence ao Estado ou as corporaG6es pliblicas.
As ilbas e mouehi3es que se formam no mar adjacente ao territdrio pal-lugubs, ou nos rios navegiveis
ou flutuiveis, pertencerio ao Estado, e s6 poderso
ser adquiridos pelos parliculares, por legitima concess50, ou por prescri~5o. E o que preceitna o
artigo 2294." do c6dig0 civil, e a adquisiqio pelo
Estado, corns bens pr6prios ou patrimoniais, dessas
ilhas ou mouch6es, considera-se uma acess50 natural.
Se nas cousas pliblicas pode ser diverso, em relaqBo As diferentes partes que as constiluem ou as
utilidades que podem produzir, o regime juridic0 a
que ficam sujeitas, d b s e o mesmo nas cousas comuns.
Sendo assim consideradas as correntes nlo navegaveis nem flutuiveis e OS lagos e lagoas em que se
dbem determinadas condi~ties (c6digo civil, artigo
381.", n.' 2 2 e decreto de i de dezembro de 1892,
artigo 2.9, permite-se a todos, sem distin~Bode pessoas, pescar nas aguas comuns (c6digo civil, artigo
3 9 5 3 , e declaram-se partes integrantes dos prhdios
aue atravessam ou banham OS leitos das correntes e
iagos de uso comum (c6digo civil, artigo 381."$
3." a 7.7.
~aracierizando-se o direito de propriedade pelo
poder que, em r e l a ~ i oas cousas, teem as pessoas
singulares e colectivas de dis orem livremente delas
e de lhes darem portanto o estino que mais conveniente julgarem h satisfa~sodas suas necessidades
(c6digo civil, artigo 2167.1, com reende-se bem que,
em harmonia com essas necessi acles, o Estadd e as
a
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,,,~"oas colectivas ddem destino diverso i s cousas de
se apropriam, limitando assim, enquanto subsistir
;..~sedestino, OS poderes q ~ l eformam uormalmente o
I;onterido do direito de propriedade. E' assim que o
Es~ado,o distrito, o munieipio e a parbquia
aplicar determinados bens para que deles ime ~ a t ae
directamente se ubilizem todos OS indiriduos, op OS
que esl%oeompreendidos nas respectivas circunscriCaes, territorials ; podem aplicar outros bens para
servi~ospublicos; podern Gnalmente possuir bens que
n%o tenham destino prefixado.
Em relagso a estes bens, o Estado, 6 distrito, o
municipio e a pardquia teem OS mesmos direitos que
as pessoas singolares. E' o que deelara o artigo 3 S L 0
5 hnico do c6digo civil, quando considera aquelas
pessoas eolectivas susceptiveis de propriedade particular. Em relac50 aos bens das duas primeira~categorias, bsses d~reitossiio limitados pelos fins a que
eles se destinam '. Subsiste, porbm, eotre bsses bens
e as pessoas colectivas que deles se apropriaram ou
que OS produziram, uma relagBo de propriedade.
,,lld

fadern

1 No artigo 2.- do decreto de 13 da agoeto de 1832 declarava-se:
= OS bens da na~Bo,tomada colect~vamente, os bens de uso geral,
e comum dos habitantes, como portos, canm, rim naveghveis, estradas
gems, e pontes nelas constnudas, cais, e ediffcios deatinados para a
residincis do rei, ou para as sess6es das &maras, secretarias, tribnnais,
aquartelamentos, mtale~ros,araenais e outros semelhantes B. Por esta
dlsposiqb, consideravam-se como emando do uso geral e wmum bens
que, sendo destinados p m semicjos phbllcos, n b pcdem ser utilizados
pelos c i d a d h ind~vidualrnente,ub' siqruli, mas oomo membros do
..!B gosados directameute mas
Estado, zsli wniaersi; que nHo
indirecta-pelos
beneflcios que o Ejtado aufere dsses bens.
Nas c o u w phbllcas, cuja enumeraqgo felta no o6dlgo civil i! alils
exempiificativa, 96 entram OS bens que podem ser directamente utllizados pelos cidadins. Para OS bens desQnados a certos serviqm piblicos
pode estabelecer-se urn regime especial, considerando-se ewes bens, sob
certos pontos de vista, no dominio phblico, e nio havendo s6bre eles o
direito de livre disposi$o. Niio a,
porCm, cousas pkblicas, no sentido
gne a estas palavras se d&no c&go cxvil.

'

No artigo 382." 5 linieo distingue-se a propriedade particular da propriedade das cousas p6blicas
e das comuns, e o fundamento dessa clistinpiio sestarem na livre disposi~Iodas pessoas eoleckivas a quem
pertencem, ou serem deskinadas para o gdso direct0
e individual de todas as pessoas ou das que pertencem a uma eerta circunscri~iioou corpora@o. Nxai,
deixa a minima drivida a kste respeito o eonfronto
entre o artigo eitado e os arrigos 380." e 38L0, As
cousas pliblieas e as r.omuns estiio consegulntemente
apropriadas, sendo em virtude do seu destino que
para elas se estabeleee urn regime especial, que se
exprime p e l p designa~6esreferidas.
Do que deixamos dito conclue-se: a) que a classifica~iiodas cousas em ptiblicas, comuns e parkiculares n5o tem por base a nakureza das pessoas a quem
pertencem, sendo o Estado e .as autarquias locais,
eomo s%o, suscepriveis de propriedade particular;
b) que h i uma r e l a ~ a ode propriedade entre as cousas ptihlicas e comuns e o Estado e as autarquiaa
locais, sendo cssa propricdade limitada pelo gbso
p6blico ou eomum a que essas cousas se deskinam;
c) que o Estado e as autarquias locais podem dispor
das ulilidades que essas eousas produzem, sempre
que essa livre disposipiio seja compalivel eom o fim a
que se aplicam.
Assim se explica que ao Estado pertengam, eomo
cousas partieulares, as ilhas e mouchbes que se forrnem nas aguas publicas-; assim se expliea que estejam na livre disposi60 do Estado ou das pessoas
coleetivas a quem perleneem as arrores e frutos das
estradas e jardins piillieos; assim se explica que, em
virtude de coneess6es, se possa adquirir sdbre as
cousas pliblicas um direito especial de uso; assim se
expliea hue, no rnomento em-que as cousas deixem

de ser aplicadas ao uso publico ou comum, fiqucm
perteneendo em propriedade ao Eslado on as autarquias locais, se por lei nlo forem atribuidas a outras
pessoas.
Outro era o sistema que na classificag?io das eousas em ptiblicas, comuns e parlieulares se seguia no
nosso antigo direito, quanto ao fundamento dessa
classi6ca~Zo.
Coelho da Roeha elassifieava OS bens, enquanto.
aos possuidores, em nacionais, municipais ou proquiais, dos estabelecirnenlos pibltcos e dos particzslares '.
Definindo nacsonais OS que pertencem ao Estado,
on nap'io, e municipais on paroquiais aqueles cuja
+propriedade pertence aos povos dum concelho ou
parbquia, compreendia em eada uma dessas calegorias de bens duas espkeies. Em rela@o ao Estado,
distinguia OS que de tal rnaneira estBo na propriedade publica, que nso podem deixar de Ihe pertencer
sem mudar de natureza, daqueles que, nso obstanle
perlencerem ao Estado, podem eomtudo p p s a r para
a prppriedade dos particulares por a l i e n ~ a o ,ou
ainda por prescri@o; em rela~soaos municipios e
parbquias, aqueles eujo uso esth patente a todos,
daqueles cujo uso e rendimento 6 especialmente aplicado 5s despesas do munieipio ou da parbquia.
Mello Freire havia classifieado as cousasl em
comuns, puhbcas, das zsniversidades e dos particzdares,
cornpreendendo nas cousas comuns as que estso f6ra
do com6rcio por sua prdpria nalureza ou as cousas
nullius, nas pbblieas as que .perteneiam ao Eslado,
e nas das unioerstdudes as que pertencram a eertas
eorporaeijes, designadamenta aos municipios. Sendu o
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Estado representado pelo rei, distinguia entre as cousas a bste perlencenles diversas cakgorias, incluindo
nas pibbcas todas aquelas de que ele n8o podia
Iivremente dispor, estando apenas sujeitas ao seu im@rio, como eram OS tributos e as cousas dest~nadas
para a defesa do Estado, '.
NBo se atendia nestas classificac&s, que se fundavam nas diversas cxtegorias de pessoas, eolectivas
P singulares, a quem as cousas perteneiam, ao destino
das cousas pertementes ao Estado e as autarquias,
e consideravarn-se na propriedade do Estado ou das
autarquias locais tanto as cousas de que estas pessoas eoleetivas tinham a livre disposi@o, como as
yue erarn des11nada.s para o uso p6blieo ou comum.
Vendo o regime especial a que esbs eousas estzo
sujeilas, entendeu o autor do c6digo civil que devia
formar delas calegorias espeeiais. Dos bens que, segundo o direito, anterior, eram nacionais, municipais
ou paroquiais, mas que o Estado, o municipio ou a
pardyuia destinavam para o g6so publico on comum,
formaram-se OS bens publicos e OS comuns, distinguindo-se bsses bens dos parliculares, patrimoniais
ou prhprios, e considerando-se phblicos tanb OS bens
perteneenles ao Estado como aos munieipios, par&
quias ou estabeleeirne~lospublicos, desde que o seu
destino seja o gdso p6blieo. Atendeu-se. pois, a um
determinado destino das eousas ou a sua I~vsedisposi@o, na classifica~Ho que' o c6digo civil fez das
eousas em priblieas, eomuns e particulares.
Ha aguas pertencentas a cada uma dessas categorias, e, conseguiotemente, iguas que est.50 apropria-
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das pelo Estado e iguas que estiio apropriadas pelas
autarquias iocais, podendo tanto urnas como outras
ser destinadas para o uso p6blico on comum; h&
aguas que estao apropriadas pelo mesrno Estado
on pelas autarquias locais. e de que esbas pessoas
colectivas podem livremente dispor, como se foram
pessoas particulares; ha iguas apropriadas por parliculares.
Consideramos, em face da classifica~iioque das
aguas se faz no c6digo civil e no decreto de 1 de
dezembro de 1892, complelamente descahida a questso se as Bguas slao on n8o pelo nosso direito susceptiveis de apropria~io. 0 que se brna necessirio k
determinar o regime a que as $uas esGo sujeitas,
vendo quais as aguas que est20 no uso p6blico ou '
comum e as que se %ham particularmente apropria
das l . Necesdrio Q a i n d ~ ,em relacso Qs iguas
publieas e comuns, verificar OS interesses a cuja satisfa~ao se destinam, e, em harmonia corn bles, o
diverso regime a que por ventura fiyuem sujeilas as
diversas partes de que se compaem ou as utilidades
que produzem.

3. OS direiios adquiridos ern nratkria de

a y .

N ~ Opode

atender-se s6 Q classificagBo das Bguas
em face da nossa actual legisla~iiopara se delerminar a sua natureza juridlca; necessario Q ter em
consideraGo OS direitos adquiridos que por eta foram
respei tados.
As alteracaes legislativas na materia de classificac50 das &as eGolvern altera~$es no regime das
1 Veja-se o dr. Teixeira de Abreu, Das fontes
E d t h j&icos,
1
: volume, p&lnas 3 e 4.
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mesnss iguas, em que se compreendem OS modos
por que elas se podem adquirir. Essas altera~6es
podem aplicar-se ou nSlo retroactivamente, sucedendo, neste caso que, em rela~5oa debrminadas
Bguas que se declaram insusceptiveis de apropriaqHo
privada, se tenha efectuado a a p r o p r i a ~delas
~ em
barmonia com a legislagiio anterior.
E' assim que, determinando o cddigo civil OS direitos sbbre as aguas das correntes n l o navegaveis nem
flutuiveis, deelarando OS direitos dos proprielarios
marginais de futuro imprescritiveis e que s6 podem
ser alienados por escritura ou auto p~blico(artigo
439.3, resalvam-se (artigo 438.3 OS dlreilos adquiridos, ao tempo da pnblicagio do cddigo, s6bre certas
e deterainadas Aguas. Vbse assim que bh aguas
que, send0 comuns segundo o regime para elas es6abelecido pelo c6digo civil, se acham indiv~dualmente
apropriadas em virlude de sibuae6es subjectivas que
se conslituiram no dominio da legisla~iioanterior e
que o cddigo civil respeitou.
E' 6bvio que n%o se trata neste caso apenas do
mod0 de adquisi~iiodas aguas, mas de um regime
especial a que estas ficam sujeitas por essa adquisi$So, havendo direitos sdbre elas que s ~ diversos
o
dos
que poderiam ser exercidos, se a essas aguas se apli:
cassem as normas gerais que, segundo a classificada
que delas se faz, as regulam. Daqui resulta que se
torna necesshrio, em matkria de iguas, ter sempre
presentes OS piincipios consignados na legislaq2o anterior ao cbdigo civil sdbre a sua natureza juridica e
modos par qne se podiam apropriar, para se determinar o regime a que estso sujeitas certas e determinadas aguas.
Uma grande parte das duvidas que s6bre aguas se
suscitam tem a sua causa na diversldade dos regimes
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a que, em virtude de direibos adquiridos, elas estiio
sujei Las.

4 . A apropriaciio das aguas m dirkio anterior ao
cddigo civtl. A classi6cag;io das iguas, no direito
anterior ao c6digo civil, 'estava subordinada, do
rnesmo mod0 que neste, embora para essa classificaqBo houvesse diferente crit6ri0, eomo j i notarnos, B
classifica~Bodas cousas em publicas, eomuns e particulares.
Na Ordena~aofilipina, livro 2.', titulo 26.', $ a.",
incluiam-se nos direitos reais, a OS rios navegiveis, e
OS de que se fazem OS navegaveis, se s l o caudais,
que corram em todo o tempo m, acrescentando-se :
a E post0 que o uso. . dos rios seja igualmente
comum a toda a gente, e ainda a todos OS animais, sempre a propriedade deles fica no Parrim6nio
Real N.
0 autor do c6digo civil viu nesta distin@o entre o
uso e a propriedade dum object0 uma sublileza de
Ruy Fernandes, que formulou a declara~Bodos direitos reais de D. Dnarte, transcrila nas Ordena~aes
afonsinqs, (c que s~ persuadiu que assim conciliava a
doptrina das leis imperiais, com as tendbncias feodais da monarquia B '.
Sera assim ?
Pelo direib romano, as aguas formavam tres grandes eategorias : cornurn 2, ptiblicas e partinrlares

.

':

&tow

d.

Egesto, livro 43.; Mu10 12.4 lei 1, g 3.' e 4.' : F!hminasrn F
ease Casaiw delkal
dwn publux d ,quadam m. P d Z h
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Erarn cmum s s aguas que, sendo essenciais para a
vida do homem, errcluiam por sua pr6pria natureza
qualqeer dominio, quer por parte do Estado, quer
por parte dos parliculares, sendo permitido a -todos
por direito natural o uso delas. Eram $lieas as
aguas qne o Estado destinava para o uso plblico,
pondo-as B disposiq50 dos individuos para que se
aproreitassem das utilidades que eias proporcionavam em harmonia cam OS regulamentos. Eram
prticulares as aguas susceptiveis de apropriapso
individual, sdbre as quais havia o direito de livre
disposi~lo.
Sendo por direito romano comum a aquaproftums,
era plblico o plum, isto 6 , urn curso de agua perene,
um volume determinado de Agoas, em rela~iio ao
qual haoia a apropriaeso, distinguindo-se assim nesse .
direito a propriedade do flumen do direito ao uso da
agua. Nas cousas publicas havia a apropria~sopelo
pavo romano, considerado como pessoa colectiva, isto
B, pelo Estado; nas eousas comuns n8o haria essa
apropria~so'.
Declarando-se OS rios nas nossas Ordena~aesdo
patrim6nio real e ao mesmo tempo de uso comum,
nfo se estabelecia-, pois, uma dislin$io que tivesse
por fim conciliar as leis imperiais corn as tendbncias
plcod permane Bit. E m sepatentia Cassii, pwsm ei Ciikta probat. vi&ur
esse probabilb. Hoe iIsterdaOtum ad flutnrna pub6ica pertinet; s i
a u f m &mm priwatum sit, @es& zntsrdaOtum; @#hidmina d i f d a
looin ~
~flumm
i privatm.
8
1 'Dzge8&, Iivm 50.', titulo l@, lei :
51
Soh enim ea pzrbliaa d,
qrue popdi roman; sunt. a A propriedade do Estado s6bre as rea
@b
dis
. Girard, resolta, a nosso ver, sdbre tudo de que era 6le
cnormalmente o propriethtio da maier parte delas antes de as fazer
p a r do dominio prirado para o dominio phblim, dmtioando-a6 para o
usa publico, e de, at6 depois data apIloa@o. Sle continuar a gosar das
vantagens do direito de propriedade, compativeid
o nso phblico B.
& n d 6.Lhzmtmi8 I &ad m&5." edi*, @&a 241, nota 2.

feudais da mona~quia; apenas se indicava ,o destino
especial dos rios que, estando apropriados pelo Estado sob a designag50 de patrim6nio real,,por todos
podiam ser utilizados. Consideravarn-se publieos OS
rios a que no citado logar das Ordena@es se fazia
referencia, e se, em harmonia corn a organjzapiio
politica entlo em vigor, o rei podia reservar para si
ou doar o uso das Bguas dbsses rios, n8o exercia urn
poder de natureza diversa do que h ~ j ese atrhue
ao Estado quanlo As cousas que estBo no dotninio
publico '.
A doutrina do dlreito romano ackrca da apropriac50 das Aguas nso podia deixar de sofrer o influxo
da reorganiza~gopolitica que na d a d e media se
efectuou e que teve eomo idea fundamental a fus5o
da soberania com a propriedade. E assim que em
relapso i s aguas publieas o rei exerce nBo s6 podc?
res de tutela e de juiisdiqiio, mediante OS quais se
garante o seu giiso direct0 por todos, g6sp que de
facto subsiste eonservando quasi todas essas tsguas a
mesma natureza, mas consideram-se essas Aguas
como &ando no seu dominio pabimonial, de forma
que o rei podia vend8-las, cedk-las ou doa-las, n%o
s 6 para o efeito de-se exercer s6bre elas urn especial
direito de uso, mas ainda para o seu gbso exclusive.
h teoria romana do livre uso das aguas publicas
por todos e de que a sua propriedade pertencia ao
p o ~ oromano substituiu-se a teoria feodal da propriedade patrimonial do rei. Como esta propriedade
estava, porern, de facto e em regra, limitada pelo
1 Veja-se Lob%, Nofm a W ,livro 3.", tftulo l.",5 8
;. n." 7."
Veja-se tambem o Tralado prcitaeo e eompendGrio das eiguas, 5 IO.",
em que tle nota e pretende expi~oaruma antinomia no gue acsrca dos
rim pGMicos se dispnnha na OrdenaCo:
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dessas aguas, puando se operoa o
t w a s e i q e ~ t odo direito romano consignou-se erpres.sameote pas leis essa restri@o, pela, gual deixava de
earistjr o direito de livre disposido, atribuindo-se
assim ao rei quanto a Sguas priblicas urn mero poder
soberano para a defBsa dos i~teressssde todos os
cidadfios.
Revela a transformaeio que na teoria patrimonial
das aguas pliblicas s e efectnou, a substituig30 da
express30 a patrim5nic real n por r patrim6nio da
corba n e a bens phblios. D para designar as cousas
que, sendo destinadas a& uso occ servieo publico, n5o
'pertenciam ao patrimdnio particular do rei, mas ao
Estado ou na@o por Ble reyresentada. Quando no
decreto de 13 de agesto de 1832 se declarou (artio livro 2.') titulo
gos 1.' e 2.7 que a O r d e n a ~ ~do
26.",em que se tratava dos direitos reaes, foi revogada pela Carta .constitueional e que era revogada
pelo referido decreto, e que os bens da n a ~ 5 0 ,
bmada colectivamente, eram os bens de us0 geral e
cornum ,dos habitaotes, como portos, canais, rios navegiveis, sancioncru-se a doutrina que Mello Frejre
j i havia ensinado.
Dizia o grande jurisconsulto que OS bens que pertenciam ao rei nlo eram todos do mesmo ghnero,
sendo p@irnoniats os que Ble possuia como particular, tendo sbbre eles cornpieto dominio e podendo
livremente aliena-lo's; ptibiicos, on do erario e do
povo, os que nfio estavam nesse dominio, mas apenas
syeitos ao seu impbrio; fiscats on dominidis OS que
eram destinados para a sua conveniente sustentae50
e defbsa da sua digoidade, de que Ble tambkm n30
era proprietario, mas mero administrador '.
l

i

btstitwttbmes juPds ciaaais hit&,

l i ~ r o3.", titdo l.',

5 9."

k1qexpress30 U patrimdniu real B, que Se 16 na
,#t;tiuh~na~i%o,
livro 2.", titulo $6.@,fj g.', significava,
$hi:, o mesln~uque palrimdnio nacional ou do Estado,
dcsgnando-se por aquela expressgo i m a apropria1 3 0 colectiva e n8o individual.
Havia assim no nosso a ~ t i g odireito hguas que,
estando apropriadas pelo Estado, eram destinadas
para o gdso directo de todos e que tinham, como na
actual .legislagao, a denomina@o de aguas publicas.
3Estavarn essas agnas defiuidas, quanto Bs correntes,
na Ordenae30 citada: eram os rios navegaveis, e os
de que se fazem os naveghreis, se sso caudais, que
corram em todo .o tempo; delimitavam-se tambBm
essas bguas no decreto de 13 de agosto de 1832,
pelo qual eram bens de uso geral e comunt dos
babitantes os rios navegaveis.
Pela definigso que se dava de iguas priblicas,
exckiam-se da apropriaeso pelo Estado todas as
aguas que assim nao eram consideradas. Havia, .
pois, ao lado das i g u s pliblicas, hguas que eram
eomuns ou particulares. N ~ deixava
o
hiridas a Bste
respeito a nossa antiga legislagso, n2o podendo
todavia precisar-se devidamente o regime juridico
das riguas comuns- pelo que respeita As pesmas a
quem essas Sguas pertenciam e i s que assim devialn
ser consideradas. As dificuldades que a Bste respeito
se levantavam no nosso antigo direito subsistem em
grande parte porante a actual legislag80. A elas nos
referiremos quando tratarmos da classificagIo das
Iguas, cumprindo-nos todavia notar desde jB que B
expresso a hguas comuns D se ligava ne jurisprud&neia anterior ao Cddigo civil uma sig11ili1.ag50
muito diversa da que tinha no direito romano.
Pelo nosso direito as aguas comuns estavam apropriadas coleckivamente, e o seu uso era, quanto as
L
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pessoas .que delas se podiam aproveitar, mais restrito do que nas pliblicas. No direito romano, aguas
cnmuns eram, como ja notamos, as insusceptiveis de
apropria@o individual ou colectiva, de que todos se
podiam .utilizar.
As Bguas particulares esbavam individualmente
ap~opriadas, havendo sbbre d a s , o drreito n8o s6 de
uso, mas de livre disposieiio. E assim qae Lobgo
estabelecia o priacipio de que a agua que nasce em
algum prbdio B reputada como urn dos seus frutos
naturais, e por isso pertence por direito ao dono do
pddio e faz p a r k ddle '. E Borges Carneiro dizia
que U t3 acess50 do pr6dio a aguzr 4ue nele nasce,
e pertence portanto ao SW dono. Q qual pode por
conseqirkncia usar e dispor dela livremente, dirigi-la,
consumi-la, diverti-la, como quiser, amda corn dano
dos prhlios vizinhosn 2.

5 . 0 s inleresses coleclivos rraa a p ~ o p k ~ i i das
o
No diverso mod0 por que se teem apropriado as Qguas, atendeu-se sernpre ao seu desti-no
ou aplicac2o compativel com o volume e forma que
as kguas teem nabaralmeote ou que lhes s l o dados
artificialmente, variando 6sse destino ou ap1il;aciio
em harmonia corn a s necessidades a ~ u j asatisfac20
se proporcionam. Nas itguas pliblicas e nas comuns,
o seu destino pode ser a satisfa~80duma necessidade essen~ialB vida e B higiene, como nas fontes
pliblicas e nos reservatbrios ou fontes comuns; a
navegac80, flutuacBo ou irrigaclo, como nos canais,
ciguas.
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rios e lagos; o aproveitamento da sua energia para
fins industriais, nas quedas.
Na classificaelo das itgnas e conseqizente determinap50 do, seu regime on natureza juridica, OS interesses que principalmente teem sido tornados em
eonsideracao desde o direito romano s;?o OS da
navegacgo ou flutuac8o. Sendo diversos ss. crithrios
que se teem adoptado para se considerarem priblicas
determinadas Qguas, a fuec2o dessas aguas que
sempre se eollsiderou dominante foi a da navegac8o
ou flutaac80.
Proibia o direito rornano que no rio pirblico ou
nas suas rnargens se fizesse qualquer cousa qua
prejudicasse a navegagio '. Formula tambkm o
nosso codigo civil o principio (artigo 431." 5 1.")
que o uso das agvas navegiveis ou flutui~eisdeve
ser exercido sem prejuizo dos interesses da navegaciio
ou flutuac80.
Compreendia-se, no tempo em que as vias fluviais
representavam o meia de comunicai$io mais rapido,
c6modo e econ6mic0, que a regime juridic0 das
aguas se acomodasse a tais fins, consid.erando-se
secundhrios todos OS outros. 0 s progressos efectuados nos meios de transporte autorizarn, por&m, a
previs50 de que em relaciio a determinadas eorrentes
OS interesses da navegat$io ou flutuacHo deixem de
ter ,a impcrrlincia que ate hole se lhes tem atribuido,
e que o regime dessas correntes venha a ser alterado, dando-se lbes outro destino. A quesliio resu1 Dlyeato, livm 43.", tftulo 12:,
fr. 1 pr. e 8 19.": Bit prdor:
* Ne quid in flumine publico ripave ejus faeicts ne p < d in &-nz_ine

W i e o , neue in ripa g b ipmittaa, quo statio i t e m laavigio det&wr
8t.8 &t S. Lkinde ait pator : U quad in &mine publh ripwe gm
&V, sine quid in id flumes ripamw 9-Wi w m i s q m habea, qtm sWio
&3-~6 namgio & h b r sit, fiat, restituas r .
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F s e . em verificar quais as utilidades que possam
ser salisreitas por um determinado regime hidriulico.
Qoando se reconhe~a que OS interesses agricdas QU
indtstriais, cornpreendendo nestes a energia electrica
ou h l h a branca, s80 superiores. aos da navegagso
ou Qutua~20,nenhuma raziio pode justificar que uma
corrente, embora seja navegavel ,ou flntuivel, tenha
Bste destino, com prejuizo doutro que seja mais htil
para a economia nacimal. .
No decreto de 2 7 de maio de 1911 ja se estabeleceu (artigo 1.3 o principio de que (C a energia das
correntes de agua pode ser objecbo F e concess5o
feit.a em nome do Estada no inberesse dos servieos
agficolas ou da indfistria n. Esba concessiio pode
recair tanto sbbre as Bguas pddicas ou comuns como
sbbre as iguas particulares, e, mantendo-se por Bsse
decreto as leis vigentes ackrca do uso das iguas,
consideram-se O S direilos alribuidos ao Estado como
C( restrigfies B pleni~udeda propriedade que derivam
da faculdade de coneessiio nos tern~osda presente
lei a.
Quis-se, a nosso ver, significar com esta f6rmula
que o Estado 'pode conceder as quedas de igua nas.
correntes de aguas p6bhcas e comuns, deixando essas
aguas de ser aplicadas, em virtude dessa concessiio,
papa o Ern a que eram destinagas segundo a legislac50 vigente. a80 ha, em tal caso, restri~soalguma
ao direito de propriedade, sendo apenas outro o destino dessas aguas, pelo qual sera0 prejudicados OS
direitos que, aukeriormenle a concess~o,havia ao
uso dessas aguas. Pelo que respeita i s Bguas partieutares, a corrcessso pels Esbado das suas quedas s6
pode d a m e mediante prhvia expropriacio. Nesta
p a r k estabeleceu-se pela citado decreto mais urna
restri~Boao direito de propriedade,

G o estas, fundamentalmente, a s modificap6es que,
rtd:ttivamente ao regime jaridico+das iguas, se esta,hbleceram no decrero de 2; deI maio, e que clara'aente nos indicam a s alteraebes que nesse regime
f~tidemser feitas, para que sejarn devidamente aprobeitadas todas as utilidades que as Aguas podem
proporcionar.
Em rela~Bo ao direito vigente, o que se torna
necessario ter sernpre em vista, para que possam
determinar-se OS d~reitosi s Bguas, s8o OS interesses
a que o legislador atendeu e o modo por que os graduou ao estabelecer o seu regime juridico. E' assim
que, considerando-se dominantes nas aguas publicas
OS interesses da navegap50 ou flutua~80,ocupavam Q
prtmeiro logar, anteriormente ao decreto de 27 de
maio de 1911, n a s i g u a s comuns OS interesses a g ~ i colas dos predios marginais, n8o podendo essas aguas
ser utilizadas para outros fins corn prejuizo da irrigaCIo dksses pridios (c6digo ciqil, artigo 434.9 decreto
de 1 de dezembro de 1892, artigo 5.", e regulamento
de 19 de dezembro de 1892, artigos 226." 272."

5 4.3.
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ClassifioagBo das ggnas

6 . Dafermies cril&ks qw se teem adoptado para a
detehnina~iiodas cigu~spziblicas, cornuns e partzcularss.
Em todas as legisla~besse tem admitido Bguas pliblicas e Qguas particulares, e, sendo o mesmo o conceito de cada uma dessas categorias.de iguas, ngo
teem sido OS mesrnos OS criterios para a sua determinagso. Foi o regime juridico das aguas no direito
romano, que se haseava na sua classifieaeiio em
priblicas e privadas, que principalmente minislrou i s
dtferentes legisla~bes OS principios reiativos a esta
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importantissima matiria ; mas a apliea~iodksses
principios tem sido diversa, alargando-se ou restringindo-se o dominio das Bguas phblicas.
As Bguas comuns, que na nossa actual IegislaqZo
se apresenbam como uma categoria autdnorna, ernbora nem sempre bem definida, eram aguas publicas
segundo o direito romano, e assirn siio consideradas
_na maioria das actuais legislaecies. Admitindo-se na
nossa antiga jurisprud&ncia iguas cornuns ao lad0
das aguas ptiblicafi e partieulafes, o crithrio para a
deterrnina~iiodaquelas iguas nao era o mesmo que
o c6digo civil sancionou. De urn modo geral pode
afirmar-se que a natureza juridica das aguas era,
no direito anterior ao c6digo civil, determinada em
harrnonia cam OS principios formulados no direito
romano.
0 critbrio da navegabilidade e da flutuabilidade,
que no artigo 538." do cbdigo civil francis foi estabelecido como fundamental para a determina~sodas
Q u a s do dominio publico, e OS direitos que aos
proprietirios dos predlos banhados ou atravessados
pelas Bguas correntes, que nlo se consideravam
dependkncia dksse dominio, se atribuiam no artigo
644." do mesmo codigo, foram OS principios em que
no nosso c6digo civil se baseou a distin~iio das
Lguas em ptiblicas e comuns, atribuindo-se lhes uma
importancia muito superior a que tjveram no direito
rornano e a que lhes B dada pelas legislaeaes modernas. Ha, porbm, aguas publicas e aguas comuns
para cuja detei.rninae80 se atende criterios diversos
dos da navegabilidade ou flutuabiEdade e da irrigagiio, tornando-se por vezes difioil a classificagao de
algumas iguas. E' assim que, havendo fontes pliblicas, e podendo tais fonles pertencer so Estado ou
corpora~ciespublicas, conforme hajam sido apropria-

das ou construidas por aquele ou por estas, hit tambim fontes comuns, e na nossa jurisprudbncia n l a
se estabeleceu ainda um crikrio precis0 para a sua
distin$io, niio o sendo para Bste efeito o que na lei
esta formulado, e que B indubitavelmente o ser licito
a todos utilizarem-se dessas aguas ou s6 aos inilividuos duma determinada circunscricao, sempre que o
direito de uso das Bguas seja controvertido.
Mais dificil ainda que a distin~ao entre Bguas
pliblicas e cornuns k a distin~aoentre bguas comuns
e particulares. As dlividas que a exegese e aplicaciio
das defini~beslegais suscitarn, acrescem as que resultarn da exegese e aplicaeZo das disposi@es transit6
rias, a que jti nos referimos.
Para que sbbre esta mat6ria, cuja imporlincia
te6rica e pritica desnecessirio B encarecer, se formem idias nitidas, que perm~tamresolver com seguranCa as rnultiplas questaes que nela se levantam, e
jndispensivel que a classifica~iiodas @as segundo
o nosso direito 'seja precedida da classifica~Bo das
iguas no direito romano, no nosso antigo direito e
no cddigo civil franc&.

7. kguas ptiblicas e dguas particulares lao direito
romano. No direito romano, em que se consideravam
publicas as aguas maritimas territoriais ', parece que
se admiiia, quanto as fluviais, como base da distin~iio
entre Bguas pliblicas e particulares, o formarern essas
aguas cursos perenes ou niio perenes.
0 s cursos perenes eram designados, Ila linguagem
tecnica ou sc~eniifiea,pela palavra flunaen (a fluendo),
qualquer que fosse a sua imporlAncia. E neste sen-
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tido que os modernos tratadistas ibterpretam essa
palavra nas Institutas, Fiumzna autem omnia et portus
publica m t ', considerando aceitavel a explicae80
dada. pela escola doneliana acirea da combina@o
dessa passagem das Institutas eom as do Digesto em
que se declara: Flumina pene omnia publzca szcnt e
Flumina qucedam publica sunt, q u d a m non 2, senda
empregada aqui a palavra flumen no sentido vulgar,
em que compreendia tanto as correntes perenes como
as niio perenes
Dando-se no Di'gesto esta sigdificaeiio a palavrs
flumen, e sendo consideradas p6blicas s6 as~correntes
perenes, necessario era distinguir, para determinar a
slla natureza juridica, OS cursos de Bguas perenes,
classificando-se OS flumina em perennia e torrentia perenne quod semper fluat, lorrens, hyeme fluens, e de finindo-se publzcum flumen, quod perenne a t 4.
E' verdade que no direito romano se distinguia o
flumen do rivus pelo volume de Qguas e pela opiniio
dos habitantes dos arredores: 1'7rmmaz ir rdoo magnitlsdine discernendam est, aut existipataone circumcohttum 5, e que havia um interdito especial para as correntes navegaveis e flututi~eis:Hoe interdictunz ad ea
tanturn fbdumina pliblica perfinet, qwce swnt navtgabzlia
1 Livro 2P, tftulo l.', 5 2.'
"ivm
l.", t h l o g.", lei 4
.
'
, 5 l.', e lidro 43:, titulo 12.; Iei l:,
B 3.'
" 3 Veja-se dlfredo
A 7ze pbbl*
no Digasto italkano,
volume 1.; parte 2.'
na l. ; ; Dernburg, Pand&e, hadup80 de
Cicala, volume l.*,p a ~ e p@na
~ , 212. Canfroote d r Asas Teo,reim,
obra eiada, n . 3 .
4 Digesto, livro 43.4 tftulo 12.', lei l:,
€&2."e 3." A comute nfio
deixava de se con side^ perene pelo facto de, &xcepc~onalmente,MO
correr num on noutro esho, como se declarava no Digesto, livro 43.",
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Como nota Codovilla l, se o volume de Aguas au
a opirdilo dos vizinhos eram.0 element0 constitutivo
do flumen em geral, dizendo-se flawera perenne a corrente de agua assim considerada pela seu volume ou
pela opini5o dos habitantes, discutir se estes requG
sitos 63.0 nekessirios para que a corrente se possa
considerar pliblica, B confundir OS elernentos constitutivos do flumen corn os earacteres que ~l~l;?renciavam
a corrente pliblica da corrente particular.
Quanto a navegabilidade, na pr6pria lei em que
se declarava que n8o era permitido fazer no rio
pliblico ualquer cousa que prejudicasse a navegapiio, se k i a que o interdito respeitara is conentes
pzibibdicas que eram navegaveis, fazendo-se assim implicilamente a d~stinciioentre correntes pliblicas navegaveis e nso navegivels. E nenhuma duvida deixa
de que havia correntes n5o navegaveis que eram
pliblicas, o eo~siderar-seaplicivd o interdito ne quid
tn flumzne puhlzco fiat quo alsler aqwa fluat a todos OS
flumina publzca, sa2;e navigabzlia sunt, sioe non sunt '.
Sendo publicas as correntes perenes que se consideravam flumaa, eram privados OS flumzna tmelatza
ou correntes niio perenes. E' assim qne, em rela@o
a esJas correntes, ss declarava que eram particulares, n8o se distinguindo dos restantes logares que
assim eram considerados.
0 uso phblico tinha no direito romano o caracter
da perenidade, n5o se considerando compativel com
isse uso as correntes acidentais.
Destinguindo-se, porim, o flumera do rivets e seado
apenas consideradas correntes publicas OS fdufnina
perennia, muitas siio as duvidas que o direito romano
I

2

Del divato deUe aepus, volume l.",pans 34.
&gayto, livro 43.", titdo 13.", lei l.", 5 2.'

sasata p a n t o Q natureza juridica dos n'vi, que fosDerivam essas drividas, em parre, da
dihuidade de determinar precisamente o que se
inteirdia por rivus. E assim que para alguns tratailistas o r i m era o mesmo que o nosso aqueduto,
havendo varias passagens do Digeste em qaa a
palavra rzaus tem essa sigoificagio, e parecendo ser
.essa at8 a sua significa~soprdpria l. Do critkrio,
porkrn, que no Digesto se estabeleceu para distinguir
o flumen do 3dvus, parece depreender-se que o nvsls
podia ter uma origem oaturd, visbo nlo se fazer
referincia alguma ao modo d a sua forrna@o, niio
sendo apenas a levada, rtbeiro ou dquedulo por que
se derivava,m as iguas, especialmente par2 a irriga$50. E que o rivus podia %er uma origem natural
parece confirmar-se pelo facto de, n5o se aplieando
o interdito de aqua qwtidiaiana et ~ s t i v aseniio aos rivi
derivados de @as perenes, se deciarar que podiam
ser derivadas aguas a ex eastello, vel ex rdvo, vel ex
quo aliquo loco pnblico B, pertencendo a estes aguedutos o mesmo interdito.
Afigura-se nos que, estando a natureza das aguas
qae n8o finham autoriomia juridica dependente da
natureza dos logafes em que brotavam ou eorriam, e
havendo, por outro lado, aquedutos e dep6sitos de
' bgua que erarn cnnstruidos a expensas p6blicas e
que estavam no gbso @blico, podia haver no d~reito
rornavo rivi que eram priblieos e de que podiam ser
derivadas iguas, que, desde Q caput ou ponto de
derivacgo, que poderia ser um casteldum ou receptk

G V ~ Ode agtlas p6blicas ', upla corrente ou urn lago
publico, ou uma fonte pribliea, seriam considerados
partieulares. O gue 6 eerto B que o interdito de rivis
se aplica s6 a aguas partieulares, e q w a palavra
rivus a80 parece aplicar-se entre OS romanos a todas
as correntes de pequena importiincia, servindo para
indicar- OS ribeiros ou levadas por qne se derivavam
as aguas, designadamente para a irrigagio, iguas
que, se niio fossem derivadas para uso priblico, se
consideravam apropriadas desde o caput.
NBO eram s6 as aguas correntes que, sendo perenes, se consideravam p~iblicas. 0 lams ou deposit0
de Qgua perpktua, o slagnuna, ou dep6sito de igua
temporaria, que a maior parte das vezes se formava
no inverno, e a fossa, ou recepticelo de igua artificial 2 , tambem podiam ser phblicos. E' assim que
pelo interdito ub a% fiumine peible'co navigare liceat, o
pretor proibia que se impedisse a navegag80 per
lamrn, fossam, stagnum publicum, acrescentando que,
si privata sunt suprascrita, znterdicturn cessat 3.
Podia, pois, ser privado o lago, cuja, agutt era
perpetua, e ppblico o stagnum, cuja agua era temporiria, n2o se estabelecendo assim para OS dep6sltos
de agua naturais ou artificia(s o mesmo principio
que para as correntes, cuja publicidade dependia de
serem ou nfo perenes.
0 principio a que no direito romano deveria atender-se, tratando-se de Qguas qae ficavam por vezes
dentro dos limites &m predio, era B natureza do
logar, sendo publicos o lacus, o staglaum e a fossa

Digesto, livro 43.", titulo 21.', Iei l:, 5 3." Rims est lww per
lvn@ud~rsemdepresrus p m q u a deourrat. Veja-se a Bste respeito
Gianzana, TeorecadeUe aeque private, no Digeato italiano, volume l.",
parte l.', n." 228 e 338, e confronte-se .Codovilla, obra citada,
volume 1.; &ina 41 e segniobs.

1 Sbre a significaqm da palavra caskllum, veja-se Ganzana, &a.e
logar eitados, n." 231.
2 Lhgmto, livm 43:, titulo 14.", lei '
.1 fj-$3." a 5.'
3 Digesto, livro, titulo e lei oibda, pr. e 2.'

sem perenes.

que exidam em terreno phblico, e partiiculares us
que ficavam dentro dum pr6dio particular. E' assim
que, prevendo-se esta hipdtese, s e declara qus no
b g o perphtuo que fique num predio particular, se
pode irnpor a servid%o de navegag50 em favor dum
prkdio vizinho l.
0 s lagos que fossem navegaveis sem ducida alguma
seriam publicos, dada a irnportincia que tinha a
navegaCTo.
Quanlo i s fontes ou nascentes seguir-se ia o mesmo
principio. E r m partieulares as fontes ou nascentes
dum predio particular : portio mina agri videtur aqua
viva '. E porque eram de propliedade privada, ninguem podia utilizar-se delas contra a vontaile do
dono do pr5dio 3.As fontes dos logares priblicos tinham a mesma
naturma que bsles, sendo desde o princfpio fontes
publicas; as que nasciadl em prbdios particulares
podiam Eornar-se publioas pelo seu uso 4.
As aguas subterrineas aplicaua-se o mesmo principio 5.
No direito romano, o flumen compreendia a &gm,
o alveo e as margens, formando uma cousa ant6noma.
Considerando-se nesse direito tes comrnmis a aqua
profluens, as mol6euias que incessantemente se deslocam, era pribliea a aqua perenne, a corrente que pela
incessante substitui~50dessas molhculas se formava.
Era a Igua assim aglomerada que se destinava para
Q uso publico e n8o apenas para as necessidades
comuns da vida, sendo a s propriedades naturais das
livro S.', tftalo 3
.
'
, Iei 23.', 5 1."
Digesto, livm 43.". tftolo 24.', lei ll:, pr.
Gdigo, liwo 3.', tftalo 34.",leis 4.' e 6:
Wigo, livro l].", titulo 42.; lei 9.'
Digesb, l i m 39.", titufo 2.", lei 28."

correntes que tornavam estas aptas para a navegagso
s para fins industriais.
- Das tr6s partes que compunham o flumen, a dominante era a igua, mas o alveo, ou superficie que a
agua ordinariarnente ocupava contida enfre as margens, era priblico como ela. E' frisante o que a Bste
respeito dizia Ulpiana: llle diam alv_eus, quem sibi
fluumen feeit, et si privatus ante fuit, inkpit tarnen esse
pubhcus: quia impossibile est ut alveus fluminis pubbici
nm sit publtcus '. Quando a corrente, abandonando
o antigo, abria nBvo leito, dste entrai7aimediatamente
no dorninio publico, sendo subtraido aos antigos propriethrios: Nbvus aulern alveus zpsaus juris esse incapit,
cujus et ipsum flumittem, id est, publicus '.
Sendo do dominio pliblico a superficie ocupada
pelo f l u m , quer bste fosse navegavel, quer n8o
navegbel, tal dominio eessava noplomento em que a
corrente abandonava o alveo. Este considerava-se
no direito romeno como~sendoa continua~Bonatural
dos pr6dias rnarginais, que, abandonado o alveo pela
corrente, se prolongavam at6 o meio d8le: Quod si,
naturali. aloeo in umversum derelicto, alia parte fluere
c q w i t , prior quidem alveus eorum est, qui r o p e ripam
ejus prcedii possident, prr, modo scdlicet latitudinds cujusque agrl, que latttudo prope rapam sat 3.
Aos prbdios marginais pertenciam tambem as ilhas
que se formavam nos rios publicos, considerando-se
&stes divididos pela linha midia da corrente e OS
pr6dios proloogados at5 essa linha por projecg6es
s6bre ela. Se a ilha ficava dum s6 lado, pertencia
exclusivamente aos respectivos proprietaries margi-
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Digesto, livro 43.", t i t d o 12.",lei ,'.l
hrstittda8, livro 2.q titdo l.; 5 23."
Institutas, cob loco.
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nais; se ficava de ambos OS lades, pertencia em
parte aos proprietirios duma margem, em parte aos
da outra '.
Quanto i s margens, que no direito romano se
definiam id quod flumen continet naluraletn cursus sui
tenens 2, n50 estavam no dominio priblico, mas apenas
no uso pliblico : Rtparum quoqlte usus publicus est jure
gentium . . ., sed propietas earum illorum est, quorum
praediis b r a t 3.

8. Classifica~& das agws no nosso antt$o direito.
Suscita graves drividas a determinagio do regime
juridic0 das Bguas no nosso antigo direito. Sendo
reduzidissimo o nrimero das disposieaes legisla6vas
s6bre esta tnateria, OS nossos praxistas aplicavam
em geral os principios do direito romano, mas essa
aplic9~%0nem sempre era dirigida por critbrios
precisos. Haja vista e que Lob50 nos diz sbbre os
caracteres dos, rios phblicos e dos rios ou ribeiros
particulares. Dislinguia bste jurisconsulto OS rios
priblicos principalmente por cinco modos: u l . 9 e
sHo navegaveis, ou teem aptidlao para o ser, ainda
que nunca o fossem; s6 d o aptos para um pequeno
barco, ou ainda puxado a cordas. 2." Se B perene,
ainda que n5o navegbvel; ainda que em algum verso
de extraordinaria sbca lhe faltem as Bguas. 3.' Pela
sua grandeza. 4." Pela &mum repdtaqio dos circumvizinhos. 5 . q e l o sea uso cornum, e pliblico;
1 ht$utos, livro 2P, fitulo 1.0,8 22.0, e Digesto, Livro 41.4 tftulo 1.O,
leis 7: 5 3.4 29.; 30.' e 56 ' As ilhas que se formavam no mar eram
9l.uuius.
2 Dzipto, livro l.*, tihlo 8.: lei 6'.
3 Itktitzstas, livro 2.', titalo 1.0,5 4."; Digesfo, livro l.*, titulo 8.0,
lei 5.'

pela phblica e indiferente pesca de todos; pela
priblica, e comum extracplao da Agua ddle. E regularmente todo o rio se julga phblico, enquanto se nio
prova que seja particularn. E caracterizava assim
os rios ou ribeiros particulares: aEm geral todos
em que se n5o realizam as ditas citcunstin.aqueles,
.
clas. E, em especial, reputam-se particulares OS que
n% sZo aptos para o uso phblico: OS que +Go
perenes, e as torrenjes que em pouco tempo crescem
e deerescem. 0 s que so no inuerno, e nio no verso
decorrem, e s6 recebem as Agoas pluviais. 0s que
nascem em terras particulares, e decorrem por terras
particulares atit os rios pliblicos, ou at6 o mar,
pertencendo como dominio particular Bqueles por
cujos prBdios passam, ou que teem predios adjacentes, por entre os quais (ainda que de donos diversos)
passam ksses ribeiros, reputando-se os senhores dos
rbdios laterais com dominio ampliado at6 o meio
{OS blveos dbsses ribeirosn '.
Confundiam-se as qualidades naturais das correntes com o seu uso,.e,.quanto a irste, nso se atendia.
apenas ao uso priblico, mas tambdm ao eomum.
Desde as correntes navegaveis, ate as que simplesmente se aproveitavam para a pesca e earace50 da
bgua; desde os rios que se consideravam tais por sua
grandeza e pela comum opiniiio dos circumviainhos,
at6 aos que apenas eram perenes e que bem podiam
ser regatos ou ribeiros, tanto mais que Lobio, pondo
de lad0 a significa~iioprbpria da palavra rdo, coma
rios considera correntes que podem ser particulares,
todas essas bguas podiam ser p6blicas. Por outro
lado, tendo-se acdpliado por tal forma o uso phblico
1
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e declarando-se, em geral, que eram particulares

OS

rios ou rgeiros n8o compativeis com ksse uso, torna-se
dependente esta qualidade das correntes de serem
particulares OS predios que atravessam ou banham,
desde aquele em que nascem, at6 um rio p6blico ou
o mar, parecendo p6r-se de lado, neste caso, o
caracter da perenidade e que devia atender-se apenas
ao seu uso para determinar o ponto em que a corrente
particular se tornava rio publico. Declarava, todavia,
o mesmo Lob50 que .ango deixa de ser publico urn
rio, que tem principio em logar privado, porque a
essbncia do p6blico consiste na perenidade, ' l
Assim distinguia as Bguas publieas das particulares
o jurisconsulto que mais acuradamente tratou do
regime das iguas, e para quem remetia sbbre aquela
intiicada 'materia o claro e cinunspecto Coelho da
Rocha f 0 estado da nossa jurisprudhncia reflecte-se
nos trabalbos preparat6rios do c6digo civil e nas disposi~ifesque nele foram exaradas, que nos ministram
todavia elementos valiosos para a determina~sodo
regime juridico das Bguas no direito vigente ao tempo
em que Cle foi publicado. E como o nosso fim,
tratando da classificap50 das aguas no nosso antigo
direito, B a determina650 do seu regime juridico no
direito actual, procuraremos classificar as aguas em
relaeio Bquele tempo.
E incontestavel que havia a Psse tempo iguas pertencentes ao Estadd, aos corpos adrninistrativos e aos
particulares; que aquelas agoas estavam sujeitas a
regime diverso conforme o seu destino, e que a
propriedade das Qguas particulares podia sofrer restripaes em virtude do seu uso pGblico.

Trataremos em primeiro logar das aguas pertencentes ao Estado.
i ) ~ g u a sptiblicns euja propriedade pertmcia 'ao
Estado. Nas O r d e n ~ t i e sdeclaravam-se (livro 2.",
ritulo 26." 5 B."), como j i vimos, do petrimdnio real
OS raos navegaveis e os de que se fazem OS navegaveis, se
sao caudais, que corrarn em dodo o tempo. No decreto
de 16 de agosto de 1832, artigo 2." declaravase que
pertenciam & na@o OS rios nawgaveh, n3o se fazendo
refer6ncia aos rios de qrie se fazern OS navegaateis,,
No decreto de 31 de deiembro de 4864 determinava-se, artigo 2." ((Igualmente d o do dominio
ptiblico, imprescritivel, OS portos do mar e praias, OS
rzos navegbveis e fiutuaoezs cam as. suas margens, OS
canais e valas, portos artifigiais e docas existentes
ou que de futuro se conslruama.
OS jurisconsul tos con tinuaram, posteriormen te ao
citado decreto de 16 de agosto, a ensinar que eram
phblicos OS rios navegiveis e OS que correm para
estes, sendo caudais, considerando apenas revogada
por Ble a Ordenaeao citada na parte em que atribuia
a propriedade dksses rios ao rei. Era esta a doutrina
exposia por Liz Teixeira '; e Coelho da Rocha, que,
para responder B pergunta - quais sqam os rios
ptiblicos e OS par~iculures9, citava Lob5o, sem dlivida
n8o considerava tambkm alterada pelo decreto de 16
de agosto de 1832 a ,doutrina par Cste exgosta ackrca
dos rios phblicos. E tanto B assim quei tratando
Ble da ocupaego das Bguas dos rios ptiblicos, referia-se
aos rios e nbeiras pabltcas niio navegaveis 2.

tj

B4as teria efectivamente o decreto de 16 de agosto,
como afirma o dr. Assis Teixeira l , modificado ou
allerado a legisla@o anterior relativamente aos rios
piiblicos? N8o hesitamos em responder negativamente, considerando o decreto citado, do mesmo
modo que b de 31 de dezembro de 1868, como kndo
por'mero fim definir o regime -juridic0 especial dos
rios navegiveis ou flutuaveis, em harmonia com a
jurisprudkncia entre n6s seguida e-cm OS principios
formulados no c6digo civil francb, e que, pela influbncia que tiveram no nosso c6digo civil, exporemos antes
de tratarmas da doutrina neste sancionada.
S e na nossa antiga jurisprudkncia se podia considerar doutrina assenle que o rio ou ribeiro perene
era publico, e que era particular o n8o perene ou
temporirio e o ribeiro artificialmente estabeiecido
em terreno particular para derivaeiio de iguas ', o
regime a que estavam sujeitos os rios navegiveis e
os n8o navegaveis n5o era o mesmo.
Lobso, que dedara haver feito nma u d i s e ffirndammtd e nova da Ordenuciio, ln'vro 2.9 tUulo 26.; 5 8.3
em que assentava a distinego entre os rios e ribeiros
publicos e particulares, parece ter-se proposto harmsnizar a pratica seguida com o que na citada
Ordenaeiio se dispunba, que oSa procura explicar,
ora declara abrogada pelo uso. E assim que, notando
a antinomia que parecia resultar de a Ordenag80
atribuir ao rei a propriedade de todos W rios navegiveis e d o navegiveis e conceder a todos o mu
uso sem outra reserva mais que da propriedade,
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parecendo ter avan~adomais que o direito feudal,
que n5o compreendia OS ngo navegiveis, e ampliado
rnaie o direito de uso fazendo comnns'todos os rios,
pretende explicbla dizendo: aEsta, que parece anrinomia, pode salvar-se, supondo-se, que o legislador
na 6ltima clausula s6 fez comum o uso dos rios ngo
navegiveis (que n8o eram reais pelo direito feudal), e
fez sua a propriedade deles: E quanto aos navegaveis
reservou para si o pleno arbitrion !.
Reproduzindo depois o que na OrdenapBo se preceituava ackrca dos rios navegireis e n5o navegiveis,
diz: tcPorBrn, apesar disto, estamos vendo gue sendo
alguns rios dkste reino navegaveis ate certas situa@es,
como o Mondego, Vouga, etc., nas partes superiores
B navega~goB livre a toda a gente, sem regia autoridade, fazer clusas, aeudes, caneiros, etc., que
atravessando os seus Blveos extraem as agnas para
as tenas adjacentes, em que se sorvem e consomem.
Estamos vendo que a maior parte dos rios pequenos,
alias publicos, se v30 unir, e juntar aos navegaveis,
aumentando-lhes as aguas e faciliiando-lbes mais a
navegaeiio; e contudo nestes rios geralments se
fazem apudes, e presas derivando-se deles as Bguas
para as terras vizinhas, e isto sem regia autoridade.
Notamos no regimento dos novos d~reilose do tribunal
palatino, que nem sombras h i de se impetrarem
graeas para a extracqBr; das iguas dos rios navegaveis nas partes, em que o n l o slo, nem dos rios que
formam navegaveis oulros: e tudo isto assim praticado
desde temposirnemoriais. Sendo muito raras as doaGbes, que dos rios, e aguas deles fizeram OS primeiros
reis, e que estgo em observbncia. E s6 hoje se exige o
direito do ripitico, que lembrei (5 13."),e o da pessa.
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Nesta certeza, que i incontestivel, devemos supor
que (a unica excepg3o dessas doagbes antigas e raras,
que nso podem duvidar-se) esti abrogada a Ordenaggo, livro 2." ~itulo26.3 5 g.", pelo contnirio uso
universal, e pela conivkneia dos reis. Se nlio B que
os vassalos teem .prescrito eontra a coroa esta Liberdade antiga, que o direito feudal inovou, por n8o ser
um direito imanente, e imprescritivel. Principalmente
ficando a propriedade no patrim6nio real, o que e
compa tivel* '.
A pratica atestada por Lobiio estava em perfeita
correspondkncia com a doulrina dos praxistas Considerava-se incontestirel anteriormente ao c6digo
civil Q direito de derivar igua dos rios pliblicos parn
fins agricolas, e industriais, podendo efectuar-se obras
nos ilveos e nas margens desses rios para o seu
convenienle aproveitamento. Como limi taggo a bsse
direito havia, nos rios navegaveis ou flu-tuiveis, o uso
para que eram destinados, o qual niio podia ser
prejudicado por quaiquer presa de igua nesses rios.
E' assim que Borges Carneiro, fundando-se nesses
praxistas, dizia: uOs rios publicos s%oada coroa
quanto B propriedade. Quanto ao uso s%ocomuns
a toda a genre, sc., para beber, pescar, navegar, usar
das suas Qguas, e aiada aos animais. 0 qual uso
o soberano ngo pode tolher ou restringir, salvo por
justa e legitima causa.de bern publico. Isto procede
do mesmo modo nos nos perenes niio navegaveis, de
cuj,as iguas usam livremente OS moradores das terras
adjacentes)) ?. E Coelho da Rocha ensinava: aAs
aguas dos rios e ribeiras eblicas niio navegiveis

2

Trataa'o, 22." e 23.O
Dimito oiml ds Portzsgal, livro 2.; titulo

podem ocupar-se para as regas, ou para
. motores de
moinhos e outras miquinasn '.
Quando no alvari de 27 de novembro de 1804 se
reconheceu (5 11.") o direito, a qualquer povoa@a
em comum ou proprietirio em particular, de derivar
agua de algum rio, ribeira, paul, ou nascente por
meio de aquedutcis construidos em predios alheios,
presupondo-se assim o direito de usar dessa igua,
sancionou-se, como afirma Borges Carneiro, uma
doutrina que estava em conformidade com os principios anteriormente adoptados 2.
0 dr. Assis Teixeira v6 na doutrina dos praxistas
uma reacgiio natural contra a exageragio, por eles
irreflectidamenle abracada, de considerarem phblicos
todos os rios perenes. *Aceitando, diz o emerito
proEessor, o principio da classificag80 dos rios entre
as cousas publicas, negaram ao nlesrno tempo- os
legitimos consectirios dessa doutrina, ensinando que
tanto o aproveitarnento das aguas, como a construggo das obras eram permitidos sem prbvia l i c e n ~ a
regia, n8o so nos rios niZo navegaveis, como tambkrn
nos rios nacegdceis, principalmente quando fosse claro
e not6rio nio haver prejuizo piblico. E consideravam esta opiniiio a mais recebida e equitaliva)) 3.
A pretendida antirromia entre a cIassificagZo dos
rios como cousas publicas e a doutrina qire os praxistas ensinavam e na pritica se observava acbrca
do aproveitamento das iguas dbsses rios, deriva, a
nosso ver, do sentido demasiadamente restrito que se
liga B expressso cotlsas publicas. E 6bvio que, se por
estas palavras qucremos significtlr as cousas que
I

6.", 5 33.", n."' 3 a 6.

2

dire20 eiuil p t u g d , tomo 2.", 5 431."
Obra aitada, livro ,2: titolo 6.", 5 33.', n." 33.
Das mwentes rzdo mwemm flpctua'eeio, pigina 39.
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estao no dominio pbblico, como kste actualmente se
idtende, niio pode assim considerar-se a igua dos
rios n2o navegaveis nem flutuiveis, sempre que ao
uso dessa Agua se reconhega um direito adquirido.
E Q indubitavel que no nosso antigo direito se podia
dar, como efectivamente se deu, a apropriag%o de
aguas de correntes niio navegaveis nem flutuaveis, e
que essa apropriagao foi reconhecida pelo c6digo
civil. NPa se trata, pois, apenas de urn direito de
uso que, relativamente a certos fins e pela pr6pria
natureza das correntes, se limite a determinadas
pessoas; trata-se de um direito &e uso exclusivo,
podendo o adquirente desse direito dispor livremente
de determinadas Bguas, dando-lhes a aplica~goque
julgasse mais conveniente. A dgua assim apropriada
nao estava no dominio priblico nem tao pouco no
dominio comum, dando-se a esta expressno o significado do nosso c6digd civil. Nesta parte forgoso B
reconhecer que havia rios ptiblicos cujo uso nao era
agualnaente comzrm a toda a genfe, como na Ordenagio
se determinava que fosse.
Cumpre notar, porem, que a apropria~fioda igua
de um rio que se considerava priblico para fins agricolas ou industriais niio era incompativel com o uso
do mesmo rio p r a outros fins, como a pesea e a
salislagiio de necessidades comuns. E deve ter-se
tambem em vista que a apropriag~io da agua,
dando-se num ponto determinado da corrente, apenas recaia sdbre a Qgua que nesse ponlo se derivava
e que, desde que fosse derivada da corrente, deixava
de estar sujeita ao mesmo regime que esta. Apropriava-se o direito de derivar a agua da corrente,
mas niio se apropriava a corrente.
No nosso antigo direito, como no romano, era
comum a aqua profluens. Era s6bre essa agua que
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se reeonbecia o direito de ocupagso. Em relagiio B
corrente, podia dar-se o direito de derivar as aguas
para determinadas fins, deixando, desde o momento
em que fossem derivadas, de serem cornuns. Represeotava essa derivag8o um mod0 d e ocupagio, que
estava no nosso antigo direito, eomo o esti no actual,
regulado por normas especiais quanto i s correntes
n8o navegaveis nem flutuaveis.
0 direito de uso da igua das correntes nio navegaveis nem flutuaveis, quer se atribua aos propriebjrios marginais, quer se reconheea apropriado por
proprietaries n8o marginais ou pkra fins agricolas ou
industriais, n2o e incompativel, a nosso v&, com o
caricter de publicidade que se atribua a essas correntes. Nao procurando determinar por ora qual Q a
nalureza do direito de uso das aguas das correntes
nZo navegaveis nem flutuaveis que o c6digo civil
atribue aos proprietirios dos prQdios akravessados
ou banhados por essas correnles, tambem niio consideramos esse direito incompativel com a airibui~fio
da propiedade dessas correnbs ao Estado.
E estamos convictos de que pelo nosso antigo
direilo tanto OS rios navegiveis ou flutuiveis como OS
niio navegaveis nem flutudveis se consideravam pertencentes ao Estado, sendo este direito que principalmente se pretendia patentear ao declarar-se que
esses rios eram do patrim6nio real. Tal direito nio
obstava a que se dQse a conveniente aplicagao B
agua desses rios em harmonia com as suas qualidades naturais, e podia reconhecer-se at6 o direito
exclusivo ao uso de determinadas iguas, subsistindo
o regime juridic0 dos rios.
E' assim que em diferentes providkncias que, tendenies a cemediar abusos, se adoptaram em relagno
aos rios navegateis, se tinham sempre em visla OS

g

interesses da nasegag50, mandando destruir as obras
nesses rios feitas que contrariassem aqueles interesses, impedindo a navegag30 '.
Foi a Bsses interesses que yrincipalmente se atendeu no decreto de 1 6 de agosto de 1832, ao declarar-se que os rios navegiveis pertencialn L naggo
tomada colectivarnente. Consideraram-se assim Bsses
rios como fazendo parle do dominio pliblico para fins
de navega~iio,sendo conseguintemenke insubsisfentes
quaisquer direitos que s6bre as aguas desses rios se
pretendesse -exercer, pelo que respeita B derivagao
das suas aguas, sempre que essa derivagiio prejudicasse o seu deslino es ecial.
Niio se quis signikar, porbm, que OS rios niio
navegiveis nem flutuaveis nIo deviam tambem considerar-se publicos para determinados fins, e muito
menos que a propriedade desses rios n8o pertencesse
ao Estado.
Niio se faia nesse decreto em fontes ptiblicas, e
nenhuma duvida ha de que estas estavam no dominio
pliblico e pertenciam ao Estado sempre que por ele
fossem construidas ou existissem em terrenp pliblico
do mesmo Estado. Niio se faz referbncia tambBm
as aguas berritoriais, que estavam no dominio
publico.
A enumerag5o feita no citado decreto era apenas
exemplificativa, como resulta evidentemente d a palsvra - csmo - que a precede, e nenhuma ila@o
pode inferir-se portanto dela pelo que respeira quer
ao caracter dos rios n3o navegaveis nem flulubveis,
quer a apropriaqiio dbsses rios.
1 Veja-se o d v d de 16 de dezembro de 1773 e o ayiso inbdito de
23 de fevereiro de 1796, registadona circunscri@oi4ddnlicado Mondego
e reproduzido pelo dr. Asis Telxeira, obrm edada, pigina 368.
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Como se distinguiam, porbm, as correntes pliblicas
n3o navegiveis nem flukuaveis das nascentes e correntes comuns e particulares?

2 ) kguas de uso pziblica ou conaum pertencentes as
autarquzas locaas e @uas particulares. Ngo ha dlivida
alguma de que no nosso antigo direito havia,
ao lado das aguas yriblicas, iguas que pertenciarn
is aulaquias locais e Qguas que eram particulares. Assim, enlre OS bens e frutos de lagradouro comum, a que se referia o artigo 118." n.9.O
do cbdigo adrninistrativo de 18 de margo de 1842,
compreendiam-se as aguas, aliment0 de fontes plihlicas, que fossem de logradouro comum ' ; nos termos
do artigo 122.O n: 33 do mesmo c6digo a camara
deliberava sabre censtruG&o de fontes e aquedulos
do concelho, determinando-se por portarias de 5 de
outubro de 1849 e 27 de julho de 1850 que ksse
preceito era aplicivel as obras de canaliza~iioque a
boa policia ou o aproveilamento dad hguas exigir nas
ribeiras do concelho, der6ndo a camara municipal,
por meio de posluras, ordenar a proibiq%o de represas e agudes, quando deles resulte insalubridade '.
A lei admini~trati~ade 26 de junho de 1867,
trakando com mais desenvolvimen~oda malbria das
aguas, determinava (arligo 8 3 . b . O i 4 . 3 que compelia a camara municipal, corno corporaqgo administrativa, deliberar sdbre o regulamento de policia dos
cais e dos rios n8o navegiveis, das estradas, dos
campos, da CaGa e da pescaria nas Qguas concelhtas
e particulares, e (artigo 83."nn."5.") s6bre regime e
policia das Qguascomuns municipais.
nota
E

Veja-isa p wd@o administratkm attatado, phgina 74, nota.

Fala-se nesta lei em regulamentos de policia dos
rios niio megaveis, das pescarias nas aguas concelhias
e particulares e em regime e policis. das ciguns comuns
municipais. Da referbncia que se faz a 6guas comuns
municipais parece dever inferir-se que havia Qguas
comuns que nIo pertenciam ao municipio, e da
distin~50que se eslabelece entre as aquas comuns
munkipats, as ciglws concellhias e OS rios niio naveghwis, que bstes nIo se consideravam como aguas
comuns municipais ou concelhias.
Tendo-se em vista o que na OrdenagBo se dispunha achrca dos rios pbblicos e a doutrina dos nossos
praxistas, parece que OS rios n5o navegiveis, a que
esta lei se referia, se consideravam, do mesmo mod0
que OS cais, cousas publicas e pertencentes em propiedade ao Eslado. Nas iguas concelhias s6 poderiam entrar os aque$utos nu levadas que dos rios
ptiblicos fossem der~vados para uso publ~co ou
comum peias cimaras municipais. Tais levadas ou
aquedutos ticariam pertencendo ao respectioo ,municipio e o seu regime e policia pertenceria as respectivas cimaras.
Tamb6m nIo podiam deixar de considerar-se
municjpais .ou concelhias as nascentes ou fontes
existentes em terrenos pertencentes aos municipios,
as quais seriam publicas, comuns on particulares
conforme o seu destino e a natureza do terreno.
0 mesmo caricter tinbam OS reservatbrios saturais
ou artlficiais, que podiam tambhm ser desrinados
para uso ptiblico on comum ou estar na livre disposigiio das cimaras municipais.
0 principio de que as aguas tinham a mesma
natureza do terreno onde brotam ou correm, jb admi6do no direito romano, era seguido na nossa anhiga
jurisprudbncia. Lob&, que em diferentes passagens

se refere a bsse principio, s6ega a abrmar que a6 um
impossivel, por via de regra, que a agua ngo tenha
a natureza do QlveoPOF onde passan '.
Esta doutrina, assim exposta, Ievaria aos mais disparatados consectarios, n5o permitindo estabelecer a
distinglo entre nrrscentes e correntes pariiculares e rios
pliblicos, cujo fundamento nitido e preciso alias embalde se procurari descobrir nos trabalhos de Lob~o.'
E indubitavel que uma Qgua particular niio dqixava de o ser quando, derivada por um aqueduto ou
levada, corria atravez de terrenos pliblicos ou particulares, como indubitavel 6 tambkm que a igua das
fonles ou nascentes, quando seguisse o seu curso
natural e devesse considerar-se rio, passava a categoria de agua pliblica e n3o perdia esta natureza
por atravessar predios particulares.
A doutrina de Lob50, tal como se acha enunciada,
apenas podia aplicar-se as aguas pluviais. Estas 6
que, n&osendo aguas perenes, tinham a natureza dos
terrenos em que caiam, ou que, formando correntes
ou borrentes n8o perenes, atravessavam.

3) Aguas prticulares comuns. A expressiio dguas
comzlns tanto significava no nosso antigo direito as
que se destipavam B satisfag'io de necessidades prim&
rias da vida podendo ser livremente ocupadas, como
as que se achavam apropriadas em comum por diversos proprietaries, especialmente para a irrigaga.
LobZo, ao determinar especialmeqte o regime jurid i c ~das Aguas comuns no seu Tratado ($5 73.'-76.9,
refere-se as iguas dos ribeiros que pertencem em
cornurn a virios consortes, e, quando expGe as regras
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para a partilha dessas iguas ( 5 212."-216.'), previne as seguintes hip6teses: a) e as aguas nascerem
em pr6dio particular e atravessarem predios particulares at6 o rio publico; b) de se extrairem de um
rio ptjblico por meio de agudes ou levadas; c) de
baverem sido adquiridas por contrato de compra;
4 de pertencerem a uma terra que, por morte do pai
de tamilias, foi parkilhada entre OS filhos.
E evidente que, nestes diferentes casos, ou se trata
de i g u a s que, sendo provenientes de uma nascente
particular ainda se n&o tornaram p6blicas7 pertencendo aos donos das terras onde brotam ou por onde
correm, ou a quem as adquiriu por compra ou por
meio de obras de manufaciura constante e permanente, cujo regime se achava deberminado na resoluq'ao rbgia de 17 de agosto de 1775, ou se trata de
iguas que, sendo publicas no ponto em que eram
derivadas, se tornaram particulares! sendo preocupadas por meio de obras no rio publico ou oblidas por
concess'lo. E' assim que, definindo a natureza juridica das primejras nos '$S 65." e 66.", para onde
remete no $ 212.", LobPo afirma em relagno a estas:
((0s rios, que se dividem em bragos ou ribeirinhos,
n'ao perdem, a natureza; mas as hguas dos rios
pliblicos extraidas deles por meio de clqsas, agudes
e artilicios, logo que entram em terras de particulares,
que lhes s30 adjacentes, perdern a natureza de pliblicas e revestem a do prbdio em que entramn '.
Quer dizer :no. nosso antigo direito OS rios publicos
eram correntes perenes que tinham um curso natural.
As iguas derivadas dbsses rios por meio de levadas
ou aquedutos, abertos por m50 do homem, n5o entra-

g

vam na categoria dos rios ptjblicos e n5o estavam
sujeitas ao regime para Bsses rios estabelecido.

De nenhum mod0 se devem confundir as Aguas
que, sendo derivadas pelos proprietiirios lhes ficavam
pertencendo em comum, as quais eram particulares,
corn as que eram derivadas pelo Estado ou autarquias
locais, as quais lhes ficavam pertencendo, e eram
pariiculares ou ptiblicas conforme o seu destino.
Dum rio publico podiam derivar-se Qguas para
fontes e reservaarios de uso p6blico ou comum, para
fins industriais e para a irrigaggo dos prbdios duma
determinada circunscrig~oterritorial, sendo as respectivas obras feitas a expensas dos municipios ou
parbquias, e Q 6bvio que, quando as 6guas Fossem
assim derivadas, n l o ficavam apropriadas individualmente, mas colectivamente.
A propriedade dessas iguas deixsva, porbm, de
pertencer ao Estado desde o ponto em que eram
derivadas, adquirihdo dominio s6bre elas a r~spkctisa
autarquia local e derendo o regime dessas iguas
sTr diverso conforme o fim para que se destinavam.
E assim que essas Qguas ou estavam no dominio
ptiblico ou comum, utilizando-se delas todos OS individuos ou OS que pertenciam a uma determinada
circunscri$io, ou havia sbbre elas o direito de livre
disposi~iio,podendo OS municipios ou parbquias darlhes o destino que julgassem mais cunveniente.
No nosso antigo direito ngo haria uma distin@o
nitida entre dominio pdblico e comum, designadamente em maikria dq iguas, mas n3o se nos afigura
contestisel que ' havia aguas de uso pliblico ou
comum apropriadas pelas autarquias locais ou a
eslas pertencentes, e que havia iguas de que elas
podiam dispor livremente.
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Resumindo a doutrina exposta,-parece-nos que no
nasso antigo direito eram aguas publicas, pelo fim a
que se destinavam, as que estavam no uso ptibiico
ou comum, e que essas @as podiam perteucer ao
Estado ou As autarquias locais.
Pertenciam ao Estado : 1) as agnas maritimas territoriais; 2) as aguas navegiveis e flutuaveis e OS
rios pesenes de que elas se fortnavarn, compreendendo-se nestes as correntes perenes cujas aguas
eram abandonadas ao seu curso natural; 3) as fontes
e nasceutes, os reservat6qios nalurais on artifrciais, e
as @as pluviais em terreno ptibEco do Estado.
Pertenciam i s autaiquias locais: a) as agoas que,
para fins de uso p6blico ou comurn,eram derivadas
dos ~ i o sp6blicos; 6) as nascentes e reservatcirios
naturais ou arilficiais e as Bguas pluviais em terreoos
do municipio ou par6quia de uso p6blico ou comum.
Eram particulares : 1) as aguas que nasciam em
prhdios particulares, neles eram retidas em reservatdrios naturais ou artificiais ou deles eram derivadas
para outros prhdios antes de se lancarem nurn rio
p6blicoj e as aguas pluviais que neles caiam ou
corriam, quer ksses prkdios pertencessem a pessoas
colectivas quer a pessoas singulares; 2) as aguas
que, tendo a sua origem num rio, fonte ou reservat6rio de us0 publico on comum, haviam sido individualmenbe apropriadas, jB pela sua derivagiio em
harmonia corn as normas relativas B ocupaqiio das
Bguas phblicas, jb por concessiio ou contrato.
As bguas particulares eram deuominadas comuns,
quando pertenciam a mais do que um proprietario.
Quanto aos Blveos ou leitos, o principio que se
admitia no direito anterior ao cddigo civil era o de

que o dveo ou leito dos rios publicos tinha a-mesma
natureza que as suas Quas. Na lei de 22 de-julbo
de 1857 foi o g o v h o autorizado a mandar proceder
B venda em hasta pliblica dos leitas dos rios e valas
que vierem a ser abandonados em conseqfi&noiade
se haver dad0 nova directriz aos mesmos Pios e valas.
NSo se fazia nesta lei, distinpso entre rios navegiveis
e a50 navegSveis, e n8o a faziam tambkm OS nsssos
praxi$tas, quanto & nalureza do alveo dos rios
pdblicos e ao destino dkle quando fosse naturalmente
abandonado. E' assim que Portugal afirmava : Quemadmodum flumen publicumI et navigabik, vel es p o
afiuud wvigabile fit, est de regaltbus, ita et ejus alveus
ad regalia priiwt. Ex ea rattone quia impossibale est
quod aloeus sit alterius, quam ipsurn flumen. Et ea
propter alveus semper sequitur @minis causam '.
E Lob50 dizia: (co alveo do rio p6blico B t2o publico
como o mesmo riou ?, tendo comprovado esta afirmag50 nas Notas a Hello 3.
Nas aguas eomuns de diversos consortes cujos
prhdios fossem por elas banhados, o ilveo seria
tambbm comum, sempre que nso fossem conduzidas
por aqueduto conskuido em prkdio alheio, caso ern
que Bsse aqueduto era uma servidiio.
Pelo que respeita ao leito que o rio naturalmente
abandonava abrindo n6vo alveo, Portugal seguia a
Trmtatii & d
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k
i vegiis, tivro S.", capita10 4.9 n." 36.
Tvatadi, 4 41." 0 dr. assis Teire~radlz que a dootrma do nosso
&dig0 civi1,acerca do Uveo das correntes W navegkveienem flutuiveis
jh era a do nosso direito antlgo, e cita Lobb no 8 de qae hanscrevemos
as palavras do texto, nos 17.", 67." e 175: do seu TratacZo e no 5 11."
da dhert. 5.' da GoleepEo de dissertapb jwrfdi0~8e ptitim. A quuest%o resume-se afinal em verificar se as correntes qne o &&go civil considera oomuns eram publioas no direito anterior,&uoto de que tratatemos
no logm adequado. Veja-se as Chrrentcs lzcio mceg&e&
i'ltdua'tei-s,
pigina 74, nota 1.
3 Notas a &h,livro 3P, WO
S.", 8 7.", n.' 2.
,
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doutrina do direito romano atribuindo aos proprietarios dos prhdios marginais a propriedade dhle, inter
p o r divisio fit pro m& latitudinis fangentis ripam '.
A mestna doutrina sustentava Lobao, dizendo que
(co Uveo dos rios ptiblicos s6 segue a natureza deles,
e Forma com eles um todo, enquanto coberto corn as
aguas do rio, ', e que o direilo do rei niio subsisria
no leito abandonado, aporque 16 vai conservar o seu
direito real no rio plibltco, e no n6vo Qlveo, que 6le
por si mesmo, sem facto do homem, se'apropriou)) 3.
Corr6a Telles e Coelho da Rocha 5, fundando-se
no decreto de 12 de maio de 1694, n0 alvqri de 28
de margo de 1791 e no e6digo civil franc&,
artigo 563.", diziam que, se o rio por si mesmo
abrisse nbvo Qloeo, OS donos da terra do nbvo 6lveo
deviam ser indemnizados pelo terreno do alveo
antigo, pro rata do que perderam, acrescentando
Coelho da Roclra que, use n8o podia ter lugar esla
indemnizagso, o alseo abandonado pertencia aos
proprietirios confinantes, e, se fosse navegavel, ao
Estadon, fundando-se no arligo 410." do cddigo da
Austria '.
Sbbre a propriedade das ilhas e mouch6es que se
formavam nos rios ptiblicos havia dtividas no nosso
antigo direito. Portugal, afirmando que as ilhas
formadas no mar pertenciam ao rei, dizia, quanto as
ilbas que se forrnaram nos rios publicos, que perten-

' Dissertqaa
obra logar eitado.
S
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obktmtiecc, na parte l.' das Notas a
~otm
a d l i v r n 3.", tita~oS.', 8 7.O, u." 3.
Digest0 port#,
livro 3.: artigo 61.O

eiam aos proprietarios marginais, aplicando OS principios formulados no direito romano '. Mello Freire
dizia que essas ilbas tinham a mesma natureza que
o rio, doutrina pue Lobao impugnou, considerando-as pertencentes aos proprietarios marginais,
fundando-se : 1) na doutrina dos nossos reinicolas,
que considerava conforme a boa razso, 2) na falta
de lei patria, 3) em que era tiio vario o direito das
naqties sbbre 4ste assunto que n20 podia aplicar-se
como direito subsidiario, e 4) no carkler excepcional das disposifles relativas i s lezirias do Tejo '.
Coelho da Rocha ensinava que as iltias formadas
nos rios navegaveis pertenciam ao Estado, functando-se para isso no c6digo civil franc& e no da
Austria 3.
9. As correntes naveg6oeis X? flatuciaeis e as n&
navegcioeis nem fluluaveis no cddigo civil frands. No
c6digo civil franehs declararam-se, artigo 538.",
dependbncia do dominio phblico os rios e ribeiras
navegiveis e flutuireis, e no artigo 644.' formulou-se
o seguinte principio quanto i s correntes nBo navegireis, nem flutuareis: aquele cujo prhdio e banhado
por ilma corrente de agua, diversa d a que B declarada
dependhncia do dominio ptiblico pelo artigo 5382,
pode utilizar-se dessa Qgna na sua passagem para a
irrigagao dos seus prhdios. Aquele cujo prkdio B
atravessado pela corrente ode usar mesmo d a kgua

&h, S 18.'

bast&m@%, ~ o l m 2.4
e
417."
6 Yello h i r e , nas I~astitubwnes
j&
aw&
I w W , livm 3:,
titnlo 3.', 8 7.; dizia que o leib abandonado era phblico, mas a sua
doutrina n% hi seguida. Veja-se tcdavia Liz Teixeim, que a pretende
justlfiw, no &so de & d o oit~ilportw+n&, tomo 3.', pagina 82
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Veja-se Notas a ,%&i
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enquanto decorre no seu prQdio, com a obrigaeiio de
a restituir, a saida, ao curso ordinirio.
0 direilo que aos proprietirios marginais das
correntes nso navegiveis nem flutuaveis se atribue
no artigo 644." levantou na jurisprudbncia francesa
graves diverghcias sBbre a natureza juridica dessas
eorrentes '.
As opinities 'a Bsse respeito emitidas foram assirn
agrupadas por Mazza ?:
1." As aguas dos cursos n'ao navegiveis nem
flutuiveis pertencem aos propriethios dos prkdios
marginais. 0 s jnrisconsultos que seguem dste sistema fundam-se em que, tendo o legislador feito a
disting5o entre correntes navegiveis e flutuiveis e as
que o n3o eram, s6 considerou aquelas no dominia
ptiblico, e em que, estabelecendo-se no artigo 645."
que nos litigios que se levantem entre OS propriethrios achrca do uso das Bguas, OS tribunais devem
conciliar OS interesses da agricultura corn o respeito
devido a propriedade, esta paiavra n%o pode deixar
dp referir-se as Bguas.
h 2 . " As correntes n%o navegaveis nem flutuaveis
s l o propriedade do Estado. 0 s jurisconsultos que.
assim se pronunciam, diio as seguintes razaes: a) 1180
Q taxativa a euumeraggo feita no artigo 538." e, n%o
sendo a Bgua corrente susceptivel de apropriaggo
dos propriekirios inferiores, mas conservon-se o advbrbio &e,
ficando
defeituosa a re&@.
Vejwse Bandry-Lacantinerie et H.Chanvean,
TT& tkbkqw et pratipue de h i d eivd, 3.' edipiio, rolume 6.;
p&gm 588.
1 0 regime das kuas pluviais, das nascentw, das correntes n8o
navegiveis nem flntuaveis e das navegkve~se flutuhveis 6. regulado na
lei de 8 de abril de 1898. 0 direito r\s iguas das correntes nio navegiveis nern flutuitveis 6 o que se achava declarado no artigo 644.' do c6digo
civil, que 1180 foi alterado.
Teoriea &Ie acgw pzcbblique, no Demto vhlkm, volume l.",
parte 2.; pigha 194.

individual e pertencendo ao dominio pliblico todo
o territbrio n5o susceptivel dessa apropriaglao, as
correntes n'ao na~egaveisnem flutuiveis nlo podem
deixar de incluir-se nesse doyinio; b) o artigo 644.'
- atrlbue aos proprietarios marginais urn direito de uso
e n'ao de propriedade, referindo-se a palavra - propriedade - do artigo 645." 5 dos predios e n%o a
das correntes; c) OS proprietarios cujos prbdios sso
banhados ou atravessados pelas correntes nao tinharn
direito a indemnizaqiio: quando uma corrente, que o
n l o era, fosse declarada navegavel ou flutuivel,
sendo certo que, se essas correntes estivessem apropriadas, devia haver expropriag50 '.
3." As Bguas das correntes n80 navegiveis nem
flutuiiveis s8o nullius ou res comunes, como 6 da
natureza da aqua profluens. Ngo estgo essas iguas
no dominio pliblico, porque a lei n l o as considera
nesse dominio, e tambkm niio pertencem aos proprietarios marginais, porque a lei apenas lhes reconhece
o direito de nsar dessas aguas.
4." As correntes n8o navegiveis nem flutuiveis
devem scindir-se em duas categorias, conforme a
maior ou menor importhncia que tiverem. As menos
importantes, a que diio o nome de ruisseaux e que
se distinguem especialmente pelo seu dirninuto percurso e por Bste ser intermitente, devem considerar-se
pertencentes aos prkdios por elas banhados ou atravessados pelo direito de acessiio; as mais import ante^'
s%ores commes.
1 Tendo sido pela lei de 8 de abril de 1898 atribuida a propriedade do
leito aos proprietirios margiGs, quando se classifique como nav@vel ou
flntu5wI uma corrente que o 1150 era, deveri haver expropriaqb. Veja-se
Filipe Noreau, Naauel de &oit admilaastratifi Paris, 1909, pigina 577,
e Planiol, Trait6 ZEmentaiw & h i t cCi2,Z.' edipk, torno l:, pigim 294,
nota 2.

A influbncia que o sistema do ccidigo civil francbs
s6bre iguas exerceu na nossa legislagi~o,levou-nos a
expor a respectiva jurisprudkncia ackrca da natureza
juridica das correntes n5o navegi\eis nem flutuaveis.
Niio leremos que meter mso em ceara alheia para
emitirmos parecer sdbre esta delicada matBria, visto
que a mesma quest50 se pode levantar em face da
nossa legislagiio. Dela trataremos em logar oportuno.
0 que nay cumpre notar desde j i B que a jurisprudkncia francksa limita a qnestio a que acabamos
de nos referir i s correntes de igua que tem um
curso natural e que n80 s5o dependhneia do dominio
ptiblico, nso cornpreendendo nela OS depdsitos de
dgua naturais ou artificiais, as iguas pluviais e4OS
aquedutos ou canais artificiais '.

10. Classifica~dodas aguas no projecto primitivo
do cdddgo ctvtl e alterapijes que nele fez a comi.ssao
reoisoru. E ~lil'~~:il
descobrir nos trabalhos preparatb
rios do e6digo civil qnal o conceit0 que acbrea do
regime juridic0 das aguas formavam os abalizados
jurisconsultos e publicistas que cornpunham a comissio revisora, notandme nas suas delibera~tiesincoerbncias e contradigaes sdbre a natureza de algumas
iguas, que dlao lugar a sBrias dtividas s6bre o sistema que, em relac80 a elas, a comisao pretendeu
adoptar. Nio podemos deixar de nos referir a essas
deliberaeijes, nZo tanto porque esclarecam as respectivas disposigijes do c6digo clvil, como porque se nos
afigura que elas mostram, de mod0 iniludivel, que
i s correntes n5o navegaveis nem flutuiveis, que no

artigo 381:' do c6digo civil se ;numeram camo cousas comuns, se atribuiu um caricter muito diverso do
que, pela nogso de cousas comuns que nesse arbiga
se di, se Ihe devia atribuir e se lhe tern atribuido.
No projecto primitivo eram assim determinadas,
na secglo em que se tratava da pesca, as Bgaas
publicas:
(c Artigo 4 11.",8 hico. Dizem-se Bguas p6blicas :
1." As dos rios, rias, canais, Iagdas, ou de quaisquer
correntes navegiveis ; 2.quaisquer nascentes, depbsitos, ou correntes de agua de uso cornurn,.
Nso se dava nesse projecto a definigiio de cwsas
peiblieas e cousas particulares, tendo sido na sess5o da
comisszo reri~orade 7 de dezemliro de 1860 que o
risconde de Seabra leu a nova redacgso do titulo 2."
do livro 1." da 2."arte,
em que havia as seguintea
disposigfies :
(<Ascousas em relae5o i s pessoas a quem pertencem s l o de dominio priblico, ou de dominio privado.
.SSo de domiaio phblico as que pertencem ao
Estado ou naggo, e de dominio pnvado as que pertencem a pessoas singulares ou colectivas, ou a
pessoas morais.
<AS cousas publicas podem pertetleer ao Esgado
em plena propriedade, ou somente em sua propriedade, se o seu uso B permitido aos cidadlaos.
CA designagtio de quais sejam as causas publicas,
quer da primeira quer da segunda espkie, pertence
i lei politica e administrativa; mas as disposi@es
dbste c6digo acbrca da aquisig30, fruig'lo, conserva~io
e transmissgo das cousas, siio aplicaveis a toda a
espbcie de propriedade, salvo havendo disposigSo
expressa em contririou '.
1

Veja-se as Betas, p@na 77.
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Declarando o projecto que eram p6blicas as correntes navegiveis e quaisquer nascentes, depdsitos ou
corredes de apua de us0 comum, v&-seqpe, nor'ntender do autor do projecto, essas hguas pertenciam em
propriedade ao Estado e que o seu uso era permitido
aos cidadaos.
Que conceit0 formava, porkrn, o visconde de Seabra
da express20 uso comum 9 Quais eram as nascentes,
depdsitos ou correntes sbbre que havia &ste uso?
Seriam apenas aqueles de que podiam aproveitar-se
todos os cidadios, ou tambbm aqueles que s6 podiam
ser utilizados pelos propriethrios marginais, ou pelos
habitantes duma determinada circunscriqiio territorial ?
A comks3o revisora, ao examinar o artigo 417."
do projecto, em que se determinava que a 0 direito de
pesca perlenceri exclusivamente aos proprietirios dos
predios margiriais nos tractos de Agua fronteiros dos
rios ou de quaisquer correntes e depdsitos de aguas,
que niio forem p~iblicas~,
hzvia deliberado, respondendo negativamente a pergunta formulada por Jose
Juiio -se em qualquer das hip6teses do artigo 411."
o direito de pesca devia pertencer aos donos dos
prhdios confinantes -, que esse artigo losse substituido pelo seguinte: a 0 direito de pesca nas correntes
e depdsitos de aguas n2o plibiicas, rnas usufruidas
por diferentes pessoas, pertence exclusivarnente aos
proprietaries dos predios marginais)).
E em relacgo ao 8 5." do mesmo artigo. em que se
dispunha que ((seos rios, ou correntes niio navegaveis,
se tornarem navegaveis por convenibncia publica, n2o
sera o govern0 obrigado a indemnizac20 alguma pela
cessa~iiodo direito privative da pesca, neste artigo
declaradon, votou-se : c# 1." que Bste devia ser aplicave1 a aguas cuja natureza era pliblica, mas cujo uso

5

B concedido a particulares; 2.3que neste caso n2o
haver$ indemnizaq%oa '.
Destas deliberaqoes resrhta de modo inifudivel qae
as aguas das correntes nlao navegaveis, c40 uso era
concedido aos proprietirios dos predios por essas
correntes banhados ou abravessados, nso se incluiam
no ariigo 411.' do projecto, niio sendo conseguintemente bsse uso considerado comnm, mas que essas
currentes podiam ter, apesar do direito atribuido a
ksses proprieFrios, a natureza de pliblicas, pertencendo a sua propriedade ao Estado. Declaravam-se
essas aguas nao plihlicas, por niio ser facultado o seu
uso a lodos.
No 5 2." do citado arligo 417." dispunha-se que
((se OS terrenas marginais pertencerem aos municipios,
pertencera Bste direito (o de pesca) exclusivarnente
aos seus vizinhas),. A comissgo revisora resohen
suprimi-10, sendo ccvencida a liberdade da pesca na
hipdtese do mesmo 5, isto 6, nas iguas que correm
ou estgo estagnadas dentro de terrenos rnunicipaisu '.
Tendo em atenqiio o que se havia votado achrca do
artigo 417.", parece que as aguas a que o $ 2." do
mesmo arligo respeitava eram, pelo facto de correrem
ou estarem estagnadas dentro de tertenos mnnicipais,
de uso comum, no sentido do n." 2.' do '$ hnico do
artigo 411.", embora nio fossem publicas nos traclos
fronteiros dos predios particulares. Corn efeito, s6
nesles tractos o direito de pesca perlencia exclusivamehte aos proprietkios dos prkd~osatravessados ou
banhados por quaisquer rios, correntes e dep6sitos
de amas. aue ngo forem publicas, exercendo cada
um &S donis dksses p r k d ~ ~se
s , forem diversos, s seu

direito de pesca ate o meio do correspondente tracto
da agua, se outra consa n i o acordarem, nos termos
do 2."0
eitado artigo 4 1 7 . V e s d e que, porbm,
Bsses rios, depcisitos e correntes cxistiam ou corriam em terrenos municipais, havia a liberdade de
pesca.
A natureza juridica das iguas parece que ficava
dependente d a natureza dqs terrenos onde corriam
ou eram detidas, podendo o mesmo rio ou corrente
ser pliblico ou n&o, conforme esses terrenos. Se em
determinados tractos do rio, corrente ou dep6sito
havia o direito exclusivo de usar da agua, esta era
nso publica; se a ,igua era de uso cornum, considerava-se publica. E assim que, ao estatuir-se que o
direito de pesca era facultado a todos nas iguas
exisrentes em terrenos municipais, se presupunha
sem duvida que estes terrenos eram de uso pfiblico
ou comum, fazendo depender da natureza do terreno
a natureza d a agua.
Em sessso da cornissao revisora de 10 de dezembro
de 1860, o autor do project0 primitivo apresentou
uma nova redac~iiod a sec~iiorelativa & pesca em
confcrrmidade com as idbas vencidas, em que as aguas
publicas e particulares eram assim &terminadas:
ccDizem-se aguas publicas, para o s o l N i t o efeito:
4." As .aguas dos rios, rias, canais, 'lag!as
ou de
quaisquer correntes navegaveis; 2."ua1squer
nascentes, dep6sitos 011 correntes de i g u a niio navegiveis,
rnas que lorem destinadas ao uso comuin on nfio forem
do dominio particular.
([Silo do dominio privado: 1.' As aguas que nascem em terrenos particulares e enquanto por eles
decorrem; 2,"s
iguas que procedem de ouiros
predios e atravessam terrenos particulares, n8o
sendo as ditas aguas capazes de lransportar no

seu curso ordinario alguma espheie de barcos de.
transportem '.
Vb-se destas dis~osic8esque, em relaqSo ao direito
de pesca, a natur'eza-juridca d'as Lguas que nOo
fossem navegaveis ou flutuiveis ou de uso c o m m se
determinava pela natureza dos prbdios onde brotavam
au
- - Dor onde corriam, havendo nascentes, depbsitos ou
corfentes nil0 navegaveis que, embora ~ 3 0fsssem
destinadas ao uso comum, n8o eram do dorpinio
particular, sendo hste sem d6vida o motivo por que
se dizia ((que n8o forem destinadas ao uso comum ola
n& form do dominto particulars.
Havendo cousas pfiblicas que pertenciam ao Estado
em plena propriedade, ou s o m l e em sua propriedade,
se o seu uso C permitid0 aos czdadaos, e neo se declarando se s6 eram publicas, neste sentido, a s cousas
cujo uso era permitido a todos OS cidadsos, ou se
tambBm d eram aquelas cujo uso apenas fosse facultado aos cidadsos que estivessem em delerminadas
condi@ies, como os que possuiam pr6dios que ertlm
atravessados ou banhados por correntes n60 naveg.5veis, v&-se que :
a) N ~ podia
I conduir-se, do facto de se atribuir a
determinadarr,pessoas o direito de uso exclusivo de
certas a e u : ~ que estas niio tivessem a natureza de
phblicas:no sentido de pertencerem em sua pr~priedade ao Estado ;
6) Que nas correntes ou depdsitos em que, relativameute a determinados tractos, se atribuia o direito
exclusivo as agr~asaos proprietiirios de prhdios particulares, outros tractos havia, os que cunfinavam com
terfenos plibiicos ou de us0 cornum, em que essas
aguas se consideravam publicas ;

declaraeHo da cornissao revisora de que o artigo 417."
5." respeitava a Qguas cuja natweza k pziblica, mas
euio usn concedido a particdares, que as correntes de
Cgua n i o navegi~eisse podiam atribuir em propriedade ao Estado. Esta doutrina s6 poderia aplicar-se,
porbrn; as correntes que tivessem origem e curso
natural, como mais adiante veremos, e como resulta
da disposi~Botransit6ria consignada no artigo 462."
do projecto.
c) Das fontes e nascentes, em rela~aoi s quais se
determinava que o d 6 w do prbdio onde as houvesse
podia servir-se delas livremente, dando-lhes portanto
o destino que jolgasse mais coaveniente. Em r e l a ~ i o
a estas Bguas, o sistema qoe se seguia no projecto
era o de que elas pertenciam em propriedade ao dbno
do prkdio onde brotavam, sendo a sua livre disposi@o
limi tada apenas pelo direi to que algum terceiro tivesse
adquirido por justo titulo (artigo 468.") e pelo direito
dos habitantes de qualquer povoa~aoou casal de se
abastecerem dessas Qguas (artigo 471."). 0 mesmo
principio se seguia ackrca
d ) Das &pas pluviais, deelarando-se que as que
caiem directamente s6bt.e qualquer predio rustic0 ou
urbano podiam ser lirremente ocupadas e usufruidas
yelos donos dos ditos prhdios (artigo 480.3. Quanto
8s iguas pluviais das torrentes ou enxurros, seguia-se
o principio de que as que corriam por terrenos,
estradas ou ruas pliblieas podiam ser ocupadas n a
I sua passagem por qualquer proprietirio confinante
I (artigo 479.3, donde se conclue F e , correndo por
1 terreno particular, podiam ser livremente ocupadas
pelo respactivo proprietario.
:
Quanto ao leito das correntes, n5o se determinava
a quem pertencia a sua prnpriedade, mas prescrev~nrln-CPn11p (artion 2bfiQO\
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a r n r r ~ n t em n h r

seu curso, os donos dos pridios invadidos adquirem
direito ao terreno, que ocupava o Qlveo antigo, cada
um em propore"ao do terreno inundadom, e n%o se
fazendo distin~laoentre correntes navegbveis e n5o
na~egiveis~~parece
dever-se concluir que, no sistema
do projecto, o direito an Qlveo das correntes niia navegiveis nLo pertencia aos proprietirios marginais.

11. Classifica@o das aguas aa proposta de Alexmdre Herculano e modifica@es que neda fez a cowbissSio
reuisora. Na proposta que sbbre a matkria dss bguas
foi apresentada por Alexandre Herculano B comiss50
revisora em sessso de 12 de dezembro de 1860 ',
havia: 1 ) aguas de uso priblico; 2) Bgnas de uso
comum. A determinaCS0 e regime dessas agnas
assentapam nas seguintes bases :
i) Aquas de uso publico. Entravarn nesta categoria: a) as Aguas salgadas das costas, enseadas, baias,
fozes, rias e esteiros (artigo 1.O), sendo do dominio
pliblico o seu leito, ue abrangia toda a superficie
que- chegassem a co rir constantemente as marks
ordiniirias (artigo 3."); b) as correntes de igua. doce
navegaveis e flu tuhveis, intendendo-se por corrente
navegkvel a que durante o decurso inteiro do arm
era acomodada B navegaC50 de barcos de qualquer
fhrrna, constru@o e dimensso, e par correete flutuavel
aquela por onde estivesse efectivamente em costume,
no acto da promulga~ilodo c6dlgo civil, fazer derivar
objectos flutuantes, durante o decurso do ano inteiro,
corn fins comerciais (artigo 4.O e unico), sendo do
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1 Veja-se as Actas, p g n a 82. A proposta vem nelas transcrita de
paginas 132 a 139, e pelo dr. Assis Teixeira, Das correntss nclo ?mu@a 349.
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dominio pGblico OS seus leitos ou Ilvees; ou por~;io
de superficie que a corrente cobre sem trasbordar para
o solo natural e ordinariamente enxuto (artigo 5.').
2) Aquas de uso comum. Eram assim consideradas
todas as aguas pluviais e nativas, que nBa constituissem efectivatnente uma corrente navegbvel e flutuivel
(artigo 6."). Nesta fhmula compreendiam-se todas
as aguas, fazendo-se todavia expressa referbncia:
4) aos a h e n t e s das correntes navegaveis e flutuaveis
(artigo 17.') ; 2) aos lagos naturais de agua doce,
circundados de predios particulares ou de predios
particulares e terrenos incultos pliblicos, rnunicipais
ou paroquiais (artigo 20.9; 3) &S Bguas nativas que
brotarem esponthneamente a superfiie de qualquer
prbdio, (artigo 25.");4) as aguas procedidas de nascentes abertas artificialmente (artigo 27.7.
Quanto ao regime das bguas de uso comum, o
principio formulado na proposta era que o d6no de
qualquer pregiio rtistico ou urba~lopodia dispor livremenbe para uso do seu prkdio de quaisquer Aguas
que por qualquer aodo panetrassem na superfieie do
dito predio ou nele brotassern (artigo 7."). Relativamente &S correntes que passem entre dois ou i a i s
prhdios, OS d6nos dQtes poderiam desviar para o seu
terreno a por~iiod a corrente que lhes conviesse, se a
&gua fosse sobeja, nZo traspassando nenhuma quantidade dela para outro prkdio; n2o sendo sobeja, cada
um deles teria direito a metade da agua transeunte,
sendo da competbncia das cbmaras municipais prover
ao mod0 de verificar e assegurar a igual partilha das
aguas entre OS vizinhos (artigo 4 0 . 9 4."). No caso
de o extrkmo de um prkdio marginal ser superior, em
rela@o B corrente, ao predio fronteiro, poderia o dbno
do primeiro derivar toda a agua de que carecesse sem
aten@o i s conveuihcias do segundo, salvo se essa

por@o produzisse remanescentes gue viessem sair ao
alveo, hip6tese em que a ehmara municipal o podia
obrigar a restringir-se & porgio necesshria na deriva020 da bgua, restrig50 que n8o tinba logar quando a
deriva~loso fizesse para motor de qualque~engenho
ou maquina, caso em qoe 96 era obrigado a deixar
sair' as iguas para o hlveo no ponto mais ele~ado
possivel (artigo 10.', '$5 4." e 5.").
0 uso das Qguas nativas que brotassem espont&
neamente n"a podia transferir-se no todo ou em parte
por via de ~ontrato,e as que naturalmente corressem
de urn pridio para outro n%o poderiam ser artificialmente derivacfas para terceiro predio, sem anuencia
do segundo (artigos 25."e 26.").
0 uso das Bguas procedidas Be nascentes abertas
artificialmente podia alhear-se e adquirir-se por toda
a espkie de contrato oneroso ou grathito, mas em
nmhum prkdio podia ser imposta a servidgo de aqueduto sem consentimento do sen d6n0, para se realizar
qualquer contrato ackrca de Qguas(artigos 27.' e 28.')).
0 leito ou hlveo das torrentes ou correntes de uso
comum formava parte integrante dos prbdios particulares por elas atravessados, e, sendo OS prkdios
marginais, pertencia aos mesmos pr8dios, integrando-se em cada um o tracto do leito ou blveo
compreendido enkre a linha marginal e a linha media
do talecleg, terminando superior e inferior~ente, em
relaqgo ao curso da corrente, por duas linhas caifido
perpendicularmente da extremidade da linha marginal do predio s6bre a linha media do talweg (arligos
14." e 12.9.
Quando a margem da corrente de uso comum pertencesse por urn ou ambos OS lados a terrenos incultos pliblicos, municipais ou paroquiais, era licito a
todos tirar em qualquer espkcie de vasilha a quanti-

dade de &gua de que eareeessem, ou aplicarem, no
pr6prio leito ou Alveo, a agua eorrente aos usos ordinirios da vida. A todos era licito colher quaisquer
plantas que reputassem liteis e apropriar OS animais
aquaticos nfo s6 nas Bguas fronteiras aos referidos
terrenos, mas nas que o forem de prBdios particulares,
desde que, seguindo o alveo, niio penetrassem neles
sem lieenpa do dbno, e nTo perturbassern o uso legal
das aguas (artigos 14.O a 46.").
Do extrato que acabamos de fazer vbse que, relativamente i s aguas de us0 comum, se admitia n8e s6
o d'ireito de uso exclusivo dos proprietaries dos pr6dios em que essas aguas brotavam, corriay ou se
achavam represadas, mas que, em ~ela@oa algurnas
dessas aguas, as que procedessem de fontes abertas
artifieialmente, se admtlia ate o direito de livre disposiczo, n8o podendo apenas ser imposta a servidiio
de aqueduto para a eonduelao dessas aguas, cedidas por
contrato, para fora do predio onde brotavam. E dbvio,
pois, que a expressgo uso cornurn se ligava um sentido
que a linguagem juridica niio comporlava, e, resolvendo a comissfio revisora que se eompletassem OS
artigos 1." e 6." da proposta com as defini~aesde uso
pliblico e usa comum, Alexandre Herculano formulou
todavia as seguintes, que foram apresentadas e aprovadas em sessiio de 27 de novembro de 1861 :
((SIo de uso prjblico as cousas naturais ou arf.ificiaes apropriadas ou produzidas pelo Estado, e mantidas debaixo da sua administra~go,das quais e lieito
a todos, individual OII colectivamente, utilizar-se com
as restri~besimpostas pelos regulamentos administrativos.
nSBo de us0 comum as cousas uteis e nio apropriadas de que a todos e a cada urn B licito tirar

proveito, guardados os regulamentos administrativosa '.
Por estas defini~iies, as cousas de us0 p6blico
estavam apropriadas pelo Estado e mantidas debaixo
da sua administra~50;as cousas de uso eomum n8o
~ s t a v a m apropriadas,
'
e o Estado n8o as mantinha
sob a sua administraefo. Nos regulamentos administrativos apenas se determinava, em rela@o a essas
cousas e do mesmo mod0 que em relacgo as de uso
pliblieo, como se podia tirar proveito delas.,
As cousas eomuns n8o estavam apropriadas, nem
eolectivamente nem individualmente, pois que, dizen-do-se que eram cousas zilcis n& apropriadas, excluia-se
qualquer forma de apropria~80. Esra era possivel,
tendo caraeter colectivo; a individual n'io podia
dar-se, porque o uso eomum a todos e a cada um
era incompativel com esta forma de apropria@o.
Nos moldes da defini~iiodas cousas de uso eomum
cabe a no@o da res conamunis do direilo romano, a
qoe o cddigo civil franebs se refer? no artigo 714.",
deelarando que ~ b cousas
6
que n8o pertencem a ningubm e cujo uso e comum a todos. 0 s regulamentos
policiais determinam o modo de as gosar)).
Sendo esta a n o ~ I ode cousas de uso eomum formulada por Alexandre Herculano, B cibvio que as
aguas de. uso comum nso estavarn nem no dominio
publico, nem no dominio comum. Ngo podiam eonfundir-se de mod0 algum com as cousas gue, estando
no gbso direct0 de todos OS cidadaos ou dos individuos de determinada eireunscri~io, pertencem ,em
pro pried ade ao Estado ou a corpora~aes publieas,
cornpreendendo nestas as autarquias locais.
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As defini~tiesde cousas de uso p6blico e de uso
eonium foram, como ja notamos, aprovadas pela
eomissao revisora, que apenas a s alterou fundamentalmente n a sessiio de 23 de maio de 1864
Por
elas se orientou n a anilise d a proposta de Alexandre
Herculano.
Por esta proposta, pois, apenas se podiam considerar apropriadas a s aguas pliblicas. Todaa a s outras
eram do uso comom de todos e de cada urn. Via-se
nas respectivas cmrentes, nascentw ou dephsitos, n&o
um volume de iguas sujeito a um determinado regime,
eomo nas aguas publieas, mas a Bgua em eonstante
desloca@o, a aqua profluem.
Dava-se todavia destino a'esta Agua, em harmonia
principalmente com a natureza dos terrenos por ela
banbados ou atravessados, podendo dizer-se que, em
principin, s6 era de uso comum a agua que brotava,
corria ou estava depositada em terrenos de uso
pliblico ou comum. A Qgua das correntes que
banhavam ou atravessavam predios particulares era
de uso exclusivo dos respectivos proprietarios no
tracto do leito fronteiro a Qsses predios. A teoria
do uso comum ni%o justificava o direito atribuido a
ksses proprietarios. Muito menos se podia justificar,
em face dessa tearia, o direito dos proprietarios dos
prhdios onde houvesse nascentes, e designadamente
nascentes que houvessem sido exploradas. Quanto a
estas, nso havia apenas o direito de uso, exclusivo,
mas o de livre disposi@o. Pareee, pois, que, em
relag%o a estas naseentes, a proposta admitia, sem
todavia o declarar expressamente e estabeleeendo ate
um principio contrario, o direilo de propriedade.
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A teoria de Alexandre Herculano foi impugnada
n a comisslo revisora pelo que respeita Bs fontes on
nascentes, havendo alguns membros que sustentavam
o direito de propriedade sbbre a s Qguas nativas em
predios particulares.
A primeira allera~iioque se fez; em s e s s a de 25
de marco de 1861, foi a seguinte:
CO ddno de qualquer predio rhstico ou urbano
pode dispor livremente pma uso seu on do seu prkdio
das 6guas pluviais e nativas que par qualquer mod0
cheguem a superficie do dito pr6dio ou nele brotem
natural ou artificialmentea '.
Por esta doutrina, parece que a comisslo revisora
restringia ainda maisdo que ii proposta de Alexandre
Hereulano o direiio dos proprietbrios dos predios onde
houvesse fontes e nascentes. Quer estas fossem naturais, quer artificiais, OS donos dos predios s6 podiam
servir-se livremente dessas bguas para us0 seu ou do
seu predio. A conseqhbncia era que Bles niio podiam
transferir o direito a essas aguas, quer por tirulo
gratuito, quer por titulo oneroso. Desde que se d6sse
tal transferhncia, deixariam de usar d?s Qguas,e s6
Bste uso lhes era facultado, embora sem restri~fies.
Em s e s g o de 27 de novembro d e 1861 propds
JosC J6lio a seguinte altera~iioao artigo 25.':
a 0 uso das aguas nativas que brotarem espon6Aneamente B superficie de qualquer prbdio, e das proeed~dasde nascentes abertas artificialmente e o h
pluviais reunidas em depGsitos, podera transferir-se
no todo on em parteu.
Na discussiio sdbre esta proposta, Martens Ferrso
alvitrou uque n8o fosse garantida a propriedade das

aguas nativas, mas qtie fosse parantido o seu uso e
a faculdade de dispor diie, assim como desejava que
no uso das Qguas comuns cada urn pudesse dispor
lirremcnte da p o r ~ l oque ltie tivesse sido atribuida,
e bem assim que houvesse uma curta prescrieao dos.
prCdios inferiores corn rela~iioaos sobejos das aguas
dos pr6dios superioresu '.
Continuando a discussso sdbre o artigo 25." da
proposta na .sessSo de 2 de dezembro, este artigo nso
foi aprovado, sendo aprovado como substitui~aoo
arligo 468." do projecto primi tivo, ,com a seguinte
redac~ao:KO d6no do predio em que houver alguma
fonte ou nascente de agua pode servir-se dela e
dispor do seu uso livrementeu, ficando portanto prejudicada a proposta de Jose Julis ?.
Na sess2o de 4 de dezembro ainda foi discutido
o assunto, apresen tando Alexandre Herculano a
seguinte proposta :
aProponho que o principio donde deriva o que s e
venceu acerca do artig<)23." da substitui~iiorelaliva
k aguas espontaneas bscidas em predios particulares, se aplique as aguas espontkneas que brotem em
terrenos par<quiais, municipais ou do Estado, reconsiderando-se o que se aehava anteriormente vencido,
e pondo-se em harmonia todas as disposi,$es do
codigo sbbre o mesmo assuntors.
Silvrt Ferrrio, qne nao haviaassistido a antecedente
sessfio, declarou que rotava pela propriedade das
aguas; Gil declarou que votava pela disposi~iiodo
artigo 25." da proposta de Alexandre Herculano.
Este declarou uque relirava a proposta, querendo
contudo que ela ficasse consignada na acta como

declara~fiodo seu voto, dizendo t a m k m OS srs. Perrer
e Marreca que aderiram a mesma declara~aode votou.
Seabra fez entao csua a proposta enquanto pede
que se ponha em harmonia o artigo 6." da proposta
do sr. Herculano corn o que M venceu em substitui@o
do artigo 25." da mesma proposta,~.
Esta proposta foi aprovada, dsclarando Jose Jlrllio
que votava contra, .par estar persuadido de que a
vota~iloentre OS dois artigos n%o estava em desarmoniau l.
Em sessfio de 2 5 de janeiro de 1864 discutiu-se a
paste da proposta de Alexandre Herculano que Seabra
havia mantido, relativa a combinago do artigd25.O
da proposta, alterado pela comiss%o, corn o arrtgo 6."
Resolveu-se que Qte artigo ficasse red~gido pelo
mod0 seguinte :
.As correntes nHo navegaveis nem flutuaveis, que
nao constikuem propriedade particular, sso de uso
comqmx 2.
VG-se, pois, que a comissgo revisora modificov fundamentalmente a proposta de Alexandre Herculano
s6bre a classificaeiio das Qguas, admitindo aguas
particulares.
A no650 de cousas comuns dada por Alexandre
Herculano, que a cornissao revisora havia aceitado,
foi tambern alterada fundamentalmente.
A determinaeiio das aguas comuns e a defini@o
da sua natureza estudMas hemos quando tratarmos
da classifica~iiodas aguas no c6digo civil, referindonos, sempre que isso se torne necesdrio, ao projecto
primilivo e a proposta de Alexandre Herculano, que
ficamos conhecendo nos seus pantos fundamentais.
1

3

Actaa, figina 170.
Aotaa, pigin&429.

12. Principios em que assenta a classi@~ilo das
de dezem-

dguns no cddigo civil e no decrelo a." 8 de 1

bro de 1892. As alteraq?oes que a comiss~orevisora
fez nas definiraes de cousas ptiblieas, comuns e particulares eonsisliram principalmenle: a) em se atribuir a propriedade das cousas pliblieas nlo s6 ao
Estado, mas tambCm &S corporaqaes ptiblicas, caraeterizando-se assim estas cousas rinicamente pelo seu
destino - ser iicito a lodos utilizar-se delas; 6) em
se declarar que as cousas comuns niio estavam tndzvidualmtrale apropriadas, querendo-se assim significar
sem duvida que o estavam colectivamente, do mesmo
modo que as cousas piblicas; c) em se restringir o
uso das cousas comuns aos individuos duma certa
circunscriqao admiriistrativa ou aos membros duma
eorporaq8o pliblica. Abandonou-se portanto a idba
de que as cousas comuns nso estavam apropriadas e
todos delas se podiam utilizar, admitindo-se, ao lado
do dominio priblico, urn dominio comum, mais limitado
do que aquele, mas da mesma natureza juridiea.
Tanto sbbre as cousas do dominio p6blieo como sbbre
as do dorninio comum nio h6 o direito de livre
disposiqso, sendo destinadas ao uso de todos, dos
indrviduos duma determinada circunscriqzo territorial
ou dos membros duma corporaqiio priblica. Pertencem essas cousas, para me serair da linguagem que,
em relac20 as eousas publicas, usou o autor do
o6digo civil, sdmente em sua propriedade ao Estado
ou corpora~ijesp~iblrcas,sendo o seu uso permitido
aos cidadaos.
Achando-se apropriadas tanto as cousas ptiblicas
como as comuns, vejamos a quem pertencem, referindo-nos especialmente as iguas.

Quanto B propriedade das cousas phblicas, nenhuma d6vida h i em que esta fanto pode pertencer
ao Estado ou a um ~stabelecimentoptiblico, como Bs
autarquias locais. E o c6d1go que expressamenle o
declara, dizendo (artigo 380.") que as cousas p6blicas
s80 aproprladas ou produzidas pelo Estada ou corporacbes piblieas. E' assim que tanto se consideram
piblicas as estradas, pontes e viadntos, construidos *e
mantidos a expensas publicas ou do Estado, como OS
construidos ou mantidos a expensas munieipais ou
paroquiais (artigo 380." n." 1."). '
Nao podem, pois, distinguir-se as fontes phblicas
(artigo 380." n.9.O) das fontes comuns (artigo 381."
n." 2."),por haverem sido constroidas, como ja virnos
eserito, a expensas do Estado on das autarquias
locais. Estas podem consttuir fontes destinadas ao
uso publico; e, desde que o sejam, tais fontes s%o
cousas publicas e n'io comuns, como resulta de mod0
iniludivel do disposto no artigo 380.' Nao h a duvida,
porem, de que pode haver fontes comuns, isto Q,
fontes cujo uso s 6 seja facultado aos tlabitantes de
uma dctcrminada circunscn~%oadministrativa, e nao
se nos afigura d~ficila determina680 destas font&
0 uso da fonte estara prineipalmente dependente d s
natureza do terreno em que ela seja consfruida oa
se encontre. Se o terreno Q de uso comum, de uso
comum se derera considerar a fonte; se o terreno B
ptiblico, pibliea s e r i a fonte. Duma fonte que seja
construida num eaminho publico municipal tiu parocfuial sem dbvida alguma se podem util~zar,para a
satisfa650 das neeessidades a que e destinada, todos
os indlviduos. Nio sucedera o mesmo, se essa fonte
existir em terreno de logradouro comum. UBste terreno
s6 podergo utilizar-se, e portanto da fonte nete existente, os individuos duma hterrninada cErcunscfi@io.
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0 p~incipiode que as aguas teem a natureza d o
terreno onde brotam, correm, ou se acham estagnadas, tem aqui aplicap50.
Ha &pas publicas pois, que, em nosso parecer,
podem perteneer tanto ao Estado como as autarquias.
locais, sendo pelo seu destino que se distinguem das
comuns, e determinando-se bsse desrino, em r e l a ~ g o
a certas Bguas, prinoipalmente pela natureza do
logar onde exisiem.
E a quem pertenceri a propriedade das iguas
comuns l
Em principio, tem-se afirmado na nossa jurisprudbncia que a s eousas comuns perlencem em propriedade i s respeetivas autarquias loeais. Desviando-se,
porkm, dkste principio, temos \;isto sustentar que a s
eorrentes n2io navegaveis nem fluluaveis, que o c6digo
civil (artigo 381.Q.O 2.') e o decreto n . 9 de 1 de
dezembro de 1892 (artigo 2.') cons~deramcomuns,
pertencem em propriedade aos donos dos pr6dios
por elas banhados ou atravessados.
Consideramos esta doutrina compleramenle inaceitivel.
Tanto o c6digo civil, como o decreto citado, atribuem aos donos dos prQdios marginais apenas o
direito de uso das aguas; nPo Ihe atribuem o direito
de propriedade. 0 direito de uso Q limitado pela
extensao e necessidades do prkdio, niio podendo o
proprietkio diste dar outro destino a s aguas. NQo
tem, pois, o direito de livre disposi~so,e e pela livre
disposipao que se caracteriza o direito de propriedade.
-4 atFibuigHo do direito de propriedade das Bguas
comuns aos proprietarios marginais seria ate uma
contradidio in adjecto. Sendo as correntes n20 navegiveis nem flutuiveis declarailas cotisas comuns, isto

significa, sem a minima sombra de dGvida, que n i o
estso indieidualrnente apropciadas. Se a propriedade
dessas aguas pertencesse, porhm, aos proprietlios
margi~ais, existiria essa apropriaeao. A corrente
cons~derar-seia fraccionada err] tantos tractos quantos fossem OS prkdios por ela alravessados ou b a n h a
dos, e adbre Bsses lractos dar-se ia a apropria~god a
i g u a que eventuttlmente decorresse.
Na propasta de Alexandre Herculano t! peta nog30
que kle dava de eousas comuns, a agua correnle
seria nullizrs, n3o estaria apropriada, e o direito de
uso atribuido aos proprletarios marginais nao representaria senao o direito d e apropria~ao dessa i g u a
corrente. Com a n o ~ s ode cousas comuns que s e
acha formulnda no chdigo, o direito dos proprietarios
marginais n8o pode ser assim explicado.
0 eddi,oo declara comuns as correntes de agua nao
navegavels nem flutuaveis. Para essas correntes
estabeiece-se portanto urn determinado regime juridico: nao eslso individualmente apropriadas e o sev uso B facultado aos ind~viduos duma determinada
circunscrigiio territorial. htento bste destino, n3o
estgo ind~\idualmente apropriadas, nem o podem.
estar. Essa apropriapao signi6caria o direito de livre
disposi~ao,e, dadu b l e direi to, deixariam essas correntes d e ter um uso cornam, n%o seriam cousas eomulis.
E verdade que, aplicando-se o principio formulado
no artigo 22x8." tendo-se em consideraq20 que o
Qlveo ou leilo das correntes n i o navegaveis nem
flutuaveis perlence aos donos dos predios por elrts
banhados ou atravessados, de que, Gomo no artigo
381.9." 3.' sse declara, formam parLe integrante,
parece poder afirmar-se que OS proprielarios marginais teem direito, por acessso, is aguas dessas correnres. Pondo porora de lado a incoerhncia, para.
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n50 dizer contradic80, de se considerar comum a
corrente e se declarar particular o leito ou alveo,
eomo se b t e n5n fosse uma das partes de qne fie
compae a corrente, quando se cons~dere,como efectivamente B considerada, urn todo aut6nom0, cumprenos notar que nao s6 o direito que aos proprietirios
marginais se atribue k, @as das correntes nso
navegaveis nem flutuaveis, como o criteria por que
se determina, no caso de nso serem sobejas a s
aguas, a porciio qlle pertence a cada predio, niio se
coadunarn de rnodo algum corn a teoria d a aeess2o.
Aos proprietarios devia pertencer toda a Bgua que
deeorte no tracto fronteiro, que d6le se consideraria
parle integranle, e nIo apenas a que se torne necessaria para o predio.
Sendo o direito dos proprietarios marginais limitado pelas necessidades da irrigaeiio dos respectivos
pred~os,nenhum direito teem as iguas sobejas.
S6bre hste ponto nenhuma d6vida pode levantar-se
em face das terminantes disposi~aesdos artigos 434.",
436." e 437." do cddigo civil, do artigo 5." do decreto
de 1 de dezembro de 1892 e do artigo 225." do
regulamento de 19 de dezembro do mesmo ano.
Nao estarao por ventura essas aguas apropriadas ?
NBO terBo elas a mesma natureza que as destinadas
para a irrigaego dos prtidios marginais?
Traia-se de uma cousa comum, e, sendo sssim,
parece que o regime juridico, para ela estabelecirlo,
e o mesrna. A diversidade de destinos que, de
harmonra corn bsse regime, se d6 As Bguas, de mod0
algum o altera. NBOdeixa a corrente de ser comum
pelo facto de o direito de pesca ser priblico ; n8o
deixa de o ser pelo facto de s6 OS donos dos predios
marginais se poderem aproveitar das bguas dessa
corrente, quando sejam necessarias para a irriga$io

dbsses prBdios; ngo se altera a sua natureza pela
concess30 que das Bguas sobejas se f a ~ apara fins
industriais ou agricolas~de pddios. que n8o sejam
rnarginais. Tudo isso apenas slgnifica que, havendo
um destino determinado que caracteriza as correntes
nPo naregAveis nem fluiuaveis, e qoe 8,sem dlivida
alguma, a irrigacao dos predios marginais, se pode
dar a essas correntes ou respectivas hguas outro
desiino, n%o se prejudicando o direito dos proprietk
rios dbsses predios.
Sendo assim, para se determinar a quem pertence
a propriedade das corretltes n2o navegaveis nem
flutuaqeis, deve atender-se aos principios que na lei
se achem formulados quanto ao direito de dar a
essas Qguas urn determinado destiao, atribuindo o
seu uso aos proprietarios marginais, dando-lhes aplica@o para outros fins agricolas ou para fins industriais, regulando o uso dos proprietarios marginais e
tixando as condi~aesem que as aguas podergo ser
aplicadas para outros fins, tendo ingerdncia directa
no regime das correntes, etc.
Posto assirn o problema, a sua solu~iioatigura-se
nos facilima : a propriedade das eorrentes n8o navegiveis nem fluiuaveis pertence ao EstadoE decisivo a Plste respcito o argument0 deduzido
do artigo 5."
unico do decreto de 4 de dezembro,
o qual foi publicado no uso duma autorizac20 legislativa e tem portanto f o r ~ ade lei. Dedara-se lla
cibada disposicao: uNas correntes de iguas de uso
comum, em que a Lgua for sobeja, podera ser permiGdo o emprego do excedente de Bgua para usos
gerais, industriais, agritcolas e de irrigaeiio, depois
de sakisfeitos OS direitos dos proprietarios marginais.
Esta concess$o sci serB Eeita pelo gov6rno depois de
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se provar por um inquerito a utilidade da derivat$io,
e que n5o serso prejudicados OS legitimos direitos dos
proprietirios confinantes, pelo modo indicado no regulamento, que faz parte dbste decreton.
Como veremos, a concess'20 de 6gua das correntes
n5o navegaveis nem flut'u6veis, que esta disposi@io
autoriza, tem a mesma naturefa que a concessiio de
igua das correntes navegiveis e flutuaveis, e o direito
que ao Estado se atribue de fazer essa concessio
revela-nos de modo iniludivel que a propriedade das
&guas dessas correntes nlo pertence As autarquias
locais das circunscriq6es territoriais que essas aguas
atravessam.
Se o direito de propr~edadedessas correntes perteacesse a estas autarquias, a elas competiria a
concessBo das 6guas sobejas.
Mas h5 mais.
Nos precisos termos do decreto de 1 de dezembro
de 1892, artigos 22." 23.", as eorrentes de agua de
uso comum fic;rm sujeibas ao que nesse decreto e no
reguiamento respectiro se disp6e ac6rca da regularizaqgo, conserva~lao, desobstrug80 e limpeza dns
respectivas margens, Alveos OM leitos, e acbrca do
uso e aproreitamento das iguas para a irrigap~oou
para fins agricolas ou indush-iais. Ora a execuq5o
deste decreto e respectivo regulamento pertence bs
circunsori~6eshidriulicas, a150 tendo as autarquias
locais a administra~iio e policia dessas correntes.
Usando das referidas disposi~ws,o regulamento de
49 de dezembro de 1892 dB at6 competkncia, no
artigo 222." A direc~Boda respectiva circunscripso
hidriulicn para a divisso de iguas de correntes n5o
navegiveis nem fluluhveis entre OS prbdios,fronteiros,
qaando OS respectivos proprietaries a requeiram, e
declara que essa divislao seri executada por ordem
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do director da cireunscri~iio,o que claramente nos
indica que a propriedade dessas aguas n8o pertence
as autarquias locais.

\

Poderb, porbm, aplicar-se o principio que estabelecemos para as correntes niio navegiveis nem
flutuiveis, a tadas as Qguasque se d e c l a r a ~comuns?
Desde jB respondemos, e sem hesitaq50, negativamente.
No relat6rio que precede o decreto n.' 1 de 1 de
dezembro de 1892 diz-se no capitulo 8." rel$ivo B
organizaqiio dos serviqos hidraulicos e do respectivo
pessoal, o seguinte: ~Pareceria ainda que seria
muito conveniente separar as correntes de igua D50
navegbveis nem flutuaveis em duas subdivisijes, a
saber : correntes continuas e correntes descontinuas,
segundo nelas a lgua corre em todo o ano, ou s6
durante o period0 das chuvas, pois que as circunsbgncias em cada uma destas subdivisaes siio varias,
e variaveis tambem deveriam ser OS preceitos apliciveis a cada uma. 0 cddigo civil, por&m,n80 considera
esta distin~io;todas sPo correntes n8o navegaveis
nem flutuiveis, o c6digo 6 a lei estabelecida e uma
altera@o desta ordem iria influir em toda a legislaigio
correspondentes.
NBo deixara de considerar extraorctin6ria esta
passagem, quem vir qne o c6digo regula, em subsecq6es distintas, as correntes n80 navegiveis nem
flutuAveis e as Qguas pluviais, referindo-se, quanto
a estas, tanto i s que caem directamente s6bre qualquer prkdio rustic0 ou urbnno (artigo 454.3, como As
que formam torrentes ou emurros (artigo 453.'). Para
estas hguas estabeleceram-se principios diversos dos
que se estabeleceram para as correntes niio navegiveis nem flutubeis.
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K:io 8, por6m, o caracter perene ou nso perene
das correntes, que tanta importgncia teve no direib
roman0 e que no nosso antigo direito era ainda
tornado em consideraq80, que para a determinaq50
do regime das agoas comuns suscita mais dificuldades. H I aguas comuns que julgamos n3o deverem
considerar-se reguladas pelo decreto de 1 de dezembro
de 1892 e regulamento de 19 de dezembro do mesmo
ano, em que alias algumas disposiq6es existem que
respeitam a Sguas que, segundo as disposiqBes do
d d i g o civil, que o decreto citado a50 alterou, se
devem considerar particulares ou concelhias ou paroquiais.
Na enumeraqso que faz das cousas comuns refere-se
o c6digo civil (art. 381.", n." 1.") i s correntes de Qgua
n60 navegaveis nem flutuaveis que, atravessando terrenos municipais ou paroquiais, ou pr8dios particulares,
v80 lanpr-se no mar em alguma corrente navegavel
ou flutu6ve1, aos lagos ou lagbas sitos em terrenos
municipais ou paroquiais, e aos reservat6rios, fontes
ou poqos construidos & custa dos concelhos e p a r 6
quias.
Definindo-se no c6digo as cousas particulares, nlao
se determinavam concretamente as aguas que assim
deviam ser consideradas. Determinados os caracleres
das cousas pliblicas e comuns e feita a enumeraq3o delas, embora exempliiicativamente, intenderia a comiss5o revisora que n2o devia enumerar as
cousas particulares, e portanto as aguas que nessa
categoria entravarn, partindo sem ditvida do principio de que eram particulares as aguas que, em
harmonia corn as disposiqloes relativas i determinaqlo
das bguas pliblicas e comuns, assim 1150 devessm
ser consideradas.
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Em harmonia com a substituicio que a comisslio
revisora fez ao principio formula,do na proposta .de
Alexandre Herculano: eTodas as Ageas pluviais e
nativas, que n8o constituem efectivamente uma corrente navegbvel ou flutuavel s8o do uso comum)), por;
a h s correntes n8o navegaveis nem flutuaveis, que
nlo wnstituem propriedade particular, sSo do us0
Comumn, havia correntes nfio navegbveis nem flutuaveis que eram particulares, sendo na sess8o de 2 3 de
maio de 1864 que se estabeleceu o crithrio para
distinguir a s correntes comuns das particulares,
alendendo-se para Bste efeito, n5o propriamente Q
natureza dos terrenos que as correntes banhavam ou
atravessavam, mas a circunstgncia de se irem lanqar
?a mar em alguma corrente navegavel ou flntuavel.
A natureza dos terrenos atendia-se para a determinaqBo dos lagos e lagbas que deviam considerar-se
comuns. Eram havidos como tais os lagos e lag6as
que estivessem sitos em terrenos municipais ou paroquiais, excluindo-se assim os que estivessem sitos
em pr8dios particulares. Trata-se evidentemente de
terrenos municipais ou paroquiais de uso comum,
sendo escusado notar que aos lagos ou lagdas sitos
em terrenos pertencentes aos municipios ou par6quias
sgbre OS quais 6stes tinham o direito de livre diipesi650, 1180 estanda no gbso comum, se aplicavam, em
harmonia corn o preceituado no artigo 382." 5 h i c o ,
OS mesmos. principi.0~ que aos prbdios particulares.
Notaremos ainda que, na enumera@o dos terrenos
atravessados ou banhados pelas correntes 1150 nave'gaveis nem flutuaveis, n8o se fazia referhncia aos
terrenos publicos, que tanto podem ser do Estado
como das autarquias loeais, e dai o ter-se discutido
como deveriam considerar-se as correntes yue alra-
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vessam ou banham Bsses terrenos '. Ora dos trabalhos da comiss6o revisora resulta, a nosso ver, o
motivo por que nso se especificaram Csses terrenos.
Sendo p6blico o terreno fronleiro B corrente, era
pdblico o direito de uso da igua. A circunstincia,
porhm, de, num determinado tracto, se cansiderar
publico o uso d a agua das correntes n8o navegiveis
nem flutuiveis, pode dizer-se que nenhuma influbncia
tinha s6bre o regime da corrente, quando esta atravessasse ou banhasse prCtlios particulares ou terrenos
municipais ou paroquiaia Se a agua nascia e corria
s6 em terreno publico, nTo podia deixar de se considerar pliblica, como publicos se deviam considerar os
lagos e lag6as sitos em terrenos publicos. A natureza
da agua deterrninava-se nestes casos pela naturexa
do terreno, salvos os direitos adquiridos que o c6digo
civil respeitou e de que mais tarde trataremos.
Caracterizando o c6digo as correntes comuns polo
facto de se irem l a n ~ a rno mar em alguma corrente
navegivel ou flutuavel, parece que eacluia da categoria dessas correntes its que se langassem directamente
no mar ou em alguma corrente n8o navegavcl nem
flutuavel. Considerando-se as correntes nao rlavegiveis nern flutuaveis como sendo de formaqio natural,
nlao cbmpreendendo,ncssas correntes as Bguas que,
por meio de aeudes, delas se derivavam, talvez se
atendesse a que pouca importbncia tinhah as correntes que iam lan~ar-se dirbctamente. no mar ou
numa corrente n5o navegivel ou flutuivel, n5o exigindo conseguintemente o interesse pirblico a sua
apropriaq~o colectiva para am adequado regime
dessas Bguas.
L
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No nosso antigo direit0 eram considerados publicos os rios caudais de que se formavam os rios
navegaveis. No c6digo civil consideravam-se comuns
as correntes ngo navegkveis nem flutuaveis de que se
formavam as navegliveis e flutuiveis. As correntes
que niio iam lanqar-se nestas, serlam publicas,
comuns ou particulares conforme a natureza dos
terrenos em que nascessem ou correasem naturat
mente. Caricter juridic0 aut6nomo s6 o tinham a s
correntes ou rios que fossem navegaveis e aqueles de
que Bstes se formavam.
o modo de ver da comissBo reviNBO seria
sora ?
Parece qoe sim, se atenderrnos a que ela considerava comuns as correntes n'ao navegiveis nem flutuiveis que nso fossem particulares, e a que estabeleceu
posteriormente o critbrio por que se deterrninavam as
correntes de us0 comum, devendo portanto intender-se
que todas as outras eram particulares.
A nossa jurisprudbncia. fundando-se em que era
exemplificativa a enumera@o do artigo 381.' e em
que nenhurna razTo havia para excluir das correntes
comuns as que se ianqassem directamente no mar ou
numa corrente ngo naveg'ivel nem flutuaveI, incluia
tambhm estas correntes nas iguas comuns.
L&-se a Bste respeito no relat6rio ja citado que
precede o decreto n." de 1 de dezembro de 1892:
uNa categoria d a s aguas comuns compreende o
c6digo as Correntes n8o navegiveis nem flutuiveis
que se v80 \ancar no mar em alguma corrente navegavel Ou flutuivel.
( ~ E s t aredacqgo parece um pouco conEusa, visto
que por ela ficariam fora da categoria das aguas
comuns todas as que se laqgassem directarnente no
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mar ou em outras correntes n8o navegaveis nem
flutuiveis, o que parece contrario a todos OS principios e ate a disposicaes posteriores do mesmo cddigo,
quando trata das iguas nSo navegaveis nem flutuC
seis, nas quais nlao faz distinq50 alguma.
((Quanta Bs aguas particulares, B de toda a necessidade e convenikncia saber em que ponto uma
nascente, provinda de pr6Jro particular, cujo d6no
pode dispor dela como Ihe convier, e que passa a
corrente nHo navegavel' nern flutuivel, deixa de ser
particular para tomar o caracter de comum; as disposi~aesda lei aplicaveis a um ou outro dos easos
sBo diferentes. Pareceu-nos, pois, de toda a convenibncia definir bern claramente as ~ o n d i ~ ~ ao esatiss
fazer para que uma agua ou corrente de agua seja
considerada publica, comum ou particular,).
Definidas as iguas p6blicas e comuns e concretamente detenninadas, desnecesshrio era enumerar as
Qguas particulares. Todas as aguas em que se niio
dessem OS caracteres das aguas p~iblicase comuns,
assim deviam ser consideradas. E na definiqso das
correntes n8o navegaveis nem flutuiveis, que entravam na categoria das iguas comuns, podia precisar-se o ponto em que essas correntes se tornavam
comuns.
Com o crithrio que seguru, nIo tendo em consideraciio o disposto no artigo 438." do c6digu civil, que
a l i b nlao foi modificado pelo decreto n . 9 de 1 de
dezembro, Bste decreto 60resolveu as d~ividasque o
c6digo civil suscitasse na matkria de classificaqlaodas
iguas e estabeleceu doutrina que consideramos inaceitivel, qyanto a natureza e regime das 6guas
comuns. E assim que h i aguas que, apesar -de
nelas se verificarem OS requiq:tos do artigo 2.",n5.o
podemos deixar de considerar p;~rticulares.

Declara-se neste artigo que sso comuns OS canais,
ralas e correntes de bgua niio navegQveis nem flutub
~ e i s ,que, atravessando terrenos pliblicos municipais
ou paroquiais, ou prBdios particulares, VHO lanqar-se
no mar ou em alguma outra corrente de Qgua pitblica
ou comum, os lagos, lagons ou pbntanos sitos em
terrenos municipais ou paroquiais, ou circundados
por diferentes prhdios parliculares, ou por terrenos
incultos pliblicos, municipais ou paroquiais; e OS
reservat6rios7 fontes e poeos construidos B. custa dos
concelhos ou parbquias. Diz-se no artigo 3." que sso
particulares as aguas que nascem num predio e por
6le decorrem, enquanto ngo ultrapassam os limites do
mesmo prhdio; ou que, ultrapassaiido ksses limites e
correndo por predios particulares, s5o consumidas
antes de se lancarem em algnma outra corrente
p6blica ou comum. Se, porSrm, se lanqarem em
alguma outra corrente pitblica ou comum, deixariio
de ser particulares apenas passem os limites do predio onde, nascem. E determina-se no linico dhste
artigo que s8o tambSrm particulares OS lagos ou
lagdas situados em um s6 prhdio particular, e por Ble
exclusivamente cercados, quando n5o sejam alimentados por algurna corrente de uso pitblieo ou
comum.
Nas correntes de Qgua n8o navegaveis nem flutubveis que se declaram comuns, parece que se pretendeu
incluir tanto as de formac50 natural comq as que siio
derivadas medianbe trabalho do homem. E assim que
se faz referBncia niio s6 a essas correntes, mas aos
canais e valas E no artigo 283." do regulamento
de 1 9 de dezembro de 1892 declara-se que seri
feita pelas direcq5es das circunscric6es hidrbulicas, a
requerimento dos interessados, a divisIo de qmis-
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qaer aguas corn destino & irrigaqgo provenientes de
deriva~aes.nascentes ou levadas, pelos pr6dios que
Aquelas Aguas tiverem direito.
Reconhecido o direito de livre disposiq~oem r e l a ~ a o
As nascentes, estas podem ser artificialmente derivadas do predio, n%o deixando a s suas iguas de ser
particulares, neste caso, no ponto em que saem do
pridio. Embora essas aguas se lancem em alguma
outra corrente piiblica ou comnm depois de atravessarem dlferentes prhdios particulares e at6 terrenos
publrcos, munlcipais ou paroquisis, conservam, emquanto n5o forem abandonadas ao seu leito natural,
a sus qualldade de aguas particulares. 0 proprietirio
dessas nascentes dispori assim livremente do seu uso,
como o artigo 444." do c6digo civil Ihe faculta.
Por o u t ~ olado, feitn uma deriva~iiode i g u a de
uma corrente phbl~caou comum, a re~peet~ira
levada
pode ir desaguar, e assim sucede ordinariamente,
eonduzindo a s aguas sobejas, na mesma corrente.
A levada tem o seu ponto de partrda e o seu termo
na corrente. Dcsde o ponto, porkm, em que a i g u a
B derivada, 1130 se tralava jA, segundo o c6digo crvil,
de uma corrente n8o navegavel nem flutuavel que
devesse ser considerada comum, aplicando-se-lhe as
disposlq6ee conslgnadas nos nrtigos 434.' e seguintes.
Dado rnesmo que essa levada conduzisse a s aguas
scbejas a uma corrente publica; desde que a deriva~ i odas iguas havia sido feita artificialmente, o
regime da levada niio era o mesmo que o da correnle em que ela tinha o seu inicio.
&is. Cotisidera o decreto comuns os lagos e
lagbas circundados por drferenres pr6dios particulares, sendo apenas particulares os lagos ou lagdas
siluados em um s6 predio, e por Qle exclusivamente
cercados.

E' para n6s indiscutivel que estes lagos ou lag6as
n'io podem cons~derar-se conruns no sentido que a
e.ta palavra se liga no artigo 381." do c6digo civil,
e q!ie deveria ser o m e m o no decreto citado.
Esses lagos n8o podem deixar de considerar-se
pertewentes aos predios por eles banhados, desde
que ngo sejam alimentado? por algurna correntade
uso publico ou comum. E assim que, se urn lago;
sito nun1 s6 predio, ficar, pelo facto da divisilo d&ste,
circundado por mais de um prhdio, n8o transitara da
,categoria de lago particular para a de lago que
esteja no uso cbmum, deixando de considerar-se
individualmente apropriado. Do mesmo modo, se
diferentes prhdios, que circundam urn lago, se conjuntarem e ficarem formando ,um s6 prbdio, niio
deveria considerar-se particular o lago que fosse
comum. A apropriaqIo individual ou colectiva dos
lagos ou lagdas, o estarem ou n%o no usa comum,
niio pode ficar depender~te do mero arbitcio dos
proprietirios dos prhdios que o circundam. A situa@o juridica dos lagos e lagbas, posta de lad0 a sua
qualidade de navegaveis, dependera da natureza dos
terrenos em que estiverem situados, sendo publicos,
comuns ou particulares, conforme Bsses terrenos
forem, no todo, ou em parte, pliblicos, comuns a u
particulal*es.
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Mostram-nos estas c o n ~ i d e r a ~ k ea sfalta de precis8o que houve na classiticaqIo das aguas que no
decreto de 1 de dezembro se fez. Consideram-se
por dsse decreto comuns aguas ue, sendo particulares, estlo indivisas, OJI que. em ora estejam divididas, se acbam situadas em mais de urn predio;
consideram-se tambhm comuns curses de agua qoe,
em face da legislaqiio vigente, n%o podem deixar de

B

considerar-se apropriados. Por outro lado, h a iguas
que, estando apropriadas por municipios ou pardquias, n5o podem nem develn considerar-se sujeitas
ao regime estabelecido no decreto de 1 de dezembro
e regulamento d e 19 do mesmq m&. Nao o devem
estarxe, de facto, nso o est'io. E assim que o regime
e policia dau levadas, que irriguem vkrios pr6dias
duma delerminada circunscrigBo territorial, niio 6 d a
compelbncia do Estado, mas das respectivas autarqaias locais.
A interven~iioque o Estado pode ter em r e l a ~ g o
a essas agoas e determiuada par rnotivos de interesse
pliblico ou de higiene e nzo por lhe pertencer a propriedade delas. A mesma inlerven@o Ihe atribue o
d e ~ r e t o de 19 de dezembro em relae5o a aguas
particulares- (ar~igo28.')).
Do que deixamos dito conclue-se que, para uma
rigorosa classificaqso das iguas e delerrn~na~iio
do
seu regime juridico, nso basta ter em vista o decreto
de 1 de dezembra E necesshrio atender aos principios que estao formulados no cddigo civil, e que pelo
decreto citado niio foram alterados, relatives a apropri9qao d2s & p a s .
E d6sse assunto que vamos trakar, e, quando especialmente nos ocuparmos das iguas priblicas, comuns
e particulares, comeqaremos por determinar a s aguas
perkeneentes a cada um dessas categorias.

Cj 3.O

- Disposi@5es transitdrias s6bre a apropriapzo
das tLgnas

18. As normas relalivas ao ~egimedas Qguas sdo
de uplica~i%ozmediata. 0 regime das aguas, quer s e
considerem em relag5o B sua naboreza e aos direitos
que sbbre elas podem ser exercidoa, quer em relap20
&S servidbes que determinam, represents uma parte
do d ~ r e ~ t relat~vo
o
a organiza~ao da propriedade,
As aguas s2o bens sbbre que se exercem directamente poderes concediclos pelo direito objechvo, n s a
se constituindo por esses poderes rela~iles entre
pessoas determinadas. Esses poderes, que derivam
do direito objectivo, exercem-se para corn todos,
sendo absolulos.
No regime das Qguas n i o h i , pols, situag~essubjectivas que o legislador, em virtude do principio da
n%o retroaetividade, kenha de respeitar. 0 s factos
juridicos por que, ern harmonia corn o direito vigen6e
'num determillado momento, se adquirem direitos a
deierminadas Bguas, nSo d o a causa dos direitos
que sbbre essas @as recaem, mas condie20 para
o seu exercicio. Modificada ou altcrada a lei que 0
regulava ao tempo em que se realizaram os factos
juridicos, modifica-se ou allera-se, em harmonia corn
a nqva lei, Bsse exercicio. Esta 6 de a p l i c a ~ l o
imediata, mas nso retroactiva, visto que os poderes
que se estavarn exercendo niio erarn uma conseqi~enciados Factos juridicos realizados no dominio
da lei anterior. Esses poderes tinharn a sua -causa
na lei, e, com a sua subsliiuiq%o, s8o imediatamente
regplados pela nova lei.
E assim que as normas relativas & natureza juridica das hguas ou a sua classifica$io s5o de a p l ~ a -
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~ 5 oimediata. Se, por exemplo, se declarar pitblica
ou comum uma agua que anteriormente se considerava particular, nso h i duvida de que ela entrari
inlediatamenle no dominio pliblico ou no dominio
con~trm,deixando de ter direito exclusive a ela o seu
anligo possuidor, que s6 poderi exercer os direitos
que pela nova lei lhe s e ~ a mfacultados. Se for considerada particular uma agua que anieriormente era
havida como publica ou comum, cessam, logo que
enlre em vigor a nova lei, os direitos relatives ao uso
dessa agua facultadoq pela lei anterior. Se, subsistindo a natureza juridica das aguas, se modificarem
ou alterarem os direitos que s6bre elas podia-m ser
exercidos ou os titulas de adquisi~aodQsses diceitos,
a nova lei s e r i imediatamente executada, deixando
bsses titulos de adquisieso de ter eficacia, sempre que
sejam incompativeis com a nova lei quanto ao exercicio dos direitos que formavam o seu conle6do.
Relativamenle aos titulos de adquisiGo cumpre
efectivamente ter em vista que a sua idoneidade para
condicionar o exercicio dos direitos reals B determinada sempre em harmonia com a lei em vigor ao
tempo d a constituiq5a dQsses titulos. .As nosmas de
aplica~aoimediata relativas aos direitos reais s2o as
que respeitam ao conlelido dhsses d~reitose ao seu
exercicio ; coosideram-se bsses direitos objectivamente
e n8o subjectivamente. 0 s lilulos de adquisiqso n l o
enlrarn imediatamente no dominio d a nova lei, no
sentido de que percam 3 sua eficacia OS litulos anLeriares .que a nova lei n i o admite.
Por Bsses titulos condiciona-se, e verdade, a aplica@o d a lei, mas essa condi~gorepresenta de per si
uma situaq8a snbjectiva, que a nova lei n8o pode
deixar de respeilar, sempre que as modifica~aes

introduzidas n a lei anterior ngo anulem a efichcia
dBsses litulos relativamente ao seu contehda. E assim
que, declarando-se que o drreito As aguas particulares
s6 podera ser adquirido pol*escritura ou auto publico,
esta disposi~aonno invalidara os outros titulos por
que anteriormenle bsse direito podia ser adquirido.
Por Qstts titulos subjectivou-se o direito b Qua, e,
como bsse direito, ohjectivamente considerado, subsiste, como a lei n8o exclui essa agua dos dominios
da apropria~iioindividual, a subsislhncia do titulo de
modo algum B contriria ao regime da nova lei.
Para se delermioar, pois, o alcance das leis inovadoras em materia de aguas pelo que respeita i s
allera@es por elas inlrodueidas no regime anterior,
necessirio sd torna verificar at6 onde Bste regime 6
compativel com o que foi estabelecldo pela nova lei,
partindo-se do principio de que a incompatibilidade
entre os dois regimes n%o pode derivar dos modos
de adquisi@o dos direitos, mas do seu contehdo ou
exercicio. Daqui resulta que um nbvo destino que se
dt? as iguas ptiblicas ou comuns, nHo anulari os tilu10s por que se haja adquir~doum direito particular a
essas iguas em harmonia corn a lei anterior, qaando
o nbvo destino dado As aguas ndo exclua essa apsopriaego. Nao se tornam tarnbbm insubsistentes tais
titulos, quando para a adquisii$io do drreito particular
i s Aguas se estabelepm novas condi~6esque n%o
sejum incompativeis com a subsistkncia dos litulos
anleriores.
0 principio relativo revoga@o das leis baseado
na incompatibilidade das suas d1sposig6es afigura-sc
nos i u e pode ser aplicado para a determina~5oddtls
altera~aesque, na vlda real, se devem efecluar em
virtude d a nova lei. Todas as relataes legitimamente
cpnslitrlidas em harmonia com a 1ei anterior se devent.
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considerar subsistentes, sempre que n l o contrariem
principios que se acham sancionados na nova lei.
Quando a s Bguas particulares passam,'em virlude
de uma disposig50 de caracter geral, para o dominio
phhlico ou comum, e nos casos em que, nHo havendo
alteraqges, pelo que respeita ii natureza juridica das
6guas ou B, sua classifica~Bo,se da L mesmas aguas
urn destino diverso daquele que tinham em harmonia
com a lei anterior, n5o podem, a nosso ver, suscitar-se
drividas sdbre a aplicaqZo imediata da nova lei, mas
apenas sobre o direito que OS proprietirios que assim
sejam como que expropriados das agras e OS que
s13bre elas bouverem adquirido um d~reitode uso,
cuja efectiva~iio seja impossivel em vir~udedo n6vo
regime, tenham a indemntzae~opelos prejuizos que
sofrem.
Posto de lado o criterio da equidade, afigura-se nos
que nHo pode recusar-se o direito a indemnizat$io
sempre que o poder que se estava escrcendo reyresente n8o urn mero poder objectivo, que tenha, em
rela~goao sujeito, caracter facultative, mas um poder
que se subjectivou em virtude de um facto adquisitivo.
Este 8, sem duvida, em rela~iioao direito considerado
objectivnmente, uma condi~ao,mas sempre que, em
virtude do ndvo regime juridico, a cousa sbbre que
Bsse direito recaia deixa de pertencer ao patrimdnio
da pessoa que legitimamente a havia adquirido para
passar para o dominio pliblico ou comum, o facto que
se verifica corresponde a uma verdadeira expropria@o, e, sempre que a h i , deae haver d~reitoa indemnizaqso.
Quanko aos direitos que represenlam meros poderes
conferidos pelo direito objectivo, como s50,~porexemplo, OS direitos dos proprielkios margina~srelatives
W uso das bguas das correntes nso naTegaveis nem
OS
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fIutu6veis, n8o h5 uma situa~gosubjectiva que a
nova lei deva respei tar, nZo se -da conseguintemente
expropria~lao por que seja devida indemniza6Io.
O mesmo sucedera co'm o uso das aguas das correntes navegiveis ou flutuiveis, ou n8o navegaveis nem
flutuiveis, facultado pela lei ou por autoriza~"aoadminisbrativa. Relativamente i s concessi3es que sejam
feitas de iguas publicas ou comnns, necessaria se
torna determinar a sua natureza para verificar quais
OS direitos do concessionario nos casos em que nma
nova lei estabele~a disposi@es que determinern o
termo da concessIo.
Trataremos dBste assunto no logar adequado.
Sao Bstes os princip~osque, em materia de aguas,
devem regular, em nosso parecer, a aplica~iiodas leis
no tempo. Casos h&, porem, em que a doutrina que
acabamos de enunciar suscita na pratica gravissimas
Jificuldades. Para resolver nIo somente essas dificutdades, mas tambhm para evitar as ineonvenientes
que resuikariam da aplica~iio imediata da nova lei
sem que se tivesse a'devida considera~sopelos interesses creados em harmonia com a lei anterior, tem-se
estabelecido na lei nova disposigaes transit6rias, que,
para satisfazer ao fim indicado em segundo logar,
podem constituir excep~aesaos principios rela lioos B
aplicagso das leis no tempo.
Assirn procedeu o autor do nbsso c6digo civil,
exarando nele disposi~6estransitdrias relativas designadamente i s correntes nlao navegiveis nem flutuhveis e as fontes e nascentes.

14. Aprecia~iio gerad das disposigDes que u bte
respeito fopam consignadas no nosso direito. As dispo-
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sieaes relativas. i s correntes niio navegiveis nem
flutuaveis s8o os artigos 438." e 439.", assim formulados :
ccArtigo 438." 0 que fica disposto nos artigos
precedentes nzo prejudicara OS direitos adquiridos,
ao tempo da promulgapiio dbste cbdigo, sbbre cerlas
e determinadas Bguas por lei, uso e cosbume, concess2o expressa, sentenGa ou prescri~8o.
K § unico.
A prescrigio s6 poderi ser atendida
para OS efeitos d&ste artigo, quando recaia sbbre
oposiqiio n8o seguida, au s6bre a constru~3ode obras
no pr6dio superior, de que possa inferir-se ahandbno
do primitivo direito.
((Artigo 439.' 0 direito que tee'm, porbm, os proprietirios ao uso das jguas sera de fufuro impreseritivel, e s6 podera ser alienado por escritura ou auto
pliblico.
Estas disposic6es declaram-se aplicaveis i s fontes
e nascentes no artigo 444." '$ bnico.
Outras disposi~ijestransitbrias h a no c6digo civil e
no decreto de 1 de dezembro de 1892 relativas a
iguas pbblicas e comuns. Assim, etn relapso i s
Aguas priblicas, determina o artigo 380.' 5 4." que
((as faces ou rampas e OS cap6los dos c6moros, valados, tspadas, muros de terra ou de pedra e cimento,
erguidos artificialmente sbbre a superficie natural do
solo marginal n%o pertencem ao leito ou hlveo da
corrente, nem estSo no dominio pliblico, se 8 data
d a promulga~Hodo c6digo civil n%obouverem entrado
nesse dominio por modo legaln. No decreto de 1 de
dezembro, determinando-se quais as margens que
deve haver junto dos lagos, lagdas, rios, valas, esteiros e mais correntes de igua e que junto dos lagos,
lagoas, valas, canais, esteiros e correntes de igua

5

pertencera ao Estado, declara (artigo 4.' 3.") que
OS proprietarios legais dbsses terrenos serao prkviamente indemnizados. nos termos das leis gerais de
expropriapSo por uti1ida.de pfiblica, pela expropriapia ou servid6es impostas em evirtude do citado
decre to.
Nso apreciaremos aqui estas disposic5es1 que nos
mostram que o nosso legislador reconhece o principio
do direito a indemnizap3.0 quando uma consa particular entra, por disposi~aoda lei, na categoria das
bens publicos, respei tando assim o direi to adquirido
em barmonia corn a l e ~anlerior. 0 mesmo principio
se aplica quando uma cousa particular assa icategoria de cousa comum. 0 direih a in emniza~%oB
at6 reconhecido pelo direito de uso da agua que
represente um mero poder objeclivo no decreto de
27 tle maio de 1911, em qlle se declara (artigo 11.")
que a publrcaqso do decreto de concessiio de energia
das correntes de igua i-mporta,~direito de indemniza@o devida aos proprietarios de terras on oficinas,
fazendo use das iguas, ou a outros prejudicados com
a concessiio. Em outro logar daremos a hste assunto
o devido desenvolvimento, expondo OS principios relativos B indemnizapio dos utentes das Qguas p6blicas
e comuns, quando delas sejam privados por lei ou em
virtude de um acto administratiro.

S

Como resulta do disposto no artigo 438.",o c6digo
civil respeitou OS direitos adquiridos h Qguas das
correntes n3o navegiveis nem flutuaveis e das fontes
e nascentes.
Em relaqiio i s iguas das correntes n8o navegaveis
nem flutuhveis, que eram, como vimos, pliblisas. no
direito anterior ao c6digo civil e qne, como j i pravQ-
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o respeito pelios direitos adquiridos pode considerar-se,
ja em relagZo ao uso dessas bguas, sempre que, em
harmonia corn a legistap50 anterior, se bouvesse
constituido uma situat$?io subjectiva em virtude da
qual o direito de uso estivesse apropriado, ji em
r e l a ~ I oaos titulos por que se podia dar essa apropria~50, Quanto &S iguas particulares, que estavam
no direito anterior, e estzono actual, na livre disposic50 das pessoas a quem pertencem, as altera~aes
introduzidas peio ccidigo respeitam apenas aos titulos
de adquisi~Ho.
0 artigo 438." refere-se designadahente ao uso
das aguas. E' assim que nele se declara que as
disposi~8es consignadas nos artigcis anteceden tes,
em quz se atribue aos donos dos prhdios banhados
011 atravessados pelas correntes o direito 8 igua das
mesmas correntes nZo prejudicara OS direitos adquiridos sdbre certas e determinadas aguas ao tempo
da promulgag5o do cddigo. Quer dizer : o legislador
reconheceu que pelo direito anterior ao c6digo civil
se podia dar, e efeclivamente se havia dado a
apropria~aoindividual de aguas de correnies n80
navegaveis nem flutuaveis, visto que admite direitos
adquiridos sdbre certas e determioadas agnas.
N8o se limitou o c6digo civil a declarar que as
disposip~esrelativas ao uso das 6guas das correntes
niio navegiveis nem flutuiveis niio prejudicavam OS
direitos adquiridos sbbre certas e determinadas aguas ;
especificou os titulos de a d q u ~ s i ~ idksses
o
direitos,
mas -de forma que nZo poucas d6vidas tern suscitado
na nossa jurisprudhncia.
Essa especificat$io encontra-se ji, em f6rrnulas
variadas, nos artigos correspondentes do projecto
primitivo e da proposta de Herculano, que vamos
I.
r
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revisora e a comissZo de legisla980 da cdrnara dos
d~putados, porque a Ales teremos de nos referir
quaudo fizermos a exegese do artigo 438.O
Projecto primitivo: ((Artigo 462.O 0 ddisposto nos
arligos 459.", 460." e 461.' intender-se ha sem
prejuizo dos direitos de terceiro, adquiridos por efeito
de antigo uso e costume da terra, por concess5o
express dos proprietirios marginais, ou por prescri@o de mais de vinte anos, contanto que esta
recaia s6bre oposie5o n8o seguida, ou sdbre a construciio de obras no prBdio superior, de que possa
inferir-se abandbno do primitivo direi ton.
Proposta de Alexandre Herculano: uArtigo 31." Se a
legislapo do c6digo qivil, em relacso a aguas, se
achar no acto da sua promuiga~laolimitada achrca
de certas e deterrninadas iguas por direito consuetudinirio, posse antiga, contracto ou sentenqa, essa
limita~laoserh mantida nos termos em que existe, se
os interessados n%o preferirem concordemente submeter-se ao regime do direito cornurn>).
A cornissTio revisora, em sess'ao de 7 de janeira
de 1864, al terou assim 6s te ar tigo : U 0 disposto neste
c6digo n5o rejudica o que ao tempo da sua publica@o se ac ar estabelecido sabre certas e determinadas aguas por direito consuetudinario, posse antigs,
contrato ou seutenCat~; e, em sessao de 1 de abril do
mesmo ano, aprovou a coordena~zoque havia sido feita
sbbre o projecto do c6digo e a parte da proposta de
Herculano, por J o d J6lio e Seabra, em que o artigo
correspondente aos artigos 4.62.' do projecto e 31."
da proposta estS assim redigido: nbrtigo 4.53." 0
disposlo nos artigos precedentes intender-se h$ sem
~rejuizodos direitos adquiridos ao tempo da publica-2
do chdigo, s6bre certas e determinadas Aguas,
nnr l i e n a r n c i n m n
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prescrie'ro, contanto que esta recAia sbbre oposi~ao
nao seguida, ou sbbre a construe50 de obras no pr6dio superior, de que possa inferir-se o abandbno do
primitivo direi to))
A comiss$o de l e g i s l a ~ ~dao c&marados deputados
resolveu adicionar a palavra lei antes de uso e costume,
sendo aprovada esta deliberag5o pelo parlamento.
E obuio o intu~todo legislador ao especificar OS
titulos de adquisieiio do diretto as iguas: quis determinar OS factos por que se havia subjectivado Bsse
direito no dominio da IegislagIo anterior, para evitar
as duvidas que a Bste respeito podiam suscitar-se
em face dessa legislaeiio. Se nao f6ra Bste o intuit0
do legislador, desnecessaria se tornaria, em vista do
que no artigo 8 . 9 e preceitua, a disposi~goconsignada no artigo 438."

'.

Respeitaria bste artigo todos OS direi tos legitimamente adquiridos no dominio da legislagao anterior?
Para responder a esta pergunta, B necessario ver
quais OS factos por que se podia adquirir, ao tempo
em que foi pubiicado o c6digo civil, o direito de uso
e de propriedade das aguas, e determinar em seguida
se todos bles se compreendem na especificaeiio que
dbses factos se faz no artigo citado.

15. Blulos p r que no direito anterior ao cddigo
civz2 se podia adquirir direito as aguas. 0 nosso direito

anterior em materia de Bguas eram as Ordenaebes e
leis gerais, como o alvari de 27 de novembro de 1804
e a resoluelo de 1 7 de agosto de 1775, o direito
consuetudin8ri0, o direito romano, OS c6digos das
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enaeaes cultas nos termos da lei de 18 de agastd
de 1769, e as leis especiais sbbre determinadas aguas,
corno o decrelo de 3 de julho de 1758 sbbre as aguas
do rio Barcarena, e sbbre as Aguas da Ilha da Madeira
as provis"os de 7 e 8 de maio de 4493.
Cumpre notar desde j i que esta legislag~oespecial
pode referir-se ao regime das aguas numa determinada circunscriciXo territorial, e pode representar
uma concessgo de determinadas Aguas, ou o reconhecimento do direito a elas. S6 no primsiro caso 6
que essa legislagiio constitue direito objectiro; nosegundo caso, embora haja lei formal, nlo ha lei
material. Esta representa sempre uma norma de
vida soci'al, n3o derivando dela imediatamente direitos subjectivos; estes teem a sua causa num facto
adquisitivo realizado em harmonia com a lei, derivam
dbsse facto. Quaodo pela lei se cria directamen te uma
situa~Tosubjectiva, essa lei nao B uma norma de vida.
social, mas o pr6prio titr~lode um direito subjectivo.
A legislac50 especial que recai nas materias civis
que o c6digo abrange foi revogada pelo artigo 5." da
lei de 1 de julho de 1867 que o aprovou. Nessa
legislacio n5o estao, porkm, compreendidas as leis
especiais por que se reeonhece ou confere o direito a
determinadas aguas. E assim que o artigo citado
n%o abrange o decreto de 3 de julho de 1758, que
proibiu aos donos dos pomares do sitio da Barcarena
a diversgo das &guas do rio feitas em prejuizo da
fabrica de p6lvora ali estabelecida e mandou demolir
todas as prBsas, rBgos e mais obras que se houvessem feito para essa diversso, permitindo apenas que
bsses donos se pudessem aproveitar das referidas
aguas aos domingos e dias santos, em que a referida
fibrica n5.o devia trabalhar, invocando-se para esta
r o ~ n l n ~ 3nno
n
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corrente sdbre que havia o direito de regalia, n%o
podendo ninguem adquirir dominio sdbre elas sem
titulo legitimo havido do rei, e que, dad0 que assim
n l o fosse e o neg6cio vertesse entre pessoas particulares, havia a posse imemorial em que se achavam
a s antigas fabricas de ferrarias, em cujo logar se
estabeleceu a fabrica de pcilvora, seodo a mesrna
posse e uso sempre continuados e corroborados com
a manufactura constante e perrnanente do aqueduto
por o d e decorriam as referidas hguas. 0 citado
decreto nada mais fez, pois, do que reconhecer 2
fhbrica de pdlvora o dorninio das aguas.
Parece que n8o sucedia o mesmo com as provisaes
de 7 e 8 de maio de 1493, em que se estabeleceu o
regime das aguas das nascentes e correntes na Ilha
da Madeira. Ve-se dessas provisoes que aos povoadores desta Ilha a quem forarn concedidas terras nXo
foi dad0 o direito de propriedade sdbre as fontes,
olhos e tornos de 6gua que nelas houvesse, a qual
devia seguir o seu curso natural at6 se l a n ~ a rnos
rios e ribeiras, dos quais se deviarn tirar as levadas
para a irriga~sodas terras, sendo as 6guas destas
repartidas por todos, conforme as necessidades l.
Nestas provisaes estabcleceu-se um regime especial
E o segninte o texto da citada provi&o de 7 de maio na parte
relativa L Bguas: ~ H e por
i bem, e me praz, e mando, qne particular
algum tenha hreito, domfnio, nem a@o nas fontes, olhos, e tornos de
@a, que em suas terras nascerem jamais em tempo algum possam ter,
nem adqnirir, posto que sejam senhores das terras com as quais as
fontes lhes n b passarSio, n e p ainda por suas brras mudar, nem divertir, e correriio de modo, gulza, e maneira, que tomaao seu caminho, e
corrente at6 darem, e se meterem nos rios, e ribeiras, nos quais juntas
as ditas @S, que das fontes correrem se tirarso as levadas 'para que
todos possam viver, e as ditas ignas sejam reparbdas por todos, conforme
o aproveitamento que for necessirio, e o capit50 e oflciais de cfimara e
almoxarife £%am a dita reparti~tio,.
Veja-S? esta provisHo e a de 8 de maio na Gaz8ta dos tribunais,
3." ano, p e n a s 2002 e '2003.
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de iguas, em virtude do qual nso havia o direito de
livre disposi@io, sobre as nascentes, regime que
abrangia tambkm as correntes que eram destinadas
i irrigapso dos prhdios tanto marginais como n i o
marginais, sendo derlvadas as iguas por meio de
levadas e devendo ser repartidas por todos OS prkdios
conforme o exigisse o seu conveniente aproveitamento.
Parece, pois, que as citadas provisbes, cnja observ$ncia foi suscitada pela provisiio de 5 de maqo
de 4770 e pela lei de 42 de novembro de 1844, se
de~iiamjulgar corn reendidas no artigo 5 . q a lei de
1 de julho de 18 7, tornando-se conseguintemente
necessario verificar se a essas aguas havia ou niio
direitos adquiridos ao tempo em que foi publieado o
c6digo civil. Trataremos corn o devido desenvolvimento deste assunto, que tern sido object0 de larga
controversia na nossa jurisprudencia e sbbre o qual
foi publicada a lei n." 1 4 1 de 20 de abril de 1914
notando-se desde jS que anteriormente ao c6digo civil
eram publicas na Ilha d a Madeira tanto as correntes
como as nascentes e que, tendo-se efectivado a s
referidas provisaes at8 que comeGou a vigorar 6ste
cbdigo, se podia sustentar que OS pr8dios ate ent2o
irrigados adquiriram direito as iguas.
Determinada a legisIag80 por que se regulava o
direito de uso e propriedade das aguas anteriormente
ao c6digo civil, principiaremos por tratar do modo
por que se apropriava o direito de uso das aguas.
Relativamente ao uso das aguas priblicas, v b s e do
alvara de 27 de novembro de 1804, artigos 4 i . t
a 13.", que era permitido deriva-las dos rios ou
r~beiraspor meio de canais ou levadas para a irriga@o das terras, requerendo-se a qualquer dos
ministros da vara branca que se lhes demarcasse o
logar e sitio rnais c6modo onde o canal ou levada s e .
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pudasem construir, sendo OS propriet5rios dos terrenos por,onde a s hguas houvessem de passar obrigados
. o deixar construir o aqueduto, mediante indemnizagiio, a e x c e p ~ I odas quintas nobres e muradas e dos
quintais dos predios urbanos nas cidades e vilas.
Nlo havia o direito de prhsa no caso em que a
levada prejudicasse outra ja construida, ou fosse para
a rega de terras oo para outros engenhos, caso em
que $6 seria permitida a licenca, quando pudesse
harer c6moda divis~oda igua, de forma que niio
ficasse inutil a cullura ja Eeita, ou o engenho ja
construido. Dara-se tambkm direito ao proprietkrio
que pretendesse regar de nbvo as suas terras, depois
de j6 se achar construido o aqueduto, a ter pxrte na
divisiio da iigua, pagando a sua quota parte da desp6sa
aos demais interessados que o fizeram construir.
Neste alvaN, como jQ notamos, nada mais se fez,
relativamenta ao direito de derivar as &guas das correntes niio navegareis, do que sancionar a pratica
anteriormente seguida ', admitindo-se nele o direito
dc preocupa~iiona parte em que nlao permitia nova
prbsa d e agua, quando fosse prejudicar outra ja,
construida.
No nosso antigo direito, do mesmo modo que no
direito romano, niio era atribuido aos proprietirios
marginais das correntes n&o navegiveis o direito
exclusir.~de derirarem as aguas das mesmas correntes. Pelo direito romano, nos rios pliblicos qualquer pessoa podia derivar as iguas, nisi Inzperator
tzel Senatus vetet, se niio prejudicasse a navegago 2 ;
\':.;:l.se o n." 8 ",ptgigina 39.
lnst~tutas,livro 2. , titulo l.",$5 l.* e 2."; DQest*, livro 43.0,
fftulv 12." A disposipIio do fj 26.' da lei 1."do titulo 20." do livro 43."
do D g d t o , em que se determina: Si inter &vales (&?est, qui per
& d e m rivum aquam dzdcuwi) sit ccnatentio L aqum m, utroqm
1
2
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no nosso antigo direito era doutrina corrente que as
aguas dos rios n5o navegiiveis podiam ocupar-se para
as regas ou para motores de moinbos e outras fibricas,
desde que se n i o prejudicasse quem estava na posse
anterior de as aproveltar para os mesmos fins, diminuindo a igua, se esta n8o fosse superabundante,
sstagnando as &guas em prejuizo dos predios ou
maquinas superiores, mudando ou esgotando a corrente com prejuizo dos outros eu prejudicando OS
usos comuns da ~ O V O ~ Gl. ~ ~ O
Quem assim ocupava as aguas, fazendo obras no
leiro do no on na margem, ficava tendo o direito de
presa ou de derivar d a corrente a Qgua enquanto
existiam essas obras. E r a o que se chamava o direito
de preocupa~iio, jus prceoccupationas, designagso que
nao foi usada no direito romano.
Entre OS romanos, a adquisi~Ziopor ocupago aplicava-se somente i s cousas nuldius. Para se designar
o direito que havia s8bre as cousas que, sendo comuns
a todo o povo, n I o podiam dizer-se nullaus, come~ou-se
a usar a palavra preocupa~lio,indicando-se assim que,
embora o uso fosse comum, se admitia o direito de
uso exclusive pelo que primeiro houvesse efectuado a
ocupagIo. E' assim que Pechio nos diz: jus ergo
prceoccupa~aonzs,proprie doquendo, videtur habere locum
in rebus cornnaunzbus, et qucje in nullius bonis M ,
occupandi conceduntur. Flumina a u t m dicuntur publica;
suum wrn esse ctrntendeiah, d u p h interdieturn utrique cornpetit, nHo
se aplica a iguas phblicas mas a k u a s particulares. Teja-se o que a Bste
respeito dissemos no n." 7.4 $ginas 28 e 29.
1 Veja-se Portugal, De dmationtbus, livro 3.", capitulo 40."; Lobgo,
Tmtado prdtico e o o n ~ p d i d r wdas rigurn, 5 25." e Dissevla@ s5he
as rlguas pluviais, 5 12."; Curr6a Telles, Digesto prlug&, l~vro3P,
artigos 20." a 30:; Coelho da Rocha. ZnstittA@es, 5 414."; Borges
Carnerro, Dimdo civil de Portugal, livro 2.*, titulo B.", 5 33.', n." 8 e
seguintes.

104

8 3 . O - Diposip5es transitbrias sbbre a apmpriq% das Bguas 105

Capitnlo I - Disposi$es gemis

non per hoc sequitur, quin tssus illorurn sit comnaunis;
idea quantum ad usum aquE merzto cadere potest
occupatio, el tanlo magis, quza de jure gentiurn populo
compettt jus aqtst~ dt~cendae ex flurnzne public0 mn
naoignbilz '.

Quanto a s condigaes que se tornavam necesshrias
para que a preoctipag80 fosse titulo habil para adquirir o direito de prdsa das aguas ptiblicas, diz Lobgo:
((Diz-se te-las preocupado aquele, que primeiro
designou o logar para a obfa, que preparou OS
materiais para ela, que de alguma maneira Ihe deu
principio, que declarou e protestou judicialmente,
fazb-la, ou ainda e~trajudicialmente por algurna
convengiio ou ajuste. E para preferir a outro basta
que a tenha principiado primeiro por alguns dos
dttos modos ou semelhantes, ainda que outro primeiro
a concluan. E, determinando OS efeitos da preocupagiio, acrescenta: a0 direito de preocupa~goestende-se
a tudo aquilo que vem em necessaria consequ6ncia e
sem o que ficaria inntil o mesmo direito. E daqui
vem que, se alguem preocupou toda a hgua de urn
rio, e toda ela Q necesdria para a obra, ou rega de,
prbdios, o seu direito se estenile a toda ela, ainda qae
a posse fosse tiio somente em parte,, 2.
Adquirido o direito de prbsa ou de derivar uma
certa massa de tigua do rio pitblico, essa agua, logo
que entrasse no prbdio a cuja irrigaglo se destinava
ou em que era aproveitada como motor, ou no canal
ou aqueduto que a conduzia para o fim a que era
destinada, deixava de ser publica. Era uma hgua que
havia sido apropriada pela preocupaq50, uma Qgua
particular. E terminante o que a 6ste respeito nos

diz Portugal : Poslguam aqua licite derivata a flumine
pt6blico intraukt in fistularn, seu canale alicrrjus prkati,
desinit esse publica et eficitur prabata ejus, cujris esl
canale, et fuadus l.
A preocupae20 podia dar-se n50 s6 nas correntes
n8o navegaveis, mas ainda em nascentes e em aguas
subterraneas existentes em terrenos publicos ou de
logradouro cornurn.
Coelho da Rocha, que definiu ocupa~do wo act0
pelo qual algubm se apropria das cousas, a) que o r
n b tern dono, 6) ou cuja apropria~zoB permitida a
qualquer, por serem pertencas de bens nacionais ou
municipaisn, e que dlsse que a segunda esphcie se
rerifica ccnas aguas publicas, na pesquisa dos metais,
pedreiras e ou tras quaisquer substAncias mineraisa,
ensinava, citando L o b k 2 : ((Tambbrn se pode ocupar
o uso das nascenbes nos terrenos p~blicos,ou baldios,
bem como dos enxurros e aguas pluviais, que correm
pelas ruas e eslradas, se outrem niio tem nelas direito
anterior. 0 rnesmo se pode praticar a<respeito das
Aguas subterraneas dos terrenos phblicos por meio de
mina ou vala; e esta ocupa~Boexclui outro, que corn
nova mina tente cortar a veia no mesmo terreno
pilblicou 3.
Podia, pois, peia preocupa@o adquirir-se direito
as iguas pitbl~cas e i s que nasciam ou corriam em
terrenos de logradouro comum. Pelo facto material
&a presa da agua, que outra cousa n l o significava a
preocupap80, realizada por meio de adequadas obras,
podiam ser apropsiadas as $ p a s publicas no direita
anterior ao c6digo civil.
1
2

1

De aq&&u,
capitnlo 4.', a."6P, iivro l.",UP 1.'
Tmtada, 86 26." e 27."

3

De domtiamibus, livro 3.', capftulo d.", n." 24."
Dissertq&a 1, &re 6gws pluer&&, 8 12.";Dasswta@a
aPlbtmcineas, 21."
410.O B 414.0
htitu2@s de direito civil pwtu&-s,

II, sBbre
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Podiam tambbm as aguas p6blicas ser objecto de
concess%o, sendo atribuido por 6sse meio um direito
especial de uso sbbre certas e determinadas iguas e
ate o direito de propriedade. Lobio refere algumas
doafles em que se compreendiam rios caudais e
determina quais erarn OS direitos dos concessionbrios,
nos casos em que se atribuia o direito B Agua, simultdnea ou sucessivamente, a mais do que uma pessoa '.
Podiam as concessbes de aguas pliblicas ser feilas
tanto pelo rei, a cujo patrimdnio essas Qguas pertenciam, como pelos donatarios que a elas houvessem
adquirido direito, e, posteriormente B implantaglo do
regime constitucional, pelo poder legislative, ou pelo
govkrno, nos termos da respectiva legislagk '.
Apropriadas as iguas publicas pelo direito de
prbsa, a s que por bste meio eram derivadas ficavam
sendo partieulares e sujeitas aos principios gerais
relatfvos B adquisicio, conservaQHo e extine50 dos
direitos reais imnbil~ariose as normas especiais esbabelecidas por usos e costumes locais. E assim que o
direito i s iguas apropriadas podia ser transmilido
pelos titulos por que podia dar-se a transferbncia dos
direitos reais, e que podia dar-se a adquisiggo do
direito i s bguas pela prescrigzo.
Pela prescrigo dava-se a extin530 de urn direito
subjectiro anterior. N%o podia, bois, aplicar-se &ste
rneio de adquisi@o a aguas que, sendo susceptiveis
de preocupa~iocomo o eram as aguas das correntes
n i o navegaveis e a s das nascentes existentes em
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terrenos pliblicos ou de logradouro comum, ainda n l o
Bavjam sido tlpropriadas.
E assim que, nio podendo adqui~ir-sepela presc f i ~ I oo direito de prksa numa correabe puhlica,
qunndo n5o se houvesse ainda subjectivado o direito
i Agua dessa corrente, podia, uma vez efectuada a
adquisi~50do direito pela preocupat$io, dar-se, pela
prescri~lo,a exting5o dbsse direlto em beneficio de
outrem que, nas condi~besexigidas pela lei, o exercesse, como se legitimarnente o houvera ad uirido.
Supuntiamos que A havia derivado a dgua e uma
correnle plihlica por meio de um a ~ u d efeito no ilveo
pzra irrig.ag^ao de um prbdio que nso era marginal da
corrente, sendo conduzida essa dgua por meio de um
aqueduto construido noutro pr6tbo do mesmo A.
B, proprielario de urn prkdio contiguo a &sle, fez no
aquedu~ode A o b ~ a spor meio das quais conduziu a
Agua para urn prhdio dble,,irrigando assirn, durante
anos consecu~ivos,prhdios seus. B podia adquirir
assirn pela prescricao o direito B agua ue era de A.
Desde o ponto em que a agua era erivada, niio
ternos de aplicar OS principios relalivos Bs Aguas
piiblicas, mas a Qguas particulares.

1

8

Em que condiebes se podia dar, porbm, a adquisig50 do direito i s aguas por meio da prescri~iio7
Na resolu@to rbgia de 47 de agosto de 1775, que
t8o debatida foi na nassa jurisprudkncia, dedarou-se
que
dornioio e posse das Qguas de que se trata,.
sendo estas como s i o particulares, perteneentes aosdonos das quintas onde teem seus nascimentos, o
decurso natural, delas pelo ribeiro por qnde desaguam.
niio pode servir de argument0 a favor dos prkdias
inferi~res,sem que os dor~osdbstes tivessem urn tiiaio.
dlaro de compra feita aos primeil.os, ou de urn agude.

ou canal corn manufactura constante e permanente
fizesse
~resumiro referido titulon '.
aue
1
Para que se adquirisse, pois, direito &S Quas particulares inde~endentemente de aualauer titulo or
aue o ~ro~riLtbrio
delas transmkiss; 6sse direito.
iecessi;io 'era aue houvesse obras de manufacburi
constanttt e per&anente destinadas ao aproveitamento
dessas bguas.
N5o
dizia na citada resoludo
- aue essas obras
devessem ser feitas no ~rediosu~eriorou serviente.
havendo auem sustentas'se. anterformente ao c6digd
civil, que ie podia adquirir'direito is Aguas por obGs
realizadas no prBdio inferior ou dominante
Nso era, porbm, esta a doutrina que geralmente
ensinavam W pra-xistas. Q facto de se deixar correr
a bgua de um prbdio superior para um inferior era
por bles considerado como sendo urn direito facultativo, n5o se constituindo assim direilo algum de
servidio para o prbdio superior, embora o decurso da
bgua fosse imemorial, desde que no prkdio sup.erior
nso houvesse alguma obra que obstasse a que a igua
fosse derivada em prejuizo do pr6dio inferior. As
obras feitas no proprio prbdio, representando o exercicio de urn direito por parte do proprietirio, n5o
podiam constituir em beneficio dhle qualquer direito
contra terceiros. derivando dessas obras o direito de
prQa num prbdio superior. E' assim que Pecchio
escrevia : U Et est advertendurn, circa istud opus rnanuf o c l w , quad non quodlibet opu; suficit ad i ~ d r r m d a m ,
&

sac acquirendam, serLvdserkm negatiuam, ne aqua o superion' in praejudiefttrn ~ttferiordsdiuertutur a suo solito
cursu, sed reyutrilur, quod opus i l h d fiat in fundo
superiori, videlicet in aliao fundo, sed superimi,, '.
Determinados de urn modo geral OS factos por que
no nosso antigo direito se podia efeciuar a apropria$50 das Qguas,vejamos OS que foram respeitados pelu
c6digo civil.

1

1 Veja-se &bis d doutrina desta resolu@o, Lobfio, Tratado, @ 7
6.:
130.0 e seguintes; Borges Carneiro, Dire.ito oiva de Portugal, limo 2.',
titulo B.,' 5 3L9 n." 11 e seguintes; Cfaea dos trdblcnais, n." 3304
e 3333; dr. Assis Teixeira, Das cowentes ntfo 1~6vqdveismm flwtuciv&, pigha 277 e segaintes
2 Veja-se o achrdiro de 10 de maio d e 1864, na Q4ta dos tdunaw,

'.D 3424.

16. A palavra lei do artigo 438." pode conapeemer
tango a kei gerd coma a especial, sendo por ela resalvados OS direitos adquiridos a certas e determinadas d g w s
pela preocupaeiio. 0 primeiro titulo de adquisigtio de
direitos sbbre certas e determinadas Bguas a que U
qrtigo 438.' se refere b a lei.
Se atenderrnos B redac@o do artigo citado, parece
que devemos concluir que a palavra lei significa o
pr6prio titula por que o direito i s Bguas foi adquirido.
Trata-se de factos de que resulta a adquisi~lao de
direitos, porque se fala de direitos adquiridos sdbre
certas e determanadas dguas, e, desde que essa adpuisigao se d i por dei, parece que B esta o pr6prio titulo
de que essa adquisiqiio resulta.
Se fdraiesta a interpreta~50a dar B palavra lea' no
artigo 438.O, ver-se ia imediatamente que aqueia
palavra n5o era tomada no seu sentido material, mas
formal. Nso se trataria da lei como norma reguladora, mas da lei como titulo de um direito subjective.
Tomando-se, porhm, a palavra Eei neste sentido,
vendo-se nela um mero titulo de concess2o do dlrelto
it bgua, nenhuma oecessidade havia de que a comis1

Citaclo por Gianzane, Tm&

&Ue mpue p r i d e , no D(qe8lo ita-

liam, volume 1.0, p a t e I.', pigina 598. Vejam-se outras oib$ea
bbiio, Tratado, $ l$l.O1 onde expcie a mesma doutrina,

em
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s8o de legisla~iioda camara dos deputados adicionasse
essa paiavra ao artigo correspondente do projecto, pois
que na coracessiio exprcssa, em que se nso faz distineso
quanto a sua Forma, compreender-se ia sem duvida
alguma a que fosse feita por diploma legislativo.
Nao pode, pois, a nosso ver, ser Bsse o sentido que
ao fazer-se o referido aditamento se ligou i palavra
lea', querendo-se sem dbida signifiear por essa palarra urn facto adquisitivo do direito i s aguas das
correntes n%o navegaveis nem flutuaaeis, que n5o
estivesse abrangido na enumeraeio que se fazia dos
factos adquisitivos d6sse dire it^.
Qual seri, pordm, Bsse facto?
Toknada a palavra lei no seu sentido material, dela
n80 resultam, como jh temos notado, direitos subjectiros, quer seja geral, quer especial. Para essa
subjectivaqiio, torna-se sempre necesshrio um facto,
a qae a lei atribue determinados efeitos.
Pode, pordm, o facto de que o direito resulta
representar um simples facto material, independentemente de qualquer intenpfin par parLe do seu autor
de que se produzam determinadas conseqhBncias juridicas. Neste caso, pode dlzer-se que o direilo deriva
da lei,,pelas conseqhbncias que ela a bsse facto atribue. E assim ue, especificando-se no artigo 4.' do
c6digo civil OS actos de que resultam os direitos e
obrigaqties e fazendo-se referencia ao mero facto e
vontade prdpria, independentemente da coopera~so
doutrem, ao facto e vontade pr6pria e doutrem conjuntamente e ao mero facto e vontade doutrem, se
acrescenta da mera disposi~iioda lei. Ora a mera
disposiqao da lei niio representa apenas, no sistema
do c6digo civil, uma fonle de dlreitos e obrigaqaes
nos casos em que, presuposta uma determinada situa-

1

riin A ~ l aA~rivamrlir~itnqP, n h r i p a ~ 6Pnmn
~ ~ siin ns
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-direitos e obrigapaes resultantes do contrato de matrim6ni0, OS direitos e obrigaeties dos proprietirios;
consideram-se tambBm como derivando de mera disposiqiio da lei direitos que se subjeciivam quando se
verifica um determinado facto. E' assirn que o direito
de sucessiio legitima, que se d i no moment0 da morte
do de cujus, que se subjectiva quando se veri6ca Bsse
facto, subjectiva-se em virtude da lei. Quere dizer :a lei
atrihue ao facto da morte determinadas conseqitencias
juridicas, que 1-150 podem atribuir-se B rontade do
autor da heranpa, que n2o se manifestou. Do mesmo
modo, em relaelo a ocupap8o, para a qual se niio
torna necessaria a vontade, sendo susceptiveis de
adquirir por bsse rneio pessoas privadas de dismrnimento, nso pode dizer-se rigorosamente que a adquisiqiio 130 direito se dB por facto e vodade prbpria,
visto que esta n50 existe '. H i apenas o facto material
da ocupaeiio, normalmente voluntirio, e B a Bsse facto
que a lei atende para reconhecer o direito de propriedade. 0 mesmo se verifica com a acess%onatural.
Quere dizer: sempFe que para a subjectivat$iio de
urn direito se requeira urn determinado facto material,
dando-se essa subjectivaq80 independentemente da
intengso do seu autor, pode dizer-se, na linguagem
do cddigo civil, que Bsse direito se adquire em virtude
da lei, da qual derivam as conseq~Bnciasque a mesma
lei, reconbecendo Bsse facto, Ihe atribue.
Ora, como j i notamos, entre OS factos por que se
adquiria direito sbbre as iguas pitblicas havia o da
preocupapso. Esta representava, do mesmo modo
1 Ji vimos escrito que para a apropria@o pela ocupa@o se tornava
necessiria a inten*.
0 artigo 480.0 n&odeixa, poGm, a minima dhvida
de que a lei atende 6nica e exclusivamente ao facto material cia apreen&, visto que podem adquirir,TFe
OS que d o teem uso da raerio nas
.. ,

que a oeupa~$o, um facto material. Feitas as obras
destinadas i prbsa da Bgua, quem as realizava ficava
con1 direito a essa prBsa e as. aguas assim derivadas
eram particulares.
Ao tempo em que foi publieado o ccidigo civil, quem
havia feito essas obras tinha subjectivado, em harmonia com a lei, o direito as Bguas.
Nlao respeitaria o c6digo civil'bste direito ?
E' para n6s indubithvel que a preocupaqao n l o se
compreendia em nenburn dos factos adquisitivos dos
direitos sbbre certas e deterrninadas aguas que eram
especificados noprojecto. NZo se tratava evideaternente
de urn djreito adquirido por uso e costume, eoncessao
expressa, sentenGa ou preseri$io. Quem, construindo
urn agude auma correnbe n60 naveghvel, tinha adquirido o direito de prBsa da agua, nlao o bavia adquirido
por nenhum dBsse's meios, nem mesmo pela prescri@o, quando para esta houvesse decorrido o tempo
fidado na lei, porque partimos da hipotese de que
nlo se havia anteriormente subjectivado &sse direito.
Ora, em nosso parecer, a eomissBo de legislap50
da eamara dos deputados, ao consignar no artigo 438."
a lei eomo faeto adquisitivo de direitos sbbre certas
e determinadas Bguas, quis referir-se especialmente a
esse meio de adquisi@o, cujo desconheeimento pela
nova lei podia causar as mais graves perturbafles,
tanto mais quanto 6 certo que o aproveitamento das
Bguas para irriga~soe eomo forpa motora se fazia
espeeialmente derivando as aguas das correntes por
meio de levadas *.

Estas levadas erctm Bguas partieulares, o direito
de pr6sa estava apropriado, nHo poderiam, porbm,
ser assim consideradas, o direito de prBsa deixaria
de subsistir, em relaqBo aos proprietaries marginais,
se niio fosse ressalvado Bste direito, desde que o
artigo 438." nBo se limitava a estabelecer o principio
da nZo retroactividade, especifieando OS titnlos de
adquisi~5odos dlreitos As bguas das eorrentes n8o
navegbveis nern flutuaveis que por Ble eram respeitados.

17. 0 uso e costume a que se refere o artigo 488."
do cddigo civil siio as praxes seguidas no aproveztamenio
das liguas. Tern suscitado divergbncias a expressso
uso e costume do artigo 438." do c6digo civil, por que
a cornissIo revisora substituiu as palavras riso e costume da terra do artigo eorrespondente do projecto
prirnitivo, direilo consue~udincirio,posse antiga da proposta de Alexandre Herculano.
Nao deixa de ser interessante que a referida
expressso tenha sido considerada sinbnima, ja da
f6rmula do projeeto primitivo, como se significasse o
mesmo que as paIavras us0 ou costume das terras que
se kern no artigo 2273." $' 6nie0, j i de direito consuetudzn6rio e de posse antiga, interpretando-se o seu
sentido pela proposta de Hereulano '. A altera~so
na redacq50 feita pela comiss3o revisora n8o corresponderia assim a intengiio de alterar a doutrina do
oroieeto primitivo ou da proposta de Hereulano,
1

Veja-se o dr. Assis 'Jleixeira, Das m r & ?a& mmgdm& w n
flutubPreis, pagina 234 e seguintes, e esta Rpvista, volume 7.; n.' 340,
ptigina 455, volume 23.4 n.' 1130, pigina 298, e volume 36.9 a.' 1580,
pigina 322, e o dr. Dias Ferreira, C6digo
porS&
anotado, 2.'
edi*, torno 2.O, pigina 310.
1

Veja-se o dr. Assis Teixeira, Das canentes &o nauegduek mm

flz6fu6ueiss,
pigina 246 e seguintes; a, Revzsta de legislagc7o e & jurisprdEmncia, volume B.', n." 1097, p5jgina 341, volume 28.', n." 1294,

pigina 152, volume 30.", n." 1385, pagina 515, e o acord2o da Rela~tio
de Lisboa de 13 de marpo de 1907, tenpaes 5: e 7.", na Gadta da
Rely80 de Lisboa, volume 21.", pwnas 276 e 277.
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tendo-se discutido apenas a qual dos titulos de
adquisi$io do project0 primitivo e da proposta se
ajustavam 9s palavras uso e costume.
A expressso uso ou costume dus terras significa as
praxes que se observavam nas diferentes localidades
sbbre determinadas relaqaes sociais, e que podiam
constituir direito consuetudinirio ou represeotar usos
de facto a que por lei eram atribuidos determinadps
efeitos juridicos, conforme a essas praxes correspondia ou n5o a opinio jurzs vel necessztatis. Assim, no
citado 5 6nico do artigo 2273.", em que se preceitua
que a disposi~iio dhste artigo n8o prejudicarli as
servidaes adquiridas anteriormente B prornulgagao
do cddigo conforme o uso ozi costume das terras, por
estas palavras sem dhvida ,se quis exprimir as normas
por que, anteriormente ao c6digo civil, se regulava a
matkria relativa a adquisicso de servid~es. Trata-se,
pois, de direito consuetudinario, que tanto podia ser
geral como local. Nos artigos 380." 5 i.", 684.",
1270.' n." 2." ,302.: i305.", as palavras uso e
coslume nlao signiiicam normas de caricter obrigatbrio,
mas usns de factp a que a lei atribue determinados
efeitos juridicos. As palavras uso ou costume teem
nesses artigos o mesmo sentido que a palavra praxes
usada no artigo 2211.'
E cliamaremos desde ja a atenqao para a diferenqa
de redacqao entre o artigo 4 3 8 . 9 o 5 dnico do
artigo 2273.' Naquele fala-se de direitos adquiridos
por uso e costume; neste de servidaes adquiridas
conforme o uso ou costume das terras. Pelo artigo 438."
o uso e costume pareee representar o prdprio titulo
adquisitivo do direito; pelo artigo 2273.' 5 Gnico o
titulo adquisitivo niio Q o uso e costume, mas um
facto realizado em harmonia com o uso e costume,
isto 6 , corn uma norma de dtreito.
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E para se ver que, em relaclao a &ste 5, assim Q,
basta atender a que Ble 'se aplica i s servidaes continuas nso aparentes e &S descontinuas aparentes ou
n3o aparentes que, anteriormente ao ccidigo civil,
houvessem sido adquiridas por prescricao, titulo que
o mesmo cddigo nio admitiu em relaflo a tais sewidaes. Havia, pois, antes da publica@o do cbdigo
civil, sendo esta matbria regulada pelo uso ou costume das terras, a prescricBo como meio de adquisiciio
de servidaes continuas n5o aparentes e deseontinuas
aparentes ou nZlo aparentes.
Era o que se chamava a presmicao imemorial, que
Coelho da Rocha ensinava ser ((a prova da propriedade em virtude de uma posse tIo antiga, que excede
a membria dos homens, a qual se pode dar a respeito
de cousas imprescritiveis pelas leis, rnas cuja adquisi@o seja possivel por priv116gio. E antes urn meio
de provar a propriedade, do que modo de a adquirirs '.
As nossas leis referiam-se & prescri~aoou posse
imemorial ?, sbbre cuja natureza h i divergincias,
considerando-a, uns como urn modo legit~mo de
adquisi~iio,sendo o decurso do tempo que exceda a
memdria dos homens uma espkcie de prescrip%o,que
respeitava tanto a direi tos privados como pliblicos e
tinha logar nos casos em qile n8o se podiam aplicar
as formas ordinkias da prescri~iio,emquanto outros
veem nela a presuneBo de urn justo titulo 3.
0 nosso c6digo civil considerou-a no artigo 2273."
5 itnico como uma espbcie de prescricIo; rnas quer
deva assim considerar-se, quer como presunqiio , de
Instit&@& de d t w h civil, 6 464."
Veja-se Lobb, Notas a Ndlo, livro 32, capitulo 4.*,8 7."
Veja-se F. Schupfer, Ab Immmorabili, no Dig-to italhm,
volume 1.; parte '.1
1
2

3
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urn justo titulo que o tempo consumisse, certo B que
a prescri~laoimemorial tinha, diz Schupfer, ccsegundo
os casos, a forqa do costume, do privilkgio, do just0
titulo, de um instrument0 publico e solene; e, de
qualquer modo, suprime toda a resislentia jurzs, e deve
ser observada tanquam lex)).
No nosso antigo direito admitia-se a prescri~iio
imemorial, e no artigo 2 2 7 3 . 3 unico legitima-se
pelo uso ou costume das terras essa prescri~80,como
meio de adquisi~aode delerminadas servidaes a que
nko se aplicavam as formas ordinarias da prescri@o.
No artigo 438." o prdprio uso e costume que se
apresenta como titulo de direitos adquiridos sdbre
certas-e determinadas aguas. 'NB0 pode, pois, Bste
uso e costume ser uma dorma de drreito objectivo.
Do mesmo modo que a lei, norma de vida social, B
impotente para erear urna s i t u a ~ a juridica
o
subjectiva,
o costume, como norma de vida social, tambkm o 8.
Sendo assim considerado o uso e costume, necessario
era urn facto de que, em harmonia com kle, resultasse
o direito.
NBo pode, a nosso ver, atribuir-se ao us0 e costume de que se fala no citado artigo o rnesmo caraeter
ue ao uso ou costume das terras 3 que se refere o
unico do artigo 2 2 7 3 . q s t e aplica-se como norma
reguladora d a adquisi~aopela posse ou prescrisso; o
uso e costume e considerado de per si no artigo 438."

l

Pelas considera~ijesque acabamos de fazer, v&-se
tambem que n2o pode de modo algum considerar-se
essa express60 como sindnima de dsreito eonsuetudincirio. Este direito tinha, do mesmo mod0 que o direito
escrito, caracter objectivo, podia legitimar-se por kle
o direito a determinadas aguas, mas n&o criava

hsse direito, n5o podia ser o titulo de um direito

subjective.
E, como nota o dr. h s i s Teixeira, escusado seria,
iiavendo-se falado em lez, fazer-se referhcia ao us0 e
coslurne, s e por estas palavras se quisesse significar
6 d~reitoconsuetud~nario,visto que Bste direito, como
norma de v ~ d asocial, ja se aehava compreendido na
patavra lea.
Quereria o legislador referir-se B posse antiga 9
Hereulano especificava na sua proposta Bsse mod0
de adquisi~ao.nHo se referindo B prescripBo. Desde
que esta foi admitida como tiiulo de direitos subjectivos a certas e determinadas Bguas, e se especifiearam
as condi~ijesque para a prescri~ao se requeriam,
n2o podia falar-se em posse antiga, salvo se fosse
admitida a prescric%o imemorial e portanto uma
adquisi@o por bste meio em condi~6esdiversas das
que se exigiam para a prescri~koordinaria. Quando
o legislador quisesse ressalvar, porhm, Bste modo de
adquisi~iio,nunca poderia usar das palavras uso e
costume para o exprimir.
A posse, como facto adquisilivo de direitos, B sempre individual. Ate nos casos em que a posse e
exercida por uma pessoa coleetiva, esta e considerada,
para tal efeito, como urna pessoa singular. Ora o
uso e costume refere-se sempre, inalteravelmente, a
faclos que sao pralicados num determinado ,meio pela
generalidade das pessoas que nele vivem. O uso e
costume. respeita sempre a uma colectividade de pessoas, quer se trate de mero uso ou costume de facto,
quer de uso e costume que tenha caracter coacilvo ou
a vis obligandi.
0 uso e costume do artigo 438.knHo pode, pois,
ser a posse antiga da proposta de Herculano.
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Q que significarlao, porhm, estas palavras ?
Falando em uso e costume o legislador quis referir-se, a nosso ver, aos usos e costumes de Iacto, ao
modo por que nas diferentes terras se aproveitavarn
as bguas para a irrigaeao ou fbrqa motora. Foram
bsses usos e costumes, que nTo tinham de per si a
vis obligandi, que nso formavam portanto direito consuetudinirio, que o legislador quis ressalvar.
0 s habitantes dum logir derivavam, por exemplo,
a agua duma corrente nlao navegavel, fazendo nesta
um a ~ u d ee abrindo um aqueduto para conduzir a
i g u a atravez de diferentes pridios, sendo estes irrigados, por uso e costume, em determhados dias ou
hocas, e sendo a agua dbsse aqueduto aplicada para
moinhos em outros dias. Pelo artigo 438." considera-se Bsse uso e costume como representando um
dirsito adquirido para OS proprietarios e donos dos
moinhos de usarem da Qgua do aqueduto. Terras
havia em que, em vez de se irrigarem OS pridios por
determinada ordem, eram nomeadas pessoas para
fazer a distr1bui~80da igua. Este uso e costume
deve observar-se, tendo direito a que as Qguas lhes
sejam distribuidas por Bsse modo todos os proprietirios C U ~ O Spredios, tarnbkrn por nso e costume, assim
eram irrigados.
Em r e l a ~ a o& i g u a das levadas, sempre que estas
fossem derivadas em beneh'eio de diferentes prhdios e
eomo f 6 r ~ amotora e 080 houvesse acdrdo, sentenca,
ou qualquer outro titulo por 9ue se fizesse a divis6o
da agua, necessario se tornava estabelecer urn erit6ri0
para determinar o modo por que essa divisso devia
ser feita, ou deEnido o direito de cada proprietario.
Ora o linico que se podia admitir era a praxe que
atk entho se bavia observado. E o legislador assitn

o entendeu, considerando essa praxe, que exprimin, e
bem, pelas palavras us0 e costume, como representando
um direito adquirido.
Nas aguas ja apropriadas por lei, o uso e costume
pode assim determinar, em rela~iioa ~lil'~!rentes
utentes da Agua, a pore60 desta que pertenee a cada um.
Trata-se de iguas que estHo apropriadas e em relac30 as quais OS utentes podem ter direitos desiguais
quanto a p o r ~ z ode agua qcie a cada urn deles pertence, n5o tendo todavia outro titulo do seu direito
que nHo seja o uso que da agua tem feito. Este uso
deve, a nosso ver, ser considerado como legitimo,
desde que no artigo 438.' se manda atender a ele
para determinar OS direitos adquiridos sbbre certas e
determinadas Qguas.
Podem as aguas ter sido derivadas, n60 pelos proprietlrios, mas p e l ~municipio ou par6quia. 0 direito
a essas aguas, quer para irrigac'ao, uer como f b r ~ a
motora, devera tarnbhm ser determina o em harmonia
corn o uso e costume on corn a praxe seguida at6 que
foi publicado o e6digo civil.
h' M e , a nosso ver, o alcance d a s palavras uso e
costume.
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18. Na coneessiio eipressa entram guaisquer fitu10s por que se alnbuiu o diretio ca determinadas dguas.
Mais facil Q determinar o sentido das palavras concessiio expresser do artigo 438."
0 projecto primitivo falava de concessiio expressa ,
dos proprzetarzos marginnis. Ora, como ja notarnos,
os proprietarios marginais s6 adquiriam direito exclusivo ao uso da agua das correntes rtao navegaveis
pela preocupapgo; esse direito n8o derivava da contiguidade dos prkdios. Preocupada a agua, esta ficava

sendo particular, e podia ser cedida pelo proprieiirio
que a ela houvesse adquirido direito. Nao se trata
rigorosarnente de uma concessao, termo que se aplica
especialmente & cedPncia de cousas pliblicas ou
comuns, mas de um contrato ou disposiqao de lillima
vontade, que pelo 5 iinieo do arligo 2264.' se consideram concesslio expressa.
Quando OS proprietarios rnarginais tivessem a Agua
das correntes nao navegiveis nem flutuiveis o mesmo
direito que pelo c6digo civil lhes 6 atribuido, ksse
ilireilo n8o poderia ser alienado por ides, visto que se
trata de um poder legal e n8o de urn direito subjectivo.
Apenas teriam o direito de renunciar ao uso das
aguas que por lei lhes era facullado, em beneficio de
outro proprietario marginal, que, se nZo fbra essa
qentincia, s6 eventualmente teria direito B Qgua.
E, como veremos, a esta renuncia que o artigo 439."
se refere, quando diz que o direito que teem OS
roprietirios ao uso das iguas que atravessam ou
Eanharn OS seus prkdios s6 poderi ser alienado por
escritura ou auto publico. Esta renuncia nunca pode
presumir-se; a vontade tern de manifestar-se expressamente, mas n8o pode dar-se Ihe thcnicamente o
nome de coneessiio.
Na sua proposta, Herculano ngo falava em concess80, mas em coratrato. Relativamente a aguas parliculares, podia significar-se por esta paiavra a adquisi@o do direito a essas aguas, sernpre qne Bsse direito
resultasse de um acbrdo de vontades. Relativamente
a iguas pdblieas e comuns, quando o uso dessas
aguas, tendo por fim um servi~opriblieo ou comum,
seja determinado por lei ou regulamento em que se
r . n n s i ~ n ~ns
m dir~itnsP nhrianrfi~cA2 nPssna.2 ntwm

mir rigorosameute a situaq~ojuridica que pela ceddneia do uso das aguas se constitue. Trata-se, neste
caso, de uma concessiio, cuja natureza juridica determinaremos, quando tratarmos do reglme das iguas
publicas e comuns.
Tambbm nso podia chamar-se contrate i concesgio
que pelo rei, a quem pertencia a propriedade das
dguas pdblicas, ou pelo poder central, se fizesse de
aguas de correntes nso navegaveis, nen-8uauAveis.
Papa que essas concessaes produzissem OS seus efeitos, bastava que delas se quisessem aproveitar e
efectivamente se aprovei~assern as pessoas a quem
eram Eeitas.
Dessas concessfies resultava o direito adquirido ao
uso das Qguas que delas era objeeto, nos bermos das
mesmas eoncessijes.
E n'ao s6 podiam ser concedidas as Bguas das
correntes n8o navegaveis nem flutuiveis, mas a s
aguas que eram ptiblicas por serem piiblicos OS Eerrenos de que eram pertenqa, bern coma as que o
fossem dos terrenos de logradouro comum e as aguas
sobejas das fontes pliblicas ou comuns.
Todas estas concess;loes, estao cornpreendidas na
concesstjo expressa de que faia o artigo 438.'
E n8o s6 essas concess"os, mas todas as transmissoes por virtude de eontrato ou de dkposiqiio de
filtima vontade estao abrangidas naquela expressso,
respeitando-se assim OS act% de disposiqio relatives
a aguas, realizados no dorninlo da lei anterior e em
harmonia corn ela.

19. A sentenqa como prova de direitos adquiridos
sdbre detmminadas agzcas. No artigo 438.' apresenta-

certas e determinadas aguas. Sendo a s e n t e n ~ aa
aplicae8o do direito objeetivo a uma relapfio juridica
concreta, presupbe necessiriamente urn f a c t o juridico
gerador desta relapio, sendo dbste factan e n5o da
sentenea que resulta o direito subjectivo.
Entre OS factos adquisitivos de direltos s 6 b r e certas
e determinadas iguas parece, pois, q u e neanhum cabirnento tern a senten~a. E de notar, porkrm, que pela
sentenea se constitui o caso julgado, ttornando-se
certo o facto ou direito e representandtlo assim a
sentenea urn meio de prova que, sempre q u e se verifiquem as condieBes que para o caso julgzado se exigem, representa o pr6 rio reconhecimento do direito.
Assim se explica a re erbncia que no arkigo 438." se
faz a sentenga.
Na matbria da aplica~godas leis no t e m p o exerce
ainda a sentenqa uma importante fun$iao. Sendo
doutrina corrente na jurisprudbncia anteriom ao cbdigo
civil que a lei interpretaiiva se aplicava aos factos
juridicos realizados no dominio d a lei intterpretada,
fazia-se excep~5oa essa doutrina para OS; casos em
que, por sentenpa ou transaceiio, se houvuesse dad0
aplicaeso definitiva da lei interpretada '. Urn facto
juridico adquiria assim, pelo caso julgado, w m a eficacia que n5o tinha de per si.
Assirn, tendo sido reconhecido por santenpa o
direito adquirido pela prescrig5o a certas ihguas, mas
nao se verificando a s condie6es que no
h i c o do
artigo 438." se exigem para a prescriqlao,, o direito
assim reeonhecido subsiste, n2o podend0 ccontra ble,
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pia antoridade que o caso julgado ticou tendo,
aduzir-se qualquer prova. Para Bste efeito, desnecessirio se tomaria, pois, investigar se B interpretativa
ou inovadora a doutrina que no referido 5 linico se
sancionou ackrca da prescri@o. Pelo caso julgado
tornou-se cerlo o direito, sbbre o qual niLo pode
haver nova aceso.

80. CondigGss em que o ccidigo civil recmhecm os
diredos adquarados por prescrieao s6bre certasse delermanadas ciguos. Vimos j i que no direito anterior ao
eddigo civrl se admitia a prescripPo como meio de
adquisi~aode direitos sbbre aguas parkiculares '. No
c6digo civil sancionou-se ou tra doutrina, declarando-se
nlo s6 impreseritivel o direito ao uso das aguas das
correntes nso navegaveis nem flutuhveis (artigo 439."),
o que esta completamente de harmonia com o earbcter
facultativo que tem Bsse direito, mas tambBm o direito
i s riguas das fontes e nascentes (artigo 4 4 4 . 3 unico),
o qual representa urn direito subjectivo.
Nao proellrando determinar neste lugar o aleance
desta dtsposipHo, cumpre-nos verificar em que condiq6es foram respeitados OS direitos que pela prescrielo
haviarn sido adquiridos anteriormente ao c6digo civil,
visto que o artigo 438.hnZo se limitou a reconhecer
ksses direitos, deelaraudo-se no 5 linico que a pres6ril;ao s6 sera atendida para os efeitos do citado
artigo, quando recaia sdbre oposipso n8o seguida, ou
sbbre a construqio de obras no prbdio superior, de
que possa inferir-se abandbno do primitivo direito.
Trata-se de uma disposipao rransitdria aplicivel
bs prescrie6es que se verificaram anteriormente ao
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c6digo civil. Limita-se-essa d i s p o s i ~ ~aoo direito de
uso e de proprledade das aguas, sendo outros os
principios a aplicar em mathria de servidaes de agaas.
Quanto ao d~reitode uso e de propriedade das iguas,
deve ter-se ainda em vista que, al6m das condrqaes
que no 5 6nico do artigo 438." se estabelecem, se
devia dar a posse nas condi~aese pelo tempo que a
lei anterior exigia, bavendo o direito adquir~do &
[)rmcri@o ao tempo em que o c6digo civil foi publicado em harmonia corn essa Iei.
As condi~aerque no 6nic0 do artigo 438.' se
exigem para que - a prescrie2.o seja atendida teem
por fim distinguir a posse, como meio de adquisi~iio
de direitos, dos actos facultativos ou de mera tolerineia. Quem tinba o direito de uso ou de propr;edade sdbre determinadas aguas podia exercer ou nao
esse direito, nao bastando o facto de o n&o exercer
para que o perdesse, sempre que esse direito representasse um poder legal inerente ao tiireito de propriedade e ngo uma limita@o, constituida por seraidao, a bste direlto. Embora ao nlao exercicio do
direito sbbre determinadas iguas correspondesse o
aproveitamento das nesmas aguas por quem a elas
nao tinba direito, sempre que o modo por que se
dava este aproveitamento n8o fosse incompativel corn
o exercicio do direit;o, sempre que n3o se conslituisse
de facto uma situagiio em vlrtude da qual quem
tinha o direito as aguas fosse inibido de o exercer;
sem alterar ou modlficar a situapgo que de facto se
bavia criado, o direito subsistia.

5

Quando se constiluia esta situac%o?

E m primeiro logar, podia resultar essa s i t u a ~ ~dao
oposi~aoqile ao aproveitamento das aguas fosse feita
por quem a elas pretendia ter direito, nTo sendo a

Fj 3.' - Disposip6es transitbrias sdbre a apropriqb das Bguas 125

oposieiio seguida, de forma que subsistisse a situaqiio
de facto, n5o se tornando efectivo o prerendido direito.
Esta oposi~'ao,que tanto podia ser judicial como
extrajudicial, dava-se nHo s6 quando o proprietirio
das tiguas, querendo exercer o seu direito, disso fosse
inibido por quem estava na posse dessas Aguas
mediante contradi~iiodesse direito, da qual resultasse
a subsist6ncia da relapao de facto, que assim se tornava posse, como no caso de Q proprietario das iguas
pretender opor-se ao aproveitamento das Bguas e n2.o
tornar efectiva essa oposi~50, consentindo na sua
continuag50. Ambas sstas formas de oposiqiio cabem
na fbrmula opost@o 9a6o*segrsida, sendo no primeiro
caso essa oposi~aorepresentada pelo facto material
de o proprietirio querer exercer o seu direito, e, no
segundo, pela pretensso de se opor a que continuasse
no uso das aguas quem de facto estava nesse uso.
Esta oposi~Bon l o seguida, por rneio da qual se db
at6 a inversso do titulo da posse, passando a possuir
em nome pr6prio quem possuia em nome alheio
(artigo 510.7, revelava que o aproveitarnento das
aguas n5o era, em relacso ao proprietario delas, urn
acto de mera tolerincia, e, desde que houvesse tal
oposieBo e 1120fosse seguida, comecava a posse, que
podia conduzir B prescriggo. A presnnqso de que o
aproveitamento das Bguas se fundava em legitimo
titulo de adquisieso inferia-se da aquiescbncia a Bsse
aproveitamento, que outra cousa n2o significava 0
facto da oposig50 nIo seguida.
Nao B nesba parle que a aplicaq2o do 6nico do
artigo 438.9em suscitado dificuidades. Estas teem-se
dado relativamente & construpao de obras no prhdio
superior, por meio das quais se pode tambem constituir uma siiua~20 de facto em virtude d a qual o
proprietario desse prBdio perca o direito as aguas,

5

quando delas possa inferihse 0 abanddno d&se
direito.
Exige o c6digo civil que hs obras sejam feitas no
prkdio superior, sendo assin, denominado 0 pr6dio
serviente, visto que, i n d e ~ e n d ? ~ t ~ m edon tdireit0
~
is
iguas, h i uma servidso constituida nesse prbdio par
meio da qual Bsse direito st torna efectivo. H i 0
direito Be presa das iguas e % conduq50 das mesmas
ou de aqueduto, podado at6 deixar de ser
contiguos o pr6dio serviente be 0 predio dominante.
E' assim que, tratando-se
uma fonte, alem do
direito de"propriedade da S& igua;
pode haver a
servid2o de aqueduto constitzeida, n5o s6 no prbdio
onde ha a fonte, mas em pr6dios de terceiros atraves
dos quais a agua 6 conduzida Tratando-se da aaua
de urna levada, pode haver num prkdio por ela
atravessado obras papa a derwacso da sus agua em
proveito de urn prbdio que nsc seja contiguo daquele
onde se fizeram as referidas soras.
Ngo se declara que as obras devam ter sido feitas
pelo proprietario do prbdio d,minante. 0 dr. Assis
Teixeira diz que as obras devm ser construidas pelo
dono do pr6dio ipferior, julgndo relacionada, por
imediata e intima conexiio, eata condie30 corn a da
idoneidade das obras. ((Corn0 diz &le,para adquirir
pela prescriqso 6 indispensCel possuir em nome
pr6prio ou anhnozdomzni, 6ste hnimo nso pode evidentemente resultar sen5o de urn facto pr6prio
daquele que pretende prescrerrer: s6 OS trabaihos
efectuados pelo proprietirio inbrior se reputam feitos
em seu beneficio, e manifes~mm da sua parte a
intenqiicj de adquirir direito 81 Aguas. Obras ordenadas pelo proprietirio ~uperi~~tr
no seu prdprio pr6dio, ainda que delas resultas% proveito e interesse
para o vizinllo inferior, de nenbm mod0 produziriam

Bsse efeito: podera sim derivar desta esphcie de trabalhos uma servidiio passiva contra o prbdio superior,
rnas nunca proviri dai uma servidso activa em sea
proveiton.
Se esta doutrina fosse exacta, e. partindo-se df
principio de que as obras feitas no pr6dio superior
se deviam presumir feitas pelo dono dBste prhdio, a
conseqhincia seria que o dono do pr6dio inferior ou
dorninante deveria provar que as obras forarn feitas
pelo proprietirio d6ste prhdio. Perante a dificuldade,
porern, que na prhtica e em relacso a obras que
datam em geral de tempos imemoriais, baveria de
provar p'or quem as obras foram feitas, acrescentava
o dr. Assis Teixeira: UA prbpria natureza das obras
se encarregara de comprovar a sua proveniencia
originaria. Se foram estabelecidas para interesse
exclusive do proprietirio inferior, esta circunstlncia
indica suficientemente que foram efectuadas por &sse
propriedrio : id feeit cui prodest. Se. porhm, aproveitarn a ambos, e nbo interveem indicios irrecusaveis ou
outras circunstincias tiio oderosas e concludentes,
que excluam toda a dlivic/' a, entso deve kvorecer-se
a liberdade do pr6dio superior, e pronunciar-se corn
firmeza a favor dkste proprietQrio a manuteneBo do
seu amp10 direito de propriedade corn todos OS atributos acessbrios que Ihe andam naturalmente inerentesa
Afigura-se nos que Q esta a verdadeira doutrina,
n5o se tornando necessirio que o dono do prtidio
inferior alegue e prove qne as obras foram feitas pelo
proprietario desse prbdio. Nos termos do artigo 438."
5 unico, do mesmo mod0 qne nos da resolu~8ode
17 de agosto de 1775, que lalava de ((urn aqude ou

'.
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anal corn factura constante e permanente, que fizesse
presumir o referido titulo (de compra),, ao que especialmente se deve atender B ao facto de as obras
serem feitas em beneficio do predio inferior, resultando delas que tinham* por Gm a deriva~lao das
iguas para Bste pr6dio. Este facto e o do uso efectivo
das Qguas s i o as circunstPncias que se devem ter
principalmente em vista para verificar se havia ou
n i o a posse dessas aguas por parte do dono do pr6dio inferior, que, em tal caso, quando essa posse
existisse ha mais de trinta anos, teria adquirido
direito Bs iguas pela prescri~iio.
E' assim que, embora se provasse que as obras
nIo haviam sido feitas pelo proprietario do pr6dio
inferior, provando-se todavia que &ste proprietario
era quem, h i mais de trinta anos ao tempo em que
foi publicado o c6digo civil, tratava da conservaeio
dessas obras, como se efectivamente foram suas, e
que durante o mesmo tempo se havia aproveitado
das aguas, sendo as obras id6neas para &ste fim,
afigura-se nos que se verificam OS requisitos necessarios para que se julgue que adquiriu direito Bs
aguas pela prescri80.
As palavras de gue psssa inferir-se abanddno do
primitioo direito significam, a nosso ver, . que, em
virtude dessas obras, o proprietario do pr6d10 inferior
ou nzo podia exercer o seu direito ou n%o o podia
exercer nas mesmas condi~ijes em que o exercia
anieriormente, tendo-se assim constituido uma situac10 dt! facto incompativel com ksse direito. NIO
pode dizer-se, em tal caso, que o aproveitamento.
das aguas representasse para &le um mero act0 de
tolerincia. 0 aproveitamento das aguas fez-se constituindo-se uma serridiio, corn sciknc~a e pacikncia
do proprietirio do prbdio superior, sendo assim de
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presumir, n%o pr6priamente o abandon0 do direito,
mas urn titulo em vir~udedo qual o dono do prhdio
inferior tenha adquirido direito Bs Bguas. Em todo o
caso o que deve haver 6 uma situa~'?ode facto que
signifique n8o sbmente que o proprietario do pr6dio
superior n'io quis exercer o seu direito, mas que o
iniba dbsse exercicio.

A prescriqlao resulta da posse, que deve ter sido
continua e publica.
Donde se vb que a constru~Bode obras no prkdio
superior deve ter o caracter de permanencia e que
essas obras devem ser visireis ou aparentes. A constru$io de obras que tenharn tido por mero fim o
aproveitamento peri6dico da agua, embora corn
determinada regularidade, feitas de forma que desapareeam ou tenham de ser desfeitas logo que termine o aproveitamento, D 5 0 d i posse que possa ser
invocada para o efeito da prescri~ao. Pela construe%o
de tais obras nio se constituia uma situac5o que
enrolvesse para o proprietirio do pr6dio superior a
perda do seu direito, cujo exercicio podia ser efectivo
logo que deixassem de existir. A constru~iiodevia
ser aparente ou visivel, porque s6 assim podia ser
p6blica a posse.
Logo que as obras reunam estas condir6es e a elas
corresponds o uso efectivo das Bguas, di-se a posse
idbnea para a prescrieIo. N5o temos, pois, que atender B maior ou menor importbncia das obras.
E' assim que se tem opinado que um rBgo aberto
no pr6dio superior, contanto que seja permanente, 6
suficiente para o efeito do unico do artigo 438." '
i
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Discutiu-se se OS trabalhos de expurga~iio, feitos
pelo proprietirio do prBdio inferior no predio superior,
constituiam obras que pudessem ser invocadas para
o efeito da prescrie50 '. Para se ver; porbm, que,
em face do nosso direito, a quest50 assim posta nlao
podia deixar de ter uma solu!$io negativa, basta
atender a que o 5 unico do artigo 4 3 8 . 9 x i g e a
conslru~iio de obras no prddio superaor, e a resolui$lo
de 17 de agosto de 1 7 7 5 referia-se a urn aeude ou
canal corn fuctura conslunte e perrnanmle. Ora a expurga@o consistia e consiste na remoeao de quaisquer
obstkulos que embaracem o l ~ v r ecurso das i g u a s ;
n2o era nem e constru~"aou factura de obra.
Sendo as aguas derivadas artificialmente, e a construgso de obras no pr6dio superior necessiriamente
presupije que B assim feita a deriva~go,a expurga@o
representa apenas urn meio de conservar essas obras
em boas condic6es. Quando feita pelo proprietir~o
do pridio inferior, o que par ela s e revela B qne a s
obras Ihe pertencem, e que a presa da agua ou o
aqueduto s i o uma servidao constituida no prBd~o
superior em beneficio do seu predio, sendo assim a
expurga@o urn dos meios por que pode provar-se
que as obras do prkdio superior tinham efectivamente
por 6m a condu~Iaodas iguas para o prkdio inferior.
Nas distinpaes que Lobso, para conciliar a s opiniaes
dos praxistas, fazia a 6ste respeito, o que se evidencia
e que a expurgaeao, considerada de per si, n80 constituia urn acto de posse que pudesse condnzir a
prescri~go,visto que r'elaciona sempre a expurga~ao
corn o aqueduto, dando-lhe efeitos juridicos designadamente quando tinha por fim a derivapao das aguas
1

ye@-se
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para Ble ou a sua coridugio para a terra infenor '.
No momen to actual j6 oferece verdadeira dificuldade
para a aplica~80do 5 linico do artigo 438.O a prova
de que, ao tempo em que foi publicado o c6digo civil,
havia o direito adquirido a prescri@o, quando essa
prova tenha de ser feita por meio de testemunhas.
Pode haver documentos antigos que se refiram ao
direito que o pr8dio inferior tem de derivar as bguas
do prhdio superior; pode, excepcionalmente, venficlrse pela pr6pria constru@o das obras no prhdio
superior a autiguidade dessas obras.
S e n5o houver, porkm, nenhum dhstes meios de
prova e for necessario demonstrar por testemunhas
que, ao tempo em que foi publicado o c6digo civil, j i
havia a posse pelo lempo necessario para a prescri@o,
B 6bvio que, excedeudo uma parte dBsse tempo a
mem6ria da quasi totalidade dos homens, n8o pode
essa prova' fazer-se por meio de testernunhas que
hajam presenciado OS actos dessa posse. De facto,
devendo haver posse pelo menos de trinta anos ao
tempo em que o c6digo civil Eoi publicado e havendo
decorrido, desde essa publica@o, quareuta e nove
anos aproximadamente, s6 testernunhas com perto de
noventa anos de idade poderso declarar que a alegada
posse existia ha trinta anos ao tempo em que o cddigo
civil comecou a vigorar, visto que s6 podem ser testernunhas de factos que hajam preseneiado desde que
tenham discernimento, embora se possa admitir que
deponham sbbre factos que se tenham dad0 antes de
haverem cornpletado OS quatorze anos de idade.

d r Assis Teixeira, Das omrdes rz8o naueg6~eeisnem

flutuavels, m n a 293 e seguintes.

1

Veja-se o Tratado piitico e compendicirk das

m,9 137."
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Sera, porBm, necessirio que as testemunhas tenhatn
presenciado os actos de posse, ou sera suficiente que
nos seus depoimentos se refiram a pessoas que OS
presenciaram, afirmando elas ter conbecimento das
declarag6es que a gsse respeito fizeram?
0 distinto jurisconsulto dr. Eduardo de Carvalho
declara que a tradi@o de antiguidade e ate de imemorialidade a que as testemunhas aludem, referindo-se
a pessoas antigas falecidas em idade provecta, adesacompanhada da presencia~50de factos uniformes e
repetidos, duraveis e perrnanentes em Qpocas que
retroajam, pelo menos trinta anos completos, a 22 de
marco de 18683, niio a pode julgar (cde per si suficiente, porque para constatar a existdncia, jL do nso
e costume, ja de uma posse imemorial, Q necessario,
como principal prova de visla, a prova de exercicio.
que a tradi~so,o depoimento de mera ouvida, vem
fortalecer em contraprovan '.
Afigura-se nos que esta doutrina, pelo menos nos
termos em que esta formulada, n b B verdadeira.
Relatisamente a posse ou prescri~Bo imemorial,
afirmavarn OS jurisconsultos, baseando-se no direito
romano, que, referindo-se o tempo imemorial B exist&neia de duas geraebes, a que vive e a que imediatamente a precedeu, e devendo a primeira saber que
o actual estado de cousas, tal como a sua mem6ria o
apresenta, sernpre asslm existiu, e, em relac80 a gera$30 anterior, que n5o ouviu dizer que houvesse
memdria de urn estado contririo ao actual, a prova
dessa posse ou prescri~iiose fazia de urn rnodo positivo e negativo. Tanto uma como outra podia ser
invalidada por prova contraria, demonstrando-se que
o presente estado de cousas nem sernpre assim existiu
1

TrabaZhosju1*ldieos, volume

I,

p@nm 349 e 360
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durante a actual gera@o, ou que, durante a geraeso
passada, houve memdria do contrbrio.
Pelo direito candnico, a prova devia ser sempre
positiva: as testemunhas tinham de afirmar, por
conhecimento prbprio, que a posse havia existido
sempre no seu tempo e afirmar ao mesmo tempo que
tinharn ouvido aos seus antepassados que essa posse
jacexistia no tempo deles l .
Quer se siga uma doutrina quer ontra, v&-se que,
para a posse imemorial, a prova testemunhal recaia
n5o s6 sdbre OS factos presenciados pelas testemunhas,
mas sdbre o conhecimento que, positivarnente ou negativamente, tinham do que se havia passado durante
a g e r a ~ banterior. Nem de outro mod0 era possivel
provar a posse imemorial.
Ora se, em relapgo a esta posse, 1180 pode deixar
de ligar-se credit0 as declara~ijesque as testemunhas
faearn sdbre factos passados durante a gerapso anterior, afigura-se nos que nIo pode deixar de atribuir-se
o mesmo credit0 a tais declara@es quanto B posse
que, anteriormente ao cbdigo civil, devesse ter pelo
menos trinta anos. Quando se seguisse outra doutrina, tornar-se-ia impossivel a prova dos direitos
assim adquiridos, logo que o inicio da posse excedesse, como ja actualmente vai sucedendo, a memdria
dos homens.
Devendo a posse ter nm tempo determinado anteriormente ao cddigo civil e tratando-se, n5o de urn
uso e costume corn o caracter de generalidade, mas
de direitos d e presa constituidos num determinado
predio, parece-nos que as testemunbas devergo, em
relagso ao tempo de posse que exceda a sua memdria,
1 Veja-se S. Gianzana, Ab immemwabili (Ddvitto trans;torw), no
Digesto ital&mo, volume l.", parte 1."
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para que o seu depoimento tenha rnaior grau de eredibilidade, referir as pessoas a quem tenham ouvido
que j i no tempo delas havia a posse das aguas por
obras construidas no predio superior.
N8o tendo sido estabelecida para a servidlo de
aqueduto uma disposipao correspondente B do artigo 439.", aplicavel i s fontes e nascentes pelo
artigo 444."
tinico, disposiclo que, como j i dissemos, respeita ao d~reitode uso e de propriedade das
iguas, pode provar-se pelos meios ordinirios essa
servidso. De tal srrvidiio nso resultari, porkm, o
direito adquirido a agua, sempre que, em relacso a
esta, se n80 tenha- dad0 a prescri~sonos terrnos do
5 6nico do artigo 438."
Tanto em malkria de servidao de aguas adquirida
por prescriilao como por destinacao do pai de familias, o direito B agua tern de considerar-se, em virtude
das disposic6es- especiais quanto ao mod0 por que
pode ser adquirido, em separado da servidlo.

21. OS dzreitos adquiridos sdbre as aguas das
nascenles, correntes e leoadas na I l l ~ ada Nadeiru.
Referimo-nos jb B legislae?io especial das iguas da
Ilha da Madeira ', reproduzindo a parte da provisso
de 7 de maio de 1 4 9 3 respeitante ao regime dessas
iguas, regime que, como ua provisao se declara, foi
estabelecido a pedido das camaras da Ilha e dos
vizinhos e moradores dela: N E no que toca as fontes,
tornos e olhos de agoa, deferindo a vossa peticgo
sobre o accordiio, que tomastes em guiza, e maneira
as terras se deviam aproveitar, e conviestes, e assenVeja-se a Reuista de kge'sIa@o e dejurisprudhia? n." 15, pPgi-

nas 100 e 101.

tastes, e accordastes na forma corn que vos tinha j i
mandadon.
As nascentes, tornos e olhos de igua n i o pertenciam, pela citada provis50, aos donos das terras
onde brotavam, devendo as respectivas aguas seguir
o seu curso natural ate aos rios e ribeiros. DQstes
eram derivadas as Aguas por meio de levadas e
repartidas pelos predios, conforme o que ao aproveitamento deles fosse necessario.
Dado kste regime, nHo podia haver ua Ilha da
Madeira aguas correntes que fossem particulares;
nao havia sbbre essas aguas o direito de livre disposi~iio.Todas essas aguas eram destinadas B irrigapao
dos predios tanto marginais como n5o marginais das
correntes.
Para o conveniente aproveitaa~ento dessas aguas
construiram-se levadaa ern que, por nomeagso dos
consorles das suas aguas ou herCus, superintendiarn
juizes, incumbidos da sua conservacso.
Era kste o regime em vigor ao tempo em que foi
publicado o c6digo civil e o que melhor se harmonizava corn as necessidades agricolas daIlha da Madeira.
Publicado o c6digo civil, discutiu-se se a legislagilo
especial da Ilha da Madeira relativa a iguas havia
sido ou n%o revogada pelo artigo 5 . q a lei de 1 de
julho de 1867.
Tratava-se evidenternente de uma legislac50 especial que recaia em materia que o c6digo civil abrange.
As duvidas resultavam do disposto no artigo 438.",
pelo que respeitava aos direitos adquiridos anteriormente 1 sua publica@io.
A jurisprudbncia dos nossos tribunais pronunciou-se
no sentido de que essa Iegisla~Zohavia sido revogada,
e n i o considerou ressalvados OS direitos dos proprie-
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tkios que, por essa IegisIacZo, costumavam regar os
seus prhdios corn as aguas das nascentes, sempre que
nao houvessem adquirido direito a essas aguas pela
prescriqso. A lei que lhes reconhecia bsse direito, o
uso e costume que, de harmonia com a mesma lei,
havia quanto B r e p a r t i ~ i odas iguas, n2o foram considerados titulos suficientes para qne, por f b r ~ ado
disposto no artigo 444.' do c6digo civil, OS proprietirlos dos predios onde Iiavia fontes ou nascentes niio
fossem considerados proprietbrios delas, e, sendo
assim reconhecidos, podiam dispor das suas Sguas
livremente '.
Consideramos muito discutivel esta doutrina.
NIO h& para n6s d6vida algurna de que, desde
que foi publicado o c6digo civil, em relaciio &S nascentes que, posteriormente a essa publicapso, tenham
sido exploradas, se devem aplicar as disposic6es consignadas no mesmo cbdigo. Quanto Bs fontes ja a
6sse tempo existentes, parece-nos que a situaggo,
criada em virtude da legisla~boespecial que havia
para a Ilha da Madeira e do modo por que essa
1egisla~Zohavia sido praticada, se podia considerar
ao abrigo do disposto n o artigo 438.", na parte em
que manda respeitar OS direitos adquiridos por lei e
por !&SO e casbume.
Como ja notamos, pelas provisoes de 7.e 8 de
rnarEo de 1 4 9 3 estabeleceu-se um determinado regime
de aguas ; ngo pode ver-se nessas provisaes uma concessiio de iguas, n i o derivando delas direitos subjeL Vejam-se os acBrdios do Bugremo Tribunal de Justipa de 31 de
rnarpo de 1908 e de 20 de julho de 1909, na ffaxda da Rela@o de
Lisboa, volume 21.", pigina 772, e volume 23.", pirgina 508, e da Rela~ $ 0de Lisboa de 12 de abr~ide 1910, na citada ffandta, voiume 24.-,
phgina 274.- Vejam-se mu~tosoutros aoordtios citadpspor esta GaxLa,

virtude dessas leis e em harmonia com elas
estabeleceram-se, porkm, usos e costumes, e nenhuma
d6vida ha de que &sses usos e costumes foram considerados pelo cridigo civil como fepresentando nm
direibo adqujrido. Abribuindo-lhes a lei esta efic5cia,
quando n3o se formaram B, sombra de disposipfies
legais, com mais razso lha devia alribuir sempre que
por rneio deIes se efectivasse uma disposi~%o
da lei.
Devera akender-se Larnbim a que as raz~tisquc
levaram o aulor do cddigo civil a respeitar OS direitos assim adquiridos tinham, em rela~BoB [Iha da
Madeira, urn valor especial, n50 podendo deixar de
causar uma grave perlul-ha580 nas suas condi~ijes
agricolas a livre disposig&o, por parte dos proprietarios, das nascentes que havia nos seus prkdios, tanto
rnais que 96 em casos muito raros a prescri~Ioobstaria a essa livre disposiggo.
Bastara notar que as levadas eram derivadas dos
rim e ribeiros em pontas muibo afastados das nascentes, n%o bavendo nos predios onde elas brotavam
construgTo alguma destinada a captaeso e c o n d u ~ s o
das aguas.
Para obviar aos inconvenientes que estavam resultando da jurisprudencia dos nossos tribunals, foi
publicada a lej n."41 de 20 de abrrl. de 1914, em
que se declara:
((Artigo 1 . 3 2 0 man tidas hs en tidades juridicas
- Ievadas na Ilha da Madeira - OS dlre~tospor
elas adquiridos a data da publiea@o do cddigo civil,

Deve ~lermantidos. No projecto qoe foi apresentado 2 cjmara
dos deputados ja se enconbaVa aquele Zrro de concordlncia, que se
manteve no Benado e assim passou para a lei. Veja-se o Did& ak
~ittnarados depdados, sessLo de 24 de abril de 1913, e o DG& dh
f h a r h , s s s s b de 20 de janeiro de 1914.
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s6bre certas e determinadas iguas que derivam das
nascentes existentes em predios alheios.
ccArtigo 2." As; aguas, porbm, que hajam sido
exploradas nesses predios, pelos seus respectivos
donos, a partir daquela data, tendo-as aproveitado
em seu uso exclusive e sem oposi~5odas levadas,
durante dois anos pelo menos, consideram-se parte
integrante dos prbdios em que tiverem sido exploradas, podendo, por isso, OS respectivos donos dispor
delas livrementeu.
As entidades juridicas - levadas na Ilha da Madeira, a que a lei se refere, s8o as associac6e.s dos
comproprietarios ou herbus . d a s referidas levadas.
Tiveram eskas sernpre uma administragso que superintendia na sua conservac30, reparaggo e restaura~iio,
a qual era ialtimamente constituida pelos proprietirios
ou herbus e representava a s respectivas associa@es,
sendo estas, nos termos da iei de 26 de julho de
1888, associaeaes legais para todos OS actos juridicos, especialmente para, por meio dos seus juizes,
direcq6es ou comissaes directaras, quando devidamente autorizadas pela assen~bleageral dos consortes
ou comproprietirios, adquirir, por qualquer meio legitimo, OS bens imobiliirios precisos, com destino i
eonseraa~iio,.acrescentamen10 ou melhor aproveitamento dos mananciais de aguas das levadas '.
Nao vemos a minima vantagem em que estas
associa~Toes, que s5o as que efectivamente formam
entidades juridicas, sejam denominadas levadas nu
1 Veja-se a tenq2o 2." do a c b r b da Relam de Lisboa de 6 de
maio de 1899, na ffadta da Relam 02 L L h , volume 13.", p&gina 407, a 1." tenqio do acbrdtio da mesma Rel*
de 17 de novembro de 1900, na mesma &&a,
volut~lel&",
p6gina 30b, e a 8.' tengo
do ac6rdl,0 da mesma Relapb de 27 de julho de 1901, na QaxZta
oitada, volume 15.",pigina 177.

-

4 3 . O - Disposi$es transit6rias &bre

a apmpriapb das hgaas 130

lib,z da Madeira. Esras nada mais s5o do que aguas,
artificialmente derivadas, sbbre que recaem OS direitos dos proprietkios ou hereus e que, representando
interesses comuns, teem urna administra~ioprhpria,
que promove a efectiva~iiodksses interesses.
Esta administracao de mod0 algum exclui a ace80
individual dos proprietirios ou hereus na defesa dos
seus direitos contra quaisquer terceiros e contra OS
'oulros comproprieb;irios.
E' assim que, sendo reconhecida pelos nossos tribunais legitimidade as'comiss8es administrat~vasdas
levadas para em juizo demandarem e serem demandadas sbbre interesses relativos Bs levadas, se reconheceu tarnhem aos herbus legitimidade para estarem
em juizo na defesa dos seus direitos individuais relatiros ismesmas levadas.
0 s direitos, pois, que pela lei de 20 de abril
de 1 9 1 4 foram rnantidos i s levadas n a Ilha da Madeira, sgo OS direitos que OS proprietarios ou hereus
tinham, em harmonia corn a legisla@o em vigor ao
.tempo em que o c6digo civil foi publicado e corn
OS usos e costumes por que se efectivou essa legisla@o, i s Aguas dessas levadas.
Na citada lei de 26 de julho de 3888 declara-se
que OS proprietirios dos pr6dios irrigados pelas levadas sso consortes ou comproprietarios das mesmas
levadas, vendo-se assim que as aguas dessas levadas
constituiam uma propriedade comum, mas n60 estavam no dominio comum.

Declara-se no artigo 1.' da lei de 20 de abril qua
sao mantidos OS direitos adquiridos B data da publica@o do c6digo civil sdbre certas e determinadas
aguas que derivam das nascentes existentes em pr6dios alheios.

5 3 . O - Disposiqaes transit6rias s6bre a apropriapo das i p a s 141

As levadas podiam ser derivadas j i directamente
das nascentes, jQ dos rios ou ribeiros formados pelas
mesmas nascentes. Cremos que o segundo mod0 de
derivapio s e r i a mais freqiiente. Reconhecido, porbm,
o direito Bs nascentes, implicitamente se reconhece 0
direito i s aguas dos rios e ribeiros formados pelas
mesmas naseentes.
Resolve-se assim na lei a dtivida suscitada sbbre.
OS direitos dos proprietirios cujos prhdios eram superiores a madre da levada. NBo teem esses prbdios o
direito de presa nos rios ou ribeiros em prejuizo das
levadas, visto que se mantiveram aos compropriethrios ou consortes das levadas OS direitos por Bles
adquiridos B data da publicapiio do e6digo civil.
Se, a bsse tempo, OS prbdios superiores As levadas
nzo eram irrigados corn as iguas dos rios ou ribeiros
donde a s mesmas levadas foram derivadas, tamb6m
agora o n50 poderso ser, apesar das disposig6es consignadas nos artigos 434.' e 436.' do c6digo civil.
Havia, ao tempo em que o c6digo civil foi publicado,
direito adquirido a essas aguas, e 6sse direito 6, nos
precisos termos da lei de 2 0 de abril, mantido, visto
que se reconheceu aos comproprietarios ou consortes
das levadas direito as nascentes de que 6sses rios
ou ribeiros se formam.
Serlo, porkm, mantidos OS direitos adquiridos ao
tempo em que o cddigo civil foi publicado, ainda
mesmo que tenha havido transac~so ou s e n t e n ~ a
passada em julgado que reconheca aos proprie:
tirios dos prkdios onde ha nascentes o direito a
estas, e aos proprietarios dos prkdios superiores i s
levadas o dire~tods irrigarem OS seus prbdios corn
as aguas dos rios ou ribeiros donde s i o derivadas as
levadas ?

Pode haver hesitaeao na resposta.
Pela afirmativa podem aduzir-se a s seguintes considera~aes:
No artigo 1 . h l o se ressalvam direitos alguns dos
proprietLios dos prQdios onde h i as nascentes e,
conseqfientemente, n8o podem considerar-se tambbm
ressalvados OS direitos dos proprietirios dos pr6dios
banhados ou atravessados pelos rios ou riheiros que
hquem superiores, em relacso a estes, ao ponto em
que se faz a derivaezo das levadas. Manteem-se
pela referida lei OS direitos adquiridos B data da
publica$io do c6digo civil, parecendo indiferente que
ksses direitos tenham sido ou n8o conservados posteriormente a essa publica@o.
E, se atendermos ao disposto no artigo 2 . q a
mesma lei, mais ldgica podera parecer esta conclus'ao.
Neste artigo declara-se que OS propriethrios podem
dispor livremente das iguas das nascentes que hajam
explorado nos seus predios a partir da publicaclo
do cddigo civil, quando a tenham aproveitado em
seu uso exclusivo e sem oposi@o das levadas, durante
dois anos pelo menos. Vk-se assim que, ao passo que
pelo artigo 1 . O s l o mantidos, sem a minima restri@o,
OS direitos adquiridos i s iguas das nascentes que ja
existiam ao tempo da publicag50 do cddigo civil, nq
artigo 2." em que, considerando-se em vigor na
Madeira o artigo 4 4 4 . q o cddigo civil, se atribui aos
proprietiirios a livre disposi@o das nascentes expIoradas nos respectivos prkdios depois da publicagso
do c6digo civil, torna-se dependente &sse direilo de
OS mesmos proprletarios terem aproveitado a s aguas
dessas nascentes em seu uso exclusivo e sem oposi~80
das ievadas, durante dois anos pelo menos. N2o se
verificando estas condigijes, parece que nHo ha o

direito de livre disposi~iio dessas nascentes, sdbre
que terso direito OS comproprietirios das levadas.
Ora, tendo-se feito esta restrigio no artigo 2.",
parece que, se o legislador quisesse ressalrar OS
direitos que, posteriormente ao c6digo civil, houvessem sido reconhecidos, em r e l a ~ a o i s Bguas das
nascentes, aos proprietbrios dos respectivos prkd~os,
deveria referir-se ao facto de OS comproprietarios das
levadas haverem ocntinuado a aproreitar as iguas
das nascentes posteriormente a p u b l ~ c a ~ ado
o ccidlgo
civil, como se fazia no projecto que foi aprovado pela
camara dos deputados.
Neste projecto, o artigo 1 . h r a assim formulado :
KS%Omantidos i s levadas existentes na Ilha da
Madeira OS direitos por elas adquiridos a data da
promulgap~o-do c6digo civil, e conservados at8 o
presente, s6bre certas e deterrninadas bguas que
derivem de nascentes situadas em predios alheios,
sem prejuizo do direito dos donos dkstes predios
a disporem Iivremente das que resultem de quaisquer mananciais por &les descobertos depois daquela
data, e bem as~irndas que, em virtude de explora~ao
par kles feita nas rnencionadas nascentes excedam
as quantidades asseguradas i s referidas levadas
pela primeira parte dQte artigoa.
Como se v&, sd eram malatados OS direitos adquiridos que houvessem sido conseruados aid o presente.
Na lei n%o se faz esta restrieao, e, apesar de a respectiva cornisslao de legislap;2o declarar que alterou
a redac~iiopara mazor chrem, parece que, nesta
parte, a modiEcou fundamentalmente, dando B lei
efeito retroactiro, rnesmo quando OS herbus nao houvessern conservado OS d~reitosadquiridos.
Para sustentar esta dou~rina,pode ainda argumentar-se corn o caracter interpretativo que a mesma

Iei Q atribuido, e gue o n'io era pelo projecto que inicialmente loi aprovado pela cimara dos deputados.
0 artigo 2.' ddeste projecto estava assim redigido:
aA prescri~50sera havida como just0 titulo de aquisic50 dos direitos mantidos pelo artigo 4." As referidas
levadas, independentemente das condi@es exigidas
nos. artigos 438.O, 444.- 450.Odo cddigo civil),.
Este artigo foi subslituido pelo artigo 3 . V a lei,
que diz: nFica assim interpretado, com referkncis
ao object0 da presente lei, o disposto nos artigos 438 ', 444."
450."0
cddigo civil, e revogada a legisla~laoem contririo*.
Declarando-se que OS proprietirios ou herbus das
levadas tinham, ao tempo em que foi pubhcado o
c6digo civil, direitos adquiridos ssbre certas e determinadas Bguas qrle derivam das nascentes existentes
ern predios alheios, e deterrninando-se ique Bsses
direitos serZo mantidos, parece que seIconsideraram
contrarias B lei todas as decisaes judiciais que n8o
reconheceratn bsses direitos, e que tais decisaes niio
ficam kendo a autoridade de caso julgado.
'

Para s e ver o alcance que teria o efeito retroaetivo
assim dad0 a lei de 20 de abril de 1914, necessirias
se tornam, antes de expormos as .razGes ique em
seutido contririo se podem aduzir, a1gumas"ponsider a ~ a e spr&vias.
A l e ~d e 2 0 de abril interpretou disposi~6estransit6rias do c6digo civil, como B a do artigo 438:";
aplicavel Bs Qguas particulares por f 6 r ~ ado disposto
no 5 1inic0 do artigo 444." e determinou o mod0 por

1 Na lei vem, ?or manifesto 6rr0, o artigo 132." Nos projectos
fa2-s~sempfe referencia ao artigo 438."

144

Capitulo I - DisposiqBes gerais
-

-

-

-- -

que, em r e l a ~ 5 o a direitos adquiridos, deviam ser
aplrcadas as disposicbes consignadas nos artigos 444."
e 450." Nessa lei n8o se faz a minima aclarapso B
legisla~80 que, ao tempo da publica~ao do c6digo
civil, estava em vigor na n h a da Madeira. Ora esta
legisla~5onPo s6 suscitava algumas dlividas, mas a
pratiea nem sempre estava de harmonia com o qne
nessa legislaqiio se preceituava, e a essa pratica
foram atribuidos efeitos juridicos em algumas decis6es judiciais.
E' assim que nos nossos tribunais, ao determinar-se
o alcance,da provisso de 7 de marGo de 1493, se
julgou que pela referida rovisao OS proprietirios dos
predios n8o ficaram inib~OS de ap~oveitaremas aguas
das nascentes que explorassem nesses predios, sendo
apenas obrigados a nso desviar as iguas sobejas do
seu curso natural, e que se reconheceu a Bsses proprietirios o direito as aguas dessas naseentes, quando
as hoovessem apro~eitadocom exclus50 dos comproprietdrios das Ievadas.
Vamos reproduzir o que se dizia a 6ste respeito
em alguns acord%os da Relac50 de Lisboa e do
Supremo Tribunal de J u s t i ~ a :
considera an do que a s provis~esrhgias pela sua
maim parte de 1493, de 1 5 0 2 e 1841, que regularn
o us0 das iguas da llha d a Madeira, emquanto
determintm que os donos dos prhdios onde extstem
nascentes de iguas teem obrigaciio de deixar correr
tais Aguas directamente para as levadas ou ribeiros
de uso comum,i$o pode unla tal disposi@o ser interpretada por forma que iniba o senborio do predio em
que brotam tais aguas de delas usar e se aproceitar
para ferlilizar OS seus prbdios, isto 8, o prhdio em que
nascem a s aguas, antes de as dirigir a levada cornurn,
porquanto uma tal ~nterpretaqiio,al6m de injusta e
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atentat6ria do direito de propriedade, seria imoral
por n5o consentir que o dano de urn predio se aproveite de um facto seu, tal o de haver pesquisado e
explorado nascentes na sua propriedade, gastando
capitais s6 em proceito de estranhos, ficando condenado a ver inutilizados todos OS seus trabalhos e
despesas e a ver OS fru tos do seu prbdio estiolados
com falta de regas, o que tais leis e provisbes por
certo 1130 queriam nem podiam estatuir, sendo portanto tal interpreta~iio absurda, o que lei alguma
autoriza ;
;<Considerando que tais provisbes anteriores ao
c6digo civil devem ser interpretadas por uma forma
de que n%o resulte tal absurd0 e assim se deve entender, que os donos dos prkdios aonde brotam Aguas de
nascente, s6 depois de se aproveitarem delas para
fertilizar as seus predios i! que sIo obrigados a
deixa-las correr directamenle para as leradas ou
ribeiros comuns, podendo assim dentro das suas propriedades fszer as obras necessarias para bem regarem o predio onde elas nascem e foram exploradasn '.
0 ac6rd5o loi proferido em harmonin com esta
dou trina.
Por outro lado, em ac6rdIo do Supremo Tribunal de Juskica de 27 de novembro de 1906, di-se
como provado que a propriethria dum predio e seus
antecessores represavam desde longos anos as aguas,
a que OS consortes de uma levada pretendiam ter
direilo, em p o ~ o santigos e ate fechados a cbave, e
que com essas aguas, por meio de regos abertos na
sua quinta, irrigaram nao s6 o seu predio mas outros

i Veja-se a 1.' tenqlio do ac6rdHo de 7 de dezeinbro de 1901, na
f f m l a da Relaw de deboa, volume 15.", gigina 562.

10

prCdios seus fora dela, e davam e vendiam OS sobejos
a terceiros e ate a alguns dos hereus d a levada, factos
que o Supremo Tribunal julgou q t ~ eexcluiam por completo o exercicio do pretendido direito dos comproprietarios d a levada, niio podendo assim invocar para
titulo dksse direito veihos diplomas e disposiczes j i
revogadas, que de per si n5o davam direito a essas
aguas, mas apenas facultavarn a sua aquisi@o '.
Do ac6rdIo d a R e l a ~ 8 0de Lisboa de 6 de maio
de 1899, v b s e tambim que havia, anteriormente
B publicagio do cddigo civil, nascentes que eram
consideradas particulares e que assim hatiam sido
judicialmente reconhecidas. Na 2." tenc8o d&sse
acdrdlao, ja por n6s citada, diz-se a Bsle respeito:
((Ainda que a relutancis dos proprietarios dos terrenos em que brotacam as nascentes de agua conseguisse pelo decorrer dos tempos estabelecer direitos
em contririo con1 os expressos preceitos das provisoes transcritas, e clue ksses direitos tenham por si
a sanpgo dos tribunais (doeumentos m fl. e fl.),
o que Q certo e que aos proprielirios de tais terrenos
nunca foi reconhecido outro direito alim do de irrigarem ksses terrenos corn as nascenles dela, lend0
de restituir os sobejos aos alveos a que naturalmente
se dirigiam
A atribuiqiio do direito h tiguas de todas as
nascentes exislentes em prhdios alheios ao lernpo em
que foi publicado o c6digo civil teria, pois, como
conseqhkneia, nlao sd que ficariam sem efeilo as
decisaes judiciais em que, por f b r ~ ade disposi~aes
consignadas no cbdigo civil, se niio reconheceu aos
proprietarios das levadas direitos adquiridos a deter)).

minadas nascentes, mas que se anujariam decisaes
judiciais em qne se aplicou a legislaplao especial
sbbre Bguas na Ilha da Madeira.
Determinado assim o alcance da questio, vejamos
se, em face do disposto n a lei de 20 de abril, se
devem considerar ressalvados OS direitos As nascentes
que hajam sido reconhecidos por sentenca passada
em julgado.
Parece-nos que sim.
No artigo 1." niio se declara que s5o mantidos
OS direitos a s nascentes, mas sdbre certas e determinudas ciguas que derivam das nascenles existentes em
pridzos alhuios. Adoptou-se, como B facll de verificar,
a Mrmula do artigo 838.' do codigo civil. , Sendo
mantidos OS direitos sdbre certas e determinadas uguas
que derivam das nascentes, consideramos compativel
com esta formula a existkncia de nascentes sbbre
que tenham direito OS proprietarios dos predios em
que elas brotam, ainda que tais nnscentes ja existissem ao tempo em que o c6digo civil foi publicado.
A express50 sZio rnnnttdos os direitos adquindas significa apenas que o cbdigo civil n2o invalidou as situaCaes juridicas que se haviam constituido em virtude
da legisla~fioespecial, que vigorou na Ilha da Madeiga ate ao tempo da sua publicae%o.
E par esta legisla@o que devem, pois, ser resolvidas a s quesiaes que sbbre as referidas nascentes
se suscitem, e na sua interpretaciio nenhuma Iimitafoi imposta ao poder judicial.
Sendo kste o alcance do artigo 1." d a lei de 20 de
abril, B nosso parecer que n%o deve coneiderar-se
coma sendo de aplicaciio retroactiva quanto aos
direitos As nascentes que hajam sido reconhecidos
judicialmente ou s6bre que tenha havido transacc80.
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0 caricter interpretativo que se atribui B lei
simplesmente teri como consequbncia que o poder
judicial devera decidir a s questties em harmonia com
essa lei, embora OS factos a que respeitam1sejam
anteriores B mesma lei. Nao deriva dbsse caracter
a anula~Zodas decisties judiciais que anteriormente
hajam sido proferidas, e em que se tenha aplicado a
lei interpretada, dando-lhe um sentido diverso do que
Ihe foi dad0 pela lei interpretativa.
Coma j6 notimos, no direito anterior ao c6digo
civil era doutrina assente que a lei interpretativa
tinha efeito retroactivo, mas exceptuava-se o caso de
haver sentenga passada em julgado ou transac~lao,
que, sendo a aplica~iiodefinitiva da lei interpretada,
nunca eram atingidas pela_lei_nova.
NoJ artigo 8."0
cddigo- civil parece admitir-se
para as leis interpretativas doutrina diversa da que
no mesmo artigo se sancionou para as leis inovadoras,
fazendo-se ao principio de que a lei civil n%o tem
efeito retroactivo uma excep~Bopara a lei interprelativa. A esta excep~ao faz-se, porbm, uma nova
excep~Bo-- salvo se hozrvei; ofensa de direitos adqzizridos, em virtude da:qual as leis interpretativas ficam
sujeitas ao-mesmo principio que as inovadoras.
Efectivamente, segundo a fdrmula consagrada. ao
tempo em que o cddigo civil-foi.publicado, a nova lei
apenas deixa de ter aplicagiio imediata quando dessa
aplicagao resulte ofensa de direitos adquiridos, significando-se por esta express20 OS direitos que se hajam
subjectivado no dominio da lei anterior. NBOtendo
a lei interpretativa aplica~%oimediata quando haja
ofensa de direitos adquiridos, o principio que, em
relaglo a-ela, foi sancionado, .B o [mesmo que* para
as leis inovadoras, podendo assim depreender-se do
disposto na segunda parte do artigo 8.>ue, na
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aplicagao da lei interpretada aos factos realizados
antes da lei interpretativa, o poder judicial n5o pode
ter em consideragso o que nesta lei se dis De.
Esta doutrina conduzir-nos i a ao absur o de, uma
vez determinado o sentido da lei em norma de car&
cter geral, o poder judicial ficar ainda com a liberdade de atribuir a lei um sentido diverso, o que
equivaleria a negar ao poder legislativo competbncia
para interpretar autenticamente as leis.
Se nIo pode, porbm, deixar de admitir-se que a
lei interpretativa tenha efeito retroactivo, no sentido
de que deve compenetrar-se na lei interpretada
abrangendo assim OS mesmos faclos que esta, a
aplicaeBo retroactiva, no caso de a lei haver sido
definitivamente aplicada por meio de sentenga ou
de transacglao, representaria o meio de o poder
legislativo anular decisties judiciais, o que Iteria as
mais deploraveis conseqhkncias.
Talvez o autor do cod~gocivil quisesse pela f6.rmula salvo havendo ofeasa de direitos adqzti~.idossignificar nso OS direitos que se haviam subjectivado,
mas OS que, por meio de sentenga ou transacelao, se
haviam tornado certos no dominio da lei anterior
pela definitiva aplicagao da mesma lei. Foreoso
B reconhecer, porbm, que 8, citada f6rmula n l o se
atribuia nem tem atribuido bste conceito, mas B o
ljlnico que permite dar isegunda parte do artigo'8."
um sentido que a harmoniza com a primeira, estabelecendo-se uma excepgiio ao principio ' relativo B
aplicagao no tempo da lei inovadora.
Em todo o caso, o que nso pode deixar de admitir-se B que OS casos julgados anteriores B lei de 20
de abril de 1914 se devem considerar fora do alcance
da mesma lei, sendo, como B, compativel a dis 0sig50
consignada no artigo 1." com a existbncia e nas-
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cer~tesparticulares em predios alheios, embora tais
nascentes ja existissem ao tempo em que o .c6digo
civil foi publicado.
No artigo 2." da lei de 20 de abril reconheceu-se
aos proprietirios dos respectivos prkdios direito i s
nascentes que neles hajam explorado desde que foi
publicado o c6digo civil, a s quais se consideram
partes integrantes dbsses prkdios. Torna-se bsse
direito dependente, porbm, como ja vimos, de a s
terem aproveitado em seu uso exclusivo e sem oposicgo das levadas, durante dois anos pelo menos.
Ao consignar-se na lei esta disposicIo, teve-se sern
dlivida em vista que, salvos OS direitos adquiridos,
o c6digo civil 6 aplicivel em materia de iguas na
Ilha da Madeira. Mas, sendo assim, e havendo uma
disposi~%oexpressa pela qual o direito as aguas das
fontes e nascentes Q imprescritivel, s6 podenclo ser
alienado por auto ou escritura publica (artigo 4 4 C . O
5 linico), a condi~3ode que o direito as nascenles
exploradas depois do c6digo civil se torna dependente
n%o pode explicar-se facilmente.
Por tal condigso, parece que se considerou ainda
admissive1 a posse em mal8ria de iguas, sem titulo
que de direito i s mesmas iguas. Nlao parece.
Efect~vamenteadm~tm-se essa posse, como se vb da
discuss20 que no Senado houve acbrca da lei, em
que se manifestou uma lastimavel ignordncia dos
principios que dominam a matkria das Aguas no
c6digo civil.
Essa discussao recaiu especialmente s6bre o seguinte ponto - se devia fazerse excepcar, ao principio de que a posse se perde por nova posse que haja
durado mais de urn ano. 0 autor da emenda ao
artigo pela qual se exige que OS proprielarios tenham

estado no us0 das Aguas duyante dois anos pelo
menos explicava-a assim: NE o caso em que o
regime das iguas se modifica por virtude da abundhncia de iguas ocasionadas pelas chuvas, e daqui
resulta a entidade levadn que por qualquer circunsthncia desconhega o facto perturhatdrio do seu direito
exercido pelos donos d ~ prbdios
s
donde as nascentes
brotam, mais tarde no ano imediato quando quiser
exercer bsse direito, s e r i o facto consurnado.
nEntlao poder50 vir OS donos dos prkdios donde as
iguas brotam, com oposiglo, alegando que o facto
perturbaldrio do direito das levadas j6 foi praticado
no ano anterior. isto B : h i um ano. Ora, de tudo
isto resulta um pleito, que tem de ser dirimido nos
trihunais, ao sabor dos interesses de cada um, quere
dizer : d i tudo isto logar a um pleito inconveniente.
a E m dois anos, nem a levadn pode alegar, que
desconhece o facto perturbatorio do seu direito, nem
OS donos dos prPdios ficam em circunstbncias de ngo
poderem explorar as suas iguas.
((Parece-nos, pois, equitativa esta excepcso ao
regime geral do c6digo civil,.
Como se vb, pretendeu-se garantir mais eficazmente o direito dos comproprietarios das levadas 5s
iguas das nascentes que pelos proprietarios dos respectivos prkdios hajam sido exploradas posteriormente
a publicag$o do cddigo civil. SGbre essas nascentes
teem, porbm, OS proprietirios dbsses prbdios o dikeito
de livre disposiglao, e OS hereus so poderiam adquirir
direito a essas aguas por meio de escritura ou auto
pubiico.
Atribuir, pois, i s comiss6es administrativas das
levadas ou a qualquer dos hereus o direito de, ngo
tendo o proprietirio do prQdio aproveitado essas
iguas durante dois anos pelo menos e sem oposigao
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da levada, se manterem na posse dessas iguas, chega
a ser um contrasenso.
Pelas nascentes exploradas depois da publicagiio
do c6digo civil, pode ter sido lesado o direito dos
herkus das levadas, diminuindo a quantidade de
iguas das nascentes a que tinham direito. Para
evitar que com a exploragiio de novas nascentes
seja lesado ksse direito, determinou-se no arligo 3.'
5 1.' que OS donos dos prkdios (inso poderiio iniciar
ou continuar ali trabaihos de pesquisa de hguas,
sem que requeiram, sejam inaimadas as entidades
juridicas - levadas -- para, n a segunda audibncia
posterior b inlima~iio,se proceder A nomea~iiode
peritos, nos termos do artigo 235.' e seguintes do
c6digo de process0 civil, a fim de, em vistoria,
serem medidas a s Lguas da levada e ser assegurada
a esla a quantidade de 6gua a que tem cfireiton.
0 direito dos proprietarios dos ps8dios bs hguas
subterraneas esta, pois, limitado pelo direito que as
nascentes que neles existiam ao tempo em que foi
publicado o cqdigo civil tinham OS comproprietirios
das levadas. E o ue resulta de mod0 iniludivel da
lei de 2 0 de abri de 1914, que interpretoo OS
artigos 444.' e 450.' do c6digo civil.
Sendo isto assim, OS compropriet&rios das levadas
podem, em relagso as nascentes que hajam sido
exploradas depois da publica~iio do c6digo civil
e anteriormente B lei de 2 0 de abril, provando
que por elas foi prejudieada qualquer nascente a
que t~nham direito, obrigar OS proprietirios a restituir a esta a i g u a de que foram privad~s.
Parece, porhm, que n90 poder50 usar dhste direito,
se OS proprietarios dos predios se utilizaram dessas
nascentes durante dois anos pelo menos e sem oposic80 das levadas.
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E hste, a nosso vbr, o alcance do artigo 2.'
Quando OS hereus tenham estado no uso das
aguas de nascentes que hajam sidn exploradas posteriormentt! i publlca~io do c6digo civil, n5o se
utilizando dessas aguas de mod0 exclusive OS proprietirios dos pr6d1os onde elas brotam, ou, mesmo
no caso contrario, se houve por parte dos cornproprietirios das levadas oposigio ao 'aproveitamento
das nascentes pelos donos dos prbdios,,parece que
OS proprietarios das levadas podem, alegando e provando 6sses factos, manter-se no uso das aguas
dessas nascentes por meio de ac@es possess6rias,
desde que o facto da turba~iioou do esbulho se niio
haja dad0 ha mais de dois anos.
Desde que OS comproprie~ariosdas levadas niio
aleguem e provem que pela exploragiio das 6guas
foram prejudicadas as nascentes a que teem direito,
en tendemos que nenhuns direitos podem exercer
sobre as nascenles que llajam sido exploradas posteriormenrt: B publica@o do c6digo civ~l.
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22. Irnportdncia das rnodalidades e usos das aguas
deternaina&io do seu regime juridico. A classi6ca~Bo

das aguas em pitblicas, comuns e particulares apresenba-nos em sintese OS seus caracteres juridicos,
designadamente sob o ponto de vista da sua apropriagiio e destino. Na aplicagao concreta dessa
classifica~50 e para a completa determina~Io do
regime juridic0 de certas aguas, necessario 6 ter em
considera~son8o s6 a origem P OS modos de ser em
que a natureza ou a ace50 do homem nos proporcionam o apro~eitamenlodas Aguas, mas as relagaes
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destas com o solo ou terreno juridicamenle considerado e OS diversos fins a que as iguas siio aplicadas.
Assim, as torrentes ou enxurros formados de aguas
pluuiais nlo es/%o sujeitos ao mesmo regime das
correntes que se formam de Iguas teluricas; urn lago
ou reservat6rio natural circundado de diferentes p r d
dios particulares nIo tem OS mesmos caracteres
juridicos que uma corrente que atravessa ou banha
~ I r i o sprBdjos particulares; OS direitos dos proprietirios dos prhdios onde ha nascentes siio diversos,
quanto 9, livre disposip80 das suas iguas, conforme
destas se abastecem ou n&o OS moradores de uma
povoa~Io.
Necessario 6, pois, que determinemos em geral OS
diferentes modos de ser e usos das iguas, antes de
expormos a s normas que regulsm a s Iguas publicas,
comuns e particulares. E Bste estudo torna-se tanto
mais necessirio, quanto B certo que o cbdigo civil,
na s e c ~ 8 0em que so trata do uso das aguas, se
refere a algumas modalidades que nso especificou
nos artigos em que trata das cousas publicas e
comuns, e, por outro lado, faz-se nestes artigos referencia a outras modalidades que na referida sec520
nso foram tomadas em considerai$io.
E' assim que nos arligos 380." e 381.' n3o se faz
referbncia i s aguas pluviais, e n a sec@o em que se
trata do uso das iguas n5o se fala dos lagos e iagoas
nem dos reservat6rios artificiais. NIao se trata tambhm
nesta secpao das fontes pfiblicas e conluns pelo que
respeita as aguas sobejas.
0 estudo dos diferentes modos de ser das @as,
relacionando entre si todas as disposi~ijesque a 61es
se referem e procurando siiprlr as deficibncias da lei,
representa, pois, um estudo indispensavel para a
determinap~odo regime juridico das Iguas. S6 assim
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poderemos, corn verdadeiro conhecimento de causa,
incluir determinadas Qguas n a categoria das kguas
pliblicas, comuns ou particulares, e, uma vez feita
essa classifica~Eo,verificar em lodas as suas minuddncias quais as normas que lhes s8o aplic6veis.

23. Modalidades das aguas a que se referem o
cddigo civil e o decreto de 1 de dezernbro de J892.
Nos artigos 380.' e 3881, o codigo civil refere-se &S
&gum salgadas' das costas, enseadas, baias, f~zes,rias e
esteiros; aos layos, lagoas, camis e correntes de agua
doce navegdvezs ou flPltudveis; As correnles de ciyua a60
fzrrveydveis nem ft?ctuaveis; aos Eagos ou lagoas, e i s
fontes, reseroatorios ou po~os. Nrt sec~Boem que trata
Das aguas espscifica, em subsec~aes seguidas: as
dguas navegdvezs e f%utuuveis; as correntes nHo naveguveis nem flutuaveis, referindo-se i s iguas remanescentes; as fonies e nascentes, onde se consigna uma
d i s p o s i ~ ~especial
o
para as uguas niedzcznais e se
estabelece o regime juridico das dguas subterrdraeas,
tanto das que existem em prhdios particulares, como
em terrenos publicos ou de log~adoul-ocomum; e a s
agtras plztviais, referindo-se Bs que formarn iorrentes
e enxurros que correm por terrenos, estradas ou ruas
publicas, e i s que caem directamenle s6bre prBdios
rusticos ou urbanos. Na subsec~ao em ue trata
Dos camis, aquedutos pardiculares e oulras U ras relativas ao uso das aguas, refere-se as aguas vertentes e
provenientes de guavagem, canos falsos, aalas, gunrdamator, aicorcas ou de qualpzser oz&dro mod0 de enxzigo
de predios.
Aproximando-se mais da antiga terminologia,
refere-se o codigo civil, na s e c ~ g oem que trata Da
accarBo natural, aos ra'os e ribeiros, destinguindo OS

1
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rios em rios navegaveis ou flutuaveis e rios nAo navegaveis nern flutuaveu (artigos 2592." 2294."e 2295.").
No artigo 380.' 22 J Q se usa tamb6m da palavra
rio para designar as correntes navegaveis ou flutuiveis.
No decreto de 1 de dezembro de 1892 especificam-se, entre as iguas salgadas, OS portos artzficiais
(arligo 1." n." l.'), e, em relaggo i s Qguas comuns,
faz-se referbncia aos canais, valas e correntes de agua
raao navegdveis nem flutz~uve~s,e aos lagos, lagoas ou
pdntanos (artigo 2.')). No regulamento de 19 de
dezembro de 1892 fala-se de aguas provenienles de
deriua~aes ou leuadas (artigo 223.') e em torrentes
ou enxurros de caudal descotatintlo (artigo 227.").
Coma e ficil de verificar, nas correntes nil0 nauegaveis nem flutubveis, a que no cddigo civil se da tambi.m a denominap50 de torretltes (arligo 381.",;§§3.",
4.' e 6."),consideram-se compreendidas,'peladmterpretaeso que ao cddigo foi dada pelos decretos de 1
e 19 de dezembro de 1892, nso s6 os cursos de agua
de forma~iionatural derivados de nascentes e Qguas
vertentes, que teem a denominacgo de rios, ribeiros ou
regatos, conforme o volume das iguas,lmas tambbm
OS que s5o formados ecentualmente por iguas pluviais e ainda OS que resultam de derivac6es que dos
rios ou ribeiros se fazem para a irriga~ao, fdrga
mecinica ou abastecimento de povoagaes, que se
denominam prdpriamente levadas e aquedutos, e ainda
de obras para enxugo de predios, que se chamam, de
um mod0 geral, canais ou valas.
Daqui resulta que no referido regulamento se
subordinam ao mesmo regime, pelo que respeita
ao us0 e policia ou jurisdl~iio,iguas cuja natureza
e muito diversa, como vamosd salientar, determinando a origem e diferentes modos de ser das

5 4.' - Modalidades e usos das &pas

157

Iguas que mais directamente interessam ao seu
regime juridico.

24. Divisiio das ciguas pelo que respeita a sua
origem, lugar que ocuparn e modos de ser. Nas iguas
existentes B superficie da terra d b s e uma evapora~ilo
continua, de cuja condensaciio resultam as nuvens,
alchuva, a neve e outros meteoros aquosos. 0 vapor
de igua atmosfhrico e OS seas grius sucessivos de
condensaGo ate B sua saida definiliva da atmosfera
formam o que se chama dguas metedricas, que se
contrapBern as dguas tel.iarzcas, existentes j i em
depressaes ou bacias de superficie, aguas superficiais,
ja infiltradas na espessura da crusta terreslre, aguas
subterrcineas '.
Das aguas metehricas, teem imporl5ncia sob o
ponto de vista juridico as pluviais, que sso objecto
de regulamenta~lo em todas as legisla~6es,n8o s6
pelo que respeita aozseu aproveitamento[.mas ainda
ao seu esgbto dos predios superiores para OS inferiores. Tal regulamenta~go respeita apenas Bs Qguas
pluviais que n80 se infiltram no terreno em que
caem e se escoam para os prkdios inferiores,
ficam estagnadas ou formam torrenles ou enxurros.
As que caem nos rios, ribeiros, canais ou levadas, directamente ou pelo escoamento dos pr6dios
superiores, ficam pertencendo aos referidos cursos
de Bgua.
Pelo que respeita i s iguas teluricas superficiais,
as que, existindo em depressaes, formam cursos ou

1 Veja-se o dr. Gonpalves GuimarHes, Elemendos de Geologia, Coimbra, 1895, phgina 152.
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correntes naturais, designam-se na linauagem comum
pelas palavras rio, riacho, ribeiro au ribeira. Distinguem-se ern ccl?rentes naeegciveis ou flutuciveis e n5o
nav~ghaezsnem flutubreis, conforme s8o on n5o aptas
para a navaga~30ou flutua~3o.
No codigo civil definia-se (artigo 380."
1.")
corrente navegavel a que, durante o decurso inteiro
do ano, e acomodada B navegaCSo, com fins comerciais, de barcos de qualquer forma, c o n s t r u ~ l oe
dimensties; e corrente flulucioel aquela por onde efectivamente era costume, no acto da promulga~aodo
cddigo civil, fazer derivar objectos flutuantes, durante
o decurso do ano inteiro, corn fins comereisis, ou a
que de futuro for declarada tal pela autoridade competente. E declarava-se (artigo 380." 5 2.') que, se
todo o rio nao fosse navegavel ou flutuhvel, mas s6
parte dele, a esta parte sSmente pertenceria a
correspondente qualifica@o.
No decreto de I de dezembro de 1 8 9 2 definiu-se (artigo 1." 5 1.") corrente navegbcel a que
@ ou vier a ser acomodada a navegaCSo, com
fins comerciais, de barcos de qualquer forma,
construrso ou dimensaes ; e corrente fluludvel aquela
por onde se faz derivar objectos flutuantes, som
fins cornerciais, ou a que de futuro for declarada tal pela autoridade competente. E determina-se no $ 2." do mesrno artigo que, se o rio
n50 for todo naveghvel ou flutuivel, mas s6 parte
dele, a esta parte s6mente pertenceri a correspondente classificae50.
A n o ~ B o de correntes navegiveis ou fluluiveis
sancionada no decreto de 1-de dezembro corresponde
a pritica e i jurisprudencia anteriormente seguidas,
nlao se julgando necessirio que a corrente fosse
acomodada B n a v e g a ~ I odurante o decurso do ano
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inteiro para que se considerasse navegivel ou flutuivel e consequentemente p~iblical.
Quanto aos cursos ou correntes ndo navegaveis
nern flutuaveis, a sua natureza juridica esti dependente
da natureza dos terrenos que atravessam ou banham
e de se lan~arem ou n a o no mar ou em alguma
corrente de agua publica ou comurn. Antes de classificarmos juridicamente essas correntes, vejamos
como se dislinguem naturalmente e qual o mod0 d a
sua forma~lao.
OS ge6logos distinguem OS cursos de i g u a em
torrenciuis e fluviais ou torrentes e. rios.
A palavra torrente, de torreo, significa literalmente
que se seca, aplicando-se para designar OS cursos
de agua que secavam nas kpocas de estiagem.
Dando-se, porhm, este facto com alguns rios ou
correntes de importbncia secundiria, atendeu-se a
maior ou menor inclina~somkdia do curso de igua
e a conseqtiente velocidade para a distin~Boentre
torrentes e rios, considerando-se n o a corrente de
5gua natural, perrnanente ou temporaria, cuja inchn a ~ s omedia seja inferior a 0",02 por metro. Quando
a inclina@o seja superior, devem OS cursos de agua
considerar-se torrenciais.
No c6digo civil usa-se das palavras corrente e
torrente para designar entre OS cursos de 6gua OS
que se €onsideram de uso comum, sem se estabelecer
distin~iio entre esses cursos. A palavra rorrente B
empregada, porbm, exclusivamente para designar OS
cursos que eventualmente se formam pelas i g u a s
pluviais, OS quais nso e s l o sujeitos ao mesrno regime
juridic0 que OS cursos de uso comum que o cddigo
1 Veja-se o dr. Assis Teixeira, Das ewmtes nrZo mmg6veis nern
flutzcciweis, piginoas 68 e 69.

160

Capitulo I

- Disposip6es gerais

designa pela express20 correntes niio navegciveis nelll
fluluciveis.
OS rios ou ribeiros tec:rn a sua origem em nascentes e em aguas vertenles ou colaticias.
A palavra nasceate designa o ponto em que a agua
brota & superficie da terra. E' o que OS romanos
chamavam caput aqzcm: caput aquE allud est unde
aqua oritur '. E' indiferente que as aguas brotem
espontimente ou artificialmente. Em qualquer dos
casos considera-se nascente da Pgua o ponto em que
ela aparece B superficie. A palavra fonte designa
prdpriamente o lugar em que a agua 6 aproveitada, especialrnente para usos potaveis e domesticos,
podendo existir a fonte no pr6prio lugar onde h i a
nascente ou ser a Bgua condiizida para a fonte por
meio de um aqueduto.
Juridicamente, as palavras fonte e nascente s8o consideradas no artigo 444.9omo sinonimas. Trata-se
nesse a,.tigo das fontes e nascentes eaistentes em
pr6dios particulares. Ha, al&m dessas fontes e nascentes, as fontes publicas e de uso comum, que teem
urn regime especial, e ha as nascentes em terrenos
incultos, p~blicose de uso comum. Em relac80 i s
aguas destas nascentes que niio estejam, como tais,
no dominio pliblico ou comum, e i s hguas sobejas
das fontes publicas ou de logradouro comum, nao se
aplicam OS meslnos pr~ncipiosque i s fonles e nascentes existentes em predios particulares.
Estas nascentes pertencem em propriedade ao
dono do predio onde brotam; consideram-se um
acessdrio desse predio, e as bguas conservam a
mesma natureza enquanto nIo ultrapassam OS limites
1

Digesto, l i n o 43.",titnlo 20.", lei 1.; 5 8."
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&sse prbdio abandonadas ao seu curso natural.
c or man do, porkm, a agua um curso ou corrente logo
que sai do ponto em que brota seguindo a depressao do terreno, segue-se que, para se determinar o
regime juridic0 de uma corrente, necessirio e atender
Q relac50 que h i entre ela e a nascente, pelo que
respeita ao predio em que esta brota. Para OS efeitos juridicos, a nascente sd se torna corrente quando
a Qgua ultrapassa OS limites do pr6dio abandonada
ao seu curso natural '.
As Qguas derivadas de nascentes e de rios ou
ribeiros, designadamente para a irriga~lo, podem
nao se infiltrar todas na terra, ou, embora se infiltrem, atravessar num curto percurso OS estratos do
pr6dio irrigado e aparecer de n6vo B superficie nos
pr6dios inferiore,.
0 nosso cddigo civil parece referir-se As primeiras,
denominando-as aguas remanescentes, no artigo 434."
Pelo menos, assim foi interpretada essa expressso no
artigo 6 . q o decreto de 1 de dezernbro de 1892 e
no artigo 228." do regularnento de 1 9 do mesmo m&s
e ano, que consideram 6guas remanescentes as que,
depois de servirem nos pr6dios para que foram-derivadas, voltam ao curso da 5gua de que se fez a
deriva~go.
A estas Bguas dava Lob50 a designa~zode sup&fluas e trasbordantes. As 6guas que, sendo embebidas
pelo terreno, atravessam OS estratos inferiores do
mesmo terreno, aparecendo B superficie nos pr6dios
mais baixos, chamava o mesmo Lob50 aguus escoiatiaas *.
metsgdv& taem
Veja-se o dr. Bssis Teixeira, Das mmtes
f l W m 9 , pigina 92.
2 Tratado prcitiw e compendicirio &S ciguas, f&
157.", 159." e 160."
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A distingSo entre aguas supirfluas ou superabundanles e colaticias, no sentido que Lob30 dava a estas
palavras, reiaciona-se com o uso das iguas. Com
este uso se relaciona tamb8m a distin~ioque no
c6digo civil se faz entre dguas remanescentes e aguas
sobejas.
Considerando-se remunescentes as que voltam ao
curso donde foram derivadas depois de haverem sido
util~zadas,as sobejns representam as que excedem
as necessidades da irriga~soou dos usos industriais
a que se destinam, determinando-se ksse epcedente
no pr6prio curso natural ou no aqueduto antes de se
utilizarem as aguas.
E neste sentido que se toma a express50 ciguas
sobqas no artigo 436.' 5 1." que se refere as correntes ngo navegaveis nem flutuiveis. Tern a mesma
signifiea@o, em rela~go ao aqueduto, a express50
usada no artigo 461.hndo forem i'odas as aguas necessarias. No decreto de 1 de dezembro de 1 8 9 2 usa-se
tambkm (artigo 5.3 da express30 a g w sobeja para
designar, em rela~aoas eorrentes de uso comum, a
que excede as necessidades de irrigagiio dos predios
marginais.
Parece que as palavras aguas remanescentes, que
foram usadai pela prirneira vez por Alexandre Herculano no artigo 9." da sua proposta, n50 tinham
nesta proposta o mesmo sentido que se lhes esti
dando. Atribuia-se no artigo citado ao proprietkrio
do prkdio atravessado pela corrente o direito de
alterar ou mudar o seu leito ou alveo e de derivar
as suas aguas em parte, ((contanto que.. . inferiormente se niio altere o ponto de saida de todas as
aguas remanescentes do uso do mesmo prkdion. Na
expressso lodas as ciguas remnnescentes compreendiarnra
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cujo leito n5o havia sido alterado, quando s6 parte
da Qgua era derivada, e as que, feita a deriva@o,
n50 eram necessarias ao uso do prkdio, devendo a
deriva~iiofazer-se de mod0 que as ignas sobejas voltassem ao antigo leito ou klveo da corrente.
E, se atenderrnos ii sign~ficaqlaoliteral da palavra
remanescentes, parece que s6 assim deviam ser consideradas as aguas que ficam no curso ou aqueduto de
que se faz a deriva~lao. Remanesce~,de remaneo,
signifiea parar, ficar, permanecer. Aguas rernunescentes deviam ser, pois, as que sobram ou sobgam,
ficando na corrente ou aqueduto, como remansos se
chamam as aguas que nos rios ficam sem movimento sensivel (regulamento de 19 de dezembro,
artigo 217.").
Corn o sentido que se liga a palavra remanescentes,
dificil se torna a distingiio entre estas iguas e as
colaticias, cujo regime B todavia muito diverso.
Esta palavra deriva de colo, colare, verter pouco a
pouco, gota a gota, devendo assim significar as iguas
que, havendo-se infiltrado nos poros e meatos da
terra, escorrem dos predios superiores para OS inferiores, abrangendo tanto as Bguas pluviais, como as
Bguas de irrigagiio. Tem-se usado, porkm, dessa
palavra para significar tambbrn as que, superabundando na irrigacso, decorrem para OS predios inferiores '.

0 artigo 461.O refere-se a aguas vertelztes, que OS
donos dos' predios inferiores s%oobrigados a receber
e a dar-lhes passagem. Nestas aguas podem considerar-se compreendidas tanto as que superabundam
1

A astas Iguas chama-se vulgarmente esoorredurm e esoorredmros.

Veja-se o dr. Assis Teixeira, Das oon.rmles n& navegdmis @em &tub-

164

Capitulo I - Disposifles gerais

na irrigaeiio, trasbordando para OS pr6dios inferiores,
corn0 as que, havendo-se infiltrado no pr8dio irrigado,
se escoam para OS pr6dios inferiores.
A , express50 dgnas vertentes pode, pois, considerar-se sinonirna de uguas colalicias, significando-se
por ela urn estado especial dzs Qguas vivas que,
especialmente em virtude de irrigaciies, escorrem ou
se escoam para OS pr6dios inferiores.
As gguas vertentes ou colaticias teem rnovirnento.
fiste movimento niio resulta, porbm, de uma eausa
perpetua, como nos rios e ribeiros de formac50 natural; a causa d&sse movimento 6 a depress50 do
terreno.
Onde n8o exista esta depressso e OS estratos inferiores do terreno sejarn impermeaveis, formam-se
depdsitos de 6guas estagnadas ou estancadas, que
inundam ou alagarn OS terrenos e que, tornando
estes improprios para a cultura, podem representar
tambkm am grave perigo para a salubridade ptiblica.
S50 OS piintanos, marnees, paziis.
Hi, pois, urn duplo motivo para o escoamento
dessas iguas, que se faz por rneio de obras adequadas. A elas se refere o cddigo civil no artigo 462.O,
falando em Qguas proienientes de gaivagem, canos
falsos, valas, guardamatos, alcorcas, ou de qualquer
outro rnodo de enxugo de prkdios.
Corn aguas desta origem formarn-se cursos de
agua, que representam para a irrigagso urn importante beneficio e que teem sido causa de graves
ques toes.
Na linguagern do cddigo civil parece que a Bstes
cursos de agua, que teem urn movimepto ordinariamente rnuito lento enquanto nso chegam a urna
corrente de forrna~80natural, n5o se daaa a designag%o de correntes, palavra que se aplicava exclusiva-
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mente aos cursos de agua de forma$io natural.
E assim que ble distingue no artigo 381.' OS canais
das correnles navegdveis ou flutuavew, e que, tratando
das correntes niio navegdveis nem fiutuliveis, distingue
destas correntes OS canais, aquedutos e outras obras
relativas ao uso das aguns.
E razso havia para estabelecer. esta distingso,
dando uma designaggo propria aos cursos de forma$30 natural, sendo que OS canais e valas que teem
por fim o enxugo de terrenos ou aproveitarnento das
iguas colqticias n8o est5o sujeitos, segundo o c6digo
civil, ao mesmo regime que aqueles cursos. E' expressivo a bste respeito o artigo 462." em que se declaram
aplicaveis Bs Bguas provenientes do enxugo dos pr6dios e que ateavessem pr6dios particulares at6 que
cheguem a alguma corrmte .ou outra via de escoamento,
n%o as disposi@ies relativas Bs correntes n5o navegaveis nem flutuaveis ou aguas de uso cornum, mas as
relativas aos canais, aquedutos e outras obras relativas ao uso das iguas.
No Plano de organiza$bo dos servigos hidrograficos
no continente de Portugal, aprovado por lei de 6 de
marCo de 1884, fala-se (artigo 1.", alineas b e c) de
rios, valas, canais, esteiros e outras correntes de dgua,
navegaveis ou flutuciueis, e nao nauegaviis nena f6utuaveis, abrangendo-se assirn na palavra correntes tanto
OS cursos naturais eomo OS artificiais. No decreto de
1 de dezembro de 1892 e no regulamento de 1 9 do
mesmo mes e ano, se ha artigos em que se especificam, pareeendo assim indicar-se que se trata de curSOS de diversa natureza, as correntes, ualas e canais,
dando-se a palavra correntes a mesma signifieag50
que tinha no cddigo civil, h6 muitos outros artigos, e
at8 epigrafes de capitulos, em que se fala de rios,
ualas, esteiros e mais correntes de agua, cornpreendendo
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assim nas correndes tanto as de forma~iionatural,
como as que representam um meio artificial de cond u ~ z ode aguas.
Conveniente seria que em assunto t ~ importank
o
houvesse uma terminologia rigorosa, e, limitando-nos
aqui a notar o diverso sentido que B mesma palavra
se liga nos diferentes diplomas legislativos, mais
tarde veremos as d~vldasque dai resultam para a
determina~sodo regime juridic0 dos diferentes modos
de ser das iguas. Podemos, porbm, assentar desde
j i que, para caracterizar juridicamente OS, diferentes
cursos de agua, tern de se atender, entre outras circunstdncias, a sua origem e ao mod0 por que se
estabelece bsse curso, sendo diversas as normas que
regulam as correntes que, tendo uma causa perpgtua
de movimento, seguem um leito aberto pelas aguas, e
as que, tendo um morimento apenas causado pelas
depressijes do terreno, se refinem ou aglomeram num
leito aberto artificialmente.
As Qguas correntes podem ser utilizadas j6 no
pldprio curso, como sucede corn a navega~Bo e
flutuagso, na lavagem ou maceraglao, j% derivadas
do curso por meio de aquedutos, como se d6 com a
ir riga@o, com de terminados usos industriais, abastecimento de povoaeijes.
A d e r i v a ~ ~das
o aguas faz-se por meio de presas,
amdes ou barragens, sendo nitida a distingiio que ha
entre a presu e o aqzdeduto, ate no caso em que aquela
represente, como esta, uma servidiio.
As Qguas que por meio de presas e aquedutos sio
derivadas dos rios ou ribeiros d8-se pr6priarnente o
nome de levadas. Estas sio cursos de Qgua artificiais, que nio estiio sujeitas ao mesmo regime que
OS cursos naturais. Mesmo no caso de a derivagzo
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das iguas ser feita pelo Estado ou pelos municipios
ou pardquias, jii para fins industriais, jB para a irrigag30 de terrenos ou para abastecimento de povoa~ijes,
n&o hh sobre ksses aquedutos OS mesrnos direitos que
ha sbbre as correntes nao navegaveis nern flutuaveis.
Podem Bsses aquedutos ser cornzlns, no sentido que a
esta palavra se da no artigo 381." NZo sso, porbm,
as bguas que por kies se conduzem aguas cornuns,
conforrne o regime que para estas se eslabelece nos
artigos 434." segu~ntes.
Basta atenderrnos B sistematizagIo das disposi~des
do cddlgo civil relativas ao uso das iguas, em que se
navegaveis nem flutuciveis, numa
trata das correntes
subsecgao diversa daquela em que se trata dos camis,
aquedutos particulares e outras obras relativas ao tiso
das aguas, para nos convencermos de que as levadas
que, para fins agricolas, industriais ou usos domesticos, sejam derivadas dos rios e ribeiros, ngo tinham,
segundo o c6digo civil, nem teem actualmente, como
veremos, a rnesma natureza juridica que OS rios ou
ribeiros.
H6 levadas que teem quasi a mesma importdncia
que OS rios e ribeiros, e por vezes ate superior sob
determinados pontos de vista, que percorrem grandes
distbcias. A essas levadas di-se tambbrn vulgarmente o nome de ribeiros, e algumas siio at6 conhecidas pela designa~50de rio ndvo. Representam essas
levadas, derivadas por meio de agudes, o meio por
que se podem utilizar as iguas em prhdios que ficam,
ja distantes do rio ou ribeiro, j6 em plano superior ao
do mesmo rio ou ribeiro no tract0 em que banha OS
mesmos predios.
Estas levadas n50 estlo, como veremos, apesar da
sua importbncia, subordinadas ao mesmo regime que
OS rios ou ribeiros de formaggo natural. Apesar do

168

Capitulo I - Ditiposifis gerais

pouco rigor que, sob o ponto de vista da classificaciio
dos cursos de igua, se nota no regulamento de 1 9
de dezembro de 4892, a verdade Q que as direccaes
das circunscricfies hidraulicas n8o teem tido ingerkncia directa no regime das leradas, havendo muitos
concelhos em que essa ingerkncia B exercida pelas
carnaras municipais.
As dguas existentes em superficies formam OS mares e
lagos como depositos naturais. Al6m dkstes d e p 6
sitos naturais, h i OS artificiais, que leem diversos fins.
Podem estes dep6sitos servir para o represamento
de Qguas de nascentes e correntes, a fim de se aproveitarem mais convenientemente na irrigacso, em
servi~os de limpeza ou higiene, abastecimento de
povoacfies, como bebedouros. HQ tambkm reservat6
rios de Qguas pluviais, a que se dd o nome de
cisternas.
A natureza juridica dos reservat6rios depende
especialmente do fim a que s5o destinados e do
terreno em que s5o construidos.
OS

As Qguas subterrhneas, provenientes de infiltra@es pelos poros e fendas das rochas, veem a maior
parte das vezes, depois de um percurso mais ou
menos longo e, em relac50 A superficie, pouco profundo, de nbvo B superficie. E' assim que se origina
a q u b i totalidade das nascentes.
As aguas subterdneas podem formar bacias,
quando a uma certa profundidade exista um leito
impermeQvel, que obste B sua infiltragio, caso em
que se acumulam na parte inferior dos estratos
permeiveis. Para o aproveitamento destas iguas,
abrem-se p o ~ o sat6 se encontrar a parte superior do
terreno argiloso.

25. Usos das ~ g u a s . 0 caracter juridico das Qguas
esta dependente do seu fim ou destino. E' assim que
as Qguas publicas teem como principal fim a satisfap50 dos interesses da navegapgo ou flutua~soe as
comuns a dos interesses agricolas, sendo especialmente em harmonia com tais interesses que se estabelece o regime juridico dessns Qguas.
Sendo as Qguaspublicas destinadas prineipalmente
a navegaG50 ou flutuac80, outros interesses h i cuja
satisfa@o essas 6guas proporeionam e que devem
ser atendidos sempre que sejam compativeis com OS
da navega~iioou flutuacBo. Assim, as Qguasp6blicas
podem satisfazer importantes necessidades agricolas,
pela irrigagiio, enateiramento e colmatigem; necessidades industriais, j i como fdrpa motora utilizada em
especie ou mediante a produ~Bode energia elkctrica,
j i para a lavagem ou maceraciio de determinados
produtos; necessidades de higiene ou seguranca
publica; necessidades domksticas.
A satisfacfo da maior parte destas necessidades
di-se, derivando as 6guas da corrente por meio de
presas e aquedutos, e esti dependente de autorizapHo
ou concessiio.
As correntes n5o navegaveis nem flutoiveis, s e d o
especialrnente destinadas & irriga~so dos predios
marginais, podem, j i na pr6pria corrente, j i por meio
de derivaEBes, ser utilizadas para outros fins. E' assim
que, em relacso Bs dguas sobejas, podia dar-se a
concessBo deias para fins industriais anteriormente
ao decreto de 27 de maio de 1911, e que por 6ste
decreto essas correntes podem ser utilizadas para
oficinas hidriulicas, tendo OS proprietirios cujos pr8dios eram irrigados apenas o direito de ser indemni-
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zados dos prejuizos que soherem pela derivag50 das
aguas para essas oficinas. Podem as correntes 1150
navegaveis nem flutuiveis ser utilizadas para abastecimento de povoagGes, limitando-se os direitos dos
proprietaries marginais em harmonia com as necessidades dksse abastecimento (artigo 440.O)).
0 aproveitamento destas aguas faz-se pela sua
derivagao por meio de presas e de aquedutos.
Nas aguas particulares, o direito de livre disposigzo
e limitado tambkm pela utilizaggo dessas aguas para
determinados fins. E' assim que se atende ao facto
de OS habitantes de uma povoag5o se costumarem
abastecer das aguas de uma determinada fonte ou
nascente para inibir o proprietario de mudar o seu
curso costumado (artigo 447.").
Necessario 8, pois, ter sempre em vista, para a
determinaciio do regime juridic0 das Bguas, o fim a
que S%Q destinadas ou o seu uso costumado.

Gianzana, que reproduz mais de um.a vez estas
palavras, chamando-lhes aureo pre~etto, tenta determinar, analisando OS diferentes aspectas sob que as
aguas s8o consideradas no direito, p a l 8 nesta materia a parte que pertence ao direito civil e a que
pertence ao direito administrativo.
Cotnega fazendo a distin~soentre a Qgua fluido
benbfico, fertilizador dos terrenos e fdrga motriz gratuita, que diz ser rnatbria exc.lilsira do direito privado,
sendo OS principios e normas do direito civil que a
iuformam e regulam, e a Bgna perigo permanenle,
em que, ao rigor do direito civil, se substitui o poder
e compeMncia da administraqiio publica.
No direito civil, as iguas s50, diz-nos Gianzana,
reguladas na teoria das servidaes, porque o seu aproveitamento se da, ou derivando a agua de um predio
(presa), ou conduzindo-a atraves de um prkdio (aqueduto), ou escoando-a para um predio (esgdto), sendo
assim a especie juridica que pr~meiroe mais evidente
se apresenta a da constituigiio de uma servidgo num
predio em proveito de outro predio. 0s coutratos e
as varias relagaes de direito respeitantes ao uso das
aguas s8o sempre a constztu&& ou rnodgfica~iio de
verdadeiras servadaes, porque, se deixam de ter esta
natureza, se o conlrato tern por objeeo a s aguas
consideradas de per si, trzaterralrnenle, n3o 8 aplichvel
juridzcamente a teoria das Aguas.
nSe eu compro, diz Gianzana, utna presa de agua,
ou constituo um aqueduto ou esgbto sdbre um prhdio
de outrem, s6 posso dar vida a uma s e r v i d I ~criando
,
uma vantagem para o meu predio mediante um 6nus
impost0 sbbre outro. E na verdade, se na presa nZo
se cornpreende que o contrato possa deixar de ser
uma servidgo, parque, cornprando um rhgo de agua,
n8o fago mais do que adquirir um diredo de presa e
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26. Doertrina de Gianzana acirca do lzlgar que as
aguas deve ser dado no codigo civil e ao aspect0 sob qrle
neste devern serr consideradas : critzca dessa doutrzna.
Na sua obra Ragione civile delle acque, escreveu
Romagnosi: ((La ragione civile delle acque costituisce
un corpo di dottrina speciale, nel quale, oltre ai
dettami comuni con gli altri beni, esso associa vedute
e princip~propri, derivati non solamente dali'indole e
dalle leggi fisiche, ma eziandio dai suoi servizi, strettamente sociali. Conviene disimpegnare questo argomento della folla delle eomuni dottrine, conviene
atteggiarlo secondo I'indole sua, conviene ravvisarlo
nell'ultimo suo perfezionamenton,
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de aqueduto que, eonsiderados no seu conjunto, formarn
o r 4 0 , no aqueduto, o unico easo em que poderia ser
proprietirio dele era o de adquirir o terrenp onde
corre, mas ent5o n5o adquiriria um direito de aqueduto,
mas uma faixa de terra, em que abrirei ou n5o um
aqueduto, n8o eonstituindo &ste,se for aberto, uma
servid50, porque res sua nemini servit. Sucedera o
mesmo se compro urn prkdio em que ha uma fonte,
1130 adquirindo neste easo um direito de presa, mas a
propriedade de urn predio, do qual a fonte 6 urn
acess6rio. Outro tanto se d a r i eom o esgbto)).
Justifica assim G~anzanao metodo do cddigo civil
italiano, que, tomando como mod610 e guia o cddigo
civil franc&, tratou da propriedade e uso das aguas
no instituto das servidbes. Recouhece, porhm, o conceituado jurisconsulto que a materia e t2o Importante,
tem aspectos tHo especiais e desarm6nicos corn OS
principios que regulam as servidbes, que se compreende que udeva ser considerada de per si, reconstituindo-se, como escreve Romagnosi, num instituto
autbnomo, embora nern por isso deixe de estar subordinada a teoria geral das servidaesu. E, examinando
atguns dos aspectos especiais em que as aguas nBo
podem aplicar-se OS principios relatives is servidbes,
nota que as aguas e os direitos de presa ou aqueduto
S ~ Osusceptiveis de hipoteca; que as servidbes de
aguas s ~ o ao
, contrario do que sucede com todas as
outras servidties, id6neas para servicos que podem
separar-se do predio em proveito do qual se constituiram ; que, tendo as servidaes o caracter da perpetuidade, sucede o contririo corn as aguas, admitindo o
legislador n50 s6 as concessbes de Bguas por tempo
determinado, rnas ate o aqueduto for~adopor tempo
nHo superior a nove anos; que h& casos em que as
iguas constituern uma propriedade distinta dos pre-
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dios, sendo objecto de rela~aesespeeiais, eomo a da
pro riedade comum, estranhas h teoria das servidbes.
l!' esta a doutrina de Gianzana a d r c a do lugar
que na sistematiza$io das norrnas do direito civil
devem ocupar as relativas i s Bguas.
Relativamente ao aspect0 sob que se consideram
as iguas no direito civil, diz-nos Gianzana que, no
direito civil, a agua 15 considerada de per si. Quando
pela aglomera~iiodas iguas se forrnam rios e dorrmtes
e se estabelecem as normas adequadas para o seu
regime em harmonia com OS interesses que as Qguas
d6sses rios e torrentes devern satisfazer, entramos nos
dominios da administra~ilopliblica, sendo numa'lei
sdbre obras pziblecas que as referidas normas teem o
seu lugar pr6prio.
Ainda nesta parte Gianzana faz certas restri~aes,
notando que, se (cos rios e torrentes sso de ordinirio
materia de direito administrativo, as suas hguas
entram sob outros aspectos no tratado civil da teoria
das iguas, como, por exemplo, na parte epn que sHo
susceptiveis de propriedade privada e formarn deriva@es, quer para a irriga~iio,quer para a f6rca motora,
e que e conveniente ter sempre presente 6ste coaceito
para compreender as afinidades dos virios casos e
aplicar, conforrne OS mesmos casos, principios diverS0S.o

'.

A simples exposi~50da doutrina de Gianzana B
sufieiente para nos mostrar que a inelusao da materia
da propriedade e uso das aguas no instituto das
servidaes de mod0 algum se harmoniza com OS principios a que deve obedecer a sisternatiza@o das
Veja-se a Temiea dek aoqm pm'mte, no Digmto italaplo,
volume l.",parte l.', piginas 476 a 478, 534 e 535.

5

normas do direito civil, visto que n'ao s8o aplicitveis
ao direito de propriedade e uso das Sguas principios
que caracterizam subs tancialmen te as servidaes prediais. NJo se compreende, por exemplo, a razZio por
que se co~siderouo direito que tern o proprietirio de
usar livremente de urna nascente que brote em predio
seu como urna servidso que derive da situa~30dos
lugares, como o fez o c6digo civil franc& (art~go641.'),
e o italiano (artigo 540."); n8o julgamos possivel descubrir qualquer vislumbre de uma servid^aopredial no
direito que o proprietirio marginal de urna corrente
1180 navegivel nem flutuitvel tem de derivar a igua
dessa corrente para irrigar o seu prkdio, direito que
foi todavia considerado tambbm pelos citados cddigos
como urna servidso que deriva da natureza dos lugares (c6digo francbs, artigo 644.' e cddigo italiano,
artigo 543.7; no direito que se atribui aos habitantes
de urna povoa@o de se abastecerem da igua de urna
nascente, ficando o proprietirio desta inibido de a
desviar dp seu curso costumado, o qual no cddigo
franc& (artigo 643.') e no italiano (artigo 542.') se
considera como uma ser~idZiopredial, n8o b6 predio
dominante, e, todavia, em qualquer dbsses c6digos
se define servidiio o eccargo imposto num predio para
uso e utilidade de outro predio pertencente a diverso
proprietirio (c6digo franc&, artigo 637.' e c6digo italiano, artigo 531.").
Por urn iado, o direito de propriedade e de uso
das Bguas n8o pode nem deve confundir-se corn as
servidaes que, para se tornar efectivo aquele direito,
se tornem necessirias; por outro lado, lirnitaq6es h&
ao direito de propriedade das iguas, que, do mesmo
mod0 que determinadas limitaf$es por lei impostas B
propriedade dos predios rusticos e urbanos, se n%o
ex~licam~ e l ateoria das servidnes.
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E' assirn que o direito de presa pode existir sem a
servid80 de presa, o que se dara sempre que a igua
seja derivada directamente da corrente para o predio
a que se destina. Pode existir a servidiio de aqueduto
sem a servid^ao de presa, o que sueedera sempre que
o proprietirio do predio onde ha a nascente conduza
a igua para outros predios seus atraves de prbdios
alheios. A Iimita~Zioque a lei impae ao proprietirio
quanto ao direito de dispor das aguas das fontes e
nascentes, se delas se abastecerem OS habitantes de
urna povoagiio, entra no prdprio conteudo do direito
de propriedade determinado par disposi@o expressa
da lei (artigo 2476.").
Trata-se de uma limita@o irnposta pela lei a que
se tem dad0 a designagso de servidiTo, mas em que
se nzo verificam OS caracteres que, desde o direito
romano, individualizam as servid8es prediais. E' p o r ,
6ste motivo que as servidaes legais se consideram
actualmente como entrando no pr6prio conteudo do
direito de propriedade, visto que OS poderes que dkste
direito derivam szo determinados, como poderes legais
que Go, em harmonia corn a lei.
NBo 6, pois, na teoria das servidoes, rnas na parte
ern que se trata do conteudo do direito de propriedade, que devem determinar-se ngo s6 OS direitos i s
hguas que brotem nos prdprios prbdios e ainda Bs
iguas que OS atravessem ou banhem, mas tambbm
as limitag8es que, ja em beneficio de outros predios,
ja dos habitantes das povoa@es, por lei sejam impostas aos proprietarios dos prkdios onde h& rxascentes
ou que sIo atravessados ou banhados por correntes.
Mas h6 mais.
As aguas podem, como vimos, considerar-se como
um acessdrio de um prkdio ou formar bens aut6nomos.
PP
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propriedade a propriedade de uma nascente, nZio
podem explicar-se do mesmo mod0 todos OS direitos
sdbre as dguas das correntes navegaveis e flutuiveis
e n8o navegaveis nem flutudveis.
Estas correntes, que estTo no dorninio publico ou
no dominio comum, teem uma existhncia juridica
aut6noma, n'ao se considerando partes componentes
nem integrantes dos pr6dios que atravessam ou
banham.
Como jB dissemos, essas correntes est5o apropriadas pelo Estado e h i sbbre elas direitos privados.
Sem nos pronunciarwos, por ora, acBrca da natureza
dos direitos que se exercem sdbre as cousas que
est%o no dominio pdblico ou no comum, nenhurna
dtivida h6 de que nZo podem deixar de considerar-se
como direitos privados OS direitos adquiridos i s
iguas das correntes n5o navegaveis .uem flutuaveis
que foram respeitados pelo c6digo civil; direitos privados teetn. de se considerar tamb6m OS dos proprietarios marginais As Bguas das mesmas correntes.
NBo p d e , pois, dizer-se que OS rios e lorrentes,
considerados como determinados volumes de @as,
S ~ O
exclusivamente regulados pela legisla~iiorelativa
5s obras ptiblicas. Se B certo que, sob determinados
aspectos, essa materia pertence ao direito administrativo, n5o o B menos que, sob outros aspectos, entra
nos dominios do direito civil.
Qual B o critBrio por que deveri determinar-se a
competBncia da administra@o pliblica e o dorninio
do direito privado relativamente i s iguas?
Antes de respondermos a esta pergunta, vejamos
como esta sistematizada no nosso c6digo civil a mat&
ria relativa i s Bguas, e o que, nesta matBria, por
Ble se considerou pertencente ao direito administrativo.
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27. Lugar que a materia das liguas ocupct no nosso
cddigo civil; critica. 0 nosso c6digo civil refere-se Bs
aguas, considerando-as em determinadas correntes e
depdsitos, na parte 2.", livro 1." titulo 2.O, a prop6sito
das cousas que podem ser object0 de apropria~soe das
suas diferentes esphcies em rela~iioB natureza das
mesmas cousas ou das pessoas a quem pertencem, e
trata especialmente dos d~reitos sdbre as rbguas na
mesma parte e livro, titulo 3 . O , capitulo 4." que tern
por epigrafe Da ocupa@o dos objectos e produtos naturats, comuns ou niio apropriados, seggo 2.", intitulada
Das ciguas, que esta dividida em cinco suhsec~ties,em
que se trata sucessivamente: I) das dguas pfiblicas
e particularrnen~e das aguas navegaveis e /lutuaveis;
2) das correntes de aguas niio aavegaveu nem flutuliveis;
3) &S fontes e nascentes; 4) das tigiguas pluviais; 5 ) dos
canais, aquedutos particulares e outras obras relativas
ao ziso das aguas.
Pela classifica~Zioque das aguas se faz no c6digo
civil em dguas publicas, comuns e particulares, determina-se de urn mod0 geral o seu regime juridico, OS
direitos que sbbre elas podem recair.
Sendo no c6digo civil que se acha regulado o instituto da propriedade, e determinando-se no mesmo
codigo OS direitos que sbbre as cousas podem ser
exercidos, a qualificapFto das cousas que est5o no
dorninio pdblico, no dominio comum e no dominio
privado, deve considerar-se como tendo o seu assento
pr6prio nesse codigo, embora em leis administrativas
se possam especificar quais as cousas que est5o no
dominio p6blico ou no dominio cornum.
Em matkria de iguas n'ao se limitou o cddigo civil
a essa classificar$io, determinando em r e l a ~ I otanto
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i s gguas pliblicas, como i s comuns e particulares, OS
direitos que sbbre elas se podem exercer, considerando
essas aguas como produtos naturais, comuns ou nso
apropriados.
E' evidente que, tendo considerado as Qguas, na
classifica~50 que delas fez em publicas, comuns e
particulares, como formando um todo que esta apropriado colectivamente ou individualmente, s6 podia
ter em vista, na parte em que trata Z)as aguas, a aqua
profluens, as meleculas que incessantemente se deslocam e que excluem, por sua pr6pria natureza, a
id6a de dominio ou de propriedade. E assim teriamos
que, formando as correntes ou lagos eom OS leitos e
margens um todo que se acha apropriado, as aguas
dessas correntes e lagos, consideradas de per si, seriam
uma res muUius, susceptivel de ocupa~fo. A igua e
n i o a corrente ou nascente deveria ser considerada
corno urn produto natural comum ou n80 apropriado.
Exceptuada a classifica~50das iguas em pitblicas,
comuns e particulares, que n5o vinha no projecto
primitivo, era neste yrojecto o mesmo que no e6digo
o lugar em que se tratava Das uguas. NBo pode,
pois, dizer-se que na sistematiza~50das disposi@es
relativas ao uso das iguas se tiresse em considera$30 o conceito que acirca das Qguas comuns se
forrnava na proposta de Alexandre Herculano.
E, para se ver que foi efectivamente a idea de que
a aqua profluens era uma cousa nullius, que se apropriava conseqhen tetnente pela ocupacj%o, que deterrninou o autor do c6digo civil a inclllir a s 4guas na
teoria d b t e modo originirio de adquisic50, basta ler
OS artigos 443.' e 444.", em que o direito de presa
se denomina ocupa~iio. Trata-se da derivacso das
aguas de uma corrente ou torrente, presupondo-se
ate que para essa derivado se tornam neeessirias
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obras permanentes. Paz-se, pois, a derivaczo num
ponto determinado da eorrente ou torrente e em
rela~Boa urn certo volume de Bgua. Essa presa representa, na teorja do c6digo civil, a ocupa~iioda igua.
NBo B isto, porkm, o que realmente se passa.
Pela presa, emquanto esta subsistir, h i o direito de
derivar a igua, e seria a igua assim defivada que
se ocuparia. Mas 6 evidente que, antes de se oeupar
a agua, hi.0 direito de a ocupar, direito que se efectiva
na pr6pria corrente. Era o que no nosso antigo
direito se chamava preocupa@o, que se dava sbbre
cousas que estavam no dominio publico ou eram de
logradouro comum.
Ora no sistema do c6digo civil nSo pode explicar-se o direito de ocupar ou apropriar a corrente,
visto que bsse direito recai s6bre uma cousa que,
estando no dominio publico ou no comum, ja se aeha
apropriada. Pode expliear-se pela ocupaG80 o direito
que se adquire B igua que se lira da corrente; n8o
se explica assim o direito de usar da igua na pr6pria
corrente ou de a derivar da corrente.
Se, porkm, em relacso is aguas pitblicas ainda se
poderia sustentar que o direito de as apropriar significa fundamentalmente a ocupac;lo da aqua profluas,
vendo-se na presa apenas urn meio de tornar efectivo
ksse direito, e n80 um direito que deva considerar-se
de per si ou integrado no predio a que a igua se
destina, em rela@o Bs Qguas das correntes n8o navegaveis nem flutuiveis e Bs Qguas parliculares, o
conceito de ocupag5o tetn de ser completarnente
posto de lado para explicar o regime dessas Bguas
no cddigo civil.
0 direito i s Qguas das correntes n5o navegiveis
nem flutuiveis 6 atribuido aos proprietirios dosprhdios que essas correntes atravessam ou banharn.
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0 direito de presa dessas Bguas n5o entra, pois, na
teoria da ocupag80, visto que Bsse direito se exerce
sbbre aguas que. niio sendo sobejas, sd OS proprietirios dhsses prhdios podem utilizar para a sua irriga@o. S6bre as aguas particulares h i o direito de
uso e livre disposigiio.
V6-se assirn que, n'?o podendo justificar-se a
inclus50 $as iguas na teoria d2s servidbes, tambhm
se nEo pode de modo algum sustentar que lhes fosse
dad0 urn lugar adequado no nosso c6digo civil. 0 s
direitos que s6bre as Bguas podem exercer-se, o
regime que para elas se estabeleceu, n i o podem
ex licar-se pela teoria da ocupa$io.
b o regime das iguas B fundamental a idea de que
elas estlo no dominio publico, no dominio comurn e
individualmente apropriadas. Na apropria~50individual h i o direito de livre disposigio. Na apropriagHo
colectiva, as hguas s'lo por lei destinadas para determinados fins e podern ser utilizadas em harmonia corn
o que nos regulamentos administrativos se estatui.
0 regime das Iguas tern, pois, o seu assento
pr6prio no instituto da propriedade. Admitida a
idha de propriedade em relaglo i s cousas que est5o
no dominio pliblico e no comum, OS direitos qne h i
s6bre essas cousas teem de explicar-se como formando o conte6do dessa propriedade ou como Iimita@es a Bste direito.
Falando-se de cousas que estio no dominio phblico
e no comum, n3o se exprime por estas palavras
apenas uma apropriagiio colectiva para determinados
fins; designa-se por elas a administrag30 dessas
cousas pelas entidades que as apropriaram, um complexo de poderes que essas entidades sobre elas
exercem, para que se tornem efectivos OS fins a que
"* A*"*:n.....
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28. Aspectos sob que se consideram as aguas no
cddigo civil e nu legisla~a'oadministraliua. 0 que acabamos de dizer 8 suticiente para nos indicar OS
aspectos sob que as 4guas se consideram no direito
civil e no direito administrative.
Diz-sa a Bste respeito no capitulo 8." do relat6rio
que precede o decreto n.' 1 de 1 de dezembro
de 1892: ((A autoridade que tem o Estado de
superintender e regular o uso e aproveitamento das
hguas dos lagos, rios e mais correntes navegaveis e
flutuiveis, e a execugso das obras nas suas margens,
ilveos ou leitos, niio pode ser posta em d~ividaB face
da doutrina expressa do c6digo civil. Nos n5o navegaveis nem flutuiveis, o uso das iguas esti da mesma
maneira sujeito &S disposigties dos regulamentos administrativos. ,Urn dos caracteres das cousas comuns,
a cuja classe pertencem OS rios e correntes de igua
n8o navegiveis nem flutuaveis e que delas s6 se pode
tirar proveilo em conformidade corn OS regulamentos
administrativos, podendo portanto naquelas correntes
o GovBrno regular o uso das iguas. Ainda que pela
lei se considere o ilveo dos rios n5o navegaveis nem
flutuiveis, como propriedade dos donos dos prkdios
confinantes, nenhum deles pode fazer na parte respectiva obra alguma que estreite o Qlveo ou torne
menos rbpida a corrente, porquanto a propriedade
do leito acha-se sempre gravada corn a servid~o
natural que deriva da situaglo dos lugares, e que
ningu6rn pode tornar mais onerosa para OS vizinhos.
0 c6digo civil reconhece apenas o direito; a forrna
do gcizo d6sse direito Q j i da compet6ncia da legislag30 administrativa. Assim o dono do ~ r e d i ofronteiro
.--a
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pode derivar a igua da corrente para fins industriais,
corn prejuizo dos direitos doutrem, mas unicamente
para aplicagiio agn'cola. 0 dono da propriedade
marginal B obrigado a remover todos OS obstdculos,
ao livrk curso das dguas, que tiverem origem nos
seus prbdios, como levantar paredes, cortar irvores,
raizes, que embaracem o curso das aguas. Quem
transgredir OS preceitos dos artigos 441." e 442.' d o
cbdigo civil, fica sujeito: I.", a pagar as despesas
feitas para tornar salubres a s aguas que tenba corrompido, e para conservar desernbara~ado o curso
das Bguas; 2.", a indernnizar OS vizinhos e o publico
de qualquer prejuizo que sofrerem corn a insalubridade das Bguas ou com OS estorvos postos ao seu
livre transit0 ; 3.", a pagar as multas. Portanto o
uso das Qguas e a execug80 das obras nos Blveos,
leitos ou margens dos lagos, rios e correntes de Qgua
1120 navegaveis nem flutuaveis estiio mjeitos aos
regulamentos que a adrninistrag8o formule)).
A competkncia administrativa em materia de iguas
pode considerar-se rigorosamente determinada, nos
periodos que transcrevemos, em harmonia corn as
disposigaes consignadas no cbdigo civil. Pixado neste
o destino das aguas p6blicas e das Bguas comuns e
determinados OS direitos que, em harmonia com Bsse
destino, podem ser exercidos s6bre essas aguas, o
mod0 por que Bsses direitos hiio de exercer-se e, todas
as medidas tendentes a assegurar a regularizag80 e
conservagiio do regime das correntes navegaveis e
flutuaveis e n80 navegiveis nern flutu5veis, de modo
que preencham OS fins para que sgo destinadas e se
evitem OS prejuizos que podem causar, pertencem aos
regulamen~osadministrativos.
Trata-se de um servigo publico corn uma organi-
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pontos fundamentais, visto que dele esti dependente
em grande parte a efectivaciio dos.direitos que sZo
reconhecidos pelo cbdigo civil.
Nos termos dbste cbdigo, parece que a administra$30 directa do Estado devia exercer-se apenas s6bre
as Bguas p6blicas por BIe apropriadas, competindo Qs
respectivas autarquias territoriais a a d m i n i ~ t r a ~das
~o
Bguas pliblicas cuja propriedade lhes pertence e a de
todas as Sguas comuns. Era esta a doutrina que,
partindo-se do principio de que as cousas comuns
est5o apropriadas e de que pertencem i s pessoas
colectivas que representam OS interesses comuns dos
individuos eompreendidos em certa circunscrig~o
administrativa ou que fazem parte de uma corpora$50 pliblica, estava sancionada nos artigos 380."
e 381.' E em harmonia com ela se dispunha no
artigo 443.' que as multas pelas infracgaes aos preceitos consignados nos artigos 441.' e 442." seriam
cominadas nas posturas municipais.
Em r e l a ~ 5 oi s hguas comuns e is particulares, a
ingerbncia do Estado parece que devia limitar-se i s
medidas que se tornassem indispenshveis aos interesses gerais da agricultura, da industria, da higiene
ou da salubridade pfiblica. Nos termos, porBm, do
decreto de 1 de dezembro de 1 8 9 2 e do regulamento
de 1 9 do mesmo mBs e ano, a administragso directa
do Estado exerce-se tambBm sbbre aguas que pelo
c6digo civil e pelo decreto citado siio consideradas
cornuns.
Nao recai esta administrag~odo Estado sbbre todas
as aguas comuns, havendo iguas comuns que siio
adminis tradas pel as autarquias locais, tornando-se
assim necessirio estabelecer OS crithrios par que deve
determinar-se a competbnci a da administra@o.pliblica
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Antes de tratarmos dhste assunto, vejamos como
esti organizada a administrag80 p ~ b l i c arelativa aos
servicos hidriulicos.

qhiveis, outras de dificil execu~io,e finalmente que
outras n8o obteem a sane30 de todas as autoridades
judiciais a quem esti cometido o julgamento das
transgressijes aos preceitos do mesmo regulamento;
algumas daquelas autoridades consideram certas
prescri~tiesdo regulamento contririas B doutrina do
c6digo civil)).
Para se eonseguir a necessiria harmonia entre as
disposicties regulatnentares e as d a lei, julgou-se
necessirio ((que a publicac80 de quaisquer novas
providhncias regulamentares seja precedida pela
publica~%ode urn decreto com f6rga de lei, no qual
se explique a doutrina do c6digo civil e se estabelegam OS principios gerais que devem regular o uso
das iguas e a exeeuciio e conserva~Iodas obras
para o seu aproveitamento e para o melhoramento
dos campos marginaisn .
Obedeceu a bste intuit0 o decreto n." 8 de 1 de
dezembro de 1892, em que, tratando-se da organizagso dos servi~oshidriulicos e do respectivo pessoal,
se estabeleceram no titulo 1." disposigijes fundamentais achrca das aguas publicas, comuns e particulares
e dos excedentes e remanescentes de Qguas, em que
se esclareceram e modificaram algumas disposig6es
do c6digo civil.
Nesse decreto o continente do pais foi dividido em
duas circunscri~6eshidriulicas (artigo 28." 5 l."), a
primeira com sede em Lisboa, compreendendo as
areas da terceira e quarta circunscri~50hidriulicas
fixadas pela lei de 6 de rnargo de 1884; e a segunda,
corn sede no Pdrto, compreendendo as Areas das antigas prirneira e segunda circunscri~ijeshidraulicas.
Em cada uma das circunscri~ijeshidriulicas haveria,
alhm do director, um engenheiro adjunto, sendo o
servi~ode eada uma delas dividido em sete secg6es.
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29. Regularnm~osrelaiivos a seruicos hidrhulicos;
cimunscri~~es
hidraulicas. A lei de 6 de m a y 0 de 1884,
que decretou para o ale do Tejo providbncias semelhantes Bs que pela lei de 1 de julho de 1867 haviam
sido estabelecidas para a bacia do Mondego e autorizou o Govhrno a tornar extensiaas a todo o pais as
disposi~aesdaquela lei e do decreto de 2 6 de dezembro de 1867, em que, alhm das providdncias que
tinharn por fim o melhorarnento dos campos do Mondego, se regulava o uso das Qguas e a construgIo de
obras neste rio e em seus afluentes e valas e se
adoptaram medidas de policia para a sua conserva$50, dividiu (artigo 15." 5 hnico) o eontinente do pais
em quatro circunscrig6es hidriulicas, com direcgbes
especiais. A primeira abrangia todas as bacias hidrogrificas ao norte do pais desde o rio Minllo ate ao
rio Douro, inclusivamente: a segunda todas as bacias
hidrogrificas desde o rio Douro ate ao rio Liz, inclusivamente; a terceira todas as bacias hidrogrificas
desde o rio. Liz at6 ao rio Tejo ; a quarta todas as
bacias hidrogrificas desde o rio Tejo at6 ao limite sul
do pais.
Para a execueBo da lei de 1884 e em virtude da
autoriza~aoque nela foi dada ao Govhrno, publicou-se
o regulamento de 2 de outubro de 1886, em que se
estabeleceram as quatro circunscrig6es hidraulicas.
Achrca dbsse regulamento diz-se no j i citado relat6rio que-precede o decreto n." 1 de 1 de dezembro
de 1892: ((A pritica tern mostrado que muitas das
disposic5es dhste regulamento s80, umas quisi inexe-
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0 s servigos hidriulicos da Madeira e Agores ficavam a cargo das respectivas direc~aesdas obras
p6blicas (artigo 2 8 . 3 22).
Para a execugio dbsse decreto com f6rga de lei,
foi publicado o regulamento de 1 9 de dezembro
de 1892, cujos artigos 219.' e 231.' foram substituidos pelo decreto de 2 1 de janeiro de 1897. S6bre
a aplicagiio dos decretos de 1 e 1 9 de dezembro
de 1898 foi publicada a portaria de 16 de maio
de 1898, em que se recomenda aos directores das
~lil'~nrentes
circunscri~aeshidrbulicas, seus subalternos
e agentes, qtie eonsiderem e respeitem sempre OS
direitos dos proprietirios, adquiridos sbbre quaisquer
aguas, terrenos ou pr~dutosdbstes, emquanto superiormente se n50 definirem, por modo justo e defini;
tivo, as relag8es entre o Estado e aqueles proprietirios.
0 decreto de 24 de setembro de 1898, fundando-se
especialmente em que o regular funeionamento dos
serviws hidriiulicos estabelecidos pelo citado decreto
de 1 de dezembro de 1892 e pelo regulamento de
1 9 do mesmo m& e ano, dependia, em grande n6mero
de casos, da classificagiio prkvia das bacias hidrogrificas gerais e parciais do pais, a qual estava apenas
iniciada numa ou outra localidade, remodelou OS
servigos hidraulicos.
Alude-se no relatdrio do referido decreto de 24 de
setembro As reclamagoes e clamores que a e x e e u ~ i o
dos decretos de 1892 havia suscitado e procura-se
pbr-lhes termo, restringindo a ace50 administrativa
quanto a obras nas correntes ngo navegaveis nem
flutuaveis, simplifieando as formalidades necessirias
para que OS proprietaries as pudessem realizar, e
deseentralizando OS servigos hidriulicos de forma que
o seu desem~enhose tornasse mais ripido e proficuo.

Foram extintas as direc~~oesdas cireunscrifles
hidriulicas a que se referia a alinea b) do n." 2."0
arligo 1."0
decreto n . 9 de 1 de dezembro de 1892,
estatuindo-se que OS serviqos hidrhulicos, decretados
em 1 9 de dezembro de 1892 e 2 1 de janeiro de 1897,
seriam executados pelas direcgijes das obras p6blicas
dos diversos distritos administrativos e pelos chefes
de servi~osespeciais, de que trata o artigo 6."
Estes servigos, directamente subordinados B diree690 geral das obras. publicas e minas, eram OS
seguintes :
1." Estudos e obras do p6rto e barra de Viana do
Castelo, e estudos, obras e policia do rio Douro, at8
onde se f a ~ asentir a acgBo das marks, e bem assim
da bacia salgada do rio Leea;
2." Estudos e obras dos portos de Leixoes e do
Douro, e estudos, obras e policia dos rios Minho e
Lima e campos adjacentes ;
3." Estudos e obras do Mondego e barra da
Figueira, na parte em que aquele rio e navegavel ;
policia e eonserva@o dos seus duentes, valas e eampos adjaeentes ;
4." Estudos, obras e policia do rio Tejo, desde a
Ioz ate & fronteira, cornpreendendo a construgao e
explora@o do pdrto de Lisboa, OS afluentes e campos
adjacen tes.
Por decrelo de 24 de outubro de 1901 foram
reorganizados OS servigos hidriulicos, sendo criadas
(artigo 58." alinea b) quatro direcgaes de servigos
fluviais e maritimos, abrangendo :
A l.", as bacias hidrograficas desde o rio Minho
atk & do Douro inclusive, com sede no Pbrto, e dividida em quatro seceaes. A esta direcc50 fieam
pertencendo os servigos relatives ao p6rto de LeiXGes.
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A 2.",a s bacias hidrogrificas desde a do rio Douro
exclusive at6 B do rio Liz inclusive, com sede em
Coimbra, e constituida por trhs secpges.
A 3.", as bacias hidrograficas desde o rio Liz
exclusive ate B do rio Sado exclusive, corn sede ern
Lisboa, e dividida em seis seceties. A esta direce~o
ficam pertencendo OS servipos relatives ao pdrto de
Lisboa.
A 4." as bacias hidrogrificas desde a do rio Sado
inclusive ate a dG rio Guadiana, corn sede em Settibal
ou em Faro, e constituida por duas seceaes,
Nas Ilhas Adjacentes OS servipos hidraulicos continuaram a cargo das respectivas direc~fiesde obras
publicas.
Pelo decreto n." 1673 de 23 de junho de 1915 foi
feita uma nova distribui~Hodas secefies de conservapiio
dos servipos hidraulicos e fixada a sua sede.
30. Ideas gerais sBbre a adrnznistrai~oe poticia das
dgguas. 0 principio em que, segundo a 1egisla~Ho.em
vigor, assenta a acpgo administrativa do Estado em
mathria de Qguas Q o d a tutela do regime hidriulico
e d a conserva~Hoe melhoramento dos reservat6rios e
correntes de aguas de modo que nHo s6 proporcionern
a s mais largas utilidades, rnas se evitem OS danos que
pod,ern causar.
E diversa a ingerbncia do Estado conforme a natureza juridica das iguas. Estendendo-se a todas a s
aguas, sempre que o interesse ptiblico da salubridade
ou da higiene a reclamem, reveste essa ingerbncia urn
c a r k t e r especial relativamente is 6guas phblicas e
comuns, com o fim nHo s6 de regular o uso das aguas
e de prevenir e reprimir todos OS actos que possam
prejudicar o seu regime, mas de proaover o melhor

-

8 5." - AS @as

no direito civil, administrative e intemaciond 189

aproveitamento e uso das iguas, j i como meios de
comunica@o e transporte, jB para fins agricolas ou
industriais.
Sob este ultimo aspecto, B fundamental ainda a
distinpHo entre as iguas p6blicas e a s aguas comuns
pertencentes ao Estado. E' assim que as obras que
Be julgar conveniente executar para o melhoramento,
conserva~io ou aproveitamento dos lagos, lagoas,
rios, valas e esteiros serHo feitas por ordern do Govhmo
nas aguas piiblicas, e nas comuns s6 quando o interesse ~iblico o exigir (decreto de 1 de dezembro
d e i8f2, artigo 13." n.' 1 3 .
Procuraremos determinar de um mod0 geral a
ingerencia do Estado no regime hidraulico pelo que
respeita a obras e concessfies de aguas, vista a rela~T0
que ha entre esta materia e o uso das hguas, regulado
pela legislapHo civil. An tes disso cumpre-nos, porhm,
dizer o que h i a e 8 c a da classificap50 geral a parcial
das bacias hidrograficas, n a qual deverso concretamente determinar-se as iguas que, nos termos d a
legislapso civil, se devem considerar navegiveis ou
flutuaveis.

31. Clnssificagiio e demarcagiio das bacins hidrograficas. No relat6rio que precede o decreto n." 1
de 1 de dezembro de 1892 declara-se que, prescrevendo o artigo 380.: do c6digo civil as condiplies a
observar para que uma corrente seja navegavel o u '
flutuivel e determinando os $5 1." 2." do mesmo
aftigo OS casos em que unla corrente deixa de ter a
classifica~iioque possuia, e de toda a convenikncia
que se proceda & classificapIo das 6guas e correntes
do pais, para ficar bem determinado quais as que
devern ser consjderadas navegiveis ou flutuaveis, e
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qnais as excluidas desta class1ficap80, porque as d i ~
posipaes d a lei em relapio a cada uma delas s504
diferentes.
Jb n a cornissilo revisora do project0 do cddigo civil
havia sido prnposto, em sessiio de 18 de marw
de 1861, que em artigo especial se declarasse q u e ~
se procederia & demarcapiio das Qguas navegbveis e
flutuiveis, a fim de a s distinguir das que o n8o s%o,
n5o julgando a comissiio necessario Bsse artigo.
Pero artigo 1.: do decreto de 2 6 de dezembro
de 1867 foi incumbida a cornissSo nomeada e cornstituida no distrito de Coimbra, em virtude do artigo 4.O
d a s providkneias que a lei de 1 de julho de 1867
aprovau para a extinpiio dos pgntanos e arrozais, de
classificar e demarcar, dentro do perimetro delimitado
em virtude do artigo 3." n.' 2." da lei de 12 de agosto
de 1856, OS rios e valas navegiveis ou flutuiveis e n20
navegaveis nem flutuiveis que carepam de trabalhos
de grande reparagiio ou de simples reparapiio '.
Idkntica disposipiio foi eonsignada na lei de, 6 de
marqo de 1884, em cujo artigo 1." se preceituava que
as comissaes constituidas nos distritos de Lisboa,
SantarBm, Portalegre e Caste10 Branco, das quais
fazia parte o engenheiro director das obras do Tejo
e dos seus afluentes, procederiarn, nos seus respectivos
distritos, Q elassificapiio e demarcapio dos rios, valas,
canais, esteiros e outras correntes de igua navegbveis
ou flutuiveis, e niio navegiveis nem flutuiveis, cujos
trabalhos de melhoramento, limpeza e conservapiio
deviam ser executados pelo Estado, conforme os prePor decreto de 8 de outubro de 1880 foi aprovada a classific@

qne em cumprimento da citada disposipzlo se fez, constando de duas

relapties juntas ao mesmo decreto - a Reh@o dos rws e valm nave
g 6 e.flzctua'v~ise a R e h w das valas e r i o s T@Q mvegheis m
fl&uew.

ceitos da legislago comum, e dos rios, valas, canais,
esteiros e outras correntes de igua, cujos trabalhos
de melhoramento, limpeza e conservapio deviam ficar
a cargo dos proprietiriss marginais, com subvenplo
do Estado ou sem ela. Pelo regulamento publicado
para a execueiio da referida lei em 2 de outubro
de 1886, determinou-se (artigo l.") que os governadores civis, de ac6rdo com OS directores das circunscripaes hidraulicas e dentro do prazo de seis meses
desde a publicapb do regulamento, convocassem as
comiss6es eriadas pelo artigo 4 . V a lei de 1 de julho
de 1867, par3 proceder a classificapiio e demarcapiio,
que o artigo citado d a lei de 6 de marpo de 1884
prescrevia.
Neste regulamento estatuiam-se para a classificapEio
e demarcapfio minuciosas providBncias, que s i o a
principal fonte das que actualmente vigoram.
Pelo decreto de I de dezembro (artigo 7.9 a alassificapio das bacias hidrogrificas pode ser geral e
parcial. A classificap80 geral devia proceder-se, em
seguida 9. publica~iodo decreto, em cada urna das
bacias hidrograficas pelas direepaes das respectivas
circunscripties, designando-se separadamente : 1."
Quais os lagos, lagoas, valas, canais, esteiros e correntes de i g u a que devem ser considerados navegaveis
ou flutuiveis; 2.OQual a largura que dever%o ter a s
faxas de terreno destinadas a constituir as margens
dessas correntes, esteiros, canais, valas, lagos ou
lagoas.
No regulamento de 19 de dezembro fixou-se
(artigo 1.") o prazo de noventa dias a contar d a sua
publicap20 para a demarcapiio e classificapio geral,
determinando-se que cada bacia hidrogrifica constituira uma regiiio hidraulica, designada pelo nome do
rio principal que nela corre, e que, sendo a bacia
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hidrogrifica de extenslo tal, que torne dificil e GQQ+
fusa a demarcag50 e classificaglo, poderso estas q r
feitas separadamenta, em relagtso & bacia principal 4
secundaria, e a bacia hidrogrifica podera ser dividi&
em secgaes entre pontos certos e, definidos. Par;
cada bacia hidrogrifica seriio organizadas notas eseri7
tas, contendo: 1." A denominaglo e extensso dos
lagos, lagoas e correntes principais e dos seus afluentes; 2." A extenslo e limites dos lagos, lagoas e
correntes ou a parte delas, que deverio ser conside
radas como navegiveis ou flutuiiveis; 3." As larguras
que deveao ter as margens, e as localidades e extensiio a que devam aplicar-se aquelas larguras; 4." As
observagaes e explicagaes necessirias para justificar
a classificagiio proposta.
Logo que estioesse concluida a demarca~goe classificagiio de cada bacia hidrogrifica ou secgio em
que tivesse de ser dividida, seriam chamados OS i n t e
ressados a examinar a referida classificagao e a
apresentar as suas reclarnaeaes nos prazos fixados no
artigo 2."0 regulamento de 1 9 de dezembro. Findos
ksses prazos, o processo devia ser remetido ao GovBrno
que, pelo antigo ministkrio das abras publicas, comhrcio e indlistria, e actual do fomento, determinaria qual
a definitiva classificagio e mandaria publicar esta
resolug30 no Daario do Goubno.
A16m da classificag50 e demarcagiio geral das bacias
hidrogrificas, h i a classificagiio e demarcagiio de parte
das bacias hidrogrificas, que pode fazer-se por ordem
do GovBrno, a pedido da maioria dos interessados, ou
quando OS directores das circunscrieaes hidraulicas o
julgarem conveniente (decreto de 1 de dezembro,
artigo 10.9.
Nestas classificaqaes deve compreender-se, na parte
respectiva as iguas navegaveis e flutuiveis, entre-
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Outras indicaeaes, as superficies rnarginais pertencenb)s ao Estado, as pertencentes aos particulares, a
:+rea aproximada de cada uma e a largura das mar~ I : I I S respectivas; na parte respectiva as iguas nlo
,,avegiveis nem flutuiveis, as que devam ser consideradas comuns e particulares, e, nas comuns, as que
,l,:vam ter margens e larguras que devem ocupar
,regulamento de 1 9 de dezembro, artigo 8.')).
Na execugb e aprovag5o destas demarcagaes e classificagbes sepue-se o mesmo processo quena demarca~iio
rt-dassificag50 gerais (regulamento citado, artigo 9.").
At& h publicap%o do decreto de 24 de setembro,
mmo no relatdrio dkste se declara, n50 se fez a clas~.ificag%o
e demarcacao gerais das bacias hidrogrbficas,
preceituadas no decreto de 1 de dezernbro. Naquele
~lecretoestabeleceu-se (a~tigo7.") que seriam organizadas duas brigadas de estudo, compostas de engenbeiros e condutores, i s quais seriam cometidas a
demarca~iioe classificar,80 das bacias hidrogrificas,
cornpreendendo : a) As bacias hidrograficas do pais,
~leraisou parciais, dos diversos rios e seus afluentes;
b) As correntes de Bguas navegaveis ou flutuAveis,
lagoas, esteiros e canais do dominio phblico, desi:,reando-sz a extensso de cada urn, e a area da res~~ectiva
bacia ; c) As correntes de agua nHo naregdveis
hem f l u t ~ b ~ e ido
s , uso comum, e cuja conservaeiio e
bom regime sejam necessirios para o melhoramento
e-. utilizag%o agricola dos terrenos adjacentes ; d) As
eorrentes de Bgua nao navegbveis nem fluluaveis, que
seja mister reger e corrigir para obstar a obstrug50
llos rios e canais navegiveis, flutuiveis on de esgbto,
e eritar a esterilizagfio dos terrenos agricultiveis pelas
:lruviaes arrastadas durante as cheias.
Na demarcagacl e classificag%odevem ainda comlaeender-se o nerirnetro e drea dos terrenos inundaveis
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e adjacentes i s correntes de que tratam as alineas b)
e c); o perimetro e L e a das vertentes de terrenos
inclinados adjacentes i s correntes de que trata a
alinea d), e OS cadastros das diversas zonas, para a
organizaqiio das associaqoes de proprietaries e gr8mios, a que mais tarde nos referiremos.
Pelo decreto de 28 de outubro de 1901 (artigo 59.O,
alinea e) a classifica~aodas bacias hidrogrificas do
pais ficou a cargo da direcqao de hidraulica agricola,
corn sede em Lisboa e irks sec~ijes.
Estas disposipbes relalivas a cIassificaq30 e demarc a ~ a ogerais das bacias hidrogrlificas n8o foram ainda
efei tuadas, n%o tendo sido publicadas nenhumas resoIuqGes relativas $S classificapaes e dernarcaqbes gerais
no Dicirio do Goudrno.
As disposipes que estiio em vigctr relati~amente
ao mod0 como devem ser feitas a classificapao e
demarcaqgo gerais e parciais das bacias hidrograficas
siio as dos decretos de i e 19 de dezembro de 1892,
na parte em que nao foram modificadas pelo decreto
de 24 de setembro de 1898.
OS efeitos da classificaqiio e demarcaqiio de qualquer bacia hidrografica, aprovadas pelo GovBrno,
que, nos termos do artigo 6." do regulamento de 19
de dezernbro, se tornam definilivas passados oito dras
depois da sua publica~gono Dihrio do Goctrno, seriio
considerar-se navegiveis ou flutuireis OS lagos, lagoas,
valas, canais e correntes de igua que como tais forem
declarados e, OS que o nso forem, como de uso comum
ou particulares, conforme neles se verifiquem as condiqaes dos artigos 2."ou 3." do decreto de 1de dezembro de 1892.
Pelo artigo 11." deste decreto, OS trabalhos ou
-L

-

1.

.

S

-

-

-

nos termos do mesmo decreto e do regulamento de
19 de dezembro de 1892, niio podem ser embargados, qualquer que seja a razao ou fundamento, ou a
sua execuqHo interrompida por sentenqa ou despacho
judicial, ac6rdao ou delibera~50dos tribunais administrativos. Declara-se, porbm, no artigo citado que
fica salvo aos interessados o direito i previa indemniza@o que lhes for devida, na conformidade das leis
de expropriaqgo por utilidade publica.
A classificaqao das bacias hidrogrificas representa
a efectivaqiio ou concretizaqiio dos principios sancionados na legislaqao civil quanto B naturexa juridica
das aguas. Por meio dela podem, porem, ser declarados como pertencentes ao dominio publico aguas e
terrenos que estejam indivi'dualmente apropriados.
Pela pubiicidade que deve ser dada a clas'sificaqFio
e demarcaqao propostas ao Govkrno e pelo dipeito
que aos interessados se reeonhece de reclamarem
contra elas (decre~ode i de dezembro, ariigo 8." e
regulamento de 19 de dezembro, artigo 2.")),pode o
Govbrno, atendendo estas rectamaqijes, alterar a classificaqso e demarcaqao propostas, respeitando OS
direitos adquiridos, e nenhuma dlivida h4 de que, se
OS niio respeilar, OS intercssados podem recorrer para
o poder judicial.
N5o sendo apresentada no prazo marcado reclarna$20 alguma, declara-se no artigo 2." 5 2."do citado
regrilamento que se entende que os interessados aceitam a dernarcap50 e classificapiio feitas, e se sujeitam
a todas as obr~pa@iese encargos delas resultantes.
FlcarGo em tal caso os interessados inibidos de
tornar efeclrvos OS seus clirertos as aguas ou terrenos
que furem constderados (10 domin~opublico?
As palavras do
. c~tado
, -5 entende-se glee os-. inieressaI

8

196

Capitulo I - Disposiflw gerais

significarem que o facto de se n%o reclamar envolve a
r e n h i a a quaisquer direitos que sejam incompativeis
com a demarcapso e classifica~iio,desde que estas se
tornem definilivas.
Niio pode, porQm, atribuir-se tal alcance &S referidas palal~ras. S e 6 certo que o silkncio pode, em
determinadas condipaes, ser considerado como uma
manifestapso expressa ou directa da vontade e efectuar-se portanto por Ale a rentincia a um direito,
no caso sujeito n:~o pode derivar dele esta conseqhbncia.
Para que se desse, por Qsse meio, a perda do
direito de propriedade, era necessario que a lei
expressamente o deciarasse, e no decreto corn M r ~ a
de lei de 1 de dezembro de 1892 nso ha disposi~30
alguma que atribua tal efeito a n8o reclamaQ30 por
parte.dos interessados contra a classificapiio e demarcaplo das bacias hidrograficas propostas ao Govbrno.
Pela aprovap20 da classifica@o e demarcapso, que B
um acta administrativo, n%o podem ser lesados direitos recorlheridos e garantidos pela lei, em harmonia
corn cujas disposi~aes a classificapZo e demarcapb
devem ser feitas, e, embora se nso haja reclamado
contra elas, esses direitos podem tornar-se efectivos
pelos meios. competentes.
0 facto de n5o se reclamar contra a claasifica~%o
e demarcapso apenas pode, pois, significar que OS
inleressados aceitam o regime nelas estabelecido, sob
o ponto de vista administrativo, renunciando assim a s
vantagens que para Qles haveria em que a classificaplo
e demarcaeiio fossem feitas de outro modo. Atribuir
outros efeitos, em tal caso, 9, classificap20 e demarcag30, seria autorizar por &ste meio a expropriagso sem
previa indemnizaqiio, vendo uma renrincia onde realmente nici existia, e ate em casos em que nao podia
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dar-se por incapacidade dos interessados ou por estes
niio terem o direito de hvre disposi~lao.
Como veremos, quando tratarmos das bguas que
pelo cddigo .civil e pelo decreto de i de dezembro
de 1892 se consideram publieas, tem-se o Govkrno
pronunciado contra a classificap&o e demarcaplo
como pliblicas de algumas aguas que, segundo OS
principios neles formulados, assim devi am ser consideradas. E' o que se v6 da portaria de 16 de maio
de 1892 e do decreto n . 9 0 0 3 de 27 de fevereiro
de 1917, que aprovou o regulamento d a pesca e da
apanha do molipo na ria de Aveiro. Na citada portaria declara-se que. ak facto averiguado que em
muitas, se nlo todas, as bacias hidrogrificas do pais
muitos terrenos submergidos, banhados ou atingidos
pelas marks e seus produtos naturais, teem estado
sempre no dominio e posse, incontestada e p6blica,
de individuos particulares, que OS adquiriram por
titulo gratuito ou oneroson, e que (conde b data do
c6digo civil e legisla~lo posterior reguladora dos
serviqos hidrbulicos, existirem direitos legitimamente
adquiridos, com relap50 aos terrenos de que s e trata,
tais direitos devem ser atendidos e respeitados, como
preexistentes B data de tais diplbmas, que por isso
OS nZo podem ofender nem contrariarn. No regulamento de 27 de fevereiro, reconheceu-se que h i na
ria de Aveiro uterrenos, sob o dominio particular,
conhecidos na localidade pelo nome de praias de
rnole~o, tanto OS sempre submersos como OS periddicamente alagadosu .
Ora, se o Govhrno declara que n%o estiio no dominio pliblico iguas que, segundo a classificapBo feita
no c6digo civil e no decreto de 1 de dezembro,
deviam considerar-se pertencentes a ksse dominio,
niio podia de wodo algum considerar publicas aguas
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ou terrenos s6 pelo facto de assim serem classificados e delimitados em dipldma emanado do mesmo
GovBrno.
0 que a nosso ver nzo Q permitido, depois de
aprovadas a classificapio e demarcapiio, Q embargar
as obras que em harmonia com elas se faqam nos
leitos ou margens das iguas p6blicas ou das comuns.
Parece que Bsses embargos deveriam admltir-se
nas obras feitas nas margens que, segundo a classificapHo e demarcaqIo, sejam particulares e devam ser
expropriadas, visto que os proprielarios legais dos
terrenos devem ser previammte indemnizados, nos
termos das leis de expropriapao por utilidade priblica.
E' o que se declara no artigo 4 . 9 33 do decreto
de 1 de dezembro.
A verdade, porbm, B que na ~ l t i m aparte do
artigo l i . 9 e declara que fica csalvo aos interessados o direito a previa indetnnizap50 que lhes for
devida, na conformidade das leis de expropriap3o
por util~dadepliblican, e que Qste direito a indemnizaqfio, como no mesmo artigo se declara, n&o 8 razso
ou fundamento para embargar ou interromper OS
trabalhos e obras que resuItem da classificaq%o e
demarcaplo definitivas, n l o se fazendo distinqlo
alguma.
A demarcaq%o e classificaq~o definitivas fazem
entrar no dominio prjblico as iguas e terrenos que
se declararem pertenca dksse dominio, e por essa
demarca~go e classificapIo podem ser declaradas,
com a s formalidades legais, a s expropriaqijes que
tenham de fazer-se, yue ficam sendo consideradas de
utilidade p6blica.
OS interessados podem, sempre que sejam lesados
OS seus direitos, ou tenham de ser expropriados, obter
a devida indemnizaqiio nos termos da lei, quer tenharn

reclamado, quer ago, nos prazos legais, contra a
demarcaqso e classificaqiio propostas ao Gov~rno.
OS efeitos d a demarcaqgo e classificap3o definitivamente aprovadas siio, em qualquer das hip6tes&, OS
mesmos. Essa indemnizaego pode ser pedi-h logo
que tenha sido aprovada a demarcap~oe classificap30 ou sejam iniciadas as obras que delas resultarem,
quando se ngo baja dad0 prbviamente a i n d e r n n i z a ~ ~ o
por utilidade publica nos termos dos artigos 19."
e 20.' do decreto de 1 de dezembro e da respecliva
legislaq30.
Podem, em virtude de alteraq~esque venharn a
dar-se no regime das correntes, tornar-se navegiveis
ou flutuiveis correntes que o ngo eram, e vice-versa,
e tais alteraqijes devem determinar as correspondentes modi6cagijes no seu regime juridico. E' assim
que nos $5 1." e 2." do artigo 3 8 1 . 9 e preceitua
que a corrente nave,phvel que durante cinco anos
consecutivos n8o servlr a navegap20 passari a categoria de corrente flutuivel, e que a corrente flutuivel
que durante cinco anos consecutivos n i o servir B
flutuapiio, ficari incluida nas correntes de uso comum.
Como o regime juridicodas aguas, uma vez feita
a sua classificaq20 e demarcacBo definitivas, Q determinado por estas, para que sejam tomadas em considerap50, no intuit0 de se aproveitarem devidamente
a s iguas, a s alterapijes que no regime destas se
derem, preceitua-se no artigo 12." do decreto de 1 de
dezembro que o Govbrno ordenari de cinco em cinco
anos a revisiio da demarcapiio e classificap20 das
bacias hidrogrificas, e que, mesmo antes de findar
aquele prazo, podera ordenar aquele serviqo quando
o julgar cosveniente, ou sob proposta dos directores
das circunscripijes hidriulicas.' Quaisquer in teressa-
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dos podem igualmente, mas s6 tres anos depois de
feita ou revista qualquer classificaq~oou demarcaqgo,
promover nova revisso geral ou parcial, requerendo-a
ao dbector da respectiva circunscrigiio hidriulica.
A revisso da classificaqiio e demarcaqiio seguira
OS mesmos termos que para a classificaqao e demarcaqao se estabelecem, sendo fixados OS prazos dentro
dos quals deve proceder-se a revisso de cinco em
cinco anos e determinado o mod0 por que pode ser
requerida antes de findo Bste periodo no regulamento
de 19 de dezembro de 1892 (artigos 11." a 14.").

32. Obras hadrbulicas. No decreto de 1 de
dezembro de 1892 preceitua-se (ariigo 13.") que as
obras que se julgar conveniente executar para o
melhoramento, conservaq80 ou aproveitamento dos
lagos, lagoas, rios, valas, canais, esteiros ou outras
correntes de dgua serge levadas a efeito, nos termos
do mesmo decreto e do regulamento que dele faz
parte:
1." Por ordem do GovBrno nas iguas publicas, e
ainda nas comuds quando o interesse public0 o
exigir.
2.' A rrcquisiqso das comissfies distritais, camaras
municipais, ou juntas de pardquia, por molivo de
beneficio p6blic0, higienico, ou de interesse geral do
distrito, municipio ou par6quia.
3.' Por pedido de associaqiio legalmente constituida, ou . de qualquer proprietdrio ou grupo de
proprietkios interessados nessas obras ou melhoramentos.
4.' Por delibera@o dos directores das circunscriqaes hidrhulicas com aprovaqao do GovBrno, nos casos
de interesse geral, ou de beneficio priblico e higiene.
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NOS casos do n." 2.O seri dirigida ao director da
circunsc1~i~50
hidraulica respectiva uma requisiI$io na
qual a corporaqso administrativa, indicando em geral
quais as obras e melhoramentos que pretende fazer,
expressamente declare que na execuqHo dBsses trabalhos e obras se sujeita &S disposiqaes do decreto de
1 de dezembro e do regulamento que dele faz parte,
devendo conter igual declaraqso a petiqso que, nos
casos do artigo 3." deve ser dirigida ao mesmo
director (decreto citado, artigo 13." 5 tinico).
OS trabalhos e obras que for necessario executar
nas Bguas ptiblicas serlao feitos e pagos pelo Estado
ou pelas empresas ou cornpanhias que obtiverem
concessso legal dessas obras on trabalhos ; ou ainda
pelos particulares, se estes forem OS interessados nas
obras, ou a elas forem obrigados em virtude do
decreto de 1 de dezembro e do regulamento que dele
faz parte (decreto citado, artigo 14.").
As obras nas aguas de uso cornurn serio pagas
pelos proprietirios marginais, na proporqlo do terreno interessado ou do grau de beneficio que receberem. Em geral siio OS proprietirios marginais ou
interessados que devem fazer essas obras. No decreto
de 1 de dezembro determinava-se (artigo 15." 5 1.")
que seriam feitas pelas direcqaes das circunscriq6es
hidraulicas, quando aqueles proprietirios se recusassem a fazk-las, niio as executassem na conformidade
dos projectos aprovados e condiqbes estabelecidas,
ou voluntariamente cometessem aquelas diregbes a
sua execuqgo, devendo, porkm, em todos OS casos o
pagamento do seu custo fazer-se pelos proprietaries
marginais ou interessados, e podendo o GovBrno
concorrer para Bsses trabalhos e obras com a parte
correspondente ao beneficio higienico, ou outro de
interesse geral que deles resulte, mediante proposta
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do engenheiro director da respectiva circunscri~~o
hidriulica, e ouvido o conselho superior de obras
p6blicas e minas.
No decreto de 24 de setembro de 1898 preceitua-se
(artigo 2.' 5 2.') quue, emquanto n80 forem decretadas
a classificagiio e dernarcae80 das bacias hidrogrificas
e das principais correntes do pais, nos terrnos dos
decretos de 1 e 19 de dezembro de 1892, OS directores das bras p6blicas e OS chefes de servi~os
dever8o limitar a sua acgzo, no que respeita ao
regime hidraulico das correntes nZo navegaveis nem
flutuiveis, a policia e conserva~$o dos seus leitos e
margens, e a evitar que nessas correntes se executem
obras ou se praiiquem uaisquer actos que possam
prejudicar as proprieda es rnarginais ou o regime
das aguas, sob o ponto de vista da piscicultura e da
agricultura. Declara-se (arligo 2.' 5 4.'), porkm, que
ao Govbrno ficar6 sempre o direito de, em qualquer
hpoca, independentemente da classificaeao e demarca~Bodas bacias hidrogrificas e das principais correntes, maadar executar por conta do Estado, em
quaisquer correntes de igua e nos terrenos adjacentes, as obras que o interesse pliblico reciamar.
Estando em principio a cargo do Estado as obras
nos reservat6rios e correntes navegiveis'e flutuiveis,
tem Ble directa ingerkncia nas obras e trabalhos que
se facam nos reservat6rios e correntes n8o navegb
veis nem fluhaveis. Explica-se e justifica-se esta
ingerkncia pela importancia que, sob o ponto de vista
da irrigaeiio e da f o r ~ ahidriulica, ou do enxugo
dos terrenos pantanosos, teem as obras que nessas
correntes ou reser~atdrios se realizam, que n%o
podiam nem deviam ficar entregues a mera iniciativa
particular. Est8o directamente relacionados com
essas obras o desenvolvimento da agricultura e das
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indlistrias, as condiebes higienicas e de seguranea
dos cidadsos, tornando-se assim necessirio que a
administraq50 pliblica superintenda nessas obras, e
at&,sempre que o interesse ptiblico o reclame, que
tome a iniciativa dessas obras ou as subvencione.
Nos casos em que a iniciativa das obras ~ H 6Q do
Estado, torna-se necessaria, em principio, a autoriza$30 dele relativamente as obras que se faearn nos
reservat6rios e correntes navegaveis e flutuiveis, c
nos reservat6rios e correntes n5o navegaveis nem
flutuaveis, que sejam de uso comum.
No regulamento de 19 de dezembro de 1892 determina-se que nTo e permitida senl licen~aa execupTo
de quaisquer obras, quer permanentes, quer lemporarias: a) nas costas do mar e das baias, enseadas
e interior dos portos sujeitos a jurisdicso das autoridades maritimas (ar~igo260.'); 6) nas margens, leitos
ou Blveos das lagoas, rios, valas, canais e mais
correntes de agua navegaveis ou flutuiveis, ou nos
seus cdmoros, motas, vzilados, diques, e nos ,campos
rnarginais inundados habitualmente pelas aguas, quer
ordinarias, quer de cheias (artigo 261." n.' 1.");
c) nas margens, alveos on leitos das lagoas, rios,
valas, canais e mais correntes de agua, quer pcblicas,
quer comuns, e nos seus c6moros, motas, valados,
diques, campos e terrenos marginais inundados habitualmente pelas aguas, quer ordinhias, quer de
cheias, sujeitos ao regime descrito na parte i." do
citado regulamento (artigo 261." n." 2."); d) nas margens, alveos ou leitos das lagbas, ribeiros, lagos,
pantanos e mais correntes de agua n8o navegaveis
nem flutuaveis, quando as obras tiverem por fim o
uso industrial das aguas ou forem feitas por individuos n2o proprietarios dos predios confinantes corn a
curso das aguas, ou individuos proprietarios de pr6-
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dios confinantes, mas em localidade 4lil;~rentedaquela
onde se pretende construir as obras (artigo 26i.O
n." 3.')).
~ a r & c que
e as obras especificadas no n.' 3." do
artigo 261.' deveriam julgar-se compreendidas no
n." 2.' do mesmo artigo, visto que n%o se atende
nestc ao fim das obras. E' todavia indubitavel que
pelo regulamento de 19 de dezembro se faz distinp~o
entre as obras que tenham por fim o aproveitamento
das +as das correntes niio navegiveis nem flutuC
veis facultado .pelos artigos 434." e 4 3 6 . q o cddigo
civil, quando as iguas sejam derivadas no tracto da
corrente fronteiro aos prbdios para cuja irrigap30 se
destinam, e as obras que, tendo o memo fim, desviam
as riguas da corrente num ponto que fique superior ao
pridio que se pretende irrigar, ou que tenham por
fim o aproveitamento das aguas para a irrigac3o de
prkdjos n%o marginais ou para uso industrial.
E' assim que no artigo 271.O se declara que OS
proprietirios dos predios confinan tes corn as lagoas,
lagos, rios, valas, canais e mais correnles de Qgua
nHo navegiveis nem flutuhveis, que quiserem executar
quaisquer obras no leito ou margens das mesmas
correntes, nos limites das suas propriedades, destinadas ao aproveitamento das Bguas para irriga~soou
para berleficio daqueles prkdios, na conformidade dos
artigos 434.", 436.' e 463." do cddigo civil, poderiio,
por intermkdio do mestre ou guarda mais prdximo,
dirigir uma comunicapiio por escrito B direcBo da
respectiva circunscri~Sohidriulica, em que participem
quais as obras que p~etendeinfazer, o fim delas, e
a disposi@o que pretendem dar a essas obras. Esta
comunicag~osera logo remetida pelo mestre ao engenheiro chefe de seceiio, o qual, examinando o local
e o project0 da obra, e se esta for de pequena
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importincia, tal como o concbrto dum pequeno muro,
a colocapIo de leivas .para a condug80 ou passagem
das aguas, e se nBo causar prejuizo algum ao curso
das iguas e seu regime, nem aos prbdios superiores,
nem IesBo aos direitos de terceiro, n60 pori embarapo execucgo dela; se a obra for importante ou
hoover probabilidade de causar prejujzo ao regime e
curso das aguas, ou aos prbdios superiores, ou lesho
aos direiios de terceiro, o engenheiro chefe de secpsn
assim o declarara por escrito ao pretendente, intimando-o logo na forma da lei a niio executar a obra
sob as penas do 5 finico do artigo 2 7 7 . q o regulamento, dando de tudo conta B direcpso. Se o pretendente declarar que se sujeita a fazer a obra de sorte
que se evitem OS inconvenientes do primitivo projeclo,
o chefe de secgiio enviarh a comunicap50 B direcc50
com a informa~~o
respectil~a; e, por esta direcpso,
sera passado o diploma de autorizapso para a feitura
da obra, corn todas as condicaes a que esta tera
de satisfazer e a que o pretendente se sujeitara
por urn termo de responsabilidade na forma do
artigo 264.'
Combinando-se o citado artigo 271.' corn o n." 2."
do artigo 261.'. parece que, em relapgo as obras que
sejam feitas pelos proprietirios marginais nos liwites
das suas propriedades, nunca era necessirio pelo
regularnento de 19 de dezembro que se requeresse
licenpa, requhimento que, nos termos do artigo 272.',
parece que era sempre necesshio para as obras indicadas no n." 3.' do artigo 261.' A fdrrnula do
artigo 271 ."pode~iiopor infermddiodo rneslre ou guarda
mnzs proximo dirigir uma comunicagiio por escrito significaris, pois, que OS proprietirios marginais, em vez
de ped~rem,mediante requerimento, licenpa para a
feitura das obras indicadas, em harmonia com o dis-
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posto no n." 2." do artigo 261.", podiam limitar-se a
comunicar por escrito as obras que pretendiam fazer.
Dada esta comonicaeiio, o engenheiro chefe de sectgo
ou o director da circunscriprio hidraulica autorizavam
a obra nos termos referidos.
No artigo 2 6 1 . h . 9 . 0 , em que se faz referkncia
niio s6 a Bguas comuns, mas tambkm a Bguas pliblicas, trata-se, porBm, de um regime especial estabelecido para essas dguas e que 8 o da primeira parte
do regulamento, regime que fica dependente n5o s6
da classificapiio e demarcapio gerais das bacias hidrograficas, mas da demarca~loe classificagiio de parte
dessas bacias que for necessario estudar e cuja Area
fieara formando uma zoria, com uma administrac%o
especial e independente. A classifica~ioe demarca$30 parciai pode fazer-se sem que haja a classificap~o
e demarcaeio geral, mas torna-se sempre necessiria
para que se constitua esta administrapzo.
0 estudo, a feitura e o custeio das obras hidraulicas
siio regulados neste caso pelos artigos 28." seguintes
do regulamento de 1 9 de dezembro, e tanio nas
Bguas plitilicas como comuns compreendidas na zona
nHo e permitido fazer obras sem licen~a. 0 artigo
261." n." 2."0
regulamento refere-se. pois, a urn
regime especial, depenclente da elassificap50 e demarcap50 de parte de uma hacia hidrografica, niio se
aplicando emquanto essa classificaplo e demarcaplo
n%o for decretada.
No decreto de 2 4 de setembro de 1898, arligo2."
3." ddeciarou-se todavia que devem, emquanto niio
forern deeretadas a demarcapBo e a classificap~oa
que se refere 0 5 2.' do mesmo artigo, ser isentas de
licen~as as plantag~ese a execuq%o das otrr:ts, de
que faz menpao o n." 22 do artigo 261." do regulnm ~ n t nr
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Em face do que acabamos de expor, nHo se compreende bem o alcance d a q ~ ~ e disposi@o.
la
NL h i
d6vida alguma de que pelo 5 citado apenas se suspendeu a execu@.o do n." 2." do artigo 26i.', que
alik estava dependente da clasificag~oe demarcaCOparciais das bacias hidrograficas. Fisaram, pois,
em pleno vigor as dsposip6es consignadas no
artigo 260." e nos n.' '.L e 3 . q o a d g o 261.',
tornando-se assim sempre necossaria licenpa para as
obras nas aguas publicas, e nas comuns quanda
essas obras n%o sejam feitas para a irrigapio dos
predios marginais e nos limites dbstes pr6dins. Para
as obras feilas corn Bste fim n'ao se exigia, porkm, no
regulamento de 1 9 de dezembro de 1892, qoe se
requeresse lieenca, send0 suficiente que OS proprietirios fizessem comunicag~opor escri~o,e tornando-ge
apeoas necessaria autorizap50 expressa do chefe de
sec@o 011 do director dos servipos fluviais e maritimos
nas.condi@es dos $8 2.' e 3.' do artigo 271."'.
Este art~gonso foi suspenso pelo decreto de 24
de setembro de 1898, e, sendn facultado pelo artigo
citado aos proprietarios marginais fazerem obras nas
correntes nlo navegiveis nem flutuiveis que niio
estejam sujeitas ao regime da 1.' parte do regulamento de 1892 mediante comunicagao por escrito,
mas n8a se admitindo, em face dhsse regulamento,
que se lzessem obms em aguas pfiblicas ou comuns
sem qae as direcphes dos serri~osfluviais e maritimos delas tivessem conhecimento, para que se pudesse
exercer a derida fiscalizatao (regulamento de 1 9 de
dezembro, artipo 277."), afigura-se-nos que ainda
hole derem OS proprietirios conlinantes fazer essa
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comunicaggo. Se a n5o fizerem, ou se, tendo-a feito,
niio fizerem as obras nas condig~esem que tiverem
sido autorizadas. e com essas obras se prejudicar o
regime ou o curso das aguas ou OS predios vizinhos,
ou se ofenderem OS direitos de terceiro, OS que executarem essas obras serso n80 s6 obrigados a desmanchi-las & sua custa, mas incorrerso n a multa
cominada no 5 tioico do artigo 277."(regulamento
de 19 de dezembro, ariigo 279.").
Do regime especial a que ficam sujeitas as obras
feitas nas zonas trataremos no numero seguinte.
No regulamento de 19 de dezembro de 1892 nIo
se fazia distin~so entre ohras novas e ohras de
reconstrugIo ou simples reparagso. Referia-se Bsse
regulamento a quazsquer obras, qtier temporarias,
quer permanentes, parecendo assim que para todas
elas era necessaria licenga, ou, pelo menos, que fosse
dada comunica~aopor escrito.
Foram, porbm, publicadas algumas portarias em
que, quer em relag8b as iguas plibl~cas, quer As
comuns, se manda apl~caro referido regulamento,
fazendo a mencionada distingao. Em portaria de 31
de margo de 1898, declarando-se que se haviam
suscitado dlividas com respeito ao process0 a seguir
na concessiio de autorizagao para reconstrugaes e
reparaqaes de obras ja existentes nos leitos e margens das correntes de agua navegkveis e flutuiveis,
determina-se que apara as reconstrugOes e repara~aes
de que nao resulte qualquer alteragiio na disposigtio
e dimensbes gerais da obra primitiva, n8o se torna
necessiria previa licenga do ministerio das obras
publieas, comkrcio e indirstria, mas devem OS proprietarios que pretenderem executar essas reconstrug6es ou reparagijes prevenir a Bste respeito as
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respectivas direcgaes das circunscrigaes hidriulicas,
para que por elas seja fiscalizada a abservincia das
leis e regulamentos para OS servigos hidriulicosa.
Em portaria de 15 de setembro do mesmo ano,
dizendo-se ser conveniente que ((sejam desde j i atendidas as reclamagaes que tern suscitado a aplicagHo
dalgumas disposig~es do regulamento dos serviqos
hidraulicos no que respeita a reconstrugbes ou reparagbes de obras nos leitos e margens dos rios ngo
navegaveis nem flutuaveisj,, fazendo-se referbncia B
portaria de 31 de margo e considerando-se 6bvio
que a mesma doutrina deve ser aplicada, quando se
trate de rios n5o navegiveis nem flutuiveis, guardadas as formalidades exigidas no mencionado regulamento, determina-se uque seja dispensada nova
licenga para as reconstrugnes ou reparagaes de obras
nos rios n8o navegiveis nem flutuiveis, ou para o
assentamen to de miquinas, para uso industrial ou
agricola, nos seus leitos ou margens, e cuja utilieagiio
deva ser temporaria, sendo as referidas maquinas
retiradas depois da sua laboragfio, uma vez que
distes factos niio resulte alteragPo na disposigiio e
dimensaes gerais d a obra primitiva ou nas condig6es
em que a primeira licen~ahouver sido concedida)),
Em portaria de 31 de margo de 1902 determina-se
que, depois de publicada a portaria de 31 de margo
de 1898, n8o se pode exigir dos proprietaries de
azenhas que tirem licenga na estagao competente
para poderem executar as obras temporirias de
reparagiio e montagem anual das rnesmas azenhas,
quando, na Bpoca' da estiagem, forem postas em
andamen'to; que apenas pode exigir-se aviso previo
do combqo dessas obras, para as fiscalizar convenientemente e evitar que a disposigiio primitiva e
as dimensaes sejam alteradas, sem que, por esies
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factos, sejam devidos quaisquer emolumentos: qne;
da falta de observbcia deste preceilo deveri resultar o embargo da obra, o delitso de desobedihcia &S
intima~besda autoridade, e, por ventura, as multaa
corninadas no art~go248." do regulamento de 19 de
dezembro de 1892, e mesmo o desmanchar-se da
obra, como preceitua o artigo 279." do mesmo regulamento.
Em matkria de obras hidraulicas, o principio que
domina a nossa legislaeao administrativa 8 , pois, que
essas obras devem ser autorizadas sempre que se trate
de obra nova que n%o seja feita pelos proprietarios
marginais dentro dos limites dos respectivos prkdios e
s6 para a sua irrigaGo; que neste caso e no de repara@es ou reconstru@es se deve comunicar por escrito
as direcgaes dos servigos fluviais e maritimos, por
intermedio dos mestres ou guardas das respectivas
secgaes, as obras ou trabalhos que se pretende efectuar, a fim de que sbbre essas obras seja exercida a
devida fiscalizagao.
As licengas para obras permanentes nas costas
do mar, baias, enseadas e interior dos portos, e nos
alveos e leitos dos lagos, lagoas, rios, valas e mais
correntes de agua navegaveis ou flututiveis, ou nos
seus cbmoros, margens, motas, valados, diques e campos marginais inundados habitualmente pelas aguas,
quer ordinLrias, quer de cheias, sera0 concedidas pelo
Govhrno (decreto de 1 de dezembro, artigo 27.", e
regulamento de l 9 do mesmo m&, artigo 2 1 i 7 . O ) .
As licen~aspara nbras proviscirias ou temporarias,
gue tenham por'fim aplicag80 das iguas como f6rga
rnotriz, a irrigag8o ou a indtistria, tanto nos cursos de
agua
, . navegaveis ou flutuhveis, como nos n8o nave,-.',.,m,"
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$ores dos servigos fluviais e rnaritimos, n8o podendo
essas licengas exceder um ano (regulamento citado,
artigo 268."). Competern tambkrn aos direciores dos
servigos fluviais e man'timos nas aguas pliblicas as
licen~aspara obras urgentes destinadas ja a evitar a
ac@o corrosiva das aguas ou as inundagijes, j6 a
utilizar as Bguas em beneficio da indfistria ou d a
agricultura (regulamento citado, artigo 269." e
decreto de 24 de setembro, artigo 3."). As licengas
para as obras permanentes ou temporarias indicadas
no n.' 3.' do artigo 261.' do citado regulamento de
19 de dezembro serso concedidas pelos directores dos
servigos fluviais e maritimos (regulamento citado,
artigo 270.').
Estas licengas nao podem ser concedidas quando
delas resulte prejuizo de terceiro, ou ao regime da
corrente e curso ou escoamento da agua, ou quando
o fim das respectivas obras seja contrario aos regulamentos adrninistrativos. Para verificar se ha ou n8o
prejuizo de terceiros, deve fazer-se um inqukrito nos
termos preceiluados no artigo 272.' do regulamento
de 19 de dezembro e no artigo 4.' do decreto de 24
de setembro. Se aparecerem reclamagijes e n2o for
possivel compor OS interessados amigavelmente, ou
OS reclamantes n8o desistirem, n80 poderi ser concedida a licenga, e o pretendente tera de intentar
perante os tribunais judiciais a competente acggo
para obter a concess5o da licenga (regulamento
3.' a 5.3.
citado, artigo 272.'
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33. Zonas hidrcieclzcas; gremios. No conveniente
aproveitamento e deriva@o das iguas estgo directai e n t e interessados OS proprietarios dos terrenos que
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do interesse pliblico pelo desenvolrimento agricola,
industrial e da navegag80, pelas condi~aesde seguranga pliblica e de higiene, h& o interesse privado
pelo aumento de produtividade dos terrenos em virtude da irrigaeso, colmatagem, enateiramento ou
enxugo dos terrenos. Ora, se B justo que sejam
pagas pelo Estado ou pelas autarquias locais as
obras que tenham por fim o interesse p6blico ou
dos habitantes de uma determinada circunscriefio
territorial, devem ficar a cargo dos proprietirios as
que para estes representam um beneficio e parece
qne por 6les deviam ser promovidas estas obras.
Obras h~drdulicash&, porbm, que n%o B possivel
realizar, embor a nelas sejam principalmen te interessados OS proprietirios de terrenos banhados ou inundados pelas aguas, pela mera iniciativa de um oa
outro proprietario. Para bsse efeito torna-se necessiria a associag80 dos proprietirios que nessas iguas
teem interesses comuns, n8o s6 para que as obras
obedegam a um determinado plano, mas para que se
obtenham para elas os meios necesshrios.
Sabido B que, embora em algumas leis se tenha
procurado promover essa associagiio, pouco se tern
conseguido. Diz-se a kste respeito no relatbrio que
precede o decreto n.O 1 de 1 de dezembro de 1892:
((Eatre OS nossos lavradores, o principio da associag30 ainda n i o tern ganho raizes e assim consideram,
as vezes, como gravame 'as medidas que OS queiram
compelir a executar qualquer trabalho donde possa
resultar algum proveito aos outros, procurando resistir e acolher-se a protecg30 de pessoas cuja ilustragso.
e posicao social, parece, os deveria levar, pelo contrkio, a auxiliar o estabelecimento das disposigaes
que, embora v50 prejudicar um ou outro individuo,
s8o em beneficio da eomunidade. No entretanto, a

utilidade geral e ~ i g eque o Estado nIo ahandone 0s
que, saindo da rotina, queiram rnelhorar OS s e u s
predios e bem estar; estes serrirso de exernplo
aos outros, devendo havet' a mais bem f m d a d a
esperanca de que o principio benBfico d a associagso agricola ira com o tempo calando'no animo
de todos, e de que as prescrigoes agora preceituadas produziriio de futuro os mais benkficos
resultados, contribuindo em grande p a r k p a r a o
levanlamento da agricultura, de que o nosso p a i s
tanto carecen.
As disposigaes tendentes a promover a a s s o c i a ~ g o
dos proprietarios a que se refere o relat6rio s 8 o as
relativas aos gr6mios ou juntas locais dos proprietarios
das zonas hidrAulicas, cuja constituig80 OS decretos
de i e 19 de dezemhro de 1892 facultam. A contribuigiio dos proprietirios para as obras hidraulicas
pode dar-se, porkm, independentemente da constiaui~aodos gremios, desde que sejam a p r o v a d a ~ as
demarcagaes e classifica~6esparciais das bacias hidrogrificas. E como por estas demarca~~oes
e classifica@es se constitui urn regime especial par3 as o b r a s
hidraulicas, cumpre-nos determinar os principios em
que kle assenta.
Preceitua-se no decreto de 1 de dezernbro (artigo 10.' 5 I.") que as dassifica@es e d e m a r c a ~ a e s
parciais servirao de base para se estudarem as o b r a s
de melhoramento ou conservacao que se devem executar, e que OS terrenos por elas compreendidos
formariio as zonas das bacias hidrogrificas respectivas. No regulamento de 19 de dezernbro declara-se
(artigo 16.') que cada uma das zonas de qualquer
bacia hidrografica tera uma adrninistra~iiopropria e
independente, e (artigo 17.9 que o Govbrno, sob pro-

posts do engenheiro director da respectiva circunscrig50 hidriul~ca, ou a requerimento na maioria dos
proprietarios interessados, ouvido o mesmo engenheiro, podera de futuro decretar a reuniao de zonas
contiguas, ou a subdivis50 de qualquer zona.
Fixada a superficie da zona, deve o director dos
servigos fluviais e marilimos promover a organizag%o
do respective cadaslro. Para kste efeito, o referido
director remeteri B secretaria de finangas de cada
concelho &pia da carta onde estejam designados os
limites da zona ou da parte dela pertencente a Bsse
concelho, e juntamente um impress0 da lista (moddlo A) para ser preenchido pelo referido secretirio
de finangas dentro do prazo de sessenta dias. Essa
lista contkm o mapa das propriedades com a designag50 dos proprietarios e respectivos rendimentos.
0 rendimento dos prbdios que n8o puder ser conhecido pela matriz sera mandado avaliar pelo director
dos servi~osfluviais e maritimok (regulamento citado,
artigos 21." 22.').
Formados os mapas, s8o os interessados convidados
a apresentar por escrito quaisquer reclamagloes, e,
resolvidas que sejam pelo director dos servi~osfluviais
e maritimos, os elementos respectivos serge inscritos
em livro especial, no qual se ir8o langando por averbamento todas as alteragaes que forem ocorrendo, em
virtude de mudanga de proprietario, de aheraqio de
confrontagijes, etc. 0 cad;zstro deve ser reforn~ado
de dez em dez anos, ou em prazos mais curtos,
quando o Govkrno decretar a sua revisiio (regulamento citado, artigos 24.' a 27.').
Sempre que se tenham de executar alguns trabalhos ou obras para o melhoramento, conservagiio ou
aproveitamento na parte das bacias hidrogrificas que
digam respeito a aguas comuns, ou quando as obras

e trabalhos nas agiias pliblicas forem tambbm de
interesse particular, o director dos servi~osfluviais e
maritimos fara proeeder B rehniiio dos interessados e
dos gremios ou juntas locais (decreto de 1 de deeembro, artigo 16." e regulamento de 1 9 de dezembro,
artigo 40.'). Para kste fim tem de proceder ao
apuramento dos nomes dos proprietarios que devern
ser convocados e do numero de votos de que cada
proprietirio podera dispor, tendo cada proprietario
cujo rendimento seja inferior a 50800 um voto,
aquele cujo rendimento for de 50&00 a 100800 dois
votos e aumentando um voto por cada 100600, mas
ngo podendo nenhum proprietario dispor de um
numero de votos superior ao correspondente a um
[ergo do rendirnento total da zona segundo o cadastro
(regulamefito citado, artigo 41.9). Publicada a lista
dos interessados e convocada a reuniiio por editais,
ser6 esta presidida pelo engenheiro director, ou por
um seu delegado, s6 podendo funcionar quando estejam presentes ou representados proprietarios com
mais de metade do minimo total dos votds da respectiva zona. Sdmente serso admitidos a votar os
proprietarios inscritos no cadastro que estiyerem no
gozo dos seus direitos civis ou que se fagam representar por procuraglao p6blica: sendo as mulheres
casadas representadas por seus maridos, quando
deles nio estejam judicialmente separadas, e os
menores ou interditos por seus pais, tutores ou curadores. 0 s corpos administrativos que, relativamen te
aos pr6dios de que sejam proprietario,s, ss0 considerados como pessoas morais, tendo OS mesmos direitos
e obrigaqaes dos outros proprietiirios, sera0 representados pelos seus presidenies (decreto de 1 de
1:' e regulamento citado,
dezembro, artigo 16."
artigos 35.' 5 22. 42.' e 45.7.
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Compete a rehniao dos proprietjrios (regulamento
citado, artigo 44."): 1."esolver
e designar qliais as
obras novas a empreender na zona, e providenciar
s6bre a conservaggo e reparo das existenles;
2." resolver se devem ser tres ou cinco OS vogais do
gremio respective; 3.Qroceder a eleigfio dos vogais
do gremio ; 4." fazer a nomeagso dos empregados e
fixar os seus honorarios e as gratificagoes extraordinarias aos vogais do gremio; 5." resolver se deve
ficar a cargo dos grimios, bu ser entregue a direcgso
da circunscri~50 hidraulica, a administragio dos
valados, ralas, rnotas ou obras da zona, para aproveitamento das pastagens ou de quaisquer produtos
das mesmas obras, ou para beneficio dos mesmos
grBmios; 6."lr.esolver se OS projectos e obras deverso
ser executadas pelos gremios ou pela cir;unscrig%o
hidraulica ; 7.' fixar a s multas aos vogais do gremio ;
8." tornar as demais resolu~ijesque interessem ao
n~elhoramonto agricola da zona, 050 tendo de apreciar ou disc,utir as obras que o Govbrno, OS distritos,
OS municipios ou OS particulares tomarem a seu cargo.
Para que o process0 relativo a obras novas possa
ter seguimento, 6 necessario que elas sejam aprovadas por dois tergos dos interessados, pelo menos,
representando tres quartos do valor cadastral dos
prhdios da zona (regulamento atado, artigo 43.",
C

9
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Nr~os e ~ e h n i n d oo numero suficiente de votos para
a assemblka poder funcionar, ou nlao se realizando a
eleiglao dos vogais do grbmio, o director dos servigos
fluviais e maritimos resolveri todos OS assuntos que
nessa reuniso se deiiam tratar e nonleari OS vogais
do gremio (regulamento citado, artigo 43.", 2.').
Todos OS anos, e por todo o mhs de novembro, teri
lugar uma r e h i s o ordiniria dos proprietarios, afim
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'de se tratar das despesas e obras a fazer durante o
ano seguinte, e dos mais assuntos que puderem
interessar OS proprietarios da zona ou o regime
e aproveitamento das aguas. Albm desta, haverd
rehni6es extraordina~iasdos interessados, por deliberagso do director dos servigos fluviais e maritimos, ou a requerimento dos gremios, ou de mais
de um tkgo dos interessados. (regulamento citado,
. artigo 50.9).

0s gremios ou juntas locais s3o compostos de tres
ou de cinco membros, sendo elegiveis para vogais
todos OS individuos mencionados nas listas dos interessados, ou ainda quaisquer outros que, embora ens0
possuam propriedades na zona, sejam proprietarios
no concelho ou concelhos em que a zona estiver
situada, n%o sendo estes obrigados a servir. 0 mandato dos vogais do g r h i o dura tres anos, devendo
um dos vogais ser reconduzido para a administragfio
seguinte e n3o podendo ser reeleito um dos outros.
Ao director dos servigos fluviais e maritimos pertence
designar. o vogal que devera ser reconduzido e o que
nijo poderi ser- reeleito, recorrendo-se ao sorte~o
quando ble n%o queira usar desta faculdade. S6 o
vogal reconduzido B obrigado a servir no gremio mais
de tres anos (decreto de 1 de dezembro, artigo 16." e
regulamento citado, artigos 51.'-53.9).
0 s gremios cleitos n3o carecem de aprova~sodo
Govbrno; mas este, em qualquer ocasigo, sob proposka
do engenheiro director da circunscrig50 hidraulica, ou
a requerimento documentado dum thrgo, pelo menos,
dos proprietirios interessados, com informac30 daquele
engenheiro, !.em a faculdade de Ihe mandar suspender
as atribuigijes, e ordenar nova eleiggo dentro do prazo
de trinta dias contados da data da suspens80 efectiva,

5 5:

assumindo o director as atribuig~esdo grkmio ath se
rerificar a posse do nbvo grhmio (decreko de I de
dezembro, artigo 16.", '$ 4." e regulamento citado,
artigo 56.").
Ficarfio a cargo do gr6mio debaixo da fiscalizagiio
da respectiva circunscrigHo hidrauliea (decreto de 1 de
dezembro, artigo 17." regulamento de 19 de dezembro, artigo 58."): 1.' OS estudos e projectos das ohras
que se fizerem n a area a que pertencem aqueles
grkmios; 2." a administragio e execu@,o dessas
obras; 3." a distribui~soa cada urn dos interessados
da cota com que deve contribuir para a s despesas a
cobranga das cotas dos interessados e o
fazer; 4".
pagamento das despesas feitas com os estudos, obras
e sua administ,ra~%o.
Quando os grbmios expressamente e por escrito
declararem que preferem que a direcgio da respectiva
circunscri@o hidraulica execute as obras e o projecto
delas, aquela direg5o procederi a ksses trabalhos,
considerando o grhmio como nao existente, except0
para o que diz respeito a distribuigso e c o b r a n ~ adas
cotas e pagamenlo das despesas corn os estudos,
obras 'e sua administra~iio(decreto de 1 de dezembro, artigo 16." 5 2." e regulamento cilado, artigo 58."
$' unico).
S a receilas dos grkmios (regulamento citado,
artigo 59."):1." as cotas corn que cada urn dos proprietarios da zona deae contribuir para o pagamento
rlas despesas a cargo dos gr8mios; 2." a impor~ancia
dos subsidies que forem concedidos ao grernio pelo
Estado, distritos, muoicipios ou freguesias, ou qualquer outra colectividade ou particular; 3." o produto
de qualquer receita eventual, como venda ou arrendamento de madeiras, ervas, pastos, bunhos, etc., de
terrenos a cargo dos grhmios; 4." o produto das
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multas impostas nos casos dos artigos 26." e 54." do
rnesmo regulamenlo.
As cotas corn que deve contribuir cada proprielario
serso determinadas tomando por base o rendirnento
de cada propriedade e o grau de beneficio que receber (regulamento citado, artigo 78." 1.").
0 s grhmios, como administradores das obras, prestar20 anualmente contas a o director da respectiva circunscri@o hidratllica (regulamento citado, artigo 61.").
OS projectos e orgamentos. de obras teem de ser
aprosados pelo director dos servigos fluviais e maritimos se nAo excederem a cinco contos ou n%o for
concedido para elas subsidio pelo,Estado? sendo nestes
casos aprovadas pelo Govkrno. E tambBm ao director
dos servi~osfluvials e maritimos que compete determinar a oportunidade d a execu~%odas obras (regulament0 citado, artigos 32." 102.").
As obras podem ser ievadas a efeito n&o s6 pelos
grhmios ou pela rdminiska@o das circunscrig6es
hidraulicas, mas ainda pelos proprietirios nos seus
respectivos pGdios, devendo OS proprietarios que as
pretendam executar apresentar as suas deelaragses
par escrito n a secretaria do grkmio, e, sendo-lhw
deferida a pretens80, obrigar-se por termo ao pagamento da despesa respectiva e i execupiio dos trabalhos segundo o projecto aprovado, no prazo e pelo
mod0 que lhes for mamado por escrito pelo empregado tecnico do grimio ou da direcggo dos servi~os
fluviais e marilimos (regulamento citado, artigos 103."

e 104.").
N%o poderso ser enecutadas, sem aprovaCo do
direc tor dos servigos fluviais e mari timos, quaisquer
obras ou trabalhos imprevistos a que os gremios precisem de proceder com urgencia (regulamento citado,
artigo 110.")).
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Para se delerminar a importancia e o caracter
juridic0 da organizagao administrativa relativa i s
zonas, necessario e distinguir o consdrcio dos proprietarios, do grimzo ou junta que os representa.
A organizagso do cadastro, pelo qual se constitui
o cons6rcio dos proprietarios, e uma conseqhbncia da
delimitapgo d a zona, e esta delimitac80 resulta da
classificat$io e demarcaglo de parte d e uma bacia
hidrogriiica, que podem ser devidas B iniciativa do
GovBmo, ou feitas a pedido da maioria dos proprietirios. E' assim que no regulamento de 1 9 de
dezembro se preceitua (artigo 10.") que, aprovadas
que sejam as classificag~esparcia~s, a s respectivas
regi6es hidraulicas serso consideradas zonas, e os
proprietirios dos terrenos nelas compreendidos terso.
na execugao das obras e aproveitamento agricola ou
industrial das iguas, as obrigaeaes e direitos consignados no decreto n." 8 de 1 de dezembro e no referido regulamento.
Apesar de no relathrio que precede o decreto n.' 4
de 1 de dezembro de 1892 se declarar que Bste nao
aimpae a constituic&o dos grbmioss, v6-se que a forrntqiio das zonas e o conse uente consdrcio dos proprietarios podem resultar a iniciativa do Govbrno,
nso representando este consorcio a vontade dos interessados. E, se 6 certo que nenhuma p6na B imposta
aos proprietarios que se nao rehnam para o exercicio
das fungties que o decreto de 1 e o regulamento de
19 de dezembro Ihes atribuem, n?o deixam eles por
Bsse facto de ficar sujeitos as obriga~tiesque lhes sso
impostas, visto que o director dos servigos fluviais e
marilimos resolverb todos os assuntos que os proprietarios deviam tratar na reuniso e nomeara os vogais
do gremio.

B

Em principio, n l o sso os proprietirios obrigados a
obras hidraulicas cuja execuplo n&o haja sido por
6les requerida ou deliberada. Podendo ser feitas por
iniciativa do GovBrno obras nas aguas comuns e particulares quando o interesse plihlico o exigir, essas
obras ser3o pagas pelo Estado, n i o sendo os proprietirios obrigados a contribuir para elas (regulamento
de 1 9 de dezembro, artigo 33.')). Quando sejam,
porBm, requisitadas obras nas Bguas comuns, e nas
aguas publicas se forem de interesse particular, pelas
autarquias locais, por qualquer associagao de proprietarios ou agricultores, por qualquer proprieta~io
ou grupo de proprietirios, os proprietirios interessados teriio de eleger o grhmio, e, se o n8o elegerem,
sera bste nomeado pelo director dos servicos fluviais
e maritimos.
0 s grbmios podem, pois, constituir-se independentemente da sua elei$io pelos proprietirios que formam o consdrcio. l3 podem estes proprietarios
ser obrigados a centribuir para obras que n30
hajarn requerido ou nSo tenham sido por Bles
deliberadas.
E' assim que no decreto de 1 de dezembro de 1892
se preceitua (artigo 14.' 5 1.O) que, em geral, as obras
que disserern respeito a aguas de uso comum sera0
executadas pelos proprietarios marginais ou interessados, mas que sera0 feitas pelas direcgijes das circunscrieaes hidraulicas, quando aqueles proprietirios se
recusarem a faze-las, n8o as executarem na conformidade dos projectos aprovados e condigties estabelecidas, ou voluntdriamente cometerern aquelas direc@es
a sua execuego, devendo, porhm, em todo o caso o
pagamento do seu custo ser feito pelos proprietirios
marginais ou interessados na proporg30 do terreno
interessado ou do grau de beneficio que receberem.

6

Determina-se no regulamento de 19 de dezembro
(artigo 4 3 . 3 I.") que, para ter seguimento o process0
relativo a obras novas, B necessririo que estas sejam
aprovadas por dois t e r ~ o s dos interessados, pelo
menos, representando tres quartos do valor cadastral das propriedades da zona. Salva, porem, esta
restrigio, o director dos servigos fluviais e maritimos
substituira nas suas atribuigaes o cons6rcio dos proprietirios, e os gr6mios por aquele nomeados terao as
mesmas atribuig~es e ficar% sujeitos a s mesmas
obrigagaes que se fossem eleitos em reuniso dos
proprietarios.
Ve-se assim que, delimitadas as zonas hidriulicas,
a constituiqIo dos cons6rcios dos proprietbrios e dos
gremios podem ter lugar jndependentemente da vontade dos proprietarios e que estes podem ser obrigados a contribuir para as-obras que se f a ~ a mnas iguas
de uso comum e at8 nas aguas pdblicas.
A constituigBo dos eons6rcios hidraulicos nlao
representa, pois, apenas a livre associa@o de proprietbrios para promoverem a efectivagiio de interesses comuns relatives a 6guas numa determinada
circunscri~lao. 0 autor do decreto de 1 e do regulamento de 19 de dezembro de 1892 procurou estabelecer por ksse meio a coopera~laodos proprietkios na
realiza@o de obras de interesse comum para eles e
em que tamb8m e interessado o Estado, independentemente das condig6es de higiene e de salubridade,
pelo desenvolvirnento d a produg80.
Assim se explica que possam constituir-se cons6rcios por mera iniciativa da administra~aopitblica e
que, uma vez constituidos, OS proprietirios que OS
formam sejam obrigados a contribuir para obras
contra as quais votem na sua reunho, ou, quando
esta nzo tenha Lugar, que sejam resolvidas pelos
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gr6mios de acdrdo corn o director dos servips fluviais
e maritimos.
0 deereto de 24 de setembro de 1898 apenas
modificou as d i s p o s i ~ ~ edo
s decreto de 1 e do regulamento de 19 de dezembro, em r e l a ~ a oao assunto
de que estamos tratando, n%o permitindo que OS
directores dos servi~osfluviais e maritimos executem.
obras nas aguas nlao navegkeis nern flutuaveis
emquanto n"a forem decretadas a demarcagao e a
dassifica$io das bacias hidrograficas e das principais
correntes do pais. Decretadas que sejam a demarcag30 e a clacsiEca~~o,
as disposigties do decreto de l e
do regulamento de 49 de dezernbro devem considerar-se em pleno vigor.
Quando se executasse o que nestes diplbmss se
d i s p ~ eacbrca das zonas hidriulicas, n%o s6 podia
assegurar-se a eonserva~?iodo regime dos reservat6rios e correntes de agua, mas podia promover-se o
seu melhoramento, obrigando a contribuir parz as
obras respectivas OS proprietkios interessados. A
verdade B, porbm, que, nlao se tendo feito a demarca~Iaoe classifica@o das bacias hidrograficas, poucos
gremios se teem constituido. No Mondego sabemos
n6s que ha apenas seis, n5o nos constando que se
tenham cons ti tuido nas outras circunscrigbes hidrkulicas.
A nso execui$io das disposi@ies relativas b zonas
hidraulicas se deve atribuir a necessidade de para o
rio Liz se constituir, por decreto de 24 de dezembro
de 1901, a Junta directors dos servaFos de correc~fiodo
rio Liz, que aetualmente B regulada pelo decreto de
24 de fevereiro de 1911, sob a denominagiio de
Junta do rio Liz e com as modificaeaes da lei n."50
de 1 de maio de 1914. Pelos referidos decretos
assegura-se a contribuigBo dos propriettirios interes-
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sados para as obras hidraulicas que tenham de
fazer-se, que sHo representados na junta por vogais
electivos eleitos entre OS proprietarios por cada Ereguesia em que haja obras de conservaggo, em execug5o ou estudo, e que pela sua situagiio recebam
beneficio dessas obras.
Na nHo execuggo do decreto de 1e do regulamento
de 19 de dezembro se pode filiar tambbm o projecto
de lei que esta pendente de aprovagBo na Camara
dos deputados, tendo sido aprovado ja no Senado,
por que B criada uma junta, denominada Junta do rio
Mondego, destinada a correc~$o do regime do rio
Mondego e B defesa e melhoramento dos campos
abrangidos na sua bacia, projecto que assenta nos
mesmos principios que o decreto de 24 de fevereiro
de 1911 '.
Se tiouvessem sido decretadas as demarcagijes e
classificag~esdas bacias hidrograficas e tivessem sido
constituidas zonas na parte dessas bacias onde se
tornassem necessirias obras importantes para o conveniente aproveitamento das aguas e defesa dos campos marginais, teriamos, ao lado da administrapso
publica, orggos locais que corn ela cooperariam n a
execugso dessas obras, e assegurar-se-ia a contribui$30 para essas obras dos proprietirios que nellas
fossem interessados.
Em vez de se prornover a execugilo de disposigbes
legais e regulamentares, de que podiam resultar
importantissimos beneficios para a economia nacional, reformam-se a cada passo tais disposig~es,tendo
ordiniriamente as reformas a mesma sorte.
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34. ConcessBes de dguas. H i sdbre as Bguas
pGblicas e comuns direitos.de uso que se exercem
ind~pendenfementede licenga ou autoriza~%o;direitos que so podem ser exercidos mediante previa
licenga ou autoriza@o; e usos que estzo dependentes
de concessio.
Nos dois primeiros casos, B a pr6pria lei que atribui
direito ao uso das iguas, e a licenea ou autoriza~lo
apenas representa uma condig30 necesdria para o
uso dbsse direito, verificando-se por Bsse meio se urn
determinado uso previsto na lei Q ou 1130 prejudicial
ao regime das aguas e ao seu aproveitamento para
outros fins a qne elas se destinam. Na.concessHo
propriamente dita niio ha, anteriormente a ela, o
direito ao uso da i g u a ; ksse direito resulta d a pr6pria
concessno. Nas nossas leis e regulamentos usa-se
indiferentemente dos termos az~torizlatSioe concessdo.
A pr6pria significagao das palavras impije, porem, a
distinggo que acabamos de fazer.
Assim, nos lagos e cursos de agua navegiveis
ou flutuaveis, os respectivos proprietarios marginais
poderso extrair e empregar por meio de bombas, ou
de qualquer outro aparelho de motor animal ou
mecanico, a agua necessaria para a irrigaglo e uso
dos seus prkdios, tendo para esse fim de obter licenga
do director dos servieos fluviais e maritimos ou do
GovBrno, conforme a colocap$io dos aparelhos n l o
dependa ou dependa de execugso de obra que altere
o statu quo das margens ou do leito (regulamento
de 19 de dezembro, artigo 216.' e
4."). Se se
pre~enderutilizar as mesmas aguas, derivando-as da
corrente, para o abastecimento de uma povoag%o,
f6rpa motriz ou para a irriga~iiode prbdios que nHo
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sejam marginais, tornar-se ha necessaria a concessiio
dessas aguas (regulamento citado, artigo 207: e

l.".
Sobre a natureza juridica da concess3o de aguas
pliblicas ou comuns existem graves divergincias eotre
os jnrisconsultos.
Gianzana vB na concessiio de iguas pliblicas urn
contrato de direito pri~ado,tendo por objecto uma
cousa patrimonial.
Para chegar a esta conclus30, distingue-se nas
correntes ou reservat6rios publicos duas partes: uma
que B publica e utilizada portanto directamente por
todos os individuos ; outra que e patrimonial, e que
pode ceder-se portanto para uso exclusive de determinadas pessoas. Assim, num rio navegavel ou flutuavel, a parte publica correspondera ao uso do
mesmo rio para a naVega@o ou flutuagao, ngo sendo
permitido, por causa desse uso, realizar no rio obras
pelas quais se prejudique a sua nab~egabilidadeou
flutuabilidade. A parte privada sera representada
pelo volume dn agua que, nso se tornando necessiria
para a navega@o ou flutuapgo, pode ser concedida
para fins agricolas ou industriais.
Em harmonia corn esta doutrina, que foi ensinada
por Romagnosi, ha nos reservatdrios ou cursos de
aguas publicas iguas disponiveis, isto 6, aguas que
podem ser aplicadas a outros fins sem que se prejudique o fim a que os referidos reservatorios ou cursos
principalmente se destinam. 0 destino ptiblico dbsses
rios ou reservatbrios niio B de tal f6rma absorvente
que nao permita o uso privado das suas aguas compativel corn aquele destino.
A concessao de Sguas publicas, pela qual se atxibuem direitos exclusivos a determinadas pessoas,
sera o titulo de adquisi~30de urna cousa patri-

8 5."- As iguar;no direito civil, administrative e international 227

monial, sendo-lhe apliciveis as normas de direito
privado '.
Outros jurisconeul tos distinguiram nas concesscies
de aguas pdblicas duas categorias: concessBes unilaterais e concessoes bilaterais, revestindo aquelas a
natureza de simples actos administrativos e estas a de
contratos. Assim, Mantellini afirma que, resultando
das concessaes o b r i g a ~ ~ reciprocas,
es
o que se da s6
nas que teem por object0 servigos pliblicos, havera
uma concessso bilateral, essas obrigag~esterio natureza contratual, por que o pr6prio Estado se vincula
para o concessionirin; se das concessaes resultar
apenas o direito de uso de bens dominiais, haver&
up simples acto administrativo, uma coneessio unilateral. Giorgi ensina que, sendo feita a concess30 sob
a forma de contrato ou mediante urn acto por que se
constituam direitos e obrigagaes reciprocos, haver5
uma concessao bilateral; sendo f ~ i t apor simples
decreto, havera uma concess%o unilateral ?.
Em sobstituig80 destas teorias, desenvolve-se na
Alemanha a doutrina de que as concess&s, quaisquer que elas sejam, s5o actos administrativos, que
excluem sempre o caricter contratual, e essa doutrina
exerceu larga influhncia nos paises latinos. Assim,
Ranelletti declara que a concessIo e um acto administrativo unilateral que resulta de dois momentos
diversos: o acto da concess30, que produz obrigagbes
para a entidade pliblica que h z a concess30 e direitos para o particular, e o acto de obrigag5o do

'

1 Veja-se Filippo Ratto, Le aepua pubblic&, p&nas 50 e 51 e
Gianzana, Le aeque nel diritlo oivele italuzno, pens 324 e seguintes
e 518 e seguintes, oitado por Mazza, Dei diritti wile aoqw, pens 521.
2 Mantellini, Lo Stato e il Codice C%&;
Giorgi, La dortina
dsUs
persone giwidieb,, citados pelo dr. Magalh&s Collago, Coneas& &
sm+x N l i c a s , pagina 44, e Mazza, obra e lecgar critados.
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particular que cria obriga@es para Bste e direitos
para o conced ente. Estes dois momentos em que a
concessdo se desdohra s^ao independentes um do
outro, n%o podendo formar-se portanto por eles um
nep6cio juridico unico, que seria o contrato bilateral '.
Pacelli v6 pelo contrario na concessBo um acto de
natureza contralual, harendo o acbrdo de duas vontades, que se manifestam livremente dentro da sua
esfera de acc%o, e Aeterminam direitos e obrigaebes
reciprocos. $sse contrato reveste, porkm, uma natureza especial determinada por motivos de interesse
publico. E' assim que as concess6es de iguas publicas n8o podem considerar-se regidas pelo direiio civil
puro, visto que os poderes que o Estado exerce s6bre
as aguas publicas nil0 podern deixar de modificar as
normas de direito comum '.
Fundando-se em que os bens do dominio publico
s8o insusceptiveis de apropria~ioindividual, estando
fora do comercio por disposi~iioda lei, em que OS
direitos que s6bre 6sses bens sZo especialmente conferidos n8o se consideram resultantes de contrato.
mas de licenpa, autoriza$io ou concessao, e em que
estes actos da administra~zopublica nso teem a sua
causa juridica em obriga~besque assuma o concessionirio, as quais s8o apenas cond~~ijes
ou pressupostos
da concessso, Cammeo sustenta que as concessbes
s i o actos administrativos, cujos efeitos derivam
unicamente da vontade da administra~iopublica.
A vontade do concessioniria, a s obriga~6esque Bste
assume, apenas se tornam necessirias para que'se
Citado por Uazza, pigina 522:
2 Le acq26e pubbliehs e i diritta del10 Stato a da'pvimzti, p%na 116
e seguintes, citado por Mazza.
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manifeste e torne eficaz a vontade da administra~so
priblica '.
Mazza afirma que ((a concessao implica um acto de
sobcr~niaque confere um privilkgio preeirio a um
pnriicularv 2, e Ratto rliz ((que B inutil a pretensao
de il~cluira s concess6es de iguas nos institutos de
dircito privado, de as aproximar dos contratos regulados por bste direilo. Trata-se de bens que n8o
est80 no patrirndnio particular e x que n2o podem
aplicar-se portanto as normas que regulam as ontros
hens. Quando muito poder-se-ha dizer que a concess^ao perpktua tem uma li~nitadissimaanalogia com a
compra e venda; que a concessIo tsmpcriria se
assernelha de algum mod0 a um contrato de locaeiio.
Mas nem a analogia nem a semellianpa podem ser
invocadas para se subordinarem aos mesmos prinripios e serem traladas do mesmo modo entidades que
vivem em campos ahsolutamenle cliversosn 3.
Em nosso parecer, para se determinar a natureza
juridica das concessbes de aguas, necessario e ter em
vista o fim dessas concessbes e a lei que as regula.
OS direitos que delas resultam nIo s%o igualmente
garantidos, havendo casos em que pela concesszo se
constitui hma situa@io juridica subjectiva, pela qual
o concess~onariofica tendo um dlreito real ou de
obrigap80, e casos em que a concessao tern caracter
precario, ngo tendo o concessionario d~reitosalguns
reais sdbre as Bguas ou de obriga@o contra a admin i s t r a ~ l opublica.
1 Natura g i u d i c a delle comcessioni, no Digesto italicsno, verbo
Demanw, volume IX, parte 1P
2 Dei divittd sulk acpue, pigina 528.
3 Le aoqw pdbliche, p@na 55.
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Em face das disposigaes do decreto de i e do
regulamento de 19 de dezembro de 1892 relativas B
concessio de aguas p6blicas e de aguas comuns, que
.visam prbpriamente a concessHo do uso direct0 das
Qguas, vbse que esta n i o pode deisar de se considerar como um acto adqinistrativo, pelo qual se
confere o uso temporirio e revogavel das aguas para
o fim indicado na concessfio, n8o correspondendo
4sse uso a um direito real, nem a urn vinculo de
obrigagao em que se constitua a administra~iio
p~iblica.
Preceitua-se no decreto de i de dezembro (artigo 21." 1.")que o uso e aproveitamento das iguas
dos lagos, lagoas, esteiros, valas, canais, rios ou
correntes, quer navegiveis ou flutuiveis, quer de uso
comum, para a navegaqso ou flutuagio, para a irrigaggo ou para fins agricolas ou industriais, fica
sujeito as prescrigaes do citado decreto e do regulamento que d4le faz parte, sem prejuizo dos direitos
garantidos pelo cddigo civil e na conformidade dos
artigos 380." 3381."do mesrno c6digo. 0 aproveitamento das iguas pode, em harmonia com OS citados
dipldmas, ficar dependente de concessiio.
Vejamos OS casos em que esta B facultada B administrag80 p ~ b l i c ae se torna necessiria.
Em relagt-to i s aguas pliblicas navegiveis e flutu6veis, declara-se no regulamento de 1 9 de dezembro
(artigo 207.') que o individuo, associa$80, empresa
ou corporag50 que pretender derivar essas Qguas e
U tiliza-las, corn o fim de interesse particular ou colectivo, para a irrigagiio, fdrga motriz, abastecimento ou
qualquer outro fim, nso o poderi fazer sem que
obtenha a licenga pelo ministerio das obras pliblicas,
comhrcio e industria, actualmente ministkrio do
fomento, precedendo informagio do director da res-
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pectiva circunscrig50 hidriulica e consulta do Conselho superior de obras p6blicas e minas. Em
relac50 i s iguas comuns, declara-se no decreto de
i de dezembro (artigo 5.") que nas correntes de i g u a
comum, em que a i g u a far sobeja, poderd ser permirido o emprego do excedente da igua para usos
gerais, industrtais, agricolas e de irrigap80, depois de
satisfeitos os direitos dos proprietir~osmarginais, e
que esta concess80 s6 seri feita pelo Governo depois
de se provar por um inquerito a utilidade da deriva~ 5 0e, que n^ao sera0 prejudicados os legitimos direitos
dos proprietirios confinantes, pelo mod0 indicado no
regulamento que faz parte do mesmo decreto.
E declara-se neste regulamento (artigos 225." e
2"26), que o aproveitamento das Qguas de uso
comum para fins industriais em qualquer predio, e
para fins de irrigapgo em prhdios que ngo sejam
marginais, depende de licenga ou autorizagZo do
director dos servieos fluviais e maritimos.
As licencas para o aproveitamento de aguas pliblicas tornam-se, pois, sempre necessarias quando estas
tenham de ser derivadas dos reservatbrios ou correntes, exceptuando as derivaqaes para a irrigaggo
de prBdios marginais, e s6 4stes prkdios teem d~reito
as aguas comuns para a irrigagio, dependendo de
licenga o aproveitamento das aguas derivadas das
correntes para outros predios ou fins.
Sendo as iguas priblicas destinadas especialmente
h navega~soou flutaagSo e as comuns a -irrigagiio
dos predios marginais, a sua derivac3o para outros
fins esti dependente de urn inqukrito que tem poi fim
verificar se dessa deriva~80resulta ou nZo prejuizo
para os fins a que as aguas phblicas e comuns
especialmente se destinam e a utilidade do 6m para
que se faz a derivag50. A autoriza~8o que, feito
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dsse inquerito, e dada para a derivacso d a bgua,
constitui uma verdadeira concessgo, visto que o direit0
ao uso da agua res~lbadessa autorizac'ao e n i o &a
lei, que apenas faculta e nso impbe B administra~io
p6blica essa concess30. E que no decreto de 1 e no
regulamento de 19 de dezembro se consideram a s
palavras licenw ou autoriul~docomo sin6nimas de
concessiio, facil i: de verificar lendo o artigo 5." do
decreto de l de dezembro e os artigos 207.'
i.",
208." 5s i.",2.' e 3 3 , 209.0-211.0f213.0
e outros do
regulamento de 1 9 de dezembro.
0 direito As aguas resulta da concess80, em que
sera claramente designada a natureza da utiliza~Zo,
o volume de iguas concedido, e, sendo destinadas Q
irrigaeso, qual a area e s i t u a c ~ odo terreno que tem
de ser irrigado, nio podendo as Bguas ser aplicadas
a fim diverso daquele para que foram concedidas,
quer sejam p~ibl~cas,
quer comuns (regulamento de
1 9 de dezembro, artigos 212." 232.9. As concess8es de Bguss publicas sergo sempre por prazo
limitado, e a sua d u r a ~ a o ,que rariara conforme as
circnnstdncias, sera sempre expressamente declarada, assim como o deslino que terzo as obras e
aguas depois de findo o prazo da concessBo (regulamento de 1 9 de dezembro, artigo 211.").
Estio as concessaes subordinadas sempre B cond i ~ z ode n5o prejudicarem direitos de terceiro legitimamente adquiridos. quer contenham, quer nio,
essa declara~ao(regulamento de 1 9 de dezembro,
artigo 210."), e ao conveniente aproveitamento das
aguas para o fim a que especialmente se destinam,
n5o sendo o Estado responsavel pela falta ou deminuicio das aguzis que forem objecto de coneessiio,
quer essa falta seja proveniente d a deminui~aona
quantidade das Bguas do tnanancial, lago, lagoa, rio,
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vala, canal ou corrente, quer da sua aplica~Boaos
usos da navegac8o ou flulua@o, quer de erro de
cilculo, quer de qualquer outro rnotiro imprevisto
(regulamento de 19 de dezemkro, artigos 208.O,
2." e 33, e 213.').
Feita uma concessso, o Estado apenas fica inibido
de nova concessio por que seja prejudicada a primeira, emquanto esta n3o houver caducado (c6digo
civil, artigo 431.' e regulamento de 1 9 de dezembro,
artigos 210." e 262.9). E apenas neste sentido que
se p ~ d edizer que o cor~cessionirio fica terido urn
direito legitima~nente adquirido.

$5

Do que acabamos de dizer vbse que pelo regime
das concessBes de aguas, estabelecido no decreto
de 1 e no regulamento de 19 de dezembro de 1892,
se constitui urn direito de uso excepc~onaldas mesmas aguas compalivel n5o s6 com OS fins a qne elas
se destinam especialmente, mas com a sua natureza
de aguas p6blicas ou comuns. Por &sse uso n i o se
d i a apropria~80das Sguas emquanlo 1150 s?io deriada as do seu reservatbrio ou curso; o coucession&rio
apenas tern o d~reitode derivar a i g u a que the foi
concedida, estando Bsse direito dependente n i o s6
dos termos em que a concessao foi feita, mas ainda
de n i o vir a causar qualquer prejuizo ao regime do
reservatdrio ou corrente que se reconhe~amais vantajoso para os fins a que as suas iguas especialmente se destinam.
N i o consideramos, pois, verdadeira a doutrina que
v4 nas concessijes um contrak, de direito privado que
tern por objecto uma cousa patrimonial. As concessties de iguas, at8 no caso em que o concession6rio
fique adstrito ao pagamenlo de determinadas presta~ a e s , nso tem par objecto cousas patrimoniais.
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As iguas que s8o objecto da concessiio continuam
no dominio publico, sendo a concess50 feita ern
harmonia corn o regime que par3 bsse dominio se
acha estabelecido na lei.
NBQ concordamos tambCm corn a doutrina que 1-6
na concessgo de aguas urn contrato entre a administragiio publica e o concessionario que directamente
se aproveita dessas aguas. 0 direito de uso da igua
resulta da vontade da administragao pliblica e ngo
de qualquer ac6rdo enbre essa administragao e o
concessionirio, n8o podendo vBr-se de mod0 algum
nas prestagi3es e em quaisquer oulras obrigaq6es a
que Bste fique sujeito pela concesslao a causa juridica
do direito & agua. As prestagzes podem representar
uma cornpensag50 para o Estado das despesas que
bsle faz com a conservagiio e defesa do regime das
kguas, ou com as obras para o seu aproveitamento
(regulamento de 19 de dezembro, artigo 208.' e
$ 4."); pode v&r-se neias uma indemnizagso devida
pela utilidade exceptional que das Bguas aufere o
concessionario, rnas niio representam o prew da
venda ou locagBo ddas aguas ou de qualyuer servidiio
que no dominio pliblico se es~abelega. Quaisquer
outras obriga~ties dirlao principalmente respeito i
manu~en~iio
do regime das Bguas, nlao represenkando
urn lucro para o Estado.
A concess80 do uso de aguas pliblicas ou cornuns
nunca pode, a nosso ver, ser objecto de urn contrata;
n3o pode constituir-se por ela uma relaq50 de direito
privado. Quando assim se considerasse, essas Bguas
deixariam de ser publicas ou cornuns.

A concessiio das aguas pode ser feita, por&m, n2o
para o seu aproveitamento directo pelo concessionario,
mas para a sua exploraga por urn intermediario, que

teri de dar a essas Bguas uma aplicaeio determinada
na prdpria concess50. E' assim que pone fazer-se a
concessao de Bguas para o abastecirnento de uma
povoa~80,para a produp50 de energia electrica que
tenha de ser aproreitada para ilumma~iioou f 6 r ~ a
motriz, para a irrigagiio de prhdios de determinada
regi80, realizando em qualquer dos casos o concessionario as obras necessarias para o aproveitamento
das aguas para os fins indicados e ficando adstrito a
ceder essas Bguas ao publico ou am proprietirios nas
condi~fiesdetermindas na concess50.
Nso se trata, em qualquer dos casos referidos, de
urna mera eoacessiio de aguas; trata-se da grgauizag50 de am servigo public0 que, em vez de ser directamente explorado pelo prdprio Estado ou autarquia
administrativa, o Q por urn particular ou empresa,
que espera auferir lucros por essa expiorag;io.
E' evidente que neste caso niio se trata apenas da
concessIo da agua, mas da exploragiio de urn servigo
ptiblico que tern por ohjecto o fornecimento da agua
em especie ou da fdrga electrica que dela resulta,
tendo essa explora~%o
urn fim lucrative.
Tudo o que respeita a organiza~Zo do servigo
publico e matCria legislativa ou regulamentar, devendo estabelecer-se por &sse meio as obrigapaes a
que fica sujeito o concessionhrio e OS direitos do
publico. 0 direito de explorar a concess%orrculta
de um contrato entre a adrninistragi30 publica e o
concessionario.
0 fim que o concessioqbio tern em vista na exploragso da concess50 imprirne a esta um cariicter
patrimonial, representando a concessso, sob bste
ponto de vista, urn direito do concessionario, que
fica sujeito &S normas do direito privado. E' assim
que, nos termos da respectiva legislaeao, a conces-
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sgo poder6 ser alienada ou obrigada por meio de
hipoteca.
A concessso das iguas quando tenha por fim a
sua explora~aocom fins lucrativos teri a mesma
natureza juridica que a concess^ao de caminhos de
ferro e de outros servi~ospublicos '.
Como se v4 do que acabamos de dizer sdbre concessijes de aguas, estas rlio teem no direito actual o
mesrna caracter que tinham no direito anterior ao
c6digo &l, em que se podia obter por bsse meio o
direito perpetuo de derivaqiio das spas phblicas.
Num projecto que foi apresentado i cimara dos
deputados sobre o aproveitamento das aguas publicas,
faz-se distin~ioentre concessaes de ut~lldttdepublica
e de interesse privado, e, em relaqao i s concessaes
de interesse privadu, declara-se (arligo 58.') que as
concessiies para regas e meiboramrntos agricolas s5o
de sua natureza perpktuas, considerando-se OS direitos delas ernergenies er~corporados nos rdspectivos
prbdios 2.
PeJo caricter que se atvrbui a estas coilcessises
resultari delas um direito real sdbre iguas que estao
no dominio publico.
Pelo njesmo projecto, as concess6es que tenham
por 6m as regas e outros melhoramentos agricolas
ser30 consideradas de utilidade p6blica se a irea do
terreno a beneficiar for superior a 200 hectares
(artigo 4." n." 2."),e estas concess6es1 se forem feitas
directarnente ao sindicato dos agricultores, ser2o
tambdm perpetuas, ficando o beneficio encorporado
1

Veja-se sSbre esta rnatbria o dr. Magalh5es Collwo, ConeessS?rs de
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Veja-se o dr. J. A. Ferreira da Silva, 0 aproveitammto h s &m,
em que se acha publido o refelido projecto.
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na propriedade (artigo 37."), e, se forem feitas a
entidades nZo proprietirias, terzo o prazo miximo
de 99 anos, ftndo o qual as terras ficarZo isentas do
pagamento das rendas estabelecidas, passando ao
s~ndicatodos agricultores o dominio coleclivo das
obras exclusivarnen te necess5rias para a beneficiaq50
artigo 38.").
Se for converlido em lei o referido projecto, pela
concessso de iguas p6blicas e comuns eonstituirse h i uma silua~Hosobjectiva, resultando dela para
o sindlcato dos proprietirios, se for Ble o concessiotrario, o dire~tode propriedade da concess80, em que
estariio compceeodidas as obras que para o aproveilament0 das aguas se eleiiucm. considerando-se o
direito as aguas nm aceessdrio clos prddios por elas
beneficiados; e, se for feita a en~irlndesnso proprietirias. a concessiio teri o prazo que pelo Govbrno for
fixado em relac20 ao concessionario e que n2o podera
exceder a 99 anos, e, find:, esse pinzo. as iguas e
obras ficar.50 pertencendo aos proprielirios que as
aproveitavam, representando as obras necessirias
para a beneficia~iiodos prkdios um dominio colectivo
e considerando-se o direito as aguas encorporado nos
predios a que peia concessao foram destinadas.
0 projeclado regime das concessaes de iguas para
regas e outros melhoramentos agricolas nao se nos
afigura harmdnico corn a natureza das aguas publicas
ou comnns e pode constituir deIfuturo urn gravissimo
obslaculo ao apr~~eitamento
das mesmas aguas para
fins que se julguem mais uteis, designadamente pelas
expropriaqaes e indernniza~aes4ue se tornarao necessirias.
Pela concessiio das iguas, qaer respeite ao uso,
quer a explora~aooo comhrcio das mesmas iguas,
atribui-se a estas urn determinado destino, cuja utili-

8 5." - As ignas no direito civil, adminishativo e interndonal

239
4

dade t.em de ser apreciada anteriormente B concess5o.
0 iiestino atribuido i s iguas B n8o s6 compativel
corn o seu regime de iguas piiblicas ou comuns, mas
representa ou pode representar na prbpria concess50,
quando esta tenha por fim o comkrcio das iguas, a
razgo determinante da publicidade das mesmas aguas.
E' assim que se For adquirida por um municipio uma
nascente para abastecimento de uma povoa~Zoe se
fizer a concessZo dessa nascente a uma empresa
para efectivar Bsse abastecimento, a agua da nascente tornar-se ha, pela concessZo para o fim indicado, pliblica ou comum; tendo o mesmo caracter
quaisquer obras que para o mesmo fim se faeam.
Estando as iguas no dominio ptjblicb ou comum,
B dbvio que bste regime exclui o direito de propriedade privada sdbre essas iguas, e que a concessIo
dessas agr~asapenas significa que o concessionhrio
tem o direito de as explorar para o fim indicado.
Este n50 B proprietirio das Aguas, como o niio slao
tambbm os que delas se aproveitam; a propriedade
das Qguas continua no Estado ou na respeckiva
autarquia local, que, findo o prazo da concessao,
pode fazer nova coneess%o ou administrar as aguas
de conta prbpria.
Esta doutrina estQ claramente firmulada na lei de
2 de julho de 1867, em que se declara: que a Companhia das aguas de Lisboa receberi do Govkrno a
posse, administraqio e usufrui@o de todas as iguas,
obras e utensilios pertencentes A antiga companhia
bem como das aguas-que o Govbrno adquiriu e obras
que Ble - fez posteriormente ao decreto de rescisao
desta empresa, e da CAmara municipal de Lisboa a
posse, administra@o e usufrui~aodas aguas livres c
qu-aisquer ou tras empregadas no abastecirnento da
capital, bem como dos seus aquedutos, reservatcirios

e p o ~ o sou depdsikos (condiplo 9.'); que o GovBrno
concede e garante i Companhia essa posse, administraCBo e usufruiq50 pelo espaCo de 99 anos, contados
da data do acto do Govi%w que a declarar definitivamente eonstituida (condig30 9." ; que fica entendido
que todas as obras e aguas pertencem em propriedade ao municipio de Lisboa e que a empresa niio
tem nestas obras senao a posse, administrae'io e
usufruipao durante o prazo da concesdo.
Afigura-se-nos que e Bste o regime mais adequado
i concessZo de bens que, estando no dominio piiblico
ou comum, nZo podem ser individuaimente apropriados. E foi Bste o regime que, em relac30 ieoncess8o
da energia das correntes, se es~abcleceuno decreto
de 27 de maio de 1911.
Por 8ste decreto o aproveitamenlo da energia das
correntes de Bgua pode fazer-se em uoficinas conceadidas* e rcofieinas autorizadasn. Atendendo-se ao
disposto nos artigos 1." e 2."e ao regime das ((olici(cnas concedidas,,, v&-se que esta distinqgo tern por
base principal o fim da concesslo: na ccoficina autocrrizada)) h a o uso ou aproveitamento direct0 da
energia da corrente, qualquer que seja a sua f6rga
motriz; na ~oficina concedida)~ h i o comercio da
energia das correntes no interesse dos servipos publicos ou da indhtria.
A palavra cmessiio B empregada no decreto citado
em sentido muito restrito, compreendendo apenas i s
oficinas concedidas. E' assim que no artigo 2."se
declara: ([Em particular podem continuar a ser
criadas oficinas hidraulicas, qualquer que seja a
importancia da sua f d r ~ amotriz. sem necessidade de
concessZio, mas as licenpas dadas para Bsse efeito s8o
essencialmen te prechrias e revogiveis.
'

5 5." - As k u a s no direito civil, administrative e international 241

NW

h6 raziio alguma que justifique a distin~io
que se faz entre concessfio e Eicenw, atendendo-se g
terminologia geralmente adoptada. Embora o aproveitamento da energia das correntes seja directo,
desde que a lei nio faculte hsse aproveitamenta, tornando-se para &sse+efeito necessirio um acto administrativo, n2o ha uma mera licenea, mas a concessao
da igua. V&-se que no citado decreto se quis aeentuar precisamente que pela concessiio do uso das
Qguas n3o se criava urna situa@o juridica subjectiva
para o concessionario, doutrina que, como ja notarnos,
se acha sancionada no decreto de 1 e no regulamento de 19 de dezembro de 1892. Para se exprimir,
porem, a diversidade do regime juridic0 a que fica
sujeita a explora@o da energia das correntes e o uso
directo desta energia, desnecessbrio era alterar a
terminologia adoptada, que bem se harmonizava corn
a verdade das eousas. Pela determinaciio do fim da
concessao e dos direitos e o b r i g a ~ ~ do
e s concessionario nitidamente se estabeleceria a diferen~a.
E nBo 6 si) nesta parte que merece reparos a
tecnica juridica do decreto de 27 de maio. A terminotogia dksse decreto afigura-se-nos tambkm illaceitailel na parte em que define a natureza juridica da
((oficina concedidan.
Beclara-se nesse decreto (artigo S.")que .as oficinas concedidas cornpreendendo nesta des~gna~,;io
todos os seus im6veis e mecanismos de util~zaq~o,
transformac80 e transporte da energia, direitos e
obriga~aesque lhes sPo atribuidas nwte decreto corn
f 6 r ~ ade lei, constituem uma propricdacic imobiliaria
submetida i s disposi~besdo direito comum em tudo
que n3o for contrario A presente leis, e (artigo 9.O)
que ((as oficinas concetlidas formam urn ludo rndivisivei
n5o podendo nenhuma das suas dependencias imobi-

liirias direitos ou obriga~aesser alienado, ou de qualquer mod0 agravado independenlemenie do conjunton.
Ora Q de notar que, tendo as aoficinas concedidasa
por object0 o com6rcio da energia em beneficio do
publico, representando consequentemente essas oficinas a organizagiq de urn s e r v i ~ opriblico, os bens F e
as constituem n8o estiio nern podem estar sujceitos,
em principio, Qs normas do direito privado. As correntes que se aproveitam para a p r o d u ~ s oda energia
nao saem do dominio pliblico, assegurando-se peIa
p r o p ~ i aconcesslo o uso directo dessa energia pelos
cidadaos em harmonia com as obriga~besimpostas
ao concessionado. NIO pode Bste, sern que se alterem a s condi~besda concesszo, dar outro destino B
energia das correntes.
Sendo assim, o concessioniria nlo fica sendo proprietario das oficinas concedldas, tendo apenas o
direito de as explorar durante o prazo da concessio,
se, antes de findar 6sse prazo, e nos termos da tei ou
do respeclivo contracto, o Estado n80 usar do direito
de resgate ou a concess20 n3o caducar.
0 que na (toficina concedida. pode, pois, ser
alienado ou onerado e a pr6pria concess5o, o direito
de a explorar. E' &ste direito que fica garantido ao
concessionario.
A propriedade das correntes e a dos bens imobiliarios e mecanismos de utilizac;ao, transformagio e
transporte niio pertencem ao concessionario-, mas. ao
Estado. 0 direito de alienar e de onerar as oficioas
concedidas fica assirn restrito B concessio, sendo
6bvio que 6sse direito s6 podera ser exercido em
harmonia com a lei e o contrato de concessiio, desde
que a explora~aodwta representa urn servi~opitblico
e niio podem deixar de exigir-se garantias ao concessionario.
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As concessbes de Qguas podem ter diversos fins.
No regulamento de 19 de dezembro de 1892 fala-se
(artigo 207.") em ((irriga~zo,f6rga motriz, abastecimento ou qualquer oulro fim)). No decreto de 27 de
maio regula-se a concess'ao da eaecgia das correntes.
No project0 que acaba de ser apresentado B COmara
dos deputados sdbre o aproveitarnento das iguas,
classificam-se as concessaes de Qguas em concessbes
de utilidade pliblica e privada, incluindo-se (artigo 4.3
nas prime'iras o abastecimenlo de povoacfies, as regas,
enateiramentos ou colmatagens quando se destinem a
beneficiar uma irea de terreno superior a 2 0 0 hectares, e o aproveitamenro da energia quando tenha por
fim o seu eom6rcio em esp6cie ou quando a energia
bruta a utilizar exceda 100 quilovitios em estiagem
m6dia. Todas as outras concess6es, entre as quais se
especificam, quando se regula (artigo 5.").a preferbncia nas concessbes, as meios de v i a ~ s oe as piscinas
e viveiros, se consideram de interesse privado.
Em face da legisla~50actual, o uso directo das
Bguas pode ser concediao pelo Gov4rno para qualquer 6m ritil, desde que n5o sejam prejudicados OS
fins a que a s mesmas iguas especialmente se destinam. A concessiio a pessoas singulares oil colectivas
que tenha por fim a explora~iiodas Aguas em beneficio do publico sd se acha facultada, em termos
gerais. quanto a energia das correntes, tornando-se
assim necessiria uma lei que autorize uma concesslao
dessa natureza para quaisquer outrwos fins.

35. Aquas ptiblicas e comuns cuja admin*stm~io
perfence u s autarquzas locais. Quando tra tamos da

ao Estado a propriedade e a administraqzo de todas
as Bguas que, nos termos do artigo 381," do c6digo
civil, se deviam considerar comuns l. E' assim que
demos como as~enteque havia 5guas comuns cuja
propriedade e administra~sopertence i s respeetivas
au tarquias locais.
Na nossa legisla~fio administrativa posterior ao
ebdigo civil, ao determjnar-se a compet4ncia destas
autarquias, tern-se feita sempre referincia 8! iguas,
considerando-as sob diferentes aspectos. E assim
que no cddigo administrativo aprovado por decreto
de 2 1 de julho de 1870 se declarava (artigo 119.'
n.""."
e 2.")que B camara municipal compete fazer
postwas e regulamentos relativos B policia dos cais
e das aguas n%o navegiveis nern flutuaveis, e ao
regime e policia das dguas comuns. No c6digo
administrativo de 1878 declarava-se (artigo 104."
n." 1.") que B cimara, c.omo autoridade policial do
concelho, compete fazer posturas para a policia dos
cais e das aguas n%o navegiveis nem flutuhveis e
para o regime e policia das dguas comuns municipais.
No c6dtgo administrativo de 1886 declarava-se
(artigo 120." a." 2.') que cdmara municipal pertence fazer posturas e regulamen'tos para o regime e
policia das aguas comuns municipais. No c6digo
administrativo de 1896 declarava-se (artigo 50.9.
n." 1.') que compete B cimara, como administradora
e promotora dos interesses do municipio, deliberar
s6bre a administra~50,frui~aoe explora~Iodos bens,
pastos, iguas e frutos do logradouro comum dos
povos do municipio, ou pertencentes a moradores
de mais de uma freguesia dele, consignando-se no

.

artigo 176.' n."20.' uma disposi~Locorrespondente
pars as juntas de par6quia. Na lei de 7 de agosto
de 1 9 13 determina-se (artigo 94." n." 13.") que pertence i s cimaras municipais a atribuigzo de regular
o modo de frui~iioe explorap30 dos bens, pastos,
iguas e frutos de logradouro comum dos povos do
concelho ou de mais de uma freguesia, podendo estabelecer pelo seu uso taxas em beneficio do cofre
municipal. No artigo 64.6." n." 14." contern-se disposic50 id6ntica para as juntas de freguesia.
TB-se destas disposi~iresque ha aguas comuns cuja
administra~iopertence i s d m a r a s municipais.
As atribuieijes qne, em relagiio is aguas pliblicas
e comuns, cuja propriedade pertence ao Estado,
competem ao Coverno e aos directores dos servi~os
fluviais e maritirnos, competem bs respecttvas autarquias locais nas aguas cuja propriedade e administragso lhes pertencem, e que tanto podem ser priblicas
como cornuns, visto que n8o e pelas pessoas a quem
a propriedade das cousas pertence, mas pelo seu
destino, que se destinguem as cousas pliblicas das
comuns.
No project0 a que nos temos referido sdbre o aproveitamento das aguas, consigns-se expressamente
(art~go60.") o principio de que as aguas publicas
que estiio na' adminisrra~Eodos respectivos corpos
administrativos podem ser object0 de concessiio de
interesse privado por delibera~lao das corporagijes
que OS representam.
Havendo aguas pliblicas e comuns cuja propriedade e administra~sopertence as autarquias locais,
B indubitivel a competencia destas autarquias para
regulamentarem a policia e aproveitamento dessas
iguas. As dificuldades que a Aste respeito podem
levanlar-se dio-se ~inicamente,a nosso ver, na deter-

m i n a ~ a odas iguas priblicas e comuns que devem considerar-se pertencentes aos municipios ou par6quias.
No volume 39.", n." 1671, pigina 41, a Revista de
legisla~iioe de jurisprud4ncza, sustentou, fundando-se
nos artigos 50." n." 1." L76.h." 20." do cddigo
administrative de 1896, que tan10 as cimaras
municipais como as juntas de parbquia podiam
fazer regulamentos e posluras, a s primeiras para a
administraqao e explora$io das aguas dos povos
do rnunicipio ou pertencentes a moradores de mais
de ama lreguesia dele, e as segundas para a
f r u i ~ ~das
o aguas da pardquia ou dos moradores
de parte dela; e que, emquanto n5o se .fiaessem essas
posturas e regulamentos, ngo estavam as cdmaras e
as juntas inihidas de regular a administragno e exploragiio das Qguas comuns, podendo nomear repartidores dessas iguas para que o aproveibamento delas
se fizesse conforme OS nsos e costumes, evitando-se
assim as desordens que se dariam para 6sse aproreitamento. No volume 42.", n."800,
pagina 200,
atendendo a que no decreto de 19 de dezembro
de L892 esti regulada a policia e administra~Iode
Qguas comuns e a que n%o 6 permitido as aukarquias
locais lazer posturas ou regulamentos sdbre assuntos
da cornpetBncia de alguma outra autoridade ou repart i ~ a opdbllca, ou acerca das quais proridenciem as
l e ~ se regulamentos de administraea geral, afirmou
a mesma Revista que as camaras municipais n5o
podiam fazer regulamentos sbbre cursos de agua,
visto que num regulamento de administragBo geral
se havia estabelecido o regime policial dksles cursos.
A doutrina exposla nos n6meros citados, que pode
parecer contraditdria, nEo o e efectivamentR, tornando-se apenas necessario completa-la pela determinaCO das iguas cuja propriedade e adrninistra~50
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perlence aos municipios e freguesias, sendo s6bre estas
que se podem fazer posturas ou regulamentos locais.
Como vimos, nos c6d1gos administrativos de 1 8 7 0
e 1 8 7 8 dava-se competbncia i s cdmaras municipais
para fazerem posturas e regulamentos sbbre a policia
das 6guas nao navegiveis nem flutuiveis. Nos c6digos
*que posteriormente foram publicados, compreendendo
ja o de $886,nao se atribui competkncia as cdmaras
municipais para regulamentar a policia destas iguas,
fazendo-se nesle cdd~goreferbncia apenas i s Bguas
comuns mnnicipais. Comentando o artigo IOk..",
11." 4." e 2." do codigo administratiro de 1878,
dizia a Revisla de leglslapio e de jurisprud&ncin ':
1) que as aguas nZo navegaveis nem flutuiveis,
que n I o const~tuissempropriedade particutar, erarn
todas comuns, compreendendo as correntes nfio
navegaveis nem flntuiveis, OS lagos ou lagoas sitos
em terrenos municipais ou paroquiais, e OS reservat6rios, fonles ou poqos construidos a custa dos
concelhos ou par6quias; 2) que niio havia no cddigo
civil nem no administrativo disposi@o alguma que
autorizasse a d1slin~80,que da citada disposi~Bodo
c6digo de 1 8 7 8 parecia inferir-se, entre aguas
comuns municipais e nao municipais, sendo as aguas
ou p ~ b l i c a sou comuns ou particulares, e pertencendo
exclusivamente as eamaras municipais o regime e
policia das aguas comuns. Ja entgo se notava,
porem, que se deviam exceptuar da administraq~o
municipal ou paroquial as Qguas das valas e rios
n8o navegiveis nem flutuiveis designados no decreto
de 8 de ouiubro de 1880, siluados dentro do perimetro sujeito B direc@o das obras priblicas do
Mondego.
1
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0 decreto de 1 e o regulamento de 19 de dezembro de 1892 sujeitaram sem a minima duvida B
adminislrac^ao do Estado as correntes nso navegiveis
nem flutuaveis, ampl~ando-se assim o que no citado
decreto de 1880 se dispunha acbrca das valas e rios
niio navegaveis nem flutuiveis d a bacia do Mondego.
Necessario era, pois, reconbecer, como j i em rela~iio
a estes cursos de agua se havia reconhecido, que
havia iguas comuns cuja administraqfio pertencia ao
Estado, e que assim se podia explicar a distin~aoque
no c6digo de 1 8 7 8 se fazia, e que vem ainda reproduzida no c6digo de 1886, entre aguas comuns
municipais e nao municipais, pertencendo a administ r a ~ i i odestas ao Estado e as daquelas i s respectivas
autarquias locais.
Pelos criterios que estabelecernos acbrca d a distin$50 das aguas publicas, comuns e particulares jQ se
pode fazer a distinqso entre as iguas comuns do
Estado e das autarquias locais. Em principio, pertencem ao Estado as correntes de agua n3o navegiveis nem flutuaveis de formaqio naiural que n^ao
sejam particulares. Nao pertencem ao Estado OS
canais, levadas ou aquedutos construidos yor pessoas
singulares ou pelas autarquias locais que tenham
por fim a derivaq50 dessas aguas e das aguas do
correntes navegaveis e flutuiveis. Estas levadas
serio municipais ou paroquiais se, tendo sido construidas pelos municipios ou parbquias, forem destinadas ao uso dos habitantes do municipio ou freguesia
e ainda do priblico. Como pertencentes aos municipios ou parbquias devem considerar-se tambem a s
aguas que, existindo em terrenos municipais ou
paroquiais, sejam neles destinadas ou deles derivadas para o uso puhlico ou comurn.
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N i ~ oestiio estas iguas na administra~sodo Estado.
Sdbre elas podem as carnapas municipais e as juntas
de freguesia fazer regulamentos e posturas, deterrninando o modo por que devem ser usadas e regulando
a distribui$io dessas aguas, em harrnonia com OS
ueos e costumes, nas que sejarn especialmente destinadas para a irrigaeso ou fdrga motriz.
Curnpre-nos nobar que n I o podem considerar-se
publicas ou cornuns todas as aguas que nasearn ou
corrarn em terrenos niunicipais ou paroquiais de
logradouro priblico ou comurn. No dominio publico
ou comurn s6 podern considerar-se incluidas as aguas
cujo uso pertence a todos ou aos babitantes de
uma determinada circunscri~ioadministrativa. Niio
abrange, pois, ksse dorninio as aguas que, ernbora
nascam ou corram em terrenos ptiblicos ou de logradouro comum municipais ou paroquiais, estejarn
individualmente apropriadas ou sejam susceptiveis
desta apropria~iIo.
No project0 para o aproveitarnento das Lguas, a
que j5 diferentes vezes nos referimds, faz-se distingio
entre aguas publicas e parlicuiares, declarando-se
quais as aguaa que sIo do dominio publico (artigo 1.3
e a s que s i o de dominio particular (artigo 2.O), e
nla0 se fazendo seferbncia a s aguas cornuns. Consideram-se como pertencendo ao dominio pliblico tanto
a s aguas publicas cuja propriedade e adrninistraeiio
pertedce ao Estado, como .as Bguas publicas que
periencern i s autarquias locais, e especificam-se
(aiiigo 60.' 1.") corno estando na administragiio do
municipio on da freguesia : as iguas dos lagos, lagoas
e pPntanos siluados em terrenos baldios e de logradouro comurn, municipais ou paroquiais; as nascentes
que nos mesmos terrenos brotarn e a s aguas pluviais
que neles cairem ou por eles correrem, emquanto
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umas e outras n i o transpuserem abandonadas OS
lirnites do baldio ou logradouro; as iguas subkerrbneas que nos mesmos terrenos existam; as aguas
pluviais que correrem nas ruas da cidade ou vila sede
do concelho e nas estradas e caminbos municipais,
ou nas ruas da sede da freguesia e povoaoises rurais
e caminbos vicinais; OS reservat6rios, fontes e poeos
construidos & custa do concelho ou da freguesia.
Quanto a todas a s outras aguas p&licas, declara-se
(artigo 60.O 22) que estio na adminisiraggo do
Estado, a quem pertencem.
Considerando exacta, em face da legislaeio actual
e salva a disting2o que nesta se faz entre aguas
publicas e comuns, a especificag~~o
das aguas pertencentes aos municipios ou freguesias, notaremos desde
j i que nem todas a s aguas especificadas no citado
artigo 60.'
1.' se podem considerar pertencentes
ao dorninio priblico, seguindo a linguagem do proj e c t ~ ,ou ao dominio publico ou comum, na linguagem do c6digo civil e da nossa actual legislatbo
administrativa.
Para o fim que temos em vista, cumpre-nos apenas
fixar a doutrina de que hi, em face da nossa actual
legislagtio civil e adrninistrativa, aguas priblicas e
cornuns cuja propriedade e admhistrag30 pertence Bs
autarquias locais; que, em relagao a essas Bguas,
podern estas fazer posturas e regulamentos; que,
quanto as aguas sobejas, isto 6, que niio se tornem
neeessirias para uso do pbblico ou dos habitaates
de uma determinada circunscrieio territorial, podern
as ciirnaras rnunicipais ou a s juntas de freguesia
fazer concessiks dessas iguas, sendo estas concessbes da mesma natureza juridica das que sZa feitas
pelo Estado; que, do mesmo mod0 que em relaeiio
i s ignas pcblicas pertencentes ao Estado, o uso das
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iguas pertencentes aos municipios e fre~oesiaspode,
para determinados fins, eslar dependente de licenca;
que nern a concessso de aguas, nem a licenqa para
o uso das iguas se podern conslderar aliena~aesde
aguas, recaindo estas sdbre aguas patrirnoniais e
estando sujeitas aos rnesrnos principios que as alienaqaes dos outros bens imobiliarios, sendo assim
que a nossa jurisprudencia adrninistrativa tern considerado OS dlreitos &re as Aguas l .

est3o no dorninio p6blico nem cornum, nem se podem
considerar bens patrimoniais. SIO cousas nullius ou
comuns, no sentido que a esta palavra se ligava no
direito romano. No dorninio comurn esta o terreno,
de que as aguas subterrineas fazern parte, sendo
facultada a todos, rned~ante prkvia licenqa, a sua
explora@o, e ficando quem as explora corn direito
exclusive i s iguas.

A ingerbncia dos rnunicipios e fregnesias na administragao das iguas e a determina~iiodos direitos que
sbbre estas teem OS habitantes da circunscri~Hoou o
publico nso raro se tornarn necessarias para explicar
n%o so a natureza jun'dica dos actos relatlvos a essas
aguas, rnas a das prciprias aguas.
Assirn no artigo 4 5 2 . q o codigo civil reconhece-se
a todos o d ~ r e ~ de
l o explorar$o de iguas em terrenos
priblicos ou cornuns pertencentes aos mt~nicipiosou
freguesias, precedendo licen~a. No direito de explor a ~ a odessas apuas tern-se visto j i urna servidao, j i
urn direilo imobiliario adquirido pela ocupa~ao,j i
urn direito da mesrna nalureza que o reconilecido
a todos OS proprlelirios pelo artigo 2321." do codigo
civil, tendo a licen~a que para bsse firn se torna
necessaria urn alcance diverso e estando sujeita a
normas diversas conforrne a natureza desse d~reito2.
Ora, a nosso ver, o direito de explora@o de aguas
sobre terrenos publicos ou de logradouro cornurn
significa apenas o d~reito de apropriaqso dessas
agues, que, ernquanto nSo forem exploradas, nHo

36. As @&as no direiko inlernacional. No territ6
rio dos Estados entram as aguas, corno partes componentes dksse ierrit6ri0, havendo nos Estados que s3o
lirnitados por mares, baiaa ou estreitos, e por lagos,
rios ou canais, um dorninio maritirno, lacustre ou
fluvial detern~inadopelo direito internacional. Neste
direito se determina tarnbbm o regime a que ficam
sujeitos OS rios que, atravessando ou banhando OS
Estados, estiio abertos a navegaCIo internacional.
Na especificaqSo das iguas que constituern o
dominio publico do Estado procurarernos determinar
OS iirnites dksse dorninio sob o ponto de vista international, e OS direi tos que sdbre as' iguas territoriais
siio exercidos pelo Estado em relaqiio aos outros
Estados.

Veja-se o Anucirio da adrn6tzistrap30 politim e civil, volnme S.",
pagina 288, volume 14.", ~ g i n a675 e volnme l?.", p@na 259.
Veja-se o iuteressante d r d b do Supremo Tribunal Adm1uistr8tiro
de 21 de junho de 1900, nesta Revista, volume 38.",:n 1643, ggina 189.
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37. E exemplificativa a enumero~iiodos dguas
publicas do artigo 380." do codigo civil e do artigo l."
do decreto de 1de dezembro de 1892. A especifica~so
das dguas publicas que se faz no artigo 380." do
cbdigo civil, n.""."
e 3.", e no artigo 1." do decreto
n." 8 de 1 de dezembro de 1892 nZo 6 taxativa.
Corno vimos, o que caracteriza as aguas p6blicas
6 o pertencerem ao Estado e corpora~aespublicas e
serem destinadas -para o gbzo directo de todos.
Quaisquer iguas em que se dkem estas condi~6es
n2o *podern deixar de se considerar priblicas.
E' assim que um reservatdrio de agua existente num
terreno publico de que todos se possam utilizar deve
considerar-se publico, apesar de nos artigos citados
nlao se fazer refercncia aos reservatbrios, mas apenas
as fontes publicas.
NZo basta, porkm, que um terreno seja publico,
para que a agua nele existente se considere p6blica
tambkm. Essa igua pode ser patrimonial, sendo
permitido ao Estado ou B corpora~soa quem pertence o terreno dispor dela livrernente, ou estar individualmente apropriada. 0 principio de que a agua
tem a mesma natureza do terreno onde brota ou
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considerada coma urn acesscirio do terreno, constituindo de per si objecto de urn direito. Em terrenos
publicos pode haver, como ja notamos, utilidades de
caricter patrimonial.
E' assim que em terrenos publicos pode haver agu,as
particulares, do mesmo mod0 que em prbdios particulares pode haver aguas que, sendo utilizadas por
todos, se devem considerar publicas, ou em rela~Bo
i s quais h6 uma limita~Eoao direito de propriedade
em virtude de um direito que esti no dominio priblico.
No dominio pfiblico nso h i apenas aguas que se
considerem como constituindo cousas aut6nomas;
Bsse dominio pode ser constituido por direitos que,
denaminando-se de um mod0 geral servidbes, representam limita@es ao direito de propriedade.
Na individualizaeso das iguas pliblicas devem
determinar-se, pois, nlo s6 OS elementos componentes e acess6rios das iguas que sIo como tais consideradas, mas ainda OS direilos que, em virtude do
uso publico, se constituem sbbre iguas particulares.
As iguas que no c6digo civil e no decreto de i de
dezembro se acham enumeradas como ptiblicas ~ 2 0 :
1) as aguas salgadas das costas, enseadas, baias,
portos artificiais, docas, fozes, rios e esteiros; 2,) OS
lagos, lagoas, canais, valas e correntes de aguas
navegaveis e flutu8veis; 3) as fontes pbblicas. .
Vamos determihar as agoas que cada uma destas
categorias abrange.

38. Aguas que forrnam o doniinio maritimo. As
Bguas salgadas formam o chamado dominio maritimo, que no artigo 380." n." 2 . q o c6digo civil era
assim definido: a s aguas salgadas das costas, enseadas, baias, fozes, rias e esreiros e o leita delas.

MO decreto de i de dezembro especificam-se, al&m
destas iguas, n i o sb os portos artificiais e docas, a
que jP se fazia relerhncia no deireto de 31 de dezembro de 1864, mas OS cais e praias, e declara-se que
e'stgo no dominio p6blico ((ateonde aleancar o colo
d a mixima preamar das iguas vivas),. No decrsto
de 1864 declaravarn-se tambhm as praias no dominio
publico, mas 1120 se fazia a sua.delirnita~80.
Como se vB, OS cais e praias s6 estso no dominio
pliblico na parte em que, sendo cobertas pelas mais
altas mares ordinirias, se devem considerar leito do
mar. Nenhuma raz5o havia, pois, para alterar nesta
parte a redace50 do ccidigo civil. 0 que n%o forma o
leito das iguas salgadas pode estar no dominio
phblico, mas nlao como parte componente do dominio
maritimo, tal como 15 definido no decreto de 1 de
dezembro.
E assim que, alargando-se a praia pelo afastamento do mar, a parte dela que deixar de ser cuberta
pelas aguas considerar-se h i , quando n"a seja destinada para gdzo de todos, terreno patrimonial do
Estado, como patrimbniais s8o a s ilhas e mouchaes
que se formam nos mares adjacentes ao territcirio
portuguks (chdigo civil, artigo 2294.'). S6bre estes
bens h i o direito de livre disposi~ao e podem ser
adquiridos por prescri~30.
No decreto n.' 952 de 15 de outubro de 1914
determina-se que a jurisdigiio maritima se estende
em terrer~os de dominio phblico a uma faira de 50
metros de largura, a contar da linha do tniximo
preamar das bguas vivas, nos seguintes casos: a) Para
os efeitos da pesca, p~scicultura,carnicicultora, ostreicultura e micultura, por concessties s6 feitas pelo
Ministerio da Marinha, em conformldade com regulamentos especiais; 6) Para o aproveiiamento tern-
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porario da referida faixa, em relac50 a servicos
dependentes das capitanias dos portos, e para a
fiscaliza~'ao dos mesmos servicos. OS terrenos adjacentes ao mar considerar-se hgo, pois, no dominio
pliblico, quando se destinam a qualquer dos fins
referidos.
No decrebo de 1 de dezembro determina-se at8
onde se estende o dominio publico maritimo em relaqlo ao territcirio portugubs ; nGo se delimita, porkm,
bste dominio em relaq2o ao mar alto, determinando-se
a parte-do mar adjacente que forma o mar litoral e
se considera pertencente ao territ6rio do Estado. No
referido decreto de 1914. determina-se que a jurisdi$50 dos chefes dos departamentos maritimos, capitges
dos portos e seus delegados, exerce-se nas costas
maritimas desde a linha do maximo preamar das
iguas vivas ate o limite das iguas territoriais. Niio
se declara, porkm, qual e o limite destas aguas.
Esta delimitaqiio, que, sendo exigida pela conservac50 e seguranca do Estado, pode representar sob o
ponto de vista econcimico importantissimos interesses, constitui object0 do direito internacional publico,
fixando-se por ela at6 onde se estende a soberania
de cada Estado. Dentro dos limites em que se exerce
esta soberania, a natureza juridica das agaas B
determinada pelo direibo interno, que regula OS d~reitos que sbbre elas podem ser exercidos, tanto pelos
nacionais como pelos estranjeiros, em rela@o as
diferendes ulilillades que essas iguas proporcionarri,
niio podendo todavia o Estado respectivo deixar de
ter em consideraqiio OS interesses internacionais, pelos
quais e em harmonia com principios de direito internaciona'l se ebtabelecem limitaeaes ao poder que
nvnrr..,
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0 princlpio de que o Estado exerce o seu poder
sbhre o mar libral e admitido sem conlestaqLo, como
sem contesta@o se admite que nenhum Estado pode
exercer b s e poder no mar alto. As divergkncias
dZo-se apenas sdbre s s limites do mar litoral ou
territorial, sbbre os direitos que, dentro dhsses limites, podem ser exercidos pelo Estado quanto ao uso
ou aproveitamento das aguas, e s6bre o fundamento
dbsses direi tos.
SGbre OS lirnites do mar litoral o principio que
dominou nos autores e na pritica internacional foi
que a p o r d o do mar submetida B jurisdiqgo e ao
poder de cada Estado termina no ponto em que
acaba a f6rca das armas, principio que, tendo sido
formulado nos principios do seculo XVIII,foi sancionado entre n6s no 2 . q o alvara de 5 de maio
de 1805, pelo qaal se consideram no dominio do
Estado OS .mares territoriais, e adjacentes, em tanta
distlncia, quanta abranja o tiro de canhio, ainda
que nao l ~ a j abataria em frente da situa@on.
Ao limite assim determinado chamava-se linha de
respeiio, sendo at6 essa linlla que, segundo o direito
comum, deoiam ser respeitados OS dirertos do Estado
sdbre o mar litoral. Sendo bste o limite do mar
territorial, e declarando-se no artigo 380.' n." 2." do
ccidigo civil e no artigo 1." n." 1." do decreto de 1 de
dezembro que estiio no dominio publico as iguas
salgadas das costas, enseadas, baias, portos artificiais, docas, fozes, rios e esteiros, parece que todas
essas aguas estso no dominio publico, pertencendo
cmseqhentemente ao Estado.
A doutrina da soberania do Estado sobre o mar
territorial, que substituiu a teoria da propriedade,
niio se esta considerando, porem, suficiente para

.
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mar e designadamente do direito de apropriaq50, de
forms que se declare no dominio public0 todo o mar
litoral a16 omde cbegue a 46rqa das armas, visto que
OS progressos da artilharia e dos meios de defesa
dao a Bste mar uma extensgo tal, que OS interesses
do Estado nio reclamam essa apropriapiio, e, embora
a reclamassem, niio poderia dar-se de um mod0 efectivo e sem ofensa dos direitos dos outros Estados.
No principio do sBculo XVIII a distincia que o
canhso atingia era de c&rca de tris milhas, cinco
quil6metros e meio. Esse alcance do canhao estava
de harmonia com OS interesses que OS Esrados
podiam ter em relaeio ao mar lltoral, circunsiancia
que em grande parte explica o dominio da teoria da
soberania.
A distancia de tres milhas foi a adoptada nas leis
e nos tratados e por ela se dirimiam OS litigios. OS
progressos da artilharia n5o podiam, porkm, deixar
de ter como conseqh&ucia, admitida a teoria da
soberania, a modificapiio dessa medida, e foi assim
que. em 1894 o Instituto de direito international
julgou que devia indicar a distincia de seis milhas
como a que se aproximava mais da realidade, ao
mesmo tempo que alguns internacionalistas, como
Martens, afirmavam que a soberania Q absoluta e
irrefutivel nas aguas territoriais dominadas pelo
canhiio, e que OS limites disse mar nao podem
deixar de mlidar com as modificaqijes que se derem
no alcance do canhgo.
Perante o alcance que hste actualmente tern e OS
meios de defesa do territbrio que teem sido descubertos, a doutrina que fundava sdbre a fdrqa o direito
de sherania no mar litor4 vai perdendo o caricter
absoluto q i ~ etinha, procurando-se fixar OS dil-eitos de
cada Eslado sbbre as aguas territoriais na medida

em que OS seus legitimos interesses o exijam, e admitindo-se que, em harmonia corn a natllreza desses
interesses, possa variar a parte do mar sbbre que se
reconhece a cada Estado o direito de liberdade de
a c ~ a on, i o s6 como meio de defbsa, mas de aumentar
a sua riqueza.
E' assim qne em rela~iio ao direito de neutralidade, de defesa, de pesca, de navegaeao e de jurisdigso se procuram fixar OS limites em que ao Estado
se reconhecem direitos especiais ou um dominio
exclusive 0 limite de tr6s milhas pode considerar-se
limite minimo geralmente admilido, n5o tendo todavia caricter internacionalmente obrigatbrio, de forma
que o Estado marginal pode, ate o limite maximo,
que B o determinado pelo alcance do canhIo, fixar
outro limite, ja em leis internas, ja em traiados internacionais '.
Para a delimitaciio da parte do mar litoral que se
compreende no dominio pliblico do Estado e para se
determinarem OS direitos que, em relaqIo a ksse mar,
siio exercidos por cada Estado, necessirio B, pois, Ler
em vista as medidas que especialmente se estabelecam. Na fixaeiio dessas medidas podem e devem
ter-se em consideraqIo determinadas sinuosidades
do mar, como as baias e enseadas. Assim, na lei
de 26 de outubro de 1909 determinou-se (artigo i."
e 5 6nico) qne nas aguas territoriais portuguesas, no
limite de tr6s milhas maritimas, a contar da linha da
'mixima baixamar, B proibida a pesca a s embarca1 Veja-se o dr. Blvaro Villela, Dire& i n t ~ k n a k
li@es de
1909-1910, n." 76, piginas 228 e segulntes; Ftornee de Villenenve, h
ligne s6parateue d s eaux nationales et de la mer t e r r i y l e ; Despap e t , Cwrs & droit z&rnatioml publzc, 4." edipiio, n. 402 a 407,
piginas 608 e seguintes; Anzilotti, Cbrso d i dWtto i n h ~ b a b ,
1912, piginas 176 e seguintes.
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Caes estranjeiras, e que, nas baias, a faixa de trCs
milhas e contada segundo OS principios do direito
internacional. Na lei n . 9 8 5 de 5 de julho de 1 9 1 4
declarou-se qne o limite das hguas territoriais portu-'
guesas, exclusivamente para OS efeitos da pesca e
seu exclusive para OS nacionais, e determinado, em
r e l a ~ 8 o a pescadores estranjeiros, pela linba que,
para OS mesmos efeitos, esteja adoptada pela legislac80 do pais a que Bsses pescadores pertencam. Esta
lei foi esclarecida pela lei n." 7 3 5 de 10 de julho
de 1917 que no artigo 1." preceitua que nas Spuas
terriloriais portuguesas 6 proibida a pesca as embarcae8es estranjeiras, e no artigo 2." que os limites de
tais Qguas, para OS efeitos da pesca, B determinado,
em r e l a ~ z o aos pescadores estranjeiros, pela linha
adoptada na legislac80 em vigor dos seus respectivos
paises .i
data da promulgag50 da presente lei.
Na enumeraeiio das aguas salgadas compreendetn-se as rias, esteiros e portos, OS qtiais n2o fazem
parte das iguas territoriais mas derem considerar-se
aguas nacionais, embora fagam parte do dominio
maritimo que, em relac50 aos portos, e para OS
efeitos de fiscaliza~Ioe policia, se acha determinado
no decreto de 1 de dezembro de 1887, artigo 1." e
no artigo 1."0
regulamento geral das capitanias,
serviqos e policia dos portos do reino e ilhas adjacentes aprovado por decreto de I de dezembro de 1892,
sendo OS servlcos dos departamentos maritimos, capitanias dos portos e respectivas delegaebes no conlinente e ilhas adjacentes reorganizados pela lei n . 9 1 1
de 29 de junbo de 1914 e pelo decreto n . 9 5 2 de 15
de outubro do mesmo ano.
Nos termos do artigo 380.9n."2." e do artigo l.",
n." 1." do decreto de 1 de dezembro, parece que
deveriam considerar-se no dorninio pliblico a s rias e
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esteiros na parte em que sejam cobertos pela i g n a
no rniximo preamar, e que, embora parte dessas
rias e esteiros estivesse individualmente apropriada,
entrou no dominio publico logo que o c6digo civil
comeeou a vigorar.
A verdade, porem, B que, achando-se individualmente apropriados .alguns terrenos que fazem parte
das rias, o Estado tem reconhecido os respectivos
direitos, nSo s6 para evitar conflitos, mas porque n I 0
seria juslo que OS proprielarios fossem expropriados
dhsses terrenos sem indemnizaqzo. E o que se d i
corn a ria de Aveiro, reeonhecendo-se no decreto
n . 3 0 0 3 de 27 -de fevereiro de 1 9 1 7 que 11H nessa
ria terrenos sempre snbmersos e peribdicamente alagados que estao sob o domfnio particular. E n a
portari? de 16 de maio de 1892 reconbece-se que
ha muitos terrenos submergidos, banhados e atingidos pelas mares que teem estado sempre no dominio
e posse, incontestada e phblica, de individuos que OS
adquiriram por titulo gratuito ou oneroso, e deterrninou-se que dsses direitos fossem respeitados '.

39. hltas pue cmstitttem o dorninio peiblico fluoictl
e lacustre. No artigo 380." n.O 3."0
c6digo civil
enurneram-se como cousas ~ u b l i c a sOS laeos e-laeoas,e OS canais e correntes de' Bgua doce naveghveis ou
<J

1 Veja-se c aobr& da Relapgo do Parto de 19 de maio de 1896,
na Revista dos tvibunais, volume 15 ",pigina 89.
Num relatbrio oficial que, sob o titulo A Ria de Awiro, foi publicado
pela Imprensa Nadonal em 1915, declara-se a phgina 9: aA ria pertenoe
.em parb ao domfnio pfiblloo e em parte a particulares, nio estando os
apri.dios bal~zadosna sua qu6.4 totalidade, nem se tendo procedido P sua
nwmgmfia em oarta e em tombo, do qne tern resultado os'propriekinos
aalargarem OS seus dominios P custa do leito da ria, cuja exalqlo provoacam sempre que isso 1hes B possivel e convbm, estreitando assim o
*estuiriou.
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flutuiveis, corn OS seus respectivos leitos ou ilveos;
nos 55 1." a 3.' do mesmo artigo define-se o que B
corrente navegavel e flutuivel e leito ou alveo, e no
5' 4." declara-se qual 15 a parte do solo marginal que,
estando individualmente apropriada, n5o pertence ao
leito ou ilveo. No decreto de i de dezemhro de 1892
enumeram-se como publicos OS lagos, lagoas, canais,
valas e correntes navegiveis e flutuaveis, corn seus
respectivos leitos e margens; diz-se nos 55 1.' e 2."
do mesmo artigo o que se enlende por corrente navegive1 e flutuivel, e declara-se no artigo 4 . 9 u a l B a
parte do terreno adjacente aos lagos, lagoas, canais,
valas e correntes que fornla as margens.
Tanto pelo cbdigo civil como pelo, decreto de 1 de
dezembro, o element0 caracteristico dos reservathrios
e cursos de i g u a que se consideram no domin~o
p6blico B a navegsbilidade ou flutuabilidade, sendo
indiferente que esses cursos sejam de formac%onatural, que se designam propriamente pela palavra rios,
ou de forma$%oar~ificial,como s%oOS canais e valas,
devendo conslderar-se todos compreendidos nas COTrentes, embora esta palavra se aptique ordinariamente
para designar OS cursos de forrna~fio natural ou
rios.
No ccidigo civil cousidera-se navegivel a corrente
que durante o decurso inteiro do ano B acomodsda B
navegae'io, com fins comerciais, de barcos de qualquer forma, c o n s t r u ~ b e dimens'oes, e c.orrente
flutuavel aquela por onde estiver efectivamente em
costume, no acto da publicagso do cddigo, fazer
derivar objectos flutuantes, com fins comerciais, ou a
que de futuro for declarada tal pela autoridade
competente. Quando todo o rio n2o for navegivel
ou flutuavel mas s6 parte d&le, a esta parte unicamente pertencera a referida classifica~~o.Como se

v&, no cddigo civil exigia-se nso sci, em relac50 a
correr~tenavegirel, que fosse acomodada i n a v e g a ~ i o
corn fins comerciais, mas qiie tivesse esta aptidso
durante o decurso inteiro do ano; em relacso a
corrente flotuivel, n50 s6 se exigia hste mesmo requisite, mas qus houresse eEeclivamente o costume de
derivar por ela objectos flutuantes ao tempo em
o ccidigo civil come~bua vigorar, ou que fosse dec arada tal pela autoridade competente. N i o bastava,
pois, para que uma corrente se considerasse flutuavel
e consequentemente no dnminio priblico, que fosse
acomodada para a flutua@o; exigia-se que houvesse
o costume de derivar por ela objectos flutuantes oil
que fosse deelarada flutuivel.
No decreto de 1 de dezembro define-se corrente
navegavel a que Q ou vier a ser acomodada a navegaeao, com fins comerciais, de barcos de qualquer
forma, construgBo e dimensbes, e flutuivel aquela
por oude se faz derivar objectos Butuantes, ou que de
futuro for declarada tal pela autoridade competente,
n3o se exigindo por &ste decreto que a aptidso para
a navega~goou a derivaqiio de objectos flutuantes se
deem duranle o decurso inteiro do ano, e reproduzindo-se textualmente a disposic;2o relativa aos rios
que s6 em parte sejam navegaveis e flutuiveis.
A alteraeiio que na deGni~fiode correntes navegaveis e flutuaveis se fez ao c6digo civil, suprimindo-se
a s palavras - durante o decurso inteiro do ano, US0
representa, como j i notamos, a minima modifical.80
na jurisprudencia e na pritica seguidas ao tempo
em que foi publicado o citado decreto. E' assim que
no decreto de 8 de outubro de 1880 foram classificados como navegaveis e flutuaveis, na bacia do
Mondego, rios e valas que n i o eram nem sao aptos
para a navegrrr;%o e flutuaeio duraute o decurso
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inkiro do ano. Em relagiio i s correntes flutuiveis
nao basta pelo decreto de I de dezembro, como niio
bastava pelo c6digo civil, que, para assim serem
consideradas, sejam aptas para a deriva~go de
objectos flutuantes; 6 necessirio que esta derivagso
esteja em uso ou que a corrente seja classificada
como flutuivel.
Desde que seja feita, nos termos do decreto de 1 de
dezembro, a classificagfo geral das bacias hidrogrificas, OS lagos, lagoas, valas, canais, esteiros e correntes de Bgua, ou a parte deles, que ngo forem
classificados como navegaveis ou flutuiveis, serio
considerados comuns ou particulares, conforme neles
se verificarem as condi~aesdos artigos 2."ou 3.", e,
emqaanto n%o estiver feita, ou aprovada, a classifica$50 definitiva, terse a classiEca~80de que gozavam a
data do mesmo decreto (decreto citado, artigo '9.' e
55 I." e 2.3. Nlao tendo sido ainda publicada a classificag50 geral daS bacias hidrograficas, B esta a
situaqZo actual pelo que respeita Bs correntes que se
devem considerar navegiveis e flutuiveis.
Nos termos dos
1 . 9 2." do artigo 381." a
corrente navegivel, qrte durante cinco anos consecutivos nZo servir a navega~so,passari B categoria
de corrente flutuavel. e a c o r r e r ~ ~flutuavel,
e
que
durante cinco anos consecutivos 1150 servir B flulua$50, ficara incluida na categoria das correntes de
uso comum. No decreto de 1 de dezembro, tendo-se
em vista estas disposigaes relativas $ a l t e r a ~ i oda
natureza das correntes, estabeleceu-se (artigo 12.3
que as classifica~Bes deviam ser revistas e de nbvo
decretadas de cinco em cinco anos.

$5
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S e n a definig50 das correntes navegaveis e flutuiseis o decreto de 1 de dezembro 1180tnodilir:ou funda-

mentalmente o ccidigo civil, niio sucede o mesmo
relativamente as margens dos reservatdrios e cursos
de agua que devem c ~ n s i d e r a r ~no
s e dominio publico.
Pelo cddigo civil, c6 estavam no dominio pliblico os
lagos e lagoas, canais e correntes corn OS seus leitos
ou ilveos. Pelo decreto de I de dezembro tarnbhm
eslso no dominio publico a s margens, cuja largura
por +le B delimitada numa extens50 major ou menor,
conforme a importAncia dos lagos ou cursos de
agua.
Define o c6digo civil lejto ou Llveo a porgao de
superficie que a corrente cobre sem trasbordar para
a solo natural e ordinsriarnente enxuio, e declara que
as faces ou rampas e OS capelos dos comoros, valados,
tapadas, muros de terra ou de pedra e cimento,
erguidos artificialmenLe sAbre a superficie natural do
solo marginal, nao perlencem ao leito ou Blveo da
corre~ite,nem estio no dominio phblico, se B data d a
prornulgag?io do cddigo civil niio houverem entrado
nesse dominio por raodo legal. 0 decreto de 1 de
dezembro, nso d~zendoo que se entende por leito ou
Blveo, declara no artigo 4." que, nos lagos, lagoas,
rios, valas e mais correnles de Bgua, a margem,
incluindo OS c&moros, motas, valados e diques, consistiri em uma faixa do lerreno adjacente, jnnto &
linha de igua, que se conserva ordiniriarnenie enxuta,
e B destinada aos services hidriulrcos, de policia, ou
acess6rios da navegac5o e flutua@o.
Nos terrnos do n."."
do citado artigo, nos reservatbrios e cursos navegiveis e flutuiveis as margens
teAo geralmente de trhs a trinta rnelros, e excepcionalmente ate cincoenta metros de largura, a contar
da linha que l~rnita o leito ou ilveo, conforme a
importhcia e necessidades da via fluluioel ou n a v e
give]. E nos $5 4.' a 3.' preceitua-se: 1) que nas
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lagoas e correntes de agua de menos consideraqiio
poderso abQ ser suprimidas a s margens, atendendo ao
seu usg, anligos coslumes e regimentos; niio podendo,
porkm, neske caso, os respeetivos proprietirios opor-se
ou impedir que pelo seu terreno junto B corrente de
5gua em solo enxuto passem OS ageotes administratlvos ou das direc~oesbidraulicas, em execu$'lo do
serviv publico a seu cargo; 2) que a superficle de
terreno constitutivo de qualquer marpem devera conservar-se sempre Iivre e desembaracada, n30 podendo
ser cult~vadapelo proprietario do terreno, e que, junto
dos lagos, lagoas, canais, esteiros e correntes de bgua
navegaveis ou h t n i v e i s , a terreno das margens pertencera ao Estado; 3.') que OS proprielirios legais
dos terrenos junto dos lagos, lagoas, valas, canais,
esteiros e correntes de agua serao prbviamente indemnizados, nos t e n o s das leis de expropriagiio por
util~dade pliblica, pela expropria~iio ou servidaes
impostas pelas drsposigaes dhste artigo e seus par&
grafos.
Para se determinar o alcance destas disposi~ijes,
definindo-se precisamente o que nos reservatdrios e
cursos de agua s e compreende no dominio phblico,
necessirio B ver o que se intende por leiao ou alveo
dos lagos e correntes e por margens, pois certo b que
a esta palavra n% se liga sempre o mesmo sentldo
na nossa legislaqiio.
Pelas palavras leito ou glveo dos lagos e correntes
entende-se, desde o drreito romano, a superficie de
terreno em que a Qgua Q represada, o u corre, contida
pelas ribas, ribanceiras ou bordas. No leito ou ilveo
n5o se compreende o terreno qhe, extraordiniriamente, nas cheias on inundagaes, a 6gua ocupa, mas
s6 o terreno por ela escavado naturalrnente e que
ordiniriamente ocupa. As elevacaes do terreno que,
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ficando aos lados das correntes on formando o circuit0
dos lagos; conteem ordinariamente a s iguas, chamavam-se entre OS romanos ripce, que no Dig~sto' eram
assim definidas: R ~ p aautem it@ recte definietur, id,
quod flumen contlnet, naturalem rigorern cursus suz
tenens. Cceterum si quundo oel imbrabus, we2 rnari, vel
qua alea ratione ad tempus excrevib: ripas non nautat.
Nemo denique dzxit, Nilum, qui incremenlo suo Aegtllltum
operit, r i p s suas mutare vel anaplzare. Nani cum ad
perpetuam sui mensurarn redierit, rip@ alvei jus mun i e n d ~sunt. Si tamen naturaliler creverit, ut perpetuum
incrementurn nnctus sit, fel alto flumine admixto, vel qua
alia ratione: duhio procd dtcendum est, ripas quoque
eum ~nutasse;quernadmodurn se, alveo rnutato, alaa c ~ p i t
currere.
Em harmonia com esta doutrina, Lob20 compreendia no rio ou ribeiro publico (cigualmente a Qgua, que
ai corre, a ribanceira, e o Blveo, ou leiton 'e dizia que
alveo cbama Morais a madre, o leito do rio, e rzbnnceira riba de rio talhada a pique '.
No citdigo civil nao foram especificadas as ribas
ou ribanceiras como formando um element0 distinto
do alveo ou leito, e, sendo &sle definrdo a porqgo de
superficie que a corrente cobre sem trasbordar para
o solo natural e ordinariamente enxuto, compreendeu-se no leito ou alreo a pr6pria ribanceira ou riba
n a parte em que esta e banhada pela agua. Representando, porkm, esta parte a linha que limtta o terreno marginal, e podendo suscitar-se duvidas s6bre
se Bsse terreno estava no dominio publico compreendendo-se no leito do rio, fez-se a declarag5o consignada

I
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Livro 43, titulo 12, lei l.^, $ 5."
Tratado pra'tico e compendia'rio h
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no 4." do artigo 380.",excluindo dbsse dominio as
faces ou rampas dos terrenos erguidos artificialmente
na superficie natural do solo marginal, se essas faces
ou rampas n5o estivessem no dominio p6blico ao
tempo em que o cddigo civil foi publicado.
0 decreto de I de dezembro n8o fala tambhm em
ribas ou r~banceiras, referindo-se, para definir as
margens, a uma faixa do terreno adjacente junto B
linha de cigua, sendo desde o limite dessa faixa, a qae
se segue a linha de Bgua, que se forma a riba ou
ribanceira. Nas rnargens compreendem-se, pois, as
ribas ou ribanceiras, que representam o limite das
margens do lado dos lagos ou das correntes, sendo
essas margens constitaidas por uma faixa mais ou
menos larga nos termos do deereto citado.
NIo declarando o c6digo civil qble as margens dos
rios ou lagos estavam no dominio p8bIic0, s6 podiam
coosiderar-se neste dominio quando estivessem no
g620 direct0 de todos, quer de per si, quer em relac80
aos servi~osda navega~iio,da flutuagiio ou da pesca.
Pelo decreto de I de dezembro, as margens consideram-se como acessbrios dos lagos ou cursos de Qgua
e estlao como tais no dominio ptiblico, sendo o respectivo terreno pertenCa do Estado.
Depende a largura das margens, nos termos do
mesmo decreto, da classificaqCio e demarcaqIo das
bacias hidrogrihcas, e, del~mitadasnelas as margens,
s6 podem considerar-se no dominio p6blico os respectivos terrenos, deede que tenham sido expropriados
nos termos das leis da expropriaggo por utilidade
piiblica. Donde se conclui que n80 est'ao no dominio
public0 as margens cujo terreno seja particular, nBo
tendo sido revogada pelo decreto de 1 de dezembro
a disposi@o consignada no '$ 4." do artigo 380." do
c6digo civil.
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A declaragiio que se faz no '$ 2," do artigo 4." do
decreto de 1 de dezembro de que o terreno das
margens junto dos lagos, lagoas, canais, esteiros e
correntes de agua navegiveis on flutuijveis pertenceri
ao Estado, niio significa, pois, que ksse terreno entrasse
no dominio pitblico e ficasse conseqhentemente pertencendo ao Estado desde a publicag~odo citado decreto,
tornando-ss necessirio para Bste efeito n8o SS que
Bsse terreno seja delimitado, mas que, se estiver
individualmente apropriado, se db a expropriagBo por
utilidade phblica.
0 decreto de i de dezembro nBo s6 dB o direito de
indemnizagiio previa pela gxpropriaggo dos terrenos
que devem consliluir as margens dos lagos ou correntes, mas ainda pelas servidaes impostas pelo
mesmo decreto nesses terrenos. Estas servidbes, que
consistem especificadamente na obriga~sode deixar
passar OS agentes administrativos ou das direcg6e.s
hidriulicas junto B corrente de igua em solo enxuto
e em n%o se poder cultivar a superficie do terreno
constitutivo de qualquer margem que deve conservar-se sempre livre e desembara~ada,representam
limitagfies ao direito de propriedade que o interesse
pliblicp impbe, pelas quais n5o hi, em principio, o
direito de indemnizagso, pois que tais limilagaes
entram na determinaggo do pr6prio contebdo do
direito de propriedade. Quando em virlude do estabelecimento dessas limitagaes haja, porhm, em relaggo
i s utilidades que o proprietkio eslava auferindo,
prejuizo efectivp, a equidade pede que 6le seja
indemnizado. E assim que no decreto de 27 de
maio de 1911, atribnindo-se As oficinas concedidas
(artigo 13.7 0 direito de atravessar ou ocupar as
propriedades particulares com 60s ou cabos abreos
ou subterrineos necessirios para o transporte de
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jnslrugbes da direcgzo da respectiva ~ i r c u n s c r i ~ ~ ~ ~
hidriulica, e que deixem para margem a faixa d e
terreno que for demarcada, em vista do n." 2." do
mesmo artigo 7.".
Esta disposiggo, que B sdmente aplicavel aos leitos
das iguas navegiveis e flutuiveis pela referdncia que
se faz ao n." I." do artigo 7.", mostra-nos que os
leitos e margens destas correntes s6 se consideram
no dominio priblico como partes componentes ou
integrantes das correntes, e parece obedecer ao principio de que, desde o moment0 em que se nIo tornem
necessaries para o conveniente regime das bguas, OS
respectivos terrenos devem ser encorporados nos pridios marginais, sendo efectivamente por esta encorporaggo que isses terrenos podem ser devidamente
utilizados. E ddste principio derivaria que, sempre
que o rio, afastando-se de uma das margens, fdsse
lentamente alargando o seu leito na margem oposta,
ou, mudando de direcgiio, invadisse novos terrenos,
abandonando o antigo leito, o terreno que deixava,
no primeiro caso, de ser ocupado pela agua s e considerasse pertencente aos prkdios marginais de cujo
lad0 as iguas se afastavam, e, no segundo, que o
leito abandonado ficaria pertencendo aos prBdios que
as iguas banhavam.
No primeiro caso teem de aplicar-se OS principios
da acess50 e a disposigao consignada no artigo 27.O
do decreto de I de dezembro. No segundo caso, a
doutrina exposta era a que o direito romano sancionou, mas sbbre cuja aplicagao entre n6s, anleriorrnente
ao c6digo civil, havia dlividas na nossa jurisprudkncia,
sustentando Coelho d a Rocha que os donos da terra
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ndvo Uveo deviam ser indernnizados pelo terreno

&I alveo antigo, e que, se n8o podia ter lugar esta
indemnizagiio, o alvecs abandonado pertencia ao
Estado '; e foi esta a doutrina que o autor do cddigo
civil seguiu, declarando (artigo 2293.') gue, se a
corrente mudar de direcgao, OS donos dos prbdios
invadidos adquirirso direito ao terreno, que ocupava
o ilveo antigo, cada um em proporgao do terrew
perdido pela variagiio da corrente.
Atendeu-se sem d6vida, ao consignar no cddigo
civil esta disposig50, que, como veremos quando tratarmos das aguas comuns, 6 aplicrivel s6mente as
iguas p ~ b l i c a snavegaveis e flutuaveis, ao prejuizo
que OS proprietirios dos terrenos em que a corrente
abriu urn n6vo leito sofrem e a que o Estado, perdendo o seu direito sbbre o leito abandonado pelas
iguas, o adquire no n6vo leito, qae, pela mudanga de
d i r e c ~ I oda corrente, enira imediatamente no dorninio
publico.
NBo 6 esta todavia a doutrina que consideramos
mais aceitivel. Se B certo que o legislador pode, por
equidade, atenuar OS prejuizos causados por acidentes
naturais, 1180 o deve fazer sempre que a reparagao
dbsses prejuizos nso seja praticamente exeqhivel ou
seja contraria aos principios em que deve assentar a
organizagao da propriedade.
Ora a verdade B que, considerada sob qualquer
ddstes aspectos, a disposi~aoconsignada no artigo
2293." se nos afigura inadmissivel.
Dificilimo sera, na grande maioria dos casos, estabelecer praticamente a propor~so que, segundo o
disposto no artigo citado, deve ser observada na
divisao do leito abandonado pela corrente, e desta
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Na ColeccZo oficial de legisl@o diz-se ena vista do 9a.D 5.0(10
m m o h i g o 6.; estando evidentemente errada esta refedncia
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diviszo resultari neeessiriamente nBo s6 urn demasiado fraccionamento dksse leito, map a constitui~ao
de servidoes nos antigos pr6d1os marginais.
Para o conveniente dproveilamento do terreno
naturalmente abandonado pela corrente necessirio
se t o n a , pois, que ble se considere pertencente aos
predios marginais.

0 nosso dominio puhlico fluvial compreende OS rios
que nascem no terrildrio porlugues e nele correm
exclusivamente, a parte dos rios que, nascendo no
territdrio doutro Estado, atravessa o terrrtcirio portuguBs desde o ponto de entrada ate o de saida, e a
parte dos rios que, banhando apenas o nosso t e r r i t b
rio e separando-o do terril6rio de outro Estado, vai at6
ao Thalr-eg,que 6 a linha de maior depress80 e porianto
da maior corrente, ou B linha media. Desde o principio do seculo xrx e o sistbma do Thalveg o mais
frequentemente adoptado e aplicado, como nota
Anzilotti, por ser o que assegura aos dois Estados
f r u i ~ I oigual d a via de comunica@o; mas, segundo
observa o mesmo escritor, e o sislema da linha media
o que talvee deva ser observado sempre que nos
tratados se n5o disponha o contririo '.
40. Fovties e reservatorios pdblicos. Entre as
cousas ptiblicas especifica o artigo 380." n."."
do
cddigo civil. as fontes pliblicas, a que se refere tamb6m o decreto de 1 de dezembro de 1892 no artigo l.",
n.9."
Veja-se a obra eifada,pigina 174, e o dr. Machado Villela, E s t d s
do dim20 i
m
.
6
li@es de 1909-1910, pdgim 225 e 226.
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A palavra fonte significa nos artigos atados o lugar
as aguas s2o aproveitadas, n8o S: tomando em
consideraq20 a oripem dessas hguas. E assim que as
$guas d a fonte p6blica podem provir de uma nass a t e , sendo aproveitadas no mesmo ponto em que
brotam a superficie ou em ponto mais ou menos distante para o qual sejam conduzidas por um aquedu to.
Podem as aguas das fontes publicas ser derivadas
de uma corrente navegavel ou flutuavel ou n2o navegive1 nem flutuavel, por meio de um aqueduto '.
0 que caracteriza as fontes ptiblicas e o uso
pliblico das aguas, num lugar determinado, para
beber, para consumo domestic0 ou para outror; fins.
- Pode haver, para usa pliblico tamhhm, reservarbrios de igua, que sejam aproveitados para lavagem
de roupas, para banhos, etc. Refere-se a Bsses reservatdrios o artigo 451." n i o podendo deixar de considerar-se, pelo uso a que d o destinados, como estando
no dominio pliblico. Como nas fontes, Q tambhm
mdiferente a origem das iguas de que se formam
esses reserva t6rios.
V&-se dos artigos 380."-O 33 e 3381.' do c6digo
civil que ha fontes p6blicas e fontes comuns, e do
mesmo modo pode haver reservalbrios publicos e
reservat6rios comuns,
Como ja notamos, para distinguir as fontes e reservat6rios pliblicos dos comuns nZo tem de se atender i s
entidades a quem pertencem, mas ao seu destino para
uso de todos ou s6 dos habitantes de umadeterminada
eircunscri@o territorial. E, para se ver qr~alB bsse
destino, tera de se atender a natureza do lugar onde
estio as fontes ou reservat6rios. E assim que a fonte
seri do uso publico se estiver numa estrada ou numa

5

rua priblic.a, num jardim puhlico, sendo conlpletamente indiferenle que a estrada, a rua, ou o jardim
pertenpm ao Estado ou a uma autaryuia local. S e r i
comum uma fonte ou um reservalbrio que se encontre
num terreno de logradouro comum dos vizinhos de
um determinado lugar ou freguesia.
Nso se pode argumentar, para dizer que estas
fontes s5o tamljbm publicas, com a afirma~gode
que, sendo as fontes deslinadas Q satisfa~50de
necessidades primirias da vida, niio rode estabelecer-se uma dist~n@oentre fontes ptiblicas e comuns
pela qual seja inibida qualquer pessoa d a satisfa60
dessas necessidades. Quando se considerasse procedente bsle modo de argumentar, necessario seria
reconhecer que tambhm nso pode haver fontes ou
nascentes particulares.
A verdade e que, se pode e deve coosiderar-se
como sendo nullaus a aqua profluens e portanto a
pr6pria agua das fontes particulares, n3o o C a hgua
que, exiskndo num lugar que seja vedado ao accesso
pGblico, nao pode ser aproveitada por todos.
As aguas das fontes e reserraldrios s l o publicas
apenas nos lugares em que essas iguas se aproveitam.
E' assim que as tguas sobejas das fontes pfiblicas
podem ser individualmente apropriadas e que, em
relaqao a essas aguas, pode haver o direito de livre
dis osi@o.
regime das fontes e resersatdrios pdblicos recai
s6bre o lugar em que a s tgtlas s i o aproveitadas para
uso publico; e, saivas as restrigaes impostas por hste
uso, apllcam-se as normas gerais 2s nascentes ou
correntes de que se alimentam a s fon~ese os reservat6rios e Bs Bguas sobejas, conforme a natureza
daquelas nascentes ou correntes e destas bguas.
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41. Disposi~Qogeral relativa ao uso das riguas
publacas. Da epiprafe da subsec~Bo1." da secqiio 2."
do capitulo 4." do titulo 3." do livro 1." da 2." parte
do c6d1go civil vbse que se trata, em geral, nessa
subsec@o, do regime de todas as iguas pitblicas,
que enurnerhmos no parigrafo anterior, e, em especial, das aguas navegaveis' e flutuiveis. E efectivamente comum a todas as agoas pfiblicas a disposi~ao
exarada no artjgo 431." em que se preceitua que Q
permitido a todos usar de quaisquer Bguas publicas,
conformando-se com OS regulamentos administrativos,
sendo esta disposiqlo uma mera aplicaciio i s Bguas
phblicas da nog50 de cousas p ~ b l i c a sformulada no
artigo 380."
As outras disposigaes da referida subsec@o respeitam aos lagos ou correntes navegaveis ou flutuiveis,
de que o cddigo se ocupa especialmente, parecendo
todavia que essas disposi~aesnso deviam ser apenas
aplicaveis ao dominio fluvial ou lacust~.e,mas abranger tambPm o dominio man'timo. Tanto na epigrafe,
como em cada um dos artigos, fala-se em aguas
nareguveis e flutu6veas e niio em correntes navegaueis
ou flutuuvets, podendo conseqaentemente julgar-se
que essas disposiq~esabrangem tanto as tguas doces
como as salgadas, visto que estas s i o tambhm navegaveis.
A verdade, porbm, e que, nso sendo a navegabilidade ou flutuabilidade o element0 a que o legislador
atendeu para considerar pthlicas a s hguas que formam o dominio maritimo, Ble teve especialmente em
visla, ao falar das aguas navegiveis e flututveis, as

yue formam o dominio fluvial e lacustre. E o cont.e~dode cada urn dos arligos mais nos eonvence de
que foi Bsse efeetivarnente o pensamento do autor do
c6d rgo civil, regulando apenas especialmenbe, na subsecyso a que nos estarnos referindo, as correntes e
reservaldrios de agua doce navegiveis e flutuaveis.
Formulando-se no artigo 4 3 1 . 9 principio de que
todos podem usar das iguas publicas, declara-se qrre
bsse uso deve ser conforme com os regulamentos
administratiros. Nestes regiilamentos pode n8o s6
determinar-se o modo por que as aguas podem ser
utilizadas, mas limitar-se ou restxingir-se 6sse uso a
cerlos e determinados fins em harmonia corn a natureza das mesnlas aguas. N5o C , porbm, maleria regulamentar, mas leg~slativa, a que apenas faculta o
uso das iguas p6blicas as pessoas que se encontrem
em determinadas condiqaes.
Em principio, todos poden~usar das iguas pilblicas, quer sejam nacionais, quer estranje~ros. Como
veremos, o drreito de usar das aguas publicas representa urn poder legal, sendo a qualidade de pessoa a
irnica coadigao necessiria para o exercicio dBsse
clrrei to.
Aguas publicas ha, porbm, que, em relaqQo a
deterrn~nadosfins, s6 podem ser usadas ou utilrzadas
por cidatl3os portogoeses, e outras que s6 podem ser
aproveiladas por rndikiduos que se enconlrem em
de~erm~nadas
condiq~es. Ao lado do uso ordinirio e
geral ha usos especiais e at6 excepcionais, que de
modo algum se pudem considerar incompaiive~scom
a nalureza das cousas publicas.
E asslm que n;?o corrcorclamos com o conceituado
anolador do c6iIlgo ciwt, quando considera caduco,
oelo factcl d~ o r ( i d i ~ ocivil d ~ r l a r a rnubiicns as cor-

rentes de agoa doce navegaveis ou fluruiveis corn OS
respectivos leitos, o sistema da lei de 29 de maio
de 1843, que garante as municipalidades, exceptuando as cidades de Lisboa e Pbrto, o exclusivo
das barcas de passagem s6bre OS rios que cortam
as estradas de qualquer concelho e niio estejam
cornpreendidas no sistema geral de comunicag8es
internas, fixando as tarifas, designando o local e
estabelecendo OS regulamentos do servigo. Por essa
lei apenas se permite aos particulares passar em
barcos pr6prios as suas familias e OS seus gados,
ressalvando as barcas possuidas por particulares
que as tivessem havido par legitimo titnlo oneroso ou
por qualquer outro, que legrlimamenle constituisse
propriedade particular.
Entre o sistema do c6digo civil e o da lei citada,
h i , n a opinilo do em8rito jurisconsulto, t"a compfcta
incompatibilidade, que o levou at8 a considerar sem
valor os conlratos feitos e as decisbes proferidas
na vigbncia da lei anlerior, contra uma deciBo do
Supremo Tribunal de J u s t i ~ aque julgou que as disposigbes consignadas no c6digo civil 1150quebraram
OS conlratos endre as ctimaras municipais e OS par&
cuiares celebrados no dominio da lei de 29 de maio.
Referindo-se a &ste ac6rd20, diz: ([Porbm desde qne
n8o s2o susceptireis de apropria~Boas aguas, e que
das aguas navegiveis e fluluiveis lodos podem aproveilar-se corn a condi@o rinica de se conformarern
com OS regulamentos administrativos a firn de se
conciliarem OS interesses da navegaego e da flutua@o
corn OS da agricultura e da industria, n5o se cornpreende como hiio de ser n~antidos OS contratos
reconhecidos na vigbncia da iei anterior, e como o
concessionirio, privado do exclusivo dos rend~mentos
de passagem, ha de pagar OS encargos da concesdo.
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0 cddigo em rnateria de aguas apenas nos casos dos

artigos 380.' $ 4.' e 438.Orespeitou OS direitos
adquiridos com re1ac;io ao passadon '.
Transcrevemos estas passagens para signalar bem
o conceito de cousas publicas a que respeita a doutrina nelas defendida e que esse conceito n k corresponde a verdade.
,

As cousas p6blicas estgo no g6zo directo de todos.

E esta a sua caracteristica e o que, quando se considere o dorninio public0 como compreendendo apenas
as eousas publicas definidas no artlgo 3 8 0 . q o c6digo
civil, const~tuio elemento especifico d e s ~ edominio.
Desde que uma cousa deixe de estar no g8zo de
todos, deixarj de skr publica.
Sendo Bste o destino das cousas pliblicas, a conseqhencia necessaria que dele deriva e que a administraqiio plibllca n50 tern sobre essas cousas, enquanto
sao consideradas como tais, o direito de livre disposII$~o, nIo podendo constituir-se s6bre elas quaisquer
rela~6es juridicas facultadas pelo direilo privado,
em virtude das quais sejam silbtraidas ao gdzo
publico. E o que significa a fdrmula que as cousas
publicas est"ao fora do eomercio, considerando-se
assim (artigo 372.9-as que por sua prdpria natureza
n80 podern ser possoidas por algum indiliduo exclusiiamente, ou as que a lei declare irreduziveis a
propriedade particular. Ora a lei, declarando publica
uma cousa, p6e-na Fora do comercio, niio podendo
adquirir-se s6bre ela o direito de propriedade, quer '
em virtude de qualquer negdcio juridico realizado
pela administrac50 publica, quer em rirtude da
prescriciio. Por outras palavras : as cousas publicas
I Gdigo oivd portuguLis

anotado, tomo l.",2."edi-,
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s<o inalienhveis e imprescritiveis, ou, para usarmos
de uma palavra mais significativa, a s cousas publicas
s2o indisponiveis.
Nao deve dar-se, porBm, B indisponihilidade das
cousas publicas um alcance que ela nao tem. E assim
que n%o s6 o Estado pode, dando i s cousas publicas,
por lei, outro destino, subirai-las ao dominio pdblico,
mas pode, conservando a s cousas neste dominio:
a) fazer a concessio dessas cousas aos corpos administrativos ou a parliculares, tornando-as object0 de
um service public0 por eles explorado; b) dar, por
meio de autoriza~aesou concessaes, sbbre as cousas
piiblicas e em provelto de determrnadas pessoas direitos de uso excepcionais, ou recanhecer OS direitos que
s6bre elas tenham sido constituidos; c) utllizar-se n8o
s6 dos fructos das cousas piiblicas sdbre que n l o se
estende o g8zo publ~co,mas tornar este uso dependente do pagamerlto de presta~besou taxas, que serio
consideradas como tr~butos.
Em qualquer dos casos a que acabamos de nos
referir, as cousas p ~ b l i c a sn i o deixam de conservar
o seu carbter, sendo compativeis com kle quer a sua
explora@io mediante concess"a quer OS dire~tosexcepcionais de us0 por Bste meio estabelecidos.
Sendo assim, vk-se desde logo que o direito atribuido is cimaras munieipais pela lei de 29 de maio
de 1 8 4 3 n%o pode de mod0 algum considerar-se
incompativel com a natoreza juridica quc o c6digo
civil atr~buii s correntes navegaveis e flutuhveis.
0 estabelecimento de barcas de passagem por meio
das quais se asseFurem comunica~besregulares, em
vantagem do publ~co,entre determ~nadaspovoar;6es,
e a proibir;iio, desde que s e estabelepam essas barcas
de passagem, de que quaisquer parkiculares possam
explorar esse servi~o,n8o C de modo algum incom-
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pativel com o conceit0 do dominio ,p6blico dessas
correntes, que n80 deixam por esse Facto de estar no
dominio priblico. E tanto assim B que, ao tempo em
que foi publicada a lei de 29 de maio, j5 estavam no
dominio publico e eram declaradas inalieniveis e
imprescriliveis a s correntes navegiveis pelo decreto
de 13 de agosto de 1832.
Sob &ste ponto de vista, o c6digo civil n%ointroduziu a minima altera~ilona nossa legisla~aoanterior,
D 5 0 podendo assim considerar-se incompalivel o sisterna da lei de 2 9 de maio corn kle, desde que o n80
era com a Iegisla~Boanterior. E assim se entendeu,
continuando a s cdmaras municipais a usar do direito
de estabelecer barcas de passagem nos rios navegC
veis e flutuiveis, drreito que lhe foi expressamente
reconhecido na lei administrativa de 7 de agosto
de 1913, onde se declara (artigo 94." n." 6.") que
pertence i s cdmaras municipais a atribuieiio de estabelecer barcas de passagem nos rios que atravessam
o concelho.
0 estabelecimento de barcas de passagem pelas
camaras municipais, que ficarn tendo, nos termos da
lei de 29 de maio de 1843, o exclusive do transporte
no ponto em que elas existem, nlio pode, pois, considerar-se incompativel com a natureza juridica dos
rios naveghveis e flutuaveis.
0 que acabamos de dizer em relacso As barcas de
passagem, pode aplicar-se a quajsquer outros servi~os
que, em benelicio do publico, sejam consti tuidos ou
facultados sdbre iguas publicas.
Para se determinar qual o uso das aguas e o
modo por que ele. deve ser exercido, necessirio 8 ter
em vista o fim a que as agrias s%odestinadas. Nao 6
o mesmo o uso das aguas salgadas e das 5guas
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doces, das correntes navegi~eis e flutuiveis e das
fontes phblicas. Sendo, em qualquer destas iguas.
facultado a todos o seu g6zo directo, bste g6zo nBo
Q o mesmo, dependendo da natureza ou modalidade
dessas Bguas, e podern ser ate, em r e l a ~ S aa determinadas utilidades que as aguas proporcionam ou
podem proporcionar, limitados OS usos que dessas
aguas podem fazer-se para que n8o seja prejudicado
q fim a que a s aguas especiaimente se destinam.
E assirn que no 5 1.' do artigo 4.31."~ declara que,
se as &pas forem navegiveis ou flutuaveis, o uso
plihlico dessas Bguas deve ser exercldo sem prejuizo
dos interesses da navegapgo ou flutua@o.
Para se tratar, pois, do regime das Qguas phblicas,
conveniente Q atender .B diferenle eatureza ou modalidades dessas iguas, no que a l i h niio fazemos mais
do que seguir a indrcac;%oque nos B dada pelo c6dlgo
civil, que no artigo 380." especificou as aguas salgadas, a s aguas doces navegaveis ou flutuaveis e as
fontes publlcas. Trataremos por esta ordem do regime
de cada uma das calegorias de iguas publicas, limitando-nos a expor, em rela@o a cada uma delas, o
que B fundamental.

42. Direitos de uso das ugzlas qtte formam o donainio
marctemo. S%o diversos OS usos das aguas salgadas,
como a navega~go?a pesca, a exlracc;%o do sal,
banhos. Dkstcs usos, os mais importantes s b a
navega@o e a pesca, em r e l a ~ a oi s quais cumpre
ter em vista que, das normas que a s regulam, ha
algumas que cunsideram de per si estes ramos d a
act~vidade~ndiv~dual
e colectiva, independentemente
da nalureza das ayuas sdbre que esaa actividade se
exerce. No nosso estudo apeaas entram a pesea e a
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navega~fio como direitos que se exercem sbbre as
aguas, em harmonia com o regime para estas estabelecido.
Quanto B pesca, OS principios aplichveis i s ipuas
salgadas s5o OS formulados nos artigos 395." e 398."
do c6digo civil, pelos quais se permite a todos, sem
distineiio de pessoas, pescar nessas Bgoas, salvas as
restripes postas pelos regulamentos administrativos,
nos quais se determina o modo e o tempo da pesca.
Por estes prineipios parece que a pesca nas Bguas
territoriais e facultada a nacionais e estranjeiros, e
no regulamenlo provis6rio d a pesca maritima na
enseada de entre OS cabos Roca e Espichel, de 1Q.
de setembro de 1892, declara-se (artigo 1.") que na
referida enseada e permitido a todos, sem dislin~80
de pessoas, pescar com aparelhos que n8o sejam
considerados nbcivos.
N%o B todavia perwi tido aos pescadores estranjeiros pescar nas kguas territoriais.
No regulamento aprovado por decreto de 1 4 de
dezembro de 1885 preceitua-se (artigo 1.7 que a
pesca nas B g u a ~jurisdicionais maritimas de Poriugal
15 s6 permitida, aos pescadores nacionais. No decreto
de 1 7 de mare0 de 1906. em que se esiabelecem
virias providkncias relalivas ao exereicio da pesca em
vapores a reboqae, determina-se que a matricula de
vapores, na qudlidade de barcos de pesca, s6 poderi
ser concedida a cidadsos portugueses ou a sociedades
comerciais. constituidas por porlugueses nos termos
das leis em vigor, n5o podendo essas sociedades ter
litulos ou accbes ao portador, e rr%o podendo a sua
transmiss%o ser feita a favor de estranjeiros, salvo por
doa~wopura e simples ou por sucessiio lesitima ou
testamentaria, sendo OS dona~ariosou herdelros obrigados a al~ena-lasdentro de 30 dias desde que tenham

entrado na sua posse efectiva. Na lei de 26 de outubro de 1909 decla1.a-se (ar~igo 4.O) qqrie nas iguas
territoriais portupuesas C proibida a pesca Bs embarca~tiesestranjeiras, reproduzindo-se textualmente esta
disposie80 no artigo I." da lei n.' 735, de 40 de julho
de 1917. No regulamento da pesca e da apanha do
moli~o n a ria de Aveiro, aprovado pelo decreto
n . 9 0 0 3 , de 2 7 de fevereiro de 1917, declarando-se
(arliga 3.3 que na ria de Aveiro e livre o exercicio
da pesca e da apanha das algas, determina-se que as
indlistrias de exploragao das Bpuas na ria s6 podem
ser exercidas por nacionais e nacionalizados.
Nao pode, pois, a inrlustria da pesca ser exereida
nas iipuas territoriais porluguesas por estranjeiros.
Quanto a regtllamenta~5oda pesca, h i disposi~ises
gerais nos decretos de 24 de Jezembro de 2885 e no
regulamento geral das capitanias, servieo e policia
dos portos, de I de dezembro de 2892, sendo regulamentada, em diplomas especiais, a pesca do alum,
da sardinha, das lagostas e lavagantes, e a apanha
das ameijoas e seus dephsitos, dos limos e mexilhaes,
havendo ainda diplomas ou disposi~tiesparticulares
para determinadas aguas, como o regulamento d a
ria de Aveiro.

Em ~lil;*rentesregulamentos B a"torizado o Govkrno
a fazer concessaes de Iocais para arma~tiesfixas de
pesca e para depdsitos de moluscos e crusliceos.
No regulan~entoda pesca de atum corn arma~fies
fixas n a costa de Portugal de 6 de abril de 1896, o
capitulo 2.kontenr disposigbes relalivas 5s concessaes
de locais para lan~amentodas mencionadas arm$@es
e as obriga~tiesdos concessiod8rios. No regulamento
geral da pesca da sardinha de 14 de maio de 4903,
o titulo 2." em que se trata da pesca da sardinha

corn aparelhos fixos, e dedicado & concessiio de
loc$is, & sua renova650 e desvio, & transferbncia das
concess6es e sua caclucidade, e A arremata~5.0dos
locais cuja caducidade sejn confirmada. No decreto
de 8 de fevereiro de 1913 determinou-se que fosse
feita por concurso a concessao de locais para o exercicio da pesca nas Lpuas territoriais corn arrna~aes
fixas, e no decreto n . 9 1 7 5 , de 8 de janeiro de 1916,
estabeleceu-se o yrocesso de concessaes de locais de
arrna~bespara a pesca de atum e sard~nha,de harmonia corn o disposto no n." 1." do citado decreto de
8 de ferereiro. No decreto n." 2310 A, de 31 de
marCo de 1916, publicado no Drarto do govdrno de
4 de abril, contbm-se ainda disposi66es relatlvas Bs
coniessaes para a pesca em aguas pdblicas, determinando-se que OS requerimenlos sejam au tenlicamente reconhecidos; que, se o concessionario nSo
residir n a localidade em que tenha a sua sede a
capitania corn jurisdi~aonas aguas onde Ihe for feita
a concessiio, constituir6 urn procurador, residente
naquela localidade, que o represente, para todos os
efeitos das leis e regulamentos da pesca, perante as
respecilvas autoridades maritimas, e que ao requerimento para a concessiio se junte documento por que
se prove que o pretendente esti no g6zo dos seus
direitos civis.
No regulamento provisdrio para a explora~Bode
ameijoas e seus depdsitos na parte maritima das'bguas
pdbl~cas,aprovado por decreto de 30 de dezemhro
de 4899, declara-se que, em cada capitania do pbrto,
o respective capitgo pode conceder para dep6sitos de
ameilpas terrenos que nunca excedarn a um tereo da
superficie total dos terrenos onde estes moluscos se
desenvolvem espontaneamente, entendendo-se por
clepdsilos de ameijoas os terrenos delimjtados por

eskacas, rede ou canicados, destinados a receber
temporariamente ameijoas para expnrta~aoou consumo (regulamento citado, artigos 10." 13.7).
No regulamento da pesca de lagosta e lavagantes,
aprorado pclr decre~o de 10 de msio de 4897,
cleclara-se (artigo 5.') que 6 permitido o estahelecimento de depdailos de lagostas e lavagantes vivos,
para, a conserva@o temporaria dbstes cmsrlceos,
podendo Bsses depdsitos ser flutuanles ou fixos no
solo cuberto pelas aguas maritimas, ser~doas respectivas concessaes frilas pelo Govirno e delerminan~lo-se
no referido regulamerrtn as condi(;bes necessarias para
essa concessiio e as o b r i g a ~ ~ edos concess~onirio.
A todas estas concessars s8o aplicaveis, em geral,
OS principios relatives as concess5es do dominio
pliblico, que ja expuzemos, n3o podendo ser por elas
lesados os direitos de tereeiro e sendo revogsveis
sempre que o interesse publrco o exqa.
Quanto a navegac80, o principio formulado nrr
artigo 4 3 1 . 9 0 cddigo civil e o da Iiberdade da nauega@o nas aguas lerritoriais, sendo, corno B, permitido
a todos, pelo referido artigo, o nso dessas iguas.
Esse principio esta expressamende formulado no
artigo 3.' do jb cilado regulamento da pesca e da
apanha de muli~o na ria de Aveiro, em que se
declara que B livre nessa ria o exercicio da nacega650, observadas as d~sposiqaesdo regulamento geral
das capitanias.
Do mesmo modo que em relac30 & pesca, o principio de que todos podem exercer a navega~%onas
aguas que constituem o dominio marilimo tambhm
tem restri~bes peio que respeita aos estranjeiros.
Essas restri~bes d2o-se em reIa@o ao com8rcio de
cabotagem.
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~ s t ecomercio foi exclusivamente atribuido aos
navios portogueses pelo artigo 1315." do c h d i g *
comercial de 4833, cuja execugao pontual f& m a k .
dada observar por portaria de 3 de setembro de 1836,
protegendo-se assim a marinha mercante national.
Reconhecendo-se OS inconvenientes econdmicos desta
protec~lo, a disposi~soque inihia OS navios estranjeiros de exercerem o comercio de cabotagem foi-se
modificando sucessivamente pelos decretos de 30 de
julho de 4877, de 2 1 de outubro de 1880, de 1 8 de
agosto de 4881, de 2 0 de dezembro de 1888 e
4 de junho de 1902, e pela lei de 16 de abril
de 1885, sendo o actual regime da cabotagem estabelecido no decreto de 2 3 de janeiro de 1905. Por
&ste decreto (arligos 5." e 6." alinea a) continuam
reservados A navegqso portuguesa, quando esta se
encontre unica e exclusivamente nas c o n d i ~ ~ eque
s
derivam do artigo 4 . q o decreto de 8 de julho
de 1863, para a completa nacionaliza~aodos navios
mercantes :
1."
trifego maritimo enlre OS portos do continente, entre estes e OS portos do arquipelago dos
A ~ o r e se entre estes ultimos portos;
2." 0 trafego rnaritimo entre as possessaes portuguesas do Atidntico e OS portos do conlinente e das
ilhas dos A ~ o r e se Madeira;
3." 0 trafego maritimo entre os portos de cada
uma das possess8es portuguesas do Atlgntico.
Nos portos inter~oresda provincia de Mo~arnbique,
excluindo OS de Zambeze, e entre Bles e OS demais
portos oceinicos da mesma provincia, o trafego marit ~ m ofica reservado a cabotagem nacional d a provincia.
Siio permitidos (decreto citado, artigos 5 . 3 '22.6,O
e 5 1.") a todos OS navios nacionais e estrangeiros:

.l."
trhfego rnaritimo entre OS portos da provincia de Angola ao norte da foz do Loge e OS portos
situados ao sul do paralelo 2"30N, compreendendo OS
do estuirio do rio Zaire;
2."
navega~iioe o trhfego mar,itirno entre OS
portos das possess6es portuguesas a leste do cabo
da Boa E s p e r a n ~ ae entre estes portos e qualquer
dos portos das possessaes portuguesas da Atlbntico,
.das ilhas dos A ~ o r e se Madeira e do continente.
OS navios estrangeiros poder50 tambbm fazer o
trhfego maritimo de grande e de pequena cabotagem entre OS portos maritimos de cada urna das
possessaes portuguksas a lesre do cabo da Boa
Esperan~a.
Em rela68o B. navega~aomaritima, que a regulada
de um mod0 geral pelo ja citado regulamento geral
das capitanias, servi~oe policia dos portos, de i de
dezembro de 1892, teem importincia especial OS
portos, acerca dos quais hb regulamentos especiais.
Nos portos artificiais n%o s6 pode haver concessaes
relativas a servi~osde navega~50, mas podem ser
objecto de concessao OS prdprios portos, para serem
ex lor ados pelo concessionirio.
!do regulamento para OS portos artificiais de Ponta
Delgada e Horta, aprovado pelo decreto n.' 255, de
3 0 de dezembro de 1913, determina-se (artigo 74.")
que, se o Estado entender conceder o estabelecirnento
de amarra~Besfixas, aluguer de amarras soltas, incoras e espias e OS servi~osde amarras e desamarras,
espiar e suspender no todo ou em parte, s e d o estas
concessfies feitas mediante concurso e por contrato
vilido por 40 anos.
For contrato de 18 de abril de 4884 foi concedida
a explora~godo p6rto artificial de Mormugiio.
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P d a lei de 29 de agosto de 1889 e em harmonk
c m a s bases anexas & mesma lei, foi o Govirrq
autorizado a conceder a exploraqZo comercial do
p6rto de Leixijes B, companhia que fosse organizada
pelo sindicato a que se refere a lei de 22 de julho
de 1882.
Pela lei de 13 de junho de 1913 determinou-se
que fosse nomeada uma comisslo para estudar o local
mais adequado para o estabelecimento de urn pbrto
franco em Lisboa e que, logo que essa comiss~o
apresente OS seus trabalhos e estes sejarn aprovados
em conselho de ministros, o Govhrno f a r i adjudicar
por concurso a construe50 e explora~50.d b s e pdrto,
n%o podemdo a concessiio, em caso algum, exceder o
prazo de sessenta anos.
As concessaes de portos aplicam-se os principios
que j i expuzemos acirca das concessBes de explorac50 de servipos pliblicos.

43. Direitos de uso das ciguas do dominio pub1ico
ftuvaal e lacustre. As aguas doces que, tendo em
considerapso as suas modalidades, constituem o
dominio pliblico fluvial e lacustre, s5o as navegaveis
e flutuiveis. A navegap50 e a flutuapgo s8o a20 sd
OS principais fins a que se destina esta categoria de
iguas publicas, rnas s5o eles que as caracterizam,
sendo unicamente da navegahilidade e da flutuabilidade que deriva a natureza juridica dessas iguas,
que, como j i vimos, deixarso de ser pliblicas, passando & categoria de iguas comuns, se durante cinco
anos consecutivos n5o servirem & navegac8o ou flutuap20 (cddigo civil, artigo 381." $5 1." 22).
A prdpria lei especifica e regula outros usos das
iguas navegaveis e flutuiveis, c m o a irrigac50, f d r ~ a

motriz, abastecimento de povoa~tjes, m a c e ~ a ~ i ide
o
plantas. Estes usos est80, porGm, por expressa disposi~iioda !ei, subordinados aos da navegac5o e da
Bntua~Bo. E assim que no artigo 205." do regulam n t o de 19 de dezembro de 4892. enunciando-se
o principio, em conformidade corn o disposto no
artigo 431." do eddigo civil, que B permitido a t d o s
usar das aguas dos lagos, lagoas, rios, canais, valas,
esteiros e mais correntes navegiveis ou flutuiveis
para a irriga~so, ind6stria ou abastecimento de
povoapijes, se declara que isse uso s e r i exercido
sem prejuizo da navegapgo e d a flutuapao. E a
mesma doutrina estava j6 sancionada no cddigo civil,
em que se preceitua (artigo 431." $ 1.") que o aso
das iguas publicas, se a s ditas iguas forem navegC
veis ou flutuiveis, deve ser exercido sem prejuizo dos
interesses da n a r e g a ~ a oou flutua~lao.
OS interesses d a navegap30 ou flutua@o limitam,
pois, de urn mod0 geral, a s concess6es do uso de
Bguas, quer directo, quer para a explorapiio de urn
servipo publico, que o Govdrno pode fazer no dominio
pitblico fluvial e lacustre. E' assim que no decrete
de 19 de dezembro de 1892 se determinatartigo 219.'
5 i.", n.' 2 . 9 4.") que o requerimento para a
instalap80 de miquinas flutuantes nos cursos de agua
navegiveis ou flutuiveis devem ser instruidos corn
documentos por que se prove que a instala~5ongo
opae obstacuios & navegacfio ou flutuac50, e qne a
licenea deveri ser cassada, sem indemniza~goalguma,
quando a instalaqfio cause Bsse obsticulo. E no
artigo 213.' do mesmo regulamento~determina-seque
o Estado n80 sera responsive1 pela falta b u diminuielo das aguas que forem~objecto]$e~[concess%,
quando essa falta ou diminui~nojsejaproveaienteada
sua aplicapiio aos asos dajnavegapiio ou;flutuae80.

Nos usos das bguas do dominio publico fluvial a
maritimo que n5o dependem de concessao, mas de
mera autoriza@o ou licenpa, esta teri de ser concb
dida pelo G o v h o , sempre que para Bsses usos se
tornem necessirias obras que modifiquem o regime
das aguas e possam conseqGentemente prejudicar de
mod0 permanente a nmegag8o ou flutuaea, e, em
todos OS outros casos, as licen~asdeverao ser,concedidas de mod0 que se n"a0 d&kste prejuizo. E assim
que, preceituando-se no regulamento de 19 de dezembro de 1892, artigo 246." que nos lagos e cursos de
agua navegbveis e flutuheis, OS respectivos propriethrios marginais poderao extrair e empresar por rneio
de bombas ou de qualquer outro aparelho ou motor
animal ou mecbnico a agua necessaria para a irrigac20 e uso dos seus prkdios, com licen~aconcedida
pelo director da respectiva circunscri~Bohidrhulica,
se declara no 5 i." do artigo citado que, se para a
eleva~aoda bgua houver de recorrer-se B. construe50
de obras que modifiquem a margem ou leito, seri
precisa licen~ado Govkrno. Na escolha de locais
para a macera~gode linhos e outras plantas textis,
OS quais serao, a pedido dos interessados, marcados
e fiscalizados pelos mestres, guardas ou outros agentes da circunscri@o hidrbulica, deverlo estes fazer
essa escolha de modo que n'ao haja prejuizo para a
navegaeao ou flutuaeao, nem para o regime e curso
das iguas, nem para a salubridade publica (regulamento citado, artigo 247.9).

A navega~zo e a flutuaebo no dominio p~blico
fluvial e lacustre s"a reguladas pelo decreto de 19 de
dezembro de 1892, no qual se determina, relativamente & navegaelo, que Q proibido: 1) empregar na
navegaqa barcos que 1150 estejam matriculados

(artigo 313."); 2) amarrar as ernbarea@es a Brvores
marginais ou cravar, para o mesrno firn, estacas nos
ialudes (artigo 331.9; 3) atracar as embarca@es e
fazer carregamentos ou descargas nos terrenos marginais do uso pfiblico fora dos portos e lugares para
b s e fim deslinados (artigo 329.:). Quanto B flutuaeio,
declara-se (artigo 353.9 que Q proibido nos lagos,
rios, canais, valas, esteiros e rnais correntes de agua,
transportar madeiras soltas sem licen~ados engenheiros directores das circunscrieijes bidrbulicas, e
(artigo 354.9 ocupar totalmente com o transporte de
madeiras, quer soltas, quer em jangadas, toda a
largura da via navegavel ou flutuivel de forma a
impedir a passagem de emharcaeijes ou de outros
objectos flutuantes. E, quanto B navegaezo e &
flutuat$io, determina-se (artigo 343.") que B proibido
depositar varas, mastros, remos e outros objectos nos
cais, portos ou margens dos lagos e correntes publicas e lanear nas Bguas- p6blicas lastros e outros
objectos de forma que dificulte o acesso & via naveghvel e flutuavel.

A derivaglao das iguas p6blicas para irrigai'ao, fins
industriais ou abastecirnento de povoaCToes, s6 pode
fazer-se, salva a irriga~aodos prhdios marginais a
que ji nos referimos e a dos prCdios separados pelas
margens marcadas na conformidade do artigo 4."0
decreto n." 8 de 1 de dezembro de 1898 que anteriormente a essa demarcaebo tinham direito ao uso
das Bguas, mediante concessiio, e, quando para bsse
uso se tornern necessSrias obras ou consrru~bespermanentes, estas obras terao de ser superiormente
aulorizadas (c6digo civil, artigo 432." regulamento
de 19 de dezembro, arrigos 206." e 262."); Uma vez
efeituadas as obras e sempre gue 1120 se trate de nrn
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uso que seja concedido por tempo detertninado, $a
aso subsistiri enquanto n'ao for revogada a concessao
ou esta n l o caducar.
No artigo 4 3 3 . q o cBdigo civil preceitua-se qw,
tornando-se necessirio, para efectivar o diseito de
ocupaclo nas Qguas aavegiveis ou flutuhveis, fazer
obras permanentes, se o uso destas vier a ser depais
abandonado par mais de cinco anos, prescreverQ 6ste
direito em beneficio de quem fizer obras anilogas,
incgmpativeis cam aquelas.
E ficil determinar o alcance desta disposiego,
quando se atenda a que, feita uma concess5o para o
uso das Qguas pliblicas, 6car.B o Estado, sempre que
o interesse pliblico ndo exija a revoga@o da concessiio, inibido de fazer outra que seja incompativel com
o uso jA concedido, enquanto o direito a &steuso n80
eaducar. No caso em que se mantenham as obras
destinadas para &le,Bsse uso s6 caduca quando deixe
de se tornar efectivo por mais de cineo anos. Quando
as obras tenham sido, porem, desfeitas pelo concessionirio, ou, havendo-o sido casualmente, nso tenham
sido restauradas, poderQ ser feita nova concess80,
independentemente do n20 uso das iguas durante o
lapso de tempo fixado no artigo 433." Nos direibs
de terceiros, que se entendem sempre salvaguardados
nas concessaes de Bguas piiblicas, independentemente
de declaraeao expressa, estao sem d6vida alguma
compreendidos OS direitos de uso resultantes de concessaes, enquinto estas ~ l forem
o
revogadas ou nlo
caducarem.
No artigo 433." devem considerar-se compreendidas as obras que, para o uso das Bguas pt~blicas,
hajam sido feitas anteriormente 8. publicagio do
cddigo civil. Como j i vimos, nlo havia, pela legis
la@o anterior a Bste cddigo, direitos adquiridos pelo

respeita aos us06 das Bguas qgliblicas oavegiveis
ou flutuheis para fins agricolas ou industriais,
podendo ser destruidas as obrG destinadas para
Bsses usos, sempre que OS interesses da navegagso o
reclamassern. Nao sendo, porBm, prejudicadas estes
interesses por tais obras, ou podendo efeituar-se
nelas quaisquer mod~ficacijesque as tornassern campatireis com OS interesses da navegago gu flutuaea,
deviam manter-se OS asos das Qguas. E assim qoe
no aviso inbdito de 23 de fevereiro de 1796, que
estava registado na direcelo das obras do Mondego,
se declarou que, n5o tendo sido bastantes as providbncias pelis quais se mandou destruir no rio Mondego
OS aeudes de moendas que impediam a navegacia,
em raziio de obstarem a ela ainda ontros aeudes de
regas, se determina: ten do ateneao a que as regas
s&.o da maior utilidade a agricultura, e que podem
construir-se OS ditos aeudes de maneira que sejam
liteis para a rega sem obstarem & navegaglo,
ordena, que o Professor hidriulico v6 ver e observar Bsses aeudes, e faea reformClos de maneira
que sern impedirem a navegaeao sii-varn a agricultnraa.
0 principio de que todos teem o direito de usar
das iguas publicas torna-se assim efectivo, em relaego &S hguas navegaveis e flutuAveis, pela utilizagIo
dessas iguas para quaisquer fins que niio prejudiquem a navegag20 ou flutuagiio, estando Bsses usos
dependentes de licen~aou concesslao sernpre que s e
trate da derivaeiio dessas iguas, mas n2o devendo ser
recusada a licen~aou a concesdo, quando pelo uso
a que respeitam ago se prejudique a navegqlo au
flutpaelo.
Esses usos podem ser directos ou ter por fim a
exploraeao de urn servieo pliblico. E s a o neste Gltirno

caso as oficinas concedidas para o aprovekamenb
das guedas de igua, a que se refere o decreto de
27 de maio de 1911.
Relativamente & pesca, o principio formulado no
c6digo civil relativamente &s hguas do dominio public0
fluvial e lacustre 6 o do artigo 395." pelo qual B
permitido a todos pescar nessas Bguas, salvas as
restri~6esdos regulamentos administrativos. 0 regulament0 geral da pesca nas referidas apuas foi aprovado por decreto de 20 de abril de 1893, havendo
diplomas especiais para alguns rios, como OS decretos
de 4 1 de junho de 4 908 e de 11 de fevereiro de 194 1
para OS rios Ancora e Brda.
A pesca nas iguas do dominio ptiblico fluvial e
lacustre B permitida tanb a naciona~scomo a estranjeiros, estabelecendo-se nos regulamentos, pelo que
respeita i s epocas e ao mod0 por que deve fazer-se
a pesca, as restri~aesque se julgarn necesdrias para
o convenienae desenvolvimento da piscicultura.
0 mesmo principio que para a pesca se formula
no a r t i g ~395.O, B aplicado pelo artigo 468." is
substhcias vegetais de qualquer na tureza produzidas nas aguas piblicas, ou se achem essas substancias no seio das iguas, ou venbam arroladas i s
margens, podendo essas substdncias ser livremente
ocupadas por qualquer pessoa que delas queira
aproveitar-se, salvo o disposto nos regulamentos
administrativos.
Em alguns rios, como o Mondego, 6 importante o
uso das Bguas para a extracqgo das areias e outras
materias que s5o arrastadas pelas correntes e se
depositam no seu leito. Para essa extracpso B
necesshria licen~a(regulamento de 1 9 de dezembro,
mtino 2Sf.7, salvos OS usos e costumes.
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44. Uso p&Eko das &pas par0 aliwnta~aoe
~basfecimenlo de poooa@es. Entre OS usos pliblicos

'

das aguas, OS da alimenta~Bo e abastecimenb de
q~voagfies teem tido sempre especial protecga,
odoptando-se nZo s6 as provid6ncias necesssrias
para a conslru~Bo de fontes, mas tambbm para
assegurar, por meio de limita~bese servidbes imposgas & propriedade particular, o abastecimento das
povoa@ies nos lugares em que 1150 haja fontes
publicas. E assim que o aproveitamento das hguas
para a alimentaqao e usos domesticos pode dar-se ja
em fontes ou reservatririos que tenham sido apropriados ou construidos pelo Estado ou pelas autarquias
locais para Bsse fim,j6 em correntes ou nascentes que
tenbam oulro destino ou estejatn individualmente
apropriadas.
As fontes publicas a que se refere o artigo 380."
n . 9 . " ss0 as aguas de nascentes ou correntes que,
para uso publ~co,hajam sido apropriadas, exploradas
ou canalizadas pelo Estado ou pelas autarquias locais.
Nessas fontes niio se compreendem : a) as correntes
nao navegiveis nem flutuiveis de cujas aguas OS
vizinbos se podem aproveitar para OS seus gastos
domesticos nos termas do artigo 440." b) as nascentes de que se costurnam abastecer OS habitantes
de qualquer ovoa@o ou casal nos termos do artigo 41.7."
primeim caso, a Bgua das wrrentes
nso navegaveis nem flutuhveis, cujo destino ordinhrio
B a irrigac'io dos predios marginais, pode considerar-se no dominio public0 desde que, estabelecida a
servidzo para que OS vizinhos a aproveitem para OS
seus gastos domhsticos, se faculta a todos o uso dessa
Bgua para a satisfaciio das rnesmas necessidades a

que se destinam as fontes publicas, cuja constr@go
pode fazer cessar aquela servidiio em harmonia corn o
disposto no 5 3."0 artigo 440." no segundo easo,
hh uma nascente individualmente apropriada cuja
proprietirio n%o pode desvia-la do seu curso costumado, ficando assim limitado o direito de livre dispos i ~ a oque pelo arrigo 444." lhe 6 atribuido. Essa
Qgua pode considerar-se tambkm, como a das fontes
phblicas, de uso publico, sendo facultado a todos o
setl aproveitamenbo, desde qne o acesso A nasceate,
estabelecido por caminho ou senidso de trgnsito, e
pliblico.
Em qualquer dos casos, bh uma limita~ao ao
direito de propriedade, imposta pelo interesse
pliblico, em virtude da qual se dB o direito de uso
pliblico, como se fossem fontes publicas, s6bre correntes n8o navegaveis nem flutuiveis ou sbbre nascentes.
Em nosso Darecer. OS oro~rietarios de nascentes
podem ainda'ser odrigados 8, franqueQ-las ao uso
pfiblico sempre ue falte a Bgua nas fontes pliblicas
e OS habitantes e qualquer povoaeiio a n& possam
obter por outro meio. Trata-se da satisfaeao de
necessidades primirias da vida, de urn verdadeiro
caso de necessidade. Derante o oual B licito B autoridade p~iblica, sea; lpr6via iniemnizae50, obrigar
qualquer proprietirio a consentir que o p6blico se
abaste~ada Bgua do seu prhdio. Esta hip6tese e sem
dlivida abrangida pelas disposi~aesconsignadas nos
artigos 2396.' e 2397." do c6digo civil, pelos quais
se legitima o dano causado na propriedade alheia,
quando bsse dano se torne necesshrio para evitar
algum prejuizo iminente que por outro modo se nlao
possa evitar, sendo obrigado a reparar o dano quem
aufere o beneficio.

1

W50 s5o s6 as limitagties as direito de propriedade
a que acabamos de nos refai? as qae a lei imp@
para o us0 das iguas desilnadas it alinrentaeBo e
usos domesricos. Nos termos do artigo 45i.",seri
obrigado a repor as cousas no seu estado anterior
aquele que por qualquer forma alterar ou diminuir
as Bguas de fonte, ou de qualquer reservakjrio, destinadas a uso publico. 0 direito de explora~Bode
dguas subterraneas, que pertence aos proprietQrios
nos respectivos prbdios e a todos nos terrenos publlcos, fica assim limitado pela proIec~80especial que
&S fontes e reserval6rios ptiblicos, atento o seu destino, k dada pefa lei.

Como ji notarnos, as iguas das fontes e reservatdrios ptiblicos s6 podem considerar-se no dominio
public0 no lugar em gue s&oaproveitadas como fontes
ou reservatbrios ptiblicos. As Qguas sobejas, isto 6 ,
as que, abandonadas ao seu curso natural ou conduzidas por meio de aquedulo, deixam de ser aproveitadas para bebida, gastos domisticos ou outros fins
de interesse publico, nIo podem considerar-se sujeitas
ao regime estabelecido para as fontes e reserval6rios
pubticos.
Lobso, criticando a opiniso de Arouca que &firmara que a niagukm era licito, sern regia faculdade,
ext~aira igua de fonte pliblica para o stru predio, j i
esbabelecia a distin~ao,que posteriormente ao c6digo
civil nem sernpre se tem tornado na devida eonsideracgo, entre o caso de se pretender tirar hgua da
fonte pfiblica prjvativamente, em todo ou em parte,
na.fonte mesma ou no aquedr~toque a ela conduz, e
o de qualquer proprielhrio de predios adjacentes &
fonte ptiblica se utilizar das Qguas que sobejam da
rnesma fonte. No primeiro caso, dizia Lob50 que n8o
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s6 era necessaria a rkgia faculdade, mas que esta
nunca se concedia, como tinha visto, sem ser ouvido
o povo, cce sem urn escrupuloso exame da causa
p6blica em iermos que o povo nZo fique corn o mais
leve prejuizo na minima falta de uma cousa tso
necessaria a vida~). No segundo caso, n5o achava
Lob30 ~lll;~renea
entre as aguas sobejas de uma fonte
piiblica e a s de um rio pliblico '.
Sdbre @as sobejas pode haver n5o s6 direitos
adquiridos nos termos do artigo 438." do c6digo civil,
mas podem realizar-se contratos pelos ,quais seja
transmitido o direito a essas aguas. Ass~m,se for
construida uma fonte junto a uma esbrada publica e
o proprietirio da nascente tiver cedido essa agua com
a condi~iiode que OS sobejos da fonte serso por 61e
aproveitados, nenhuma drivida pode haver sbbre a
validade dBste contrato e de que sbbre as Bguas
sobejas fica tendo o proprietirio da nascente o direito
de livre disposiqiio. Tendo uma c8mara municipal
explorado urna nasceute em terreno municipal, e
conduzido essa hgua por meio de urn aqueduto para
uma fonte nurna praqa priblica, pode alienar as aguas
sobejas desta fonte, adquirindo assim a pessoa em
favor de quem se haja dad0 a alienaeb direilo a
essas Sguas. ' '
Setn re que haja direito adquirido aos sobejos da
igua Be uma t'oete pablica, entendemos que essa
fonte n5o pode ser mudada para outro lugar em que
OS sobejos ngo possam ser aproveitados pela pessoa a
quem pertencem, senl que esta seja indemnizada do
prejuizo que essa rnudanga Ihe causa. NBO ha dste
direito, porbm, pelo simples facto de se haver permi-

tido o aproveitamento das iguas sobejas, seja qual
for o tempo dbsse aproveitamento.
Direito adquirido sci o ode haver, anteriormente a
publicae8o do c6digo civi ,por algurn dos faetos especificados no artigo 438.", e, posteriormente & publica@o do c6digo civil, tendo sido t~ansmitidoo direito it
igua por escritura ou auto phblico, nos termos dos
artigos 4 3 9 . 9 444."
&ico.

f

45. 0 direilo de pesquisar e ocupar aguas ens
do project0
terrenos peiblicos. No artigo 1." n.".'
s6bre o aproveitamento das aguas, apresentado B
cgmara dos deputados em 19 de abril de 4 917 por
J. A. Ferreira d a Silva, deelara-se que s8o do dorninio
pfiblico: crAs aguas nativas que brotarem em terrenos
pGblicos, rnunicipais ou de freguesia, as Aguas pluviais que neles cairetn, as que por eles correrem
abandonadas e as aguas subterritneas que nos mesmos terrenos existarnb.
N5o nos referirnos a estas bguas na enumerag'io
que fizemos das Bguas pfiblicas, e, sendo para 116s
indubithe1 que elas nso podem considerar-se de per
si, em face da actual Iegisla~Tio,como sendo iguas
publicas, sci pelo facto de existirem, cairem ou correrem em terrenos pbblicos, municipais ou de freguesia,
nso o B menos que ngo se deve atribuir-lhes tal
natureza em qualquer reforma da nossa IegislagZo
sbbre aguas.
Trata-se de terrenos que est5o no dominio pliblico
ou que siio de logradouro coruum. Havendo sobre
b s e s terrenos, nos termos dos artigos 380." 381.",
o gbzo directo, di-se Bste g620 em relaeso a determinados fins, que OS caracterizarn, e
estender-ss a outras utilidades, recain
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- ---que sao partes cornponentes ou acessdrias dt$mes
terrenos. Assim, est5o no dominio phblico ou c o m u q
para fins diversos, as estradas, OS caminhos, @$
cemiti~ios, OS jardins ptiblicos, OS baldios, sea&
determinado pela natureza dos respectivos t e r r e w
e pelos regulamentos administrativos o mod0 par que
podem ser utilizados.
Podem esses terrenos ser atravessados ou banhados por correntes navegiveis ou flutuAveis e n8o
navegiveis nem flutuhveis; pode haver e ha nesses
terrenos fontes e depdsitos de uso pdbtico ou de uso
comum. Estso estas aguas, pelas modalidades que
revestem ou pelos fins a que se destinam, no
dominio priblico ou no dominio comum, estabelecendo-se para elas um regime que n50 depende da
natureza do terreno. Esta apenas exerce a sua
influkncia quanto ao mod0 por que a agua pode ser
aprpveitada.
E assim que a igua de uma corrente n8o navegavel
nem flutuavel que atravessa ou banha um terreno
puhlieo pode ser aproveitada para beher ou para
gastos domesticos, sem que se constitua a servidHo a
que se refere o artipo 440."
As iguas nativas gue brotam em terrenos priblicos
podem estar apropriadas individualmente ; podem ter
s6bre elas o direito de livre disposipso, se nSo estiverem no dominio public0 como fontes ou reservatcirios, a s entidades a quem Bsses terrenos pertencem.
Para se ver que 4 assim, basta atender ao disposto
no artigo 452.' do c6digo civil.
Preceitua-se neste artigo que 6 permitido a todos
fazer minas ou popos em terrenos priblicos, municipais
ou paroquiais, em busca de aguas subterrineas, preeedendo licen~ada respeetiva autoridade administrativa ou municipal.

---
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O direito de pesguisar Qguas, que bsie artigo atria todos, nOo significa de modo algnm um direito
de gbzo das mesmas aguas, que, emquanto n8o forem
ixploradas, n5o podem estar no dominio piiblioo, nern
ao comum, nem considerar-se individualmente apro-

priadas. 0 direito de fazer minas ou p o ~ o s em
terrenos ptiblicos reprssenta apenas, como j6 notiw s , o direito de apropria~aodas hguas que por h s e
rneio forern exploradas. Ora, se essas Bguas estivessem, como no project0 a que nos estarnos referindo se
declara, no dominio p6bIic0, seriam inalienhveis e
imprescritiveis, nf o podendo conseqientemente ser
individualmente apropriadas.
As Qguas subterrheas dos terrenos ptiblicos s6
podem, pois, considerar-se publicas como partes
componentes ou acesscirias dos terrenos em que circulam. N%o podem, consideradas de per si, ter essa
natureza, vjsto que sobre elas n&o pode recair o direito
de gbzo. Este recai sdbre o terreno ptiblico e, quando
nele se considere abrangido o direito de explorar as
Bguas subterrbeas, uma vez exercido 6sse direito as
hguas exploradas ficarso constituindo urna cousa auGnoma, sendo object0 de direito consideradas de per si.
Quanto 5s iguas pluviais que cairem em terrenos
p~blicosou neles correrem abandonadas, Q expressivo
o artigo 453." e 5 rinico do ccidigo civil, em que se
declara que as iguas pluviais das torrentes e enxurros, que eorrem por terrenos, estradas ou ruas publicas, podem ser orupadas, na sua passagem, por
qualquer proprietirio confinante, na conformidade
dos regulamentos administrativos, e que Bste direito
pode ser prescrito nos terrnos do artigo 438."
Trata-se de Qguas para que o legislador, atendendo
ao seu caricter eventual, nso estabeleceu um regime

304

Capitdo I1

-Das

8 7." - Regime das @as

dguas phblicas

especial, declarando-as apropriadas pelo Estado ou
corporafles pliblicas e dando-lhes urn determinado
destino. Tais Bguas poc$m ser ocupadas em harmonia com OS regulamentos administrativos e o direito
de livre ocupag"a ss6 pode ser limitado por obras que,
nos termos do 5 unico do artigo 438.', signifiquem o
abanddno d b s e direito.
Em rela@o As Qguas de que trata o artigo a que
nos estamos referindo, preceitua-se no regulamento
(artigo 227.') de 19 de dezembro de 1892 que OS
donos dos prhdios marginais ou inferiores a barrancos,
torrentes ou enxurros de caudal descontinuo e cujo
leito e margens, no ponto onde se construir a obra,
sejam do dominio publico ou cornum, poderio construir barragens de terra, pedra ou a(;udes m6veis ou
autom6veis para utilizaq30 dessas Bguas, sob a fiscalizaeo das direcq6es das circunscriqaos hidriulicas,
contanto que dai n2o resulte perigo ou prejuizo aos
proprietarios vizinhos e embara~o ao trlnsito nos
caminhos ptiblicos, e que, se do aproveitamento
daquelas aguas, pelo modo indicado, resultarem OS
perjgos ou danos no mesmo artigo meucionados, OS
autores dessas obras ficariio sujeitos as disposiqijes
dos artigos 279." e 280.'
N3o se trata, como Q facil de verificar, de obras
em que se tenha em considera~iioo regime das aguas
e o seu conveniente aproveitamento. Atende-se unicamente aos perigos ou prejuizos que delas
resultar para OS proprietirios vizinhos e ao em araGo
ao trinsito nos caminhos publicos.
Isto basta para se ver que tais Qguas teem uma
natureza juridica diversa das correntes 1-60 navegaveis nem flutuaveis, n3o se considerando de per si no
dominio p6blico au comurn. E necessario se torna
atender ao regime para b t e estabelecido, para se
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determinar se podem ser aproveitadas e como as
6guas nele existentes. E' assim que no regulamento
de 19 de seternbro de 1900 se preceitua (artigo 60.")
que n3o poderi ser autorizada a pesquisa de iguas
sob o pavimento das vias pliblicas.

46. Natureza dos direitos de uso das aguas que esliio
no donainio pziblieo. Determinados OS direitos de uso
das Qguas que estso no dominio pliblico, vamos procurar determinar a natureza dksses direitos.
Este assunto nenhurna particularidade nos oferece
em matQria de Bguas. OS principios a aplicar siio os
que informam o regime do dominio publico, considerado em toda a sua complexidade.
Tendo demonstrado que a classifica~50das cousas
em priblicas, comuns e particulares 6 aplicivel is
aguas, que estas s i o susceptiveis de apropria~so,e
que esta pode dar-se individualmente e colectivamente, a natureza das rela@es juridicas que se estabelecem sdbre as Bguas que estso no dominio pitbiico,
entre as entidades a quem essas iguas pertencem e
OS individuos que delas se podem aproveitar, Q a
mesma que a das rela@es sbhre quaisquer outras
cousas do dominio publico. As particularidades que
h6 nos direitos sdbre as aguas d5o-se nos pr6prios
usos e no modo por que estes podem set exercidos.
Sendo assim, pode parecer que n3o deviamos
,ocupar-nos da natureza juridica dos usos das iguas
publicas, visto nso tratarmos da teoria geral do
dorninio pliblico, limitando-nos a aplicar esta teoria
i s aguas.
A verdade, porQm, e que a teoria do d o d n i o
p~iblico ainda n I o esta definitivarnente constitoida,
send0 notaveis as divergkncias que h i s6bra a natu-

reza dos direitos de uso dessas cousas. Nao podsmos, pois, aplicar apenas principios que n8o est&
assentes ;necessirio B discuti-10s.
Ao lado da teoria que defendernos de que a propriedade das cousas pliblicaa pertence ao Estado ou
as corporag'oes piiblicas, h i quem sustente que a
propriedade das cousas pliblicas pertence aos idividuos a quem e atribuido o direito de uso dessas
cousas. Presuposta a apropriag%o colectiva das cousas p6blicas pelo Estado ou corporag6es p6blicas, h5
quem veja, nos direitos de uso dessas cousas, j i limitagbes ao direito de propriedade, j i servid6ss constituidas s6bre Bste direito, ja meros poderes objectives.
Complicando mais o problema, surge, ao lado do
conceit0 da propriedade individual, a teoria de uma
propriedade ptiblica, cujos caracteres embalde se tern
procurado precisar.
0 facto que & tkcnica juridica compete explicar Q
Bste: h6 cousas destinadas para o uso publico; sbbre
essas cousas tern o Estado e as corporagijes publicas
poderes de administrap%, de tutela, de vipilgncia;
Bsses poderes teem por fim especiaimente regular o
seu uso, conservi-las em born estado, irnpedir que
sdbre essas cousas se realizem quaisquer obras ou
trabalhos que as danifiquem ou ohstem ao seu conveniente aproveitamento, sendo assim o uso das
cousas piiblicas, que b facultado por lei a todos ou
b pessoas que estao em determioadas condigGes,
regulado administratioamente.
Sendo 6ste o- facto, temos, para o explicar, de p6r
imediatamente de lado o direi!o de compropriedade
dos u tentes. Este direito, fundando-se no prciprio
destino que is cousas que estiio no dominio p6blico
B d a b pela lei, n5b representa de moda algurn nma

fmma de apropriag50 dessas cousas. As cousas
ptiblicas niio podem coniiderar-se como estando no
patrim6nio dos ind-ividuos que delas usam, n3o
havendo les8o do direito de propriedade quando sIo
Bibidos arbitrariamente dksse uso. Quem obsta a
hue urn individuo se utilize de urna eskrada para
ne'la transitar corn um carro, a que navegae num rio
oo dkle tire hgua, 1180 comete urn atentado contra a
prbpriedade, n8o ofende urn direito de cargcter patrirnonial. Por 6sses actos impede-se ou perturba-se o
elrercicio ou gdzo dos direitos irrdividuais de liberdade
ou de apropria~lo. Se, em vez de um individuo ser
inibido de tirar Qgua de urn rio, Ihe for tirada a bgua
que Ble ja houver extraido, cometer-se-hi o crime de
furto, visto que lhe serh subtraida uma cousa de qne
&lej i sa havia apropriado pela ocupa~so. Etnquanto
esta se nao der, h i apenas o direito de apropria~so,
e os atentados contra 6ste direito n5o representam a
subtracgso de cousa alheia, mas uma ofensa a urn
direito individual.
E bastara atender a que o direito de propriedade
B caracterizado pelo poder de dispor da cousa, daedo
a esta a aplicat$io que se julgar mais conveniente,
para que se veja que sbbre as cousas pliblicas n'ao
ha. em rela~iioaos cohtentes, o direito de propriedade. Eles podem utilizar-se das cousas que est%o
no dominio priblico em harmonia com OS respeetivos
regulamentos administrativos, mas nZo teem sdbre
essas cousas poderes alguns de disposigiio. E, logo
que essas cousas saiam do dominio publico, cessa
n2o s6 o direito de gbzo, mas deixa de exisfir, em
relagiio aos individuos que delas podiam usar, p a l qber poder sbbre essas cousas.
0 poder de livre disposigao sdbre as cousas que
ddaam de estar no dominio publico perknee !is
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entidades a quem competia a sua administra~gm.

E quando uma cousa apropriada ou produzida pelt,
Estado ou por uma corporaggo priblica B destmada
para o gdzo directo de todos, nso se afirmari por
parte do Estado ou da entidade a quem essa cousa
pertence o poder de livre disposigso sdbre essa cousa?
E bste poder n l o se afirmari tamb&m no moqenbo
em que as cousas que estiio no dominio phblico
saem dBsse dominio, considerando-se patrimoniais ?
A indisponibilidade das cousas publicas, a sua
inalienabiiidade e itoprescritibilidade dso-se emquanto essas cousas como tais SIO consideradas.
Estabelecem-se assim limitag~esquanto aos poderes
da administraeio tiblica ou dos corpos e corpora~oes
administrativas s6 re essas cousas. Essas limitagies
n I o existem, porbm, em relag8o ao poder legislativo,
que nso s6 pode declarar as cousas que estso no
dopinio phblico, mas pode converter em patrimoniais
as cousas que estiio ness'e dominio. E ningubm
podera dizer que, usando dkste direito, o poder
legislativo lesa um direito de propriedade dos que
usavam dessas cousas.
0 direito de propriedade existe no prciprio Estado
ou corpora~iioptiblica: e por Qse direito pode explicar-se, sem recorrermos ao nebuloso conceito da
propriedade pliblica, o regime que para a s cousas
p~blicasQ estabelecido.
Qoer se caracterize Bste regime fundamentalmente
por urn interesse administrativo de que resulte o
direito de gbzo das cousas que Ble abrange ou a sua
aplicaNo para urn servi~ophblico, quer se veja no
dominio phblico apenas o direilo de gbzo. consistindo
neste gbzo o interesse administrativo a que o dominio
public0 Q destinado, sbbre as cousas que estiio nesse
dominio, e emquanto Bste subsistir, deixam de existir
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SIOfacultados sbbre as cousas que estiio no

patrim6nio das pessoas colectivas on singular&.
- E neste sentido que se pode dizer que h i sbbre as
.eousas que est5o no dominio phblico limitac6es ao
gireito de propriedade. Essas limita@ies s3o estabe-lecidas, porem, pelos prdprios representantes das
pessoas colectivas a quem essas cousas pertencern, e,
se 6 certo que pelo regime que para essas cousas se
estabelece estas entram nos dominios do direito
piblico, ngo o Q menos que o conceito do direito de
propriedade n2o 6 incompativel corn Bsse regime.
Estabelecido tal regime, deixargo apenas de se apli.car a s normas de direito privado relativas & livre
disposi~iio das cousas a Ble sujeitas, sempre que
essa aplicaq50 seja incompativel corn os usos a que
s2o destinadas. Quando n%o haja esta incompatibilidade, o E ~ t a d oou a s corpora@es a quem pertence a
administraglo das cousas ptiblicas podergo utilizar-se
delas como se foram patrimoniais ou constituissem
propriedade particular.

-

Delineadas assim as rela~oesque ha entre o Estado
ou corporagoes ptiblicas e as cousas que estso no
dominio phblico, afigura-se nos relativamente ficil
determinar a natureza do direito de gbzo dessas
cousas.
Corno vimos em relaeiio i s iguas, OS ,usos das
cousas ptiblicas podem ser gerais ou ordinkios,
especiais e excepcionais. Procurando determinar a
aatureza dbsses usos, referir-nos-hemos em primeiro
kugar aos usos ordinirios.
Estes usos derivam do pr6prio destino que i s consas publicas B dado, podendo ser exercidos livremente
m eonforrnidade corn os regulamentos administl.advos.
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a estes usos que se referaespecialmente o adigo
380,", quando diz: adas qiais Q licito a todos indiwjdual ou colectivamente utilizar-se com as restri$-ij&
impostas pela lei ou pelos regulamentos administrae
tivosa.
Estes poderes de uso s5o facultados a todos os
individuos, em principio, quer sejam nacionais quer
estranjeiros. E, se nso se nos afigura ficil determinar
o que o legislador quis significar pelas palavras a e licito a todos colectiwamente utilizar-ser, quando
se n5o refiram estas palavras, como parece deverem
referir-se, aos direitos que is pessoas colectivas s2o
atribuidos como se fossem pessoas singulares (c6digo
civil, artigos 3.", 32.", 3 4 . 9 37.O), o aproveitamento
au uso individual dessas cousas nso pode deixar de
considerar-se como um poder facultado pela pr6 ria
lei em rela@o i s cousas que estiio no dominio p6b ~co.
Trata-se de um poder legal, e ngo de um direito
subjective, quando a esta expressso se ligue a significagso de um direito adquirido em virtude de um
facto, juridic0 pelo qual se constitua urna situagiio
subjeetiva. 0 direito de uso recai sabre as cousas
ptiblicas, em virtude do prciprio destino que a estas
cousas B dado. E' por kste destino e niio prcipriamente pelo direilo de uso que se limitam os direitos
que o Estado ou as'corpora@es puhlicas a quem as
cousas pliblicas pertencem teem sdbre estas. 0 direito
de uso n8o presupiie um facto a d q ~ i s i t i ~ onem
, Q
condicionado, em principio, pot qualquer facto juridico. Resulta directamente da lei.
Nao pode, pois, dizer-se que OS direitos de uso das
cousas pliblicas sejam direitos reais ou pessoais
constituidos sdbre as cousas pliblicas, que representern limitaqiies ao direito de propriedade dessas cousas ou servidiies nelas constituidas.

I!

Entre as cousas que estao no dominio pliblieo e as
se acham individualmente apropriadas podem
estabelecer-se relag~esque se explicam pela teoria
.dos direitos reais e que subsistem mesmo depois qne
as cousas que estavam no dominio pliblico deixam de
estar nesse dominio. Neo teem kste caricter, porem,
os usos das cousas pdblicas, consideradas como tais.
.Estes usos representam sernpre um direito individual, que, conf~rmeo modo por que 6 exercido e o
seu fim, pode ser o direito de liberdade ou o direito
de apropriaqgo. Corresponde ao direito de liberdade
a faculdade de se utilizar das estradas e caminhoa,
de navegar nas correntes navegiveis e flutuiveis;
corresponde ao direito de apropriagIo o direito d e
desviar as bguas de uma corrente ou de tirar a Bgua
de uma Fonte phhlica.
Estes direitos exercem-se sobre as cousas pliblicas,
n l o representando uma relaq50 de caracter patrimonial, mas uma manifestaqZo do pr6prio direito de
personalidade. S ~ Ona, linguagem do nosso c6digo
civil, direitos originirios, ou resultantes da pr6pria
natureza do homem, e que a lei civil reconheoe e
protege como fonte e origem de todos OS direitos
(artigo 359.').

hue

Ha usos das cousas p6blicas para OS quais s e torna
necessiria autorizaqIo ou licenga das entidades a
quem essas cousas pertencem. Assim, em relacso
B pesquisa das iguas ,ern terrenos pliblicos, munieipais ou de freguesia, o artigo 452.", declarando que
6 permitido a todos fazer minas ou p o ~ o snesses
terrenos, exige previa licenea d a autoridade administrativa ou municipal.
Serb facultativa esta licenpa, podendo assim ser
recusada livremente, ou haverb o direito de pesquisa
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dzs tguas subterrineas em terrenos publicos, s6
podendo negar-se portanto, por parte das entidades
a quem Qses terrenos pertencem, o exercicio dbsse
direito quando seja contririo ao interesse publico?
Tem havido dhvidas na nossa jurisprudbneia a bste
respeito.
No direilo anterior ao c6digo civil era permitido
ocupar par meio de minas ou valas as Aguas subterrineas de terrenos ptiblicos, nlo se tornando
necessaria licenpa das entidades a quem competia a
administra~sodbsses terrenos '.
No projecto primitivo do c6digo civil reconhecia-se
expressamente bsse direito no artigo 478." mas o
seu exercicio ficava dependente de prhvia licenqa da
respectiva autoridade administrativa, declarando-se
no $' 6nico do mesmo artigo : aEsta licenca s6 poderi
ser recusada, tornando-se a explorapso prejudicial aas
interesses publicos ou municipaisn.
E' evidente qque nesta disposipso se restringia a
lil~erdade da administraqao phblica, declarando-se
expressamente quais OS moaivos em que se podia
fundar a recusa da licenga. Esta tinha por fim veri6c2r se havia prejuizo p~iblico na exploraq50 das
aguas subterrheas, podendo estabelecer-se quaisquer
condipbes preventivas dksse prejuizo. A licen~an%o
era, pois, segundo o projecto primitivo um act0 discricionario da administraqao priblica; n i p representava para esta um direito facultative. Este direito
era atribuido a quem pedia a licenqa, pois se dizia
- t! permitido a todos, e n i o podia deixar de considerar-se uma ofensa dkste direito a recusa de licenca
que n5o tivesse por fundamento o interesse ptiblico.
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A recusa devia conse@entemente ser motivada e
da recusa da licenqa podia haver recurso, visto quej
se nlo o houvesse, a administrag50 p&lica -6caria
tendo urn poder discricion8rio. N3o se tratava de
urn acto de autoridade em que a administrae20
publica, apreciando soberanamente o interesse pdblic~,
pudesse tomar a delibera~ioque julgasse mais conveniente ou oportuna; o interesse ptiblico tinha de ser
apreciado apenas em relac30 ao exercicio de urn
direito, o direito de apropr~agaodas iguas subterrC
neas em terrenos pilbllcos, cujo contelido a lei limitou
por b s e interesse.
E B cibvio que nesie caso, como nos casos em que
a lei estabelece como limites ao exercicio dos direitos
individuais a ordem p6blica e OS bons costumes, corn
pete aos tribunais verificar se h i ofensa do interesse
public0 no exercicio d b s e direito.
A comissIo revisora suprimiu o

5

6nico do artigo

478.' do projecto primitivo, nLo se dizendo nas Ac6as

qual o rnoiivo dessa supress50 '. Julgi-10-ia desnecessirio? Ou pretenderia tornar discribionario o
poder .da administrag50 p6blica pelo que respeita
B concessgo ou recusa das licenqas para a abertura
de minas ou p o ~ o sem terrenos p~iblicos?
0 dr. Dias Ferreira pronunciou-se abertamente no
primeiro senlido, dlzendo: ~ E s t licenqa,
a
como expressamente determinava o projecto primitivo no artigo
correspondente (478."),s6 pode ser recusada, tarnando-se prejudicial aos interesses publicos ou municipais. A cotniss50 rerisora eliminou aqueia disposi@o
provavelmente por julg8-la desnecessaria, e niio porque nlo reconhecesse a verdade da sua doutr~nau.

-- 7."

E na 2.9dig80, afirmando que a eliminou par desnecessiria, acrescenta: uEst.i sujeita as d i s p o s i g s
d a lei administrativa a abertura de minas em terrenos
plibticos, ou OS bens sejam do Estado, ou dos distritos,
ou dos concelbos, ou das par6qu1as ; mas 6 da competBncia do poder judicial a apreciaggo dos prejuizos
~ a u s a d o s corn a exploragiio, ainda autorizada, de
iguas em terrenos do Estado, ou das corporae5es de
existbncia necesdrian '.
A Revista de legislacio e de jurisprud&cia susteatou, quanto B recusa d a licenga, a rnesma doutrina,
dizendo : crDBste arligo (452." conclui-se que, nIo
havendo direitos adquiridos por um terceiro a minas
ou p o ~ o sem terreno municipal, e nso havendo prejuizo n a coneessiio de licenea para a abertura
destas minas ou pogos, n5o deve a cgmara rocusar
tais licencas a quem a s solicitar. Pode &ste corpo
administrativo exigir todas as cautelas e seguraneas
necessirias ao interesse p6blico; rnas o que n&o
pode B recusar sem motivo justificado a autorizapBo
que Ihe foi pedida, quando ela nSo ofenda direitos
de terceiro. . .
((Desde que a lei confere um direito, hA de haver
necessiriamente recurso para OS ~ribunaisdo contencioso administrativo de qualquer' deliberagiio das
c ~ i a r a sou das juntas gerais, que ofenda o mesmo
direiton '.
E apreciando a mesma mathria, mas sob outro
ponto de vista, tnostrou-se a mesma &vista inclinada a erer que a comissso revisora eliminasse o

? W;So adail pwtugt& a ~ t a d o1.', volume, l.' edi@o,pigina 431,
e 2.' edipio, pigifla 320.
Volume 19., 1LD 942, p & h ~S.
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$.hnico artigo 478.Odo projecto primitiva por desnew s S r i o '.
Doutrina contriria sustentou o douto publicists
b a q u i m Ant6nio Perdigso, o ual, fundando-se n a
diminapiio do referido 5 linico, iz: uResulta dai que
a concess50 ou recusa das licengas pedidas p a r a a
abertura de minas ou pogos nos terrenos phblicos,
filunicipais ou paroquiais, Q utn acto facultativo que a
lei enlregou, sern reserva, ao crit6rio e discrigiio das
autoridades competentes e cuja pratica significa, para
e h , o exercicio de urn direito e niio o curnprimento
de um devern. E, apreciaodo a s razoes em que o
dr. Dias Ferreira se fundava para sustentar doutrina
cootraria, diz que ((a consideragiio em que o legislador teve OS interesses da agricultura n5o pode autorizar-nos a 11-andormar em obrigacilo exigivei da
administra~iioo que o mesma legislador Ihe atribuiu
como faeuldade, confiando na sua discrip8ou, e que,
upava que o act0 da comiss3o revisora pudesse ser
explicado como o julgamento da desnecessidade de
consignar expressamente na lei a disposigso por ela
eliminada, era misler que a sua doutrina, ou ja
estivesse consignada em lei anterior, ou se derivasse
Ibgicamente dos principios gerais de direito, ou se
achasse ilnplicila na disposigso qus a subsrituiu, e
nada disso se verifica,,. E conclui afirmando aque a
administra~20tern pleno dire~tode conceder ou recusar as licengas, que lhe forem pedidas para a explorag50 de iiguas subterrineas, e de dderminar-se qas
suas resolugaes por quaisquer motivos derivados da
oportunidade da concess?io ou da capacidade do impetrante, independentemente de ser inofensiva aos inte-

1
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resses pliblicos a concessio solicitada, e que OS
impetranles a quem esla for recusada n3o podem
recorrer contenciosamente dQse acto por n&o poder
invocar-se contra Ble, nem direito ofendido, nem lei
iolada, nern incompetbncia ou excess0 de podern '.

d e obras que modifiquem as margens ou o leito,
atribui aos propriet6rios marginais o direito de derivarem essas Bguas, tornando-se apenas necessiria a
licen~a para o exercicio dbse direito, e tendo-se por
essa licenca em vista sal~aguardarOS interesses da
navega@o ou flutuapio.
A fbrmula do artigo citado (poderso extrair e
empregarn corresponde a express30 do artigo 380."
do r6digo civil relativa ao uso das cousas pdblicas
n B licit0 utilizar-sea, recanhecendo-se nelas urn poder
ou faculdade, que tem de ser exercido corn as restri~ 6 e impostas
s
por lei ou pelos regulamentos administrativos, como neste artigo se declara, sendo uma
dessas restri~aesa necessidade de licenca prkvia, nos
casos em que esta 6 exigida pela lei ou pelos regulamentos.
Tratando-se de um direito e tornando-se a licenca
necessiria apenas para o seu exercicio, afigura-se nos
que se impae 16gicamente a ila@o de que a administragso p6blica niio tern alribuipaes discricionirias
pelo que respeita & concess80 dessa licensa. Se as
tivesse, n3o se trataria de uma condic8o necessiria
para o exercicio de urn dlreito, mas da atribuipso
do pr6prio direito.
A faculdade ou direito que a lei concede de w a r
da cousa pliblica, substituir-se ia a faculdade ou o
direito da administrag30 piiblica- de conceder 6sse
uso, visto que essa adrninistra~~o
u&o se limitaria
a verificar as c o n d i ~ ~ edes qae a lei faz depender o
exercicio do direito, podendo autorizar livremente ou
nao bsse uso. E n&o haveria entso o prineipio da
igualdade, que domina o uso ordinario ou geral das
cousas que estso no dominio pliblico; Bsse uso n'ao
corresponderia a urn direito individual ou poder atribuido directamente pela lei. Seria apenas um in@
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Emirindo o nosso parecer s6bre esta importante
matbria, comegaremos or notar que n'lo se compreende apenas nela o ~reitode explorac50 de & p a s
subterrsneas, mas o exercicio de quaisquer outros
direitos que a lei atribua sdbre as cousas que estso
no dominio piiblico, quando para Bsse exercicio seja
necessaria prhvia licenpa da administra~zopiibllca ou
das entidades a quern perience a administra~aodksse
dominio e essa licenca tenha apenas por fim veri6car
s e tal exercicio e contsGio ao interesse phblico.
Trata-se, neste caso, de urn direito individual, isto Q,
de urn poder que B directamente atribuido pela lei,
representando a licenga uma condipgo necessaria para
Q seu exercicio, mas n"a envolvendo de rnodo algum
a concess50 ou atribuitzo do direito, que deriva imediatamente da lei e n5o da licenpa.
Assim, quando o regulamento de 19 de dezembro
de 1898 declara (ariigo 216."
1.') que OS proprietarios rnarginais das correntes navegaveis e flutuG
veis poderso irrigar OS seus prQdios derivando as
Qguas dessas correntes, corn llcenea concedida pelo
director da respectiva circunscricao hidraulica, s e
para a derioa@o dessas iguas n%o houver de exemtar-se quatquer obra que altere as margens ou leito,
ou do Govdrno, se houver de recorrer-se a constru~ao
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resse que poderia legitimar uma pretensso, ficando
dependente de concessiio a satisfa~50dd&sseinteresse.
Posta a quest50 nestes termos, e declarando-se no
arligo 452." fib permitido a todos fazer minas ou
p o ~ o snos terrenos pliblicos em busca de iguas subterrgneas~,pareee-nos qoe podemos concluir que s6
pode recusar-se o.exercicio desse direito quando seja
contririo ao intefesse publieo, e que a s entidades a
y e r n compete a concessao da licenca n l o apreciam
sobcranamente Bsse interesse, podendo recorrer-se da
sua delibera~so.
Doutrina contraria envolveria a negaC5o do prciprio
direito que pelo artigo citado 8 atribuido a todos.
Consideramos, pois, como doutrina mais aceitivel
a que afirma que esta s~ljeitaa recurso a recusa de
l i c e n ~ ado uso de uma cousa phblica, sempre que a
lei reconhe~a6sse direito de uso e apenas exija a
licenca como mera condig50 para o exercicio desse
direito.
Quando se trate d e usos especiais ou excepcionais
das cousas publicas, ou de usos que estejam dependentes de concessso, n8o pode seguir-se a mesma
doutrina. Neste caso, nao ha um direito de uso que
seja reconhecido pela pr6pria lei. Esta autoriza a
administra~so publica a conceder Bsse direilo, e,
sempre que por lei n8o sejam impostas restri~iiesB
rnesma administrac%o, entende-se que esta pode
proceder discricioniriamente nessa concessso, n l o
sendo portanto susceptivel de recurso, em principio,
a recnsa da concessiio.
Assim, quando a lei faculta a concessiio de Bguas
publicas para a irrigab%o, fbrea motriz ou abastecirnento d e povoa(;ties, niio recor~heceo direito de uso
dessar; &pas, n l o ailtorim directawente W am,
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rnas apenas a sua concessso. A fcirmula do arligo 5."
do decrelo de 4 de dezembro de 1892 apodera ser
permitido o emprBgo do excedente de i g u a para usos
gerais, industriais, agricolas ou d e irrigagiio,,, e a
Mrmula do artigo 1." do decreto de 27 de maio
de 1911 ua energia das correntes de Bgua pode ser
object0 de concessao feita em nome do Estado no
interesse dos ser~ieos phblicos ou da industriaa,
significam que o poder ou faculdade de conceder
Bsses usos das Bguas pertence B administragiio
p6blica. N l o se trala, como e cibvio, em rela$io as
pessoas singulares ou colectivas a quem pode ser
feita a concessHo, do exercicio de um direito individual; h i neste caso urn mero interesse, cuja satisfa~so
lei torna deptndente de urn acto administralivo,
Este nso representa uma condi~iionecessiria para o
exercicio de um direito atribuido por lei: o direito
deriva da prcipria concessHo.
A doutrina que acabamos de expor parece estar
de harmonia com a ensinada por alguns publicistas
que, para resolverem a questso se a administra@o
pode conceder ou recusar arbitrariameote a uso de
urna cousa phblica, distinguem entre OS pedidos que
teem por fim exercer urn direito individual sujeito a
auloriza~lo,011, por outras palavras, efeituar urna
utilizagiio individual do dominio priblico, e os pedidos
cujo ohjecto 6 uma ocupaeao temporaria dkste dominio em proveito individual, ou um uso especial ou
exceptional, e afirmam que, neste caso, h6 o exercicio
do direito de ~ropriedadepor parte da adminislragao,
tendo esta a liberdade de aprecia~aoque o diroito de
propriedade comporta. A esta liberdade estabelecem,
em principio e como limite unico, OS fins ou interesses
a qae o dorninio pilblico e destinado, fins ou interessks pne de.~-&m
dtsigir a adm~nistrag%oq&&liea .ty
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todos os seus actos. sendo por isso admissive1 contra
a recusa o recurso fundado no desrio do poder '.
Sendo disciicionlia a administraeao publica na
autorizac;Zo ou concessBo de um uso especial ou
excepcional do dominio publico e derivando o direito
a &sse uso da prdpria autorizaqio ou concess"a,
segue-se que, para se determinar a natureza juridica dos usos das cousas p6blicas quando Bsses
usos sejam especiais ou excepcionzis, necessario se
torna ter em vista a natureza do acto administratiro
de que a lei torna dependentes Bsses usos e os efeiios
quq, em harmonia com a mesma lei, dele derivam.
E assirn que a concess50 ddsse uso pode ter caracter precirio on resnltar dessa concess5o urn direito
subjectivo.
0 qne de urn mod0 geral se nos afigura que se
pode afirmar a Bste respeito B que em todos os casos
em que a lei nSo reconhece um direito de uso s6bre
as cousas publicas, rnas apenas faculta a concess50
ddsse uso, nso se trata do g6zo de urn direito individual, rnas de um direito. que deriva da pr6pria concess50, e que, sempre que a lei n2o determine corn
maior ou menor precis50 as condigijes em qae a
concess5o pode ser feila, ha a Bsse respeite poderes
discricionarios por parte da administraq30 publica.
Uma vez feita a concess30, OS poderes de a revogar
podem ser rnais on menos restritos, podendo a lei
determinar os casos em que, no caso de revogaq50,
ha o direito de indemnizagao e aqueles em que Bste
direito nio existe. E assim que, como jS vimos, as
concessaes de uso das aguas navegaveis ou flututiveis
Veja-se Hauriou, Pr6& de &ooit admi~&tradifst de d d poloit&
gm%,7.- a++, 733 e aegg.
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n5o d5o direito a indemnizaq50 alguma, quando a
falta ou diminuiqao da agua seja devida a qualquer
obra que se faea ou alteraqiio que se dB no regime
das correntes que tenham por fim OS interesses da
navegag20 ou flutuagio.

4 7 . Jurisdi@o e cornpet~nciaem naatdria de 3 u a s
publicas. Sendo as cousas que estao no do&inio
piiblico propriedade .do Estado ou dau corporaqaes
publicas, uma das conseqhbncias que derivam do
direito de propriedade e que, por sua vez, confirms a
existkncia do mesmo direito, 6 que OS conflitos que
surgirem ackrca da delimitaq50 do dominio publico e
da determina~aodas entidades a quem dste dominio
pertence sso da compet&nciado poder judicial.
Pela deiimitagzo do dorninio publico, determinamse todas as dependbncias dBsse dominio, separando-as
da propriedade privada ou patrimonial, representando
assim essa delimitagBo urna quest30 de propriedade
ou de posse, sempre que nesse dominio seja englobada
propriedade privada uu que esta se estenda s6bre o
dorninio publico. Contra o Estado ou respectiva corporaqlao publica no prirneiro caso e, no segundo, por
estes contra OS particulares, t e r i de ser proposta
perante o poder judicial a competente acqio de reivindicagao on de posse, visto que nas questaes sgbre
titulos de propriedade ou de posse 6 b i c a a competbncia do poder judicial, nao podendo ser julgadas
essas quest6es no contencioso administrativo, principal ou incidentemente (c6digo administrativo de 4 de
maio de 4896, artigo 326.')).
Pelos ~ o d e r e sque a administra~iiopliblica sejam
atribuidos quanto B classifica~iioe demarcagiio das
cousas que estio no dominio publico, pode essa

certos fins, e auferir delas as utilidades que sejam
cornpativeis com bsse destino, o que representa
fundamentalmente uma questso de propriedade,
E assim que, discutindo-se se uma determinada fonte
6 do Estado, do municipio ou da freguesia, compete
ao poder judicial e n30 ao contencioso adrninistrativo
dirimir essa questiio. Ao poder judicial compete
decidir se, em face do direito vigente, urna determinada corrente 6 publica ou comum e, sendo comurn,
se pertence ao Estado ou & respectiva autarquia local.
A ~ O ~ U de
@O
qualquer conflito que a bste respeito
se levante envolve niio s6 a determina~iodo sujeito
a quem pertencem os poderes de regulamentaggo e
de administragao s6hre essas fontes ou correntes, mas
ainda poderes de disposig3o. quer par outro destino
que se db as respectivas iguas, quer pela alienagao
das bglnas sobejas, quer pela apropriagiio de utilidades que n%o sejam do gGzo comum, tratando-se evidenternenie de urna quest30 de propriedade.
Delimitado o dominio publico e determinado o
sujeito dbsse dominio, a bste pertencera exclusivamenle, pelos orgaos competentes, nlao s5 regular o
mod0 por que devem ser exercidos OS direitos de uso
dbsse dominio, mas resolver quaisquer conflitos que a
bsse respeito se levantem, sempre que 'se trate de
interesses gerais e r15o do gbzo de um direito individual dentro dos limites fix?dos pela lei e pelos regulamentos administrativos. E assim que no artigo 431 ."
2."do c6dlgo civil se preeeitua que OS conflltos, que
se levantarem entre os interesses gerais da navegagio
ou da fluiuaeiio e OS interesses da agricultura e da
industria, ser5o pesolvidos administrativamente.
A competbncia administrat~va,a que Qste artigo se
rerere, pode ser g~aciosa,pertencendo a entidade a

cuja saperintendbncia estejam sujeitas as Bguas de
que se trata, ou conteneiosa, sendo da competbncia
dos tribunais administrativos '.
Trata-se de conflitos que se levarrtem entre dnreresses gerais, e, portanto, quer do mod0 por que esses
interesses se acham administrativamente regulamentados, quer de obras ou actos adrninissrativos por
que se db qualquer alteragso no regime das bguas,
ofendendo-se os interesses gerais da navegagso 'ou
flutuagso ou OS da agricultura e da indlistria.
Dado o conflito e tendo de ser resolvido graciosamente, aos interesses da agricultura e da ind6stria
teen de ser preferidos, em harmonia corn o disposto
no 5 1." do artigo 4.31.",os interesses da navegagso
ou flutuagso. Quando ao conflito seja dada graciosamente solu~iioque contrarie esta disposi@o de lei,
efeituando-se, por exemplo, uma obra num rio navegavel ou flutuivel, cam prejuizo da navegae"aa ou da
flutuag50, para a derivagso de aguas concedidas para
a irrigaggo ou para fins industriais, haveri ofensa de
lei, e, neste caso, podera reclamar-se para o contencioso adrninistrativo. E' o que resulta do disposto nos
artigos 3 2 5 . 9 . " L0 e 2 . q o c6digo adrninistrativo
de 4 de maio de 1896 e na lei de 9 de setembro
de 1908, artigo 89:" tres.
Em qualquer dos casos, trata-se de competbncia
administrativa, nio tendo havido ofensa de direitos
individuais ou do exercicio de direitos civis, mas violac80 de urna lei ou regulamento em que se determina
o mod0 por que devem efectivar-se os interesses gerais
relatives ao gbzo de cousas que sstgo no dominio
publico .
1 0 dr. Dias Ferreira, anotando o artigo 431.", diz : *AS ques@ee
entre OS interesses agrkios ou industriais, e OS interesses da flutna@
ou naveg*o, oa por ser prejudioada corn o aproveitamento das @as a
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Sempre que se trate, porbm, nIo da ofensa de
interesses ou de direitos que, fundando-se nas leis e
regulamentos administrativos, sejam considerados de
urn mod0 geral, mas da ofensa de um direito individual ou de urn direito adquirido, tendo havido ou n8o
danos, o reconhecimento do direito e a indemnizaciio
dbstes danos nIo poderi ser decidida pelo contencioso
administrativo.
Trata-se neste caso de direitos privados, niio h i
interesses colectivos mas individuais, e, para resolver
as questi3es relativas a direitos privados n8o teem
competencia os tribunais do eontencioso administrativo.
No cddigo administrativo de 17 de julbo de 1886
determinava-se expressamente que nlo B permitido
ao tribunal administrativo julgar, principal ou incidenbemente. cinestijes sdbre titulos de propriedade ou
passagem dos baroos e dos objectos flutuantes, ou por outro qudquer
motivo, como representam litigios entre interesses gerais e lnteresses
partiozdares, s8o da compet6uc1ada administraqb graciosa, e hoje resolvidas pelas circunscrip6es hidrituhcas, a quem perteucem todas as
atribuffles que as leis adrninlstrativas conferiam aos agentes da admiuistm@o em magria de @as, decreto de 1 de dezembro de 1892,
&go 45."~ Co'digo oCJ pordugt~L a m t a h , tom0 l.", 2.' edipio,
pitgina 299.
Na compettncia que pelo decreto citado de 1 de dezembro 6 dada
aos chefes das dlvid3es bihidrriulicas (decreto n.O 3519, de 5 de novembro
de 1917, que ~eorganizouOS servlqos fluvlais e maribmos e de hidriulica
agrioola) d o entra a solupb dos conflitos que se de'em entre OS intereses gerals da navega* oa f l u t u w e OS da agricultura ou indhstria
Nos precisos termos do n.' 1 " do artigo 45." ddste decreto, as atribuiq8es que pertencem a esses chefes sio : <As que pelo Cod]@ admmistrativo competem m d~versosageutes da administra~iiopara OS efeifos
do mficrrarnazto, consevvqo e polieia dos lagos, lagoas, valas, canais,
esteiros, nos e mais correntes de agua de uso p6blico OR comum. suas
margeus, ifveos ou leitos, ua coaform~dadedos prece~tosdos artlgos 380."
e 381 *, e mals d1sposip5es do oddlgo civil, dBste decreto e do regulamento respectlvon.
Na soluqio ddos oouflitos qae, em virtude das providhcias adoptadas.,
se dBem, Ceem de observar-se as normas gerais da legmlaqiio administrativa, e Q a estas normas que o cddigo civil se refere quando diz que
&sea confl~toss e h resolv~dosadministrativamente.

de posse, ou outras quaisquer relativas ao exercicio
de direitos civis, e o rnesrno alcance se deve atribuir
i disposi~iioconsignada no artigo 3-26." do c6digo
de 1896, apesar de bste se referir apenas a validade
de contratos ou de direetos civis deles ernergentes '.
A competbncia dos tribunais administrativos B
especial, nlo: abrangendo, salva disposigiio expressa,
as: questaes sbbre d~reitose obrigaqties que, nos termos do artigo 3.Vo c6digo civil, respeitam as relaeoes
dos cidad8os entre si corno meros particulares, ou i s
relaqfies'entre o Estado e os cidadsos em quest6es
de propriedade ou de direitos rneramente individuais.
Quando haja, pois, ofensa dbstes direitos, tern de
recorrer-se ao poder judicial, iinico eompetente, em
principio, para verifiear se houve ou n5o a violap30
do direito e, no caso afirmativo, determinar a restitui@o ou a devida indemnizaq80.
Sempre que por qualquer acro administrativo ou
obra realizada em iguas publicas sejam ofendidos
direitos civis, embora possa pedir-se ou reclamar-se
adrninistrativamente a anulapBo daqueles actos ou
que se desmanche a obra, quando bsse pedido ou
reclamapao nio seja atendido tera de recorrer-se ao
poder judicial, para que ordene que o acto seja anulad0 ou a obra demolida.
Assim, tendo sido concedida licenpa para minar
nurn terreno publico em que h5 direito adquirido i s
iguas por mina aberta anteriormente, pode o proprietario desta mina, cujo direito seja lesado, recorrer
ara o poder judicial, se, tendo reclamado contra a
ecenga, o l o [or atendido. Trata-se de oma hgua qoe,
nascendo em terreno plibiico, estb individualrnente
1 Veja-se a Revi.s{a cde legish@ e dejkprerd6nda, volume
n."' 1410-1412, piginas 369, 387 e 401.
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a~ropriada,e a pesquisa de iguas no mesmo terreno
ofendera Bste direito se, em virtude dessa pesquisa,
o seu titular for privado da igua que legitimarnente
adquiriu.
E julgamos que tarnbbrn poderi recorrer para o
poder judicial o individuo a quem seja arbitrariamente recusada licenca para pesquisa de iguas ern
terreno publico. Trata-se, oomo ja vimos, do gdzo
de urn direito que 6 facultado pela lei a todos, nao
podendo ser recusado o exercicio dbsse direito seniio
no caso em que o interesse p6blico o exija. Esse
direito tern por contelido urn interesse particular,
sendo urn dos direitos puramente indiriduais a que
se refere o artigo 3." do c6digo civil.
No exercicio dbstes direitos h i para todas as pessoas, quer singulares, quer colectivas, o principio da
igualdade, e, sempre que Bsses direitos sejam ofendidos, ode, intentando-se a cowpetente ac@o perante
OS tri unais ordinirios, obter-se o seu reconbecimento
e a devida indemnizag50.
Nos casos em que, pelas obras que se efeituem nas
kguas publicas, sejam lesados OS proprietkrios marginais, estes podergo recorrer ao poder judicial para
que, verificada a les60, sejam indemnieados dos
danos causados.

policia correccional OS que transgredirem OS preceitos
do mesmo decreto e do regulamento que dele faz
parte, pagando as multas impostas e ficando mais
OS transgressores obrigados a reparar h sua custa
OS danos causados, e a pagar as despesas.a que
derem causa, tudo sem prejuizo da responsabilidade
civil e criminal, em que segundo as leis tenham
incorrido.

3'28
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Ao poder judicial compete tambbm, sernpre que
se pratique algum act0 por que se ofendam ou violem
as leis e regulamentos relatives i s aguas publicas,
aplicar as penas que para essas transgress6es hajam.
sido corninadas nas mesmas leis ou regulamentos e,
quando haja responsabilidade civil e criminal, tornar
efectiva esta responsabilidade. E' gste o rincipio
forwulado no decreto de 1 de dezembro de 892 em
que se preceitua (artigo 24.") que ser^aojulgados em
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48. Enumera~Godas ciguas comuns; seu carcicter.
As aguas eomuns estso enumeradas no n." 2." do
artigo 381.' do e6digo civil e no deereto de 4 de
dezembro de 4892, artigo 2.", sendo esta enumeraqiio
exernplifieativa.
Como aguas eomuns devem ser eonsideradas todas
aquelas em que se dkem OS requisitos necessaries
para que, em harmonia corn a definig80 formulada
no artigo 381." do c6digo civil, se possam ineluir na
eategoria das eousas eomuns. As palavras dBste
artigo - pertencem a esta categoria - mostram-nos
iniludivelmente o earicter exemplifieativo da enumeragso das eousas eomuns que nele se faz, e o autor
do deereto de 1 de dezembr6, substituindo essas palavras por - s8o comuns, nso teve a in tenqso de espeeifiear taxativamente as aguas que assirn deviam ser
consideradas.
Nesta espeeifieaq'io tiveram-se em vista OS earacteres que As eousas eomuns se atribuem no artigo 384."
do e6digo civil, devendo eonsiderar.-se subordinadas
ao regime para elas estabeleeido quaisquer aguas em
que se verifiquem Bsses earaeteres. Todas as correntes, fontes ou depbsitos, naturais ou artifieiais, que
n ? n nctnism i n r l ; v i r l t ~ s l m ~ nsnrnnrisrlnc
t~
P dnc n ~ i s i c
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s6 seja permitido lirar prorreito: guardados os regulamentos administrativos, aos individuos compreend~dos
em certa circunscripgo administrativa, ou que fazem
parte de certa corporap50 phblica, devem ser considerados comuns.
E' indiferante, para bste efeito, que essas iguas
estejam apropriadas pelo Estado ou pelas autarquias
locais. Do mesmo mod0 que em rela~5oas cousas
pdblicas, o cbdigo civil n50 atendeu, na definip50 das
cousas comuns, B entidade a quem pertence a propriedade dessas cousas e a sua administragtio, tendo
apenas em vista quem delas se pode aproveitar.
Declara-se que as cousas comuns 1150 estso individualmente apropriadas e, presupondo-se assim a sua
apropriapIo colectiva, n80 se determina por quem
estiio apropriadas, tendo de atender-se, para esta
delermiaag80, ao regime que para essas cousas se
estabeleceu.
Este regime 8 da mesma natureza juridica que o
das cousas publicas.
Insusceptiveis de apropriaglo individual, tendo por
destino o seu g6zo directo pelos habitantes duma
determinada circunscripiio territorial ou pelos membros duma corporapso phblica, as cousas comuns
slo, emquanto conservarem Qse destino, inalienaveis
e imprescritiveis, ou, considerando-se especialmente
em rela~50aos poderes que por parte das entidades
a quem pertencem podem s6bre elas ser exercidos,
indisponiveis.
Tendo a mesma natureza juridica as cousas ptiblicas e as comuns, numa tkcnica juridica rigorosa
parece que deveria admitir-se, ao lad0 do dominio do
Estado, um dominio distrital, municipal e paroquial,
e, considerando-se o g6zo publico em relagIo a cada

urn dksses agregados, dividir-se o dominio public0 em
dominio phblico do Estado, distrital, municipal ou
aroquial. Nesta orientapso foi elaborado, seguindo
!egislafles e tratadistas estranjeiros, o project0 sdbre
o aproveitamento das Qguas que B chnara dos deputados apresentou o sr. Ferreira da Silva em 19 de
abril de 1917, em que se consideram (artigo 1.')
como sendo do dominio palico tanto as aguas que
pelo.cbdigo civil e pelo decreto de 1 de dezembro sIo
pubhcas, como as que s8o comuns.
E' bbvio, porkrn, que uma reforma desta natureza
1180 pode fazer"-se fragmentariamente, devendo ser
remodelada a classificapIo que das cousas em pdblicas, comuns e particulares se faz no cbdigo civil.
Emquanto se ntio fizer essa remodelagfo, teremos
de considerar como pertencentes ao dominio comum
as cousas que, sendo destinadas para o gdzo directo
dos individuos compreendidos numa determinada eircunscrip80 territorial ou que sejam membros duma
corporagHo ptiblica, n8o podem ser individualmente
apropriadas. E o qne nos cumpre aqui acentuar,
porque para a aplicapao das normas legais tern a
maior importhncia, B que a enumerapio das cousas
comuns feita pelo cbdigo civil 6 exemplificativa, e que
tambbm o B a especificagio qae das aguas comuns se
faz no decreto de 1 de dezembro d e 1892.
No e6digo civil enumeravam-se (artigo 381.' n.' 2.')
coma aguas comuns as correntes de igua n80 navegiveis nem flutuaveis que, atravessando terrenos
municipais ou paroqniais, ou prbdios particulares,
v80 lanpar-se no mar em alguma corrente navegavel
ou flutuavel, os lagos ou Iagoas sitos em terrenos
municipais ou paroquiais, e os reservatbrios, fontes
ou popos construidos & custa dos concelhos ou parb-

quias. No 5 7." do mesmo artigo declarava-se que
aos lagos naturais de hgua doce circundados de prhdios particulares, ou Yle prhdios particulares e terrenos
incultos priblicos, municipais ou paroquiais, ss0 aplicbveis as disposiqoes de todos OS $5 antecedentes,'
que forem cornpativeis corn a natureza das suas Qguas
nso correntias.
Considerando-se no n." 2." cornuns os lagos ou
lagoas sitos em terrenos municipais ou paroquiais,
terrenos que niio podem deixar de ser de logradouro
comum, visto que, se forem patrimoniais, nlao estiio
no gdzo dlrecto dos rnunicipes, e, se forem p6blicos,
estao no g6zo de todos OS cidad&os, n i o podendo
conseqhentemente as aguas que neles existirem ou
correrem e cuja natureza jurid~ca seja determinada
pela natureza do terreno, ser consideradas comuns,
mas particulares ou ptiblicas, parece notar-se urna
certa antinomia entre o que se dispunha no n6mero
citado e o que estava preceituado no 5 7 . q o mesmo
arligo. Atendendo-se apenas ao texto dbste 5, parece
que tambbm deviarn ser considerados comuns tantoOS lagos ou lagoas que fossem apenas circundados por
predios particulares, como OS que fossem circundados
por terrenos pliblicos, visto que nos 55 anteeedentes
do artigo 3 8 i . h e determina, jB o caso em que as
correntes p6blicas passam a categoria de comuns,
ja OS direitos que sdbre OS leitos'oa alveos das correntes comuns teem OS proprietarios marginais.
NI0 existe, porkm, esta antinomia, n8o sendo pelo
cbdigo civil declarados comuns OS lagos e lagoas s6
pelo facto de serem circundados por diferentes predios
particulares, como tambbm o n%o eram OS que fossem
s6 circundados por terrenos pliblicos. Tendese especifieado como comuns OS lagos e lagoas circundados
por terrenos municipais ou paroquiais, prevb-se no

5 eitado a bip6tese de estarem circundados por prQdios particulares lagos que estejam no g6zo comum e
aplicam-se a esbes lagos as disposiqijes relativas &S
correntes comuns, determinando-se OS direitos que
aos respectivos leitos teem OS proprietirios marginais ; previne-se lambkm a hip6tese de estarem circundados OS lagos por terrenos p6blicos e ao mesmo
tempo por prhdios particulares, para determinar, em
relaqgo ao leito dksses lagos, OS direitos dos respectivos proprietirios.
Tralava-se, em qualquer das hipbteses, de lagos
ou lagoas qupl s6 podiam e deviam considerar-se
comuns, quando satisfizessem aos requisitos do artigo 3 8 1 . q a g o s comuns, pela natureza dos terrenos
em que se achavam situados, eram apenas, pelo
cddigo civil, OS eircundados por terrenos municipais
ou paroquiais de logradouro comum.
No decreto de 1 de dezembro de 1892 declarou-se,
porbm, que silo comuns OS canais, valas e correntes
de agua nIo navegaveis nem flutubeis, que, atravessando terrenos p6blicos municipais ou paroquiais, ou
prhdios particulares, v80 lanqar-se no mar ou em
alguma outra corrente de Bgua priblica ou comum ;
OS lagos, lagoas ou phntanos sitos em terrenos municipais ou paroquiais, ou circundados por diferentes
prCdios particulares, ou por terrenos incultos priblicos,
municipais ou paroquiais; e OS reservathrios, fontes e
poqos construidos B custa dos concelhos ou par!quias.
Como j i notimos ', nlo podem considerar-se
eomuns OS lagos, lagoas ou p b t a n o s s6 pelo facto de
estarem circundados por diferentes prbdios particula-

res. Desde que &sses lagos, lagoas ou pintanos estejam individualmente apropriados, n5o podem deixar
de considerar-se particulares. Tais lagos niio estgo,
sb por Bsse facto, no gbzo directo dos habitantes
duma circunscripo territorial, deixando assirn de
verificar-se o,requisito que para as cousas comans
se exige no artigo 38i .",que niio foi modificado pelo
decreto de i de dezembro de 1892.
0 dominio comum niio B de mod0 algurn compativel
com a apropriaggo individual. 0 destino para gdzo
comum exclui o direito de livre disposi~iio.
Sendo assirn, como se nos afigura incontestivel que
8, os lagos circundados par prhdlos particulares que
estiverem apropriados n&o est5o nem podem estar
no dominio comum, tanto mais que, em relagao Bs
aguas que se declaram pertencentes a &ste dominio,
forarn, como j i vimos, ressalvados OS direitos adquiridos nos termos do artigo 438." do c6digo civil, e
Bste artigo niio foi alterado pelo decreto de i de
dezembro.
Niio basta, pois, verificar, em relagao As Bguas
que a o decreto de 1 de dezembro se declaram comuns,
se ha ou n5o OS elementos a que neste de~retose
atendeu para a especificaggo dessas Bguas. E necessirio ver se essas aguas estIo no dominio comum, tal
mrno Bste B definido no artigo 381." do c6digo civil.
Por outro lado, quando OS lagos ou lagoas e a s
fontes ou reserVat6rios coustruidos a custa dos concelhos ou par6quias estejam circundados por terrenos
phblicos ou nestes tenham sido construidos, como
estes terrenos podem ser directamente aproveitados
por todos, n5o se excluir5o desse aproveitamento as
aguas que neles existam, salvo se houver o direito de
as derivar para fins agricolas, induslriais ou abastecimento de povoagaes, estando assim individualmente

apropriadas ou no dominio comum. Pela datureza
dos terrenos essas Lguas s8o phblicas, mas pode
ter-se dad0 esta apropriaggo individual ou eolectiva.

49. Critdrios para a distingiia mtre as a g m
Gomuns e as particdares. Em harmonia com o cridrio
que acabamos de forrn~llarterse de ser resolvidas as
dhvidas que se levantem sdbre a distingiio entre
Qguas pfiblicas, aguas comuns e 5guas particulares
relativamente as correntei, valas, canals e dep6sitos
naturais ou ariificiais de dgua em que n5o se deem
precisamente os elementos por que, segundo o decreto
citado, sao especificadas essas caiegorias de aguas,
ou em que, verificando-se ksses elementos, niio haja
o g6zo comurn.
NBO temos, pois, que atender s6 As qualidades
naturais das correntes, nascentes ou dep6sitos de
aguas e & natureza dos terrenos em que elas brotam,
correm ou se acham estancadas, para dsse efeito, e
designadamente para a distingiio entre as bguas
comuns e as aguas particulares. Necessario se torna
atender a oulros elementos, sendo assim muito complexas as quest6es s6bre estas aguas, jb p e l ~caracter
que tem a enumeragiio que delas se faz, ja pelo facto
da sua apropria~iioanteriormente a lei que as declarou comuns e para elas estabeleceu um regime especial, ocupando nessas questaes um lugar importantissimo a matbria de lacto.
Em resposta a uma consults, notou-se na Bevista
de legisl~iioe de jurisprrtd&cia ' que, em virtude do
caracter exernpliticativo da enumera~aodas cousas
comuns feita pelo c6digo civil e de o decretcr de 1 de
1

Volume 48.9 nP 1990, phginas 171 e 172.
t

338

&pit1110

ID

- Das @as

wrnuns

dezembro de 1892 drfinir tanto as aguas comuns
w m o as bguas part~culares, para decidir se teem
uma ou ouira qualidade as aguas a respeito das
quais se du\ida se siio comons ou particulares, devemos verificar se as circunslincias em que a a ~ u ase
apresenta autorizam, por interpreta~ioextens~oado
texto legal, a inclui-\a nas aguas comuns ou nas
particulares.
Posta de lado a quest50 de facto, n'lo se tendo em
vista a apropria~soindividual ou o destino das bguas
para gbzo comuw, nenhuma d6vida ha de que esta
doutrina B verdadeira, e que, como no mesmo lugar
se salienta, Q autorizada pelos trabaihos preparatorios
do c6digo civil. Corn efeito a comissBo revisora deliberou, em sessIo de 2 5 de janeiro de 1864, que
ccas correnles n5o naveghveis nem flutubveis, que
nao constituern propriedade particular, sIo de uso
cornurn,,, de1ibera~Bo que n8o foi posteriormente
modificada e da qual resulta que, sendo, em regra,
de us0 comum as correntes niio navegaveis nem
flutuaveis, mas podendo haver correntes nso navegaveis nem flutuaveis que sejarn particulares, se
deve, no caso de duvida, considerar aguas comuns
aquelas cujas caracteristicas as aproximam das que
assim s8o consideradas pela lei.
NBO basta, porem, atender a essas caracteristicas,
niio podendo ernitir-se um parecer devidarnente fundamentado ac6rca de qualquer quest50 que se levante
sbbre a distin~goentre aguas comuns ou particulares,
sem que se verifique concretamente, pela posse ou
apropria~iio dessas iguas, qual Q a sua situa~ao
juridica.
E tanto mais necesskio B atender a esta situacao,
quanta 6 certo que ha aguas comuns em que, se
at~nrlermn~
&P

Q I I R ~nnalirlrdp~natnrai~nn rnndnc:

do

ser, se d30 os mesmos requisites-que nas @as particulares, sendo sb pela sua apropria@o que se pode
determinar o seu caricter.
As correntes comuns distinguem-se das correntes
pdblicas por urn carlcter negativo - niio serem
navegaveis nem flutuiveis. Em relaeiio i s iguas
particulares, OS caracteres formulados no artigo 2."
do decreto de i de dezembro de 1 8 9 2 para a
distin~8odas correntes comuns S&: 4." atravessarem terrenos publicos municipais ou paroquiais, ou
pr6dios particulares; 2." irem langar-se no mar ou
em alguma corrente de Agua publica ou comum.
Considerando o decreto citado, artigo 3.", sempre
particular a igua que brota num pr6dio emquanto
n60 ultrapassa OS l~mitesdksse prBdio, declara que
sso tambbm particulares OS cursos de agua que,
ultrapassando Bsses limites e correndo por pr6dios
particulares, sso consumidos antes de se langarem
em alguma corrente priblica ou eomum.
No decreto ci tado fala-se em canais, valas e correntes de agua, compreendendo-se assim nas correntes
comuns tanto OS cursos de agua naturais como os
artificiais, donde parece dever concluir-se que, embora a i g u a seja derivada por urn aqueduto, devera
considerar-se comum, logo que ultrapasse OS lirnites
do predio onde nasce, se 6sse aqueduto se for l a n ~ a r
em alguma corrente priblica ou comum. 0 artigo 444."
do c6diga civil faculta, porbm, ao proprietirio do prbdio onde houver alguma fonte ou nascente de hgua
servir-se dela e dispor do seu uso livremente, podendo
assim conduzir essa agua para fora do seu prQdio
sem que, par bste facto, se torne comum, desde que
altrapasse OS limites do mesmo prkdio.
Nso deixa a minima dBvida a bste respeito o
-.A:,.-
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pelos trabalhos preparatbrios, pois a comissZo revisora alterou OS artigos 25." a 28." da proposla de
Alexandre Herculano, em que n5o se reconhecia o
direito de lransferir o uso das 6guas nativas que
brotassem espontaneamente e se estabeleciam restri@es quanto B condug50 das iguas procedentes de
nascentes, abertas artificialmente, atraves de predios
alheios.
Sendo assirn, nas correntes comuns a que se refere
o arligo 2.' do decreto de 1 de dezembro s6 entram
OS cursos de agua nalurais, sendo no moment0 em
que entram neste curso as fontes ou nascentes de
prBdios particulares que as suas iguas se tornam
comuns. NBo B, pois, o facto de ultrapassar o predio
onde nasce, mas o de ultrapassar esse predio abandonada ao seu curso natural, que torna a agua
comum.
Por oulro lado, tanto das correntes pliblicas como
das comuns podem ser derivadas iguas por meio de
canais ou aquedutos para a irriga@o de prBdios, fins
induslriais. ou abastecimento de povoa~oes. Ora,
desde o panto em que as agnas sso derivadas da
corrente, seguindo um curso artificial, deixam de ser
consideradas correntes nao navegaveis nem flutuaveis
para o efeito do regime que para estas correntes se
estabelece nos' artigos 434." e seguintes do c6digo
civil.
Essas Qguas, assim derivadas, podern ser pliblicas,
comuns ou particulares, conforme o seu destino ou a
sua apropria~aoindividual. Nio B, pois, pelo facto
de atravessarem terrenos priblicos, munic~pais ou
paroquiais, ou predios particulares, e de irem lancarse em alguma corrente p6blica ou comum, que Bsses
canais ou ayuedntos lerAo de ser considerados comuns.

3 8."-EnumerapIo

e especificapk das @as

comuns

341

:Nos bem elaborados~ac6rd~os
do Supremo Tribunal

8b Justiga de 5 de maio de 1905 e de 26 de janeiro

401906 ', julgou-se que C particular. a Bgua que,
r~rlrl~ora
derivada de iguas comuns, se dirige por uma
if:rI;r ou rigueira, desde tempos muito antigos, atraves
r l r ~ diversos predlos parliculares, para determinada
qujhta. Pode ser tambbm particular a 6gua assim
derivada para diferentes predios, e, embora com o
mesmo destino, essa Bgua derera ser considerada
comum, se a deriva~Zoliver sido feita pelo municipio
ou'pela freguesia para uso dos habitantes das respectivas circunscri@es. Indiferente 6 a natureza dos terreirrs que a agua assirn derivada atravessa, devendo
atender-se, para determinar a natureza juridica dessa
igua, ao mod0 por que se deu a sua apropria~go
derivando-a da corrente piiblica on comum.
0 principio que s6bre esla importantissima matBria
se nos afigura que se pode formular 6 que devem
considerar-se comuns, salvos OS direitos adquiridos
qae pelo artlgo 438." do c6digo civil foram ressalvados, as correntes naturais niio navegbeis nem
flutuiveis em que se verifiquem OS caracteres formulados no artigo 2.", do decreto de 1 de dezembro,
seja qual fbr a origem dessas correntes, isto 6: quer
etas derivem d e fontesi ou nascentes, quer de Qguas
vertentes. Quan to aos cursos artificiais, o principio
B que essas aguas estiio apropriadas, colectivamente
ou individualmente, por quem as derivou ou canalizon,'tendo de respeitar-se lambbm OS direitos adquiridos sbbre essas Bguas que foram ressalvados pelos
artigos 438." 444." 5 unico do c6digo civil.

Reaista citada, vol. 35.; '.n

1649 e 1663, p6ginas 265 e 500.
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N ~ nos
o B dad0 ir mais longe na determina~50dos
criterios por que devem distinguir-se as iguas comuns
das particulares.

5 0 . Especafica~iio das uguas conauns. Tendo em
visla o regime que para as iguas comuns se estabelece, e presupondo OS requisitos do artigo 38ia0,
parece-nos que as aguas comuns se devem especificar
do seguinte modo:
a) Correntes naturais de igua n8o navegiveis nem
flu tuaveis ;
b) Canais ou valas n8o navegaveis nem flutuaveis;
c) Lagos e lagoas n5o naveghveis nem flutuaveis ;
d ) Pontes e reservaldrios.
Entre estas categorias de aguas comuns ocupam
lugar primacial as correntes n5o navegiveis nem
flutuiveis, sendo o regime destas aguas object0 duma
subsecfio do c6digo civil. Para as outras aguas
comuns, exceptuados OS lagos ou lagoas a que devsm
aplicar-se, em vista do disposto no artigo %l." 5 7."
do c6digo civil, as normas relativas Bs correntes n8o
navegiveis nem flutuiveis que sejam compativeis com
a sua natureza de aguas nso correrrtias, n8o se determina especialmente no c6digo civil o seu regime.
Terso, pois, de aplicar-se a essas aguas as disposi~ 6 e sdo c6digo civil em que, de urn modo geral, se
determina o regime das cousas comuns, e designadamente as relativas as aguas.
Pertencendo ao Estado as correntes n50 navegaveis
nem flutuiveis, perlencem, em geral, as autarquias
locais OS canals e valas comuns por que se faz a derivacgo das iguas dessas correntes e das correntes
priblicas para a irrigacao, fins induslriais, ou abasteclmento de povoagGes,

comuns
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A estas autarquias pertencem t a m b m

OS lagos ou
existentes em terrenos municipais ou paroquiais
e as fontes ou reservatdrios por elas construidos para
uso comum.
Trataremos em. separado das aguas comuns que
pertencem ao Estado e das que pertencem As autarquias locais, pois B diverso, quanto a sua administra620 e uso, o regime a que essas iguas estiiq sujeitas.

, lagoas

51. Propriedade do leito e margens das dguas
conauns. Antes de tratarmos do regime das aguas
comuns, conveniente 6 que determinemos a condi@o
j~lridicado leito e das margens dessas Qguas.
No artigo 381." $5 3." a 5." do c6digo civrl declarase que o leito ou alveo da torrente ou corrente de
uso comum, que atravessa um prkdio particular, ou
nele se ajunla ou nasce, forma parte integrante do
dito predio, e que a propriedade do leito ou alveo
de qualquer torrente ou corrente de uso comum, que
passa entre dois ou mais predios, 6 atribuida aos
mesmos predios com as limita~aese servid6es expressas no cddigo, pertencendo a cada prBdio o tracto de
leito ou Blveo compreendido entre a linha marginal e
a linha media do dito leito ou alveo, terminando
superiormente e inferiormente, em relac50 ao curso
da corrente, por duas l~nhasca~ndoperpendicularmente da exlremidade da linha marginal do prBdio
s6bre a linha media. No 5 7." do mesmo artigo
aplicam-se OS $5 referidos aos leitos dos lagos naturais de agua doce, circundados de prddios particulares, ou de predios particulares e terrenos incultos
p6blicos, municipais ou paroquiais.
No decreto de 1 de dezembro de 1892 preceitua-se
(arligo 4." e n." 2.") que nos lagos, lagoas, rios, valas,
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esteiros e mais eorrentes de igua de uso comum
havera rnargens que terIo de 1 a 3 metros de largura, a contar da linha que limila o alveo ou leito,
tendo em consideraeiio a sua importincia e usos que
teem, ou de que forem susceptiveis. No 5 3 . q o
mesmo artigo determina-se que OS proprietar~oslegais
dos terrenos junto dos lagos, lagoas, valas, canais,
esteiros e correntes de agua serge previamente#indemnizados, nos termos das leis de expropriapao por
utilidade publica, pela expropria~ao ou servidoes
irnpostas pelas disposiq6es do mesmo artigo e seus
paragrafos.
A propriedade das margens a que se refere o
citado decreto continua pertencendo aos proprielarios
marginais, nso havendo a expropriagBo do terreno
respeclivo, mas apenas a indemniza~sopela servidgo
imposta, e que consiste designadamente, nos termos
do 5 2.",em a superficie do terreno eonstitutivo das
margens ter de conservar-se sempre livre e desembaracada, niio podendo ser cullivada pelo proprietario
do terreno.
Que a propriedade das margens continua a pertencer aos proprietarios, inferia-se jh do disposto
nesie 5, que, declarando que o terreno junto dos
lagos, lagoas, canais, esteiros e correntes de agua
navegavels ou flutuaveis, pertencera ao Eslado, nada
diz acBrca da propriedade das margens junto das
aguas comuns. E, embora pudesse dizer-se que o
facto de se nIo declarar a quem pertenciam eslas
margens seria devido a n%ose considerarem perlencentes ao Estado todas as Bguas comuns, podendo
assim as margens ser do Estado ou das autarquias
loeais, conforme daquele ou destas fosse a propriedade das Bguas, v&-se do que acerca da propriedade
do leito das aguas comuns se disp6e no ccidigo civil
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F e as margens n8o podem deixar de considerar-se
prtencentes aos prkdios.
Se se desse a expropria~iodo terreno das margens, n60 haveria relac30 de conlinuidade entre o
pr6dio e o leilo da corrente ou lago. Esse leito deixaria assim de ser considerado parte integrante do
vedio. Ora .a verdade 6 que a d~sposi~iio
do c6digo
civil que atribui a propriedade do le~toou Blveo das
correntes nao navegaveis nem flutuiveis aos pr6dios
que essas correntes atravessam ou ' banham niio foi
modificada pelo decreto de 1 de dezembro, e que a
expropria~soe indemniza~goa que 6ste decreto d i
direito respeitam apenas ao terreno necessario para
as rnargens e nIo ao leilo ou alveo '.
Nos leitos ou hlveos das correntes e lagos comuns
ha, pois, segundo a doutrina sancionada no c6digo
civil, uma servidgo, e sendo esses lagas ou Ieitos de
Formaciio natural, nenhuma indemnizapso por ela
receberam nem recebem OS proprielarios marginais, p a n d o as agoas, abandonando o antigo leilo,
seguiram ou seguem outra direcg80, abrindo n6vo
alveo.
No arligo 2 3 3 . " preceitua-se que, se a corrente
mudar de direc~iio,OS donos dos pr6dios invadidos
adquiriao direito ao terreno, que ocupava o alveo
antigo, cada um em propore50 do terreno perdido
pela varia~iioda corrente.
NBO se faz neste artigo distin~aoentre correntes
navegiveis e flutuaveis e n8o navegaveis nem flutub
veis, tendo-se sustentado que a disposigiio nele eonsi-

1 Veja-se a M t a I legksla@o e de jurisprud-,
n." 1548, pigina 403.

volume 35.",
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gnada B aplicavel tanto aos leitos dumas como de
outras '.
Aproximando, porem, o artigo 2293." dos $5 9.0
a 5." do artigo 381.", parece que n8o pode deixar de
se fazer distin~Ioentre correntes navegaveis e fluruaveis e n8o navegaveis nem flutuAveis.
Sendo os leitos destas correntes partes integrantes
dos prhdios por elas banhados ou atravessados, nlao
formando Bsses leitos ou Qlveos parte d a corrente, a
conseqhBncia que 16g1camente se imp6e B que, no
momento em que a corrente abandona o le~to,Bsse
terreno continua pertencendo aos pr6dios marginais,
que se libertam de uma servidao.
0 facto de no arlrgo 2293." se n l o fazer distineao
entre correntes navegaveis e flutuaveis e n I o navegaveis nem flutuaveis B devido a que, sendo as disposic?oes dos $5 3.' a 5." do artigo 381." introduzidas
pela comissao revisora, esta n5o teve em vista a
doutrina neles sancionada quando examinou o artigo 2469.' do project0 prim~tivo,correspondente ao
artigo 2293."

0s leitos dos canais ou valas de iguas cornuns
pertencem, quando Bsses canais ou valas atravessern
ou banhem prBdios particulares, aos respecti~osproprietarios, sempre que n%o haja sido expropriado o
terreno em que OS canais ou vaias siio construidos.
E m geral, Bsses canais ou valas, do mesmo mod0
que OS aquedutos, constituem servidties, sendo por
estas que OS proyriethios s5o indemnizados.

1 Veja-se a mesma Rmkta, volume 7P, n." 332, pigina 308 e
dr. Assis Teixeira, Dras wrremtes ruZo weg6vt?& mm fidmwI.oeis,
p i g h 74.
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62. L e g i s l ~ i i oque regula o uso das d p a s das
correntes ndo naoegcivezs nem puluavezs. 0 sistema
relativo aos usos das aguas das correntes nso navegaveis nem flutuaveis B o estabelecido nos artigos
434." a 443." do c6digo civil e no decreto de 27 de
rnaio de 1911. Na outra legisla~50posterior ao
c6digo civil, compreendendo designadamente o decreto
de 1 e o regulamento de 19 de dezembro de 1892,
nao se modificuu o c6digo civil, esclarecendo-se apenas
algumas duvidas que &le havia suscilado.
Pelo e6digo civil e pelo decreto e regulamento
citados as aguas das correntes nao navegaveis nem
flutubveis podiam ser aproveitadas para a irrigag80,
para fins industriais e para usns domBstlcos. 0 que
caraeteriza, porem, fundamentalmente o sistema relativo ao aproveitamento dessas iguas s8o OS d~reitos
atribuidos aos predios atravessados ou banhados por
essas correntes, direitos que, pela legisla~%oreferida,
eram limitados apenas pelo dlreito que tinham OS
viz~nhosde aproveitar a necessaria para OS seus usos
domBstieos (artigo 440."). NBo podiam &sses direitos,
anteriorrnente ao decreto de 27 de maio de 1911,
ser prejudicagos pelo aproveitamento das aguas para
outros fins. E assim que, preceituando-se no decreto
de 1 de dezembro, artigo 5.", que nas correntes de
Qgua de us0 cornurn, em que a Bgua for sobeja,
podera ser perm~tido o emprBgo do excedente da
Qgua para usos gerais, industriais. agricolas e de
irriga~ao, depois de satisfeitos os dire~tosdos /proprietarios margioais, se declarava, no § 6nico do
mesmo artigo, que esta concesslao s6 seria feita. pelo
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Govbrno depois de se provar por um inqukrito a
utilidade da derivagao, e que n3o seriam prejudicados os legitrmos direitos dos proprietarios confinantes.
Pelo decreto de 27 de maio a energia das correntes de agua nlo navegaveis nem flutuavers pode ser
object0 de concessao, embora corn esta sejam prejudicados OS prbdios marginais.
Salva esta modrficagiio, o uso das Bguas das correntes nao navegiveis nern flutuaveis 6 fundamentalmente o que foi sancionado pelo c6digo civil.

rArtigo 436." Quando as correntes passarem por
entre dois ou mais prbdios, o uso das Bguas sera
regulad~pelo mod0 seguinte :
cc 5 1.' Se a agua for sobeja, cada urn dos donos
au possuidores dos pl6dios adjacentes a corrente, de
urn e de outro lado, podera usar da p o r ~ a odela que
]he convier.
((5 2." Se a agua nao for sobeja, cada um dos
donos ou possuidores dos prbdios fronteiros tera o
direito de usar de uma parte das Bguas proportional
B extensso e precisbes do seu predio.
n $ 3." Cada um dos donos ou possuidores dos
prbdios, de que trata o 5 antecedente, poderi derivar
a por@o de agua que Ihe couber em qualquer ponto
da sua linha marginal, sem que o outro, com o
pretext0 de a derivar superiormente, haja de priva-10
dessa poln~80,
no todo ou em parte.
('5 4." A saida das Bguas remanescentes, se as
houver, Q aplicavel o que fica disposto no artigo 434.'
~Artigo437.' OS donos ou possuidores dos pr8dios adjacentes ou atravessados pelas correntes,
quando ajuntarem aos ditos predios outros que nlao
tivessem o mesmo direito, nao poderao empregar
nestes as sobreditas aguas, em prejuizo do direito
que sbbre elas tiverem os seus vizinhos~.

348

83. Principios em gue assenta o sistema do cddzgo
civil quanto ao aproveitamento das aguas das correntes
niio navegaveis nern fEzdtuaveis. E' nos artigos 434." a
437." que o c6d1go civil regula OS direitos dos donos
ou possuidores de predios que s3o atravessados ou
banhados por correntes n5o navegaveis nem flutuaveis,
achando- se &sses artigos assim redrgidos :
((Artigo 434.' 0 s donos ou possuidores de predios,
que s2o atravessados por quarsquer Bguas correntes,
nlao navegiveis nem flutuaveis, teem o direito de usar
delas em proveito dos mesmos prhdios, contanto que
do refluxo das ditas iguas n8o resulte prejuizo aos
prkdios que ficam superiormente situados, e que inferiormenle se nZo altere o ponto de saida das aguas
remanescenles.
((5 zinico. Entende-se por ponto de saida aquele
orrde uma das margens do alveo deixa primeiramente
de pertencer ao prhdio.
uArtigo 435." 0 dono do predio atravessado peia
corrente tem o direito de alterar ou mudar o leito ou
alveo dela, sob as rnesmas condig~esestabelecidas
no artigo antecedente paraoouso das aguas.
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OS artigos que, atenta a sua importhncia e as
questijes a que teem dado lugar, deixamos transcritos
mostram-nos, sem a menor sombra de duvida:
a) Que s6 aos prbdios confinantes das correntes
niio navegaveis rlem fluluaveis foi atribuido direito ao
uso das Bguas dessas correnles, fundando-se assim
tsse direito na cont~ghidadedos predios, de que b
parte integrante, como j i vimos, o leilo das mesmas
correntes, e que tsse direito 6 limitado pelas preci-
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sbes dos prkdios, n8o podendo OS respectivos donos
ou possuidores dar outro destino i s iguas. Aos predios que nIo sejam marginais das correntes n b 6
atribuido direito algum ao uso das dguas, podendo
todavia ser-lhe concedido, esse uso se n8o houver
prejuizo para os pr8dios confinantes (c6digo civil,
artigo 437." e decreto de i de dezembro, artigo 5.9).
b) Que o direito dos pr8dios confinantes B sucessivo,
tendo assim, em relac50 aos que fiquem inferiormeate
situados, caracber eventual. E' assim que, quer em
relacso aos prkdios que siio atravessados pela corrente (artigo 434.9, quer em relacgo aos prBdios que
simplesmente s8o banhados por ela (artigo 436."), o
direito ao uso das iguas deve ser exercido de mod0
que: i.' do refluxo das aguas n5o resulte prejuizo
aos prBdios que ficam superiormente situados; 2."n50
se altere o ponto de saida das aguas remanescentes.
Nao teem, pois, os donos ou possuidores dos pr8dios inferiores outro direito ao uso das iguas das
correntes n5o navegaveis nem flutuhveis que n50 seja
o de que se restituam & corrente as Bguas remanescentes. Quando as aguas nlo sejarn sobejas, n8o
podem exercer o seu direito de uso simult~neameute
com o dono do prBdio superior, nem corn prejuizo
d6ste prkdio.
Consi'deramos indiscutiveis os principios que deixarnos formulados, apesar de se ter afirmado que o
nosso cddigo civil ainda admite o sistema da preocupa~goao lado do sistema d a contighidade ' e que
o direito ao uso das Qguas 8 igual para tados os pr6dios que confinarem corn as correntes 2.
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0 sistema da preocupacgo, admitido no direito
anterior ao c6dipo civil e que por 6ste foi completamente posto de lado, respeitando-se apeuas OS direitos
Bdquiridos por Qse meio, wnsistia nil apropria$Fio
do direito i s Qguas por quem primeiro e de urn modo
perma~enteas utilizasse, quer em proveito de prBdios
marginais, quer em proveito de pr6dios nlao marginais, e banto para a irripaclao, como para fins industriais ou abastecimento de povoacijes.
Estando no dominio publico, segundo o nosso
antigo direito, a s correntes de que se formavam os
~ i o snavegiveis e flutuiveis, facultava-se a exclusiva
apropria~lao-do direito ao us% das iguas dessas
eorrentes. Este direito n"a B evidentemente admitido
pelo cddigo civil, que atribui aos donos ou possuidores de prBdios marginais, independentemente de
qualquer facto material tendente B sua apropriaclo,
o direito ao uso das aguas das correntes n5o navegiveis nem flutuiveis.
0 sistema da contighidade, admitido pelo c6digo
civil, e o sistema da preocupa~go,admitido no direito
anterior, s50, pois, incompativeis. Este presupuaha
urn facto adquisitivo do direito de uso das aguas;
aquele atribui o direito as Bguas, fundando-se exclusivamente no facto da contighidade dos pr8dios. Do
sistema da preocupa~50resultava urn direito adquirido; no sisterna da contighidade ha apenas urn
direito objective ou poder legal.
0 direito simullineo ao uso das iguas por todos OS
pr6dios marginais das correntes, que se pretendeu
derivar das palavras prkdios adjacmtes B corrente do
i . O do artigo 436.: n& tem o minimo apoio nas
isposicijes do c6digo civil.
0 5 citado, falando em pridios adjncmtes, refere-se
Qs iguas sobejas, e 6 evidente que, bavendo-as, todos

i
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pr6dios banhados pelas correntes se poderso ~ t i l i zar das Qguas, visto que a todos eles se atribuiu
direito a elas. Quando as Qguas n8o sejam sobejas
e tenha portanto de decidir-se quem tem direito aa
aproveitamento delas, jb se n5o abribui tal direito a
todos OS pr64ios adjacentes i s correntes, mas apenas
aos predios fronteiros e proporcionalmente a extensgo
e precisaes de cada prddio (artigo 436." 5 2.").
E, para que nenltuma dlivida pudesse haver de que
o direito dos predios, fundando-se na contieidade,
ngo pode ser exercido pelos donos dos prddios inferiores corn prejuizo dos donos dos pr6dios superiores,
e que 6 exercido por estes, sendo fronteiros, em
igualdade de condiqbes, determina-se no 5 3." do
mesmo artigo que cada urn dos donos ou possuidores
dos prddios fronteiros poderi derivar a porggo de
igua que Ihe couber em qualquer ponto da sua linha
marginal, sem que o outro, corn o pretext0 de a
derivar superiormente, haja de priva-10 dessa por~Bo
no todo 06 em parte.
Assen'tes esies principios relativos ao uso das iguas
das corrbntes n5o navegiveis nem flutuaveis pelos
proprietgrios ou possuidores dos prddios marginais,
vejamo5'as dlividas que os artigos 434." a 437." teem
suscitado na nossa jur~spruddncia.
OS

84. 0 s daredos atribuidos aos prddios marginais
atravessados e banhados pelas correntes respntarn a
irrigag80. Referir-nos hemos em primeiro lugar aos
fins para que podem ser util~zadasas Qguas pelos
proprietarios ou possuidores dos prhdios marginais.
No artigo 434." declara-se que Bles teem o direito
1

1
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uma parte das iiguas proporcional a extensiio e precis5es dos seus prkdios. Fundando-se em que o proveito
dos pr6dios pode resultar tanto da sua ap1ica~"aoa
fins agricolas como a fins industriais, e que as precisGes dos predios podem ser conseqhentemente agricolas e industriais; em que o aproveitarnento das
Bguas para fins industriais pode dar-se sem que seja
prejudicado o direito dos donos dos prddios inferiores
ao aproreitamento das iguas remanescentes, e em
que o c6digo civil faculta (artigo 456.")a adjudicag50
de aqueduto tanto em benefic~oda agricultura como
da industria, sustentava-se, anteriormente ao decreto
de i de dezembro de 4892, que o aproveitamento
das iguas das correntes nso navegiveis aem flutuaveis podia dar-se tanto para fins agricolas como
industriais '. 0 dr. Dias Ferreira seguia doutrina
contriria, fundando-se especialmente no 5 2." do
artigo 436.' '.
Ja depois de publicado o decreto de i de dezembro
se seguiu a mesma doutrina. invocando-se em ab6no
dela tambkm o element0 hist6rico 3.
Por mais valiosos que pudessem julgar-se os argurnentos que se aduziah em favor da doutrina de que
OS direitos de uso, atribuidos aos prkdios atravessados ou banhados pelas correntes nos artigos 434."
e 436." do c6digo civil, podiam respeitar tanto ao uso
agricola como industrial, afigura-se nos que, em face
do disposto no decreto de l e no regulamento de
19 de dezembro, n50 pode sustentar-~eessa doutrina,
sendo resolvidas por ksses diplomas as duvidas que
1
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o &dig0 civil suscitava no sentido de que o aproveitamento das Bguas s6 pode ter por fim a satisfaego
de necessidades agricolas.
No decreto de 4 de dezembro trata-se do excedente
das iguas para usos gerais, industliais, agricolas e de
irrigagso, depois de satisfeitos os direilos dos proprsetaraos rnarginais, declarando-se que pode ser permitido
o emprkgo dbsse excedente, e no '$ tinico determina-se
que por bsse empr6go nao sera0 prqudicados os lcggilimos direitos dos proprtetdrzos confinantes, pelo modo
endecado no regulanaento, que faz parte do rnesmo
decreto.
Ora Bste regulamento, que h o de 19 de dezembro,
tratando d a divisio das hguas entre OS predios fronteiros, determina que essa divisio sera feita na conformidade da doutrina do artigo 436." do cddigo
civil e seus $5, tendo aten@o a superficie, necessidades
e natureza de cudtura dos predios anteressados (artigo
222: 5 i:).
Destas palavras inferia-se j6 claramente que as
express6es do cbdigo civil - proveito dos pridios
marginal's e extensao E preasaes do seu pridio, por que
se exprimiam OS direitos dos pridios marginais a que
o decreto de 1 de dezembro se refere, respeitavam
aos usos agricolas, nno cornpreendendo OS industriais.
Quando alguma dtivida restasse, porBm, a h t e respeito, seria completamente desfeita pelo artigo 22.5.',
em que se declara que os individuos, quer sejam ou
nso possuidores de prhdios confinantes com OS eursos
de iguas n I o navegaveis nem flutuiveis, que pretendam aproveitar essas iguas para usos industriais,
nao o poderiio fazer sem autoriza$Bo do dono d a
circunscrie2.0 hidrauliea respectiva, e que na concess I o segnir-se h i o process0 designado no artigo 272."
e seus pariigrafos.

0 artigo refere-se expressamente aos possuidores
de prkdios confinantes, que teem de pedir aulorizaeIo
para o uso das aguas para fins industriais, o qual
nno lhes poderh ser concedido se forem prejudicados
OS direitos dos proprietirios confinantes, direitos que
s80, pois, relatives apenas aos usos agricolas.

354

355

55. 0 que siTo prkdios adjacentes e fronteiros as
correntes e como se deternzinn o dzreito dgstes as dguns
dessas correntes. Atribuindo o direito as aguas das
correntes n8o naveghveis nem flutu6vcis aos prkdios
adjacentes i s correntes e estabelecendo a preferencia,
quanto i s iguas n8o sobejas, dos predios superiores
em relag'20 aos inferiores, o cddigo civil, para regular
esta preferknpia, figurou, em artigos diferentes, as
hip6teses de OS prhdios serem atravessados pela corrente e de serem fronteiros uos aos outros.
Condielo fundamental para o direito de utilizar a
i g u a 8 que o prhdio seja contiguo B corrente, contighidade que no c6digo civil se exprime pelas palavras
atravessado pela corrente, quando esta 1-180determine
a solu~'aode continuidade do prkdio, e adjacente &
corrente, quando esta seja o limite do prhdio. No
decreto de 1 (artigos 5." e 5 rinico e 22.7 e regulamento de 49 de dezembro de 1 8 9 2 (artigos 222.",
224." 226." e 227.") fala-se em proprietarios marginais, proprietarios confinartlea, pridios marginais e
predzos confinantes. OS prhdios ~nargznaise confinanles
s5o os prhdios adravessados pela corrente ou adjacentes a corrente.
Desde que entre a corrente e o prhdio haja soluq~o
de continuidade, n5o sendo o prhdio contiguo B corrente em qualquer ponto da linha margin$, Bsse
prkdio n5o teri direito a dgua da corrente. E assim

356

Capitulo I11 - Das ignas comuns

que, se o predio estiver separado da corrente por
uma estrada ou caminho p6blico de forma que a linha
marginal e o leito n5o sejam parte integrante do
prhdio, Bste n5o tera direito B agua da corrente.
Tal predio ni%o sera marginal, nIo confinara com a
corrente.
N50 sacederh o mesmo com os prCdios em que
haja as margens a que se refere o artigo 4." do
decreto de 1 de dezembro, visto que, como ja demonstrimos, o terreno das margens das correntes n8o
naveghveis nem flutuaveis continua a pertencer aos
prhdios, constituindo-se apenas, na superficie respectiva, uma servid~o. Consideramos, pois, completamsnte descabido o que no regulamento de 19 de
dezembro se d i s p ~ ea kste respeito, ressalvando-se
(artigo 206.') apenas o direito dos donos dos predios
que forem separados pelas margens, se, anteriormente
a demarcaeao, estivessem no uso das iguas referidas,
e determinando-se que cccontinuarso a poder usar
dessas aguas em beneficio daqueles predios, n i o
podendo, porem, executar obras novas, nern alterar a
quantidade de agua a empregar, sem nova concessno)).
Em rela~iioi s correntes navegaveis ou flutuireis:
esta doutrina B aceitivel, visto que h i a expropria~Bo
do terreno constitutive das margens, que fica gertencendo ao Estado, como se declara no artigo 4." 2."
do decreto de 1 de dezembro, deixando assirn OS
prbdios de ser contiguos dessas correntes desde que
foram demarcadas as margens. Em relac80 i s correntes nio navegheis nem flutuaveis. como o terreno
das margens continua a pertencer aos predios, estes
nao deixam de ser contiguos i s correntes ou a elas
adjacentes,' devendo conseguintemente ter o mesmo
direito * is aguas que tinham anteriormente demar-
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NBO pode, a nosso ver, argumentar-se contra esta
doutrina, dizendo que, desde que a par6e cultivivel
do pr6dio seja separada da corrente pelas margens,
deixam de dar-se, em rela~Boao pred~o,os prejuizos
que podem resultar da correnle e a que o legislador
sem diivida atendeu para conceder o direito i s iguas.
Embora tivesse em vista OS danos que pelas correntes
podern ser causados aos prhdios marginais, 6 certo
que o legislador atribuiu a todos OS prbdios que fossem
contiguos i corrente o direito i s iguas e que, sendo
as margens dos predios que confinam corn as correntes n%o navegaveis nem flutuaveis pertencentes aos
mesmos predios, estes se devem considerar para todos
os efeitos como prBdios adjacentes as correntes. E B
para n6s indubitavel que o regulamento de 19 de
dezembro n i o podia alterar a 6ste respeito os principios sancionados no c6digo civil e no decreto de
1 de dezernbro.
Na aplicac80 das disposic~esdo c6digo civil relativas ao uso das aguas das correntes nao navegAveis
nem flutuaveis necessario 6 ter em vista que, alterando-se por 6le o nosso direito anterior, foram
atribuidos direitos aos predios marginais, no estado
em que estes se achavam ao tempo em que o c6digo
civil comecou a vigorar. Sendo prddio uma determinada superfieie de solo ou terreno e reconhecendo-se
apenas aos donos ou possuidores dos pridios atravessados pelas correntes ou a elas adjacentes o direito
as aguas, segue-se que o direito dos proprietirios
dos prkdlos marginais, ao tempo em que o cddigo
civil foi publicado, n i o pode ser prejudicado pelo
facto de se encorporarem num predio que era marginal prhdios que o n i o eram. E para que nenhumas
dlividas
houvesse a Bste respeito, - declarou-se. ..no
.
*--
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rtdjacentes ou atravessados pelas correntes, quando
ajuntarem aos ditos pr6dios outros que nao tivessem
o mesmo direito, nao poderiio empregar nestes as
sobredltas aguas, em prejuizo dos direitos' que sdbre
elas tiverem OS seus vizinhos.
0 dono de urn predio confinante com a corrente
niio pode, pois, em prejuizo dos predios adjacentes a
eorrente, derivar as iguas para outros predios seus.
0 uso das aguas para estes pr6dios esta dependente
de autoriza~go, dispondo a 6sEe respeito o regulamento de 19 de dezemhro (artigo 226.') que OS
individuos, possuidores ' de predios confinantes corn
as aguas e correntes n3o navegaveismm flutuiveis,
ngo poderso derivar e empregar as iguas destas
correnles para a irrigaciio de outros prkdios ou terrenos, sern licenea requerida pela direcciio da circunscric50 hidriulica respeetiva e sem que se prove
que tais derivaebes n'ao irso prejudicar OS legit~mos
direitos dos prkdias confinantes. para o que se fara
urn inquhrito, nos termos do artigo 4.' do decreto de
24 de setembro de 1898.
Derendo atender-se, para a aplicaciio dos artigos
434.O e 436." do c6digo civil, aos predios marginais
tais como existiam ao tempo em que o codigo civil foi
publicado, afigura-se nos que a diviszo desses pr6dios, posteriormente a essa publica~iio,e de forma
que algum OII alguns n5o fiquem adjacentes B corrente, niio OS faz perder o direito as dguas, salvo o
Gas0 em que haja a renlincia d6sse direito em beneficio do prhdio que, posteriormente a divisao, fica sendo
marginal. A divisgo do prhdio, nio prejudicando OS

-

1 No artigo citado diz-se
nc?o p s u i d o r e s , o que 6 2110 manifesto,
visto que OS USOpossuidores de prbQos marginais nZo podem derivar
Bguas da corrente pam pddio algum e portanto niio as podiam derivar
para outros praws oU tary.enOs.
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pr6dios adjacentes a corrente, tambhm lhes n8o deve
aproveitar. 0 predio tinha direito h Lgua anteriormente a divisiio e, como a lei teve em consideragIo OS
prkd~ose nao OS proprietirios e a t d e u ao?;predios
tais como existiam ao tempo em que comecou a -vigorar, parece-nos que, em relac30 ao uso das iguas, o
prBd~odividido se deveri considerar como se formasse
urn s6 predio
A mesma considera~iionos leva a admitir a doutrina de que OS proprietirios dos prhdios rnarginais
de que seja, expropriado, posteriormente ipublica@o
do ccidigo civil, o terreno marginal para a abertura de
estradas ou d ~ o u t r a svias ptiblicas de comunicac8o
niio devem perder o direito as iguas. Se perdessem
6sse direito, deveriam ser indemnizados, nao sd do
valor do terreno expropriado, mas tambkm da diminni~iiode valor que para o terreno n80 expropriado
resultasse da perda do direito a agua, o que representaria, nurna expropriac5o que se faz por utilidade
ptiblica, um eneargo para o expropriante em beneficio
de prhdios marginais que fjcavam tendo pela expropria~iiodireito a Qguas que anteriormente n'ao tinham.
A nosso ver, OS prkdios que tinham, ao tempo em
que foi publicado o cbdigo civil, direito Bs iguas das
correntes nlo navegiveis nem flubuaveis, e designadamente OS que estavam exercendo Bsse direito ao tempo
em que foi expropriado o terreno por que confinavam
com a corrente, continuam a ter direito B igua, salvo

'.

'

0 dr. Assis Teixeira, dsndo-nos conta das correntes da junsprudbncia francesa e6bre 6ste assunto$ opina que em face do nosso c6digo
nEio pode haver d6vida alguma de que, fraocionado um praio marginal,
os nHo marginais nHo teem direito a h a , considerando decisivo e
perent6mio o texto do artigo 434.O DBste artlgo combinado corn o
artigo 437: re-se, posm, que o legislador atendeu aos prhdios no
estado em que se achavam ao tempo em que foi p u b l i d o o
civil,
0 que faz mudar de aspect0 a quest%. Das m&
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o caso de a expropriagao haver sido feita em condig6es tais que bsses pr6dios n5o possam usar da Agua,
tendo sido indemnizados da perda dbste direito.
A disposi~iioconsignada no artigo 2 0 6 . q o regulamento de 19 de dezembro, a que atras nos referirnos,
6 mais um argument0 em favor desta doutrina.

0 c6digo civil atribui aos prBdios atravasados pela
corrente direito a toda a Qgua n50 sobeja,'corn as
condigties estabelecidas no artigo 434.0, e determina,
em relacgo aos predios fronteiros, no artigo 434."
2." que cad3 urn dos donos ou possuidores dBstes
predios tera o direito de usar de uma parte da agua
proportional a extensgo e precisaes do seu prhdio,
aplicando B saida das iguas remanescentes, se as
houver, o que a Bste respeito se dispbe no artigo 434."
Entre OS prtidios frontetros tem, pois, de ser partiihada
a igua, estando Bsses predios, pertencentes a diversos
proprietarios ou ao mesmo propriebario, em relaggo
aos pr6dios inferiores, na mesma siluag~oem que se
acha o pr6d1o atravessado pela corrente, isto B, OS
proprietarios dos prhdios inferiores s6 teem direito as
aguas sobejas ou remanescentes.
Nao podem suscitar-se duvidas sdbre o que sejam
predios fronteiros, devendo assim ser considerados
aqueles cujas linhas, prolongando-se, caiam perpendicularmente no todo ou em parte sdbre a linha marginal do outro pr6dio. Fronleiro siguifica - que esta
defronte de outro, em frente de outro. E s6 estso
defionte ou evn frenle OS predios que estejarn nas condigaes referidas.
Para que OS prkdios se considerem fronteiros n8o
6 necessirio que peias suas exiremas coincidam as
linhas que de urn se tirem sdbre oqtro; basta que
- .- .
,.
,.-A..
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que se tomava a palavra fronteiro na proposta de
hlexandre Herculano e o mesmo sentido lhe ligou a
comissBo revisora.
Na proposta de Herculano, o artigo iO.", que tratava do direito dos predios fronteiros, estava assim
redigido :
((Quando as torrentes e correntes de uso comum
passarem por entre dois ou mais prbdios, o uso das
iguas sera assim regulado :
a $ 1." Se OS limites ou extremos dos dois primeiros predios pelo lado superior do curso das aguas
forem fronteiros, cada urn dos donos dos ditos prBdios
podera desviar para o seu terreno a porgao da corrente que lhe convier, quando for sobeja, nIo traspassando, alias, nenhuma quantidade dela para outro
prkdio. Se n5.o for sobeja, cada um deles tera direito
a metade d a agua iranseunte. As posturas e regulamentos municipais provefio ao modo de verificar e
assegurar a igual partilha da igua entre OS dois
vizinhos, que, alias, podergo dispensar a interven~Bo
da autoridade municipal quando nissb concordarem.
a $ 2.' Cada urn dos donos dos pr6dios de que
trata o 5 antecedente poderi derivar a porgilo de
agua que lhe couber em qualquer ponto da sua linha
marginal, sem que o outro possa, corn o pretext0 de
a derivar superiormente, priv6-10 dessa porqbo no
todo ou em parte.
((5 3 . q a hipotese de haver aguas remanescentes
depois de derivadas, a saida destas iguas estara
sujeita As disposigijes do artigo 9."
a $ 4." Quando o limite ou extremo de um prkdio
marginal for superior ao do prbdio fronteiro, em
relaqao ao curso das aguas, o dono do primeiro
podera derivar toda a porgBo de corrente de que
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contanto que a nao derive no todo ou em parte para
outro prbdio. Se porkm essa porp8.o produzir remanescentes, que venham a sair ao ilveo, a clmara
municipal, procedendo a vistoria, sdbre requerimento
do dono do predio imediatamente inferior, obrigari o
do superior a restringir-se b p o r ~ g onecessaria n a
deriva~goda igua.))
Como se v6, na proposta de Herculano tanto eram
frontezros OS prhdios cujos limites ou extrenaos pelo lado
superior do curso das aguas fossem fronteiros, como
aqueles cujo bmite ou extremo fosse superior ao do
prddzo fronrezro. Para que o prhdio assim fosse eonsiderado, n8o era necessario que os limites ou miremos fossem fronteiros.
A comiss5o revisora, na sessBo de 25 de janeiro
de 1864, resolveu substituir as palavras -- se os
lgnitres ou extrems dos dois prirneiros predtos pelo lado
superior fwem fronlezros, por - se OS primeiros predios
pelo lado superior forem fronteiros, e suprimir o 4."
A comiss%o iniumbida de organizar a matbria das
aguas, tendo em vista o project0 do c6digo e a parte
aprovada da proposta de Herculano, substituiu ainda
as palavras referidas pelas seguintes: cada una dos
donos ou possuidores dos predaos frontearos '.
Considerando-se na proposta de Herculano fronteiros OS predios cujos extremos o nao eram, deve
ligar-se o mesrno sentido a expressgo predios frontezros que se 16 no cddigo civil, 1130 tendo, a nosso ver,
sido suprimido o 5 4." da proposta de Herculano,
como opina o dr. Assis Teixeira, cccertamente por se
julgar que n8o s%o rigorosamente fronteiros os prbdios
cujos Itmites pelo lado superior se n8o correspondam
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corn exactidtio)] ', rnas para se estabelecer relativamente ao direito dos prhdios frooteiros doutrina
diversa da do referido 5 4 . q e a comissiio apenas
considerasse fronteiros os prbdios cujos limites se
correspondam pelo lado superior e quisesse seguir o
sistema da proposla de Herculano, ngo alteraria a
redacg8o desta proposta, tanto rnais que a significapiio
que Herculano dava i palavra frontezro h a que
asualmente lhe 6 dada.
Efectivamente, se considerassernos apenas fronteiros os prbdios cujos limites ou extremos o fossem pelo
lado superior, a comisao revisora teria. seguido,
quanto ao direito B agua, o mesmo sistema da propasta de Herculano, salvo o critbrio estabelecido para
a partilha, tendo, segundo a proposta, cada um dos
prbdios direito a metade da igua transeunte, e, pelo
ccidigo, a urna parte proporcional b extensgo e precis6es do prbdio. Delerminando-se o direito a agua
pelos lirnites ou extremos superiores dos prbdios em
relap50 a corrente, seguir-se Ilia que, se o limite ou
extremo dum prhdio marginal fosse superior ao do
prbdio fronteiro, aquele teria direito a toda a bgua
da eorrente cte que earecesse, e bste s6 teria direibo
i s iguas rernanescentes, se, pelo extremo inferior em
relagiio ao curso de agua, o primeiro predio 5casse
superior ao segundo. Na hipdtese conkriria, n l o
teria este predio direito as aguas remanescentes, visto
que o ponto de saida para estas aguas era aquele
em que a margem do blveo deixasse de perteneer ao
pr6dio. Assim, havendo um prbdio adjacente & corrente cuja linha marginal kenha quinhenros metros e,
fronteiros a Bsse prhdio, tr6s pr8dios, adjaeentes tambitm B corrente, cuja lrnha marginal Q de quakrocentos
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e noventa metros e cujos extremos ficam, pelo lado
superior e pelo inferior, distantes cinco metros dos
extremos do predio fronteiro, niio teria nenhum
dos trits predios o direito de nsar da agua n8o
sobeja, e as aguas remanescentes teriam de voitar a
correhte num ponto da linha marginal inferior ao
extremo de qualquer dos trks predios.
Era esta a doutrina da proposta de Herculano,
consignada nos 5s 2.' e 4.' do artigo 10.", estabeiecendo-se todavia, em relagiio ao predio marginal cujo
limite ou extremo fosse superior ao do predio fronteiro, duas restrigbes ao direito de usar da agua:
U) nao a derivar no todo ou em parte para outro
predio; b) nIo derivar uma porgso de agua que produzisse remanescentes qae viessem sair ao alveo,
pois, se procedesse de outro modo, a cimara municipal, mediante vistoria e a requerimento do dono do
pr6dio hnediatamente inferior, obrigaria o do superior
a restringir-se i porg5.0 necessiria na deriva~soda
agua.
No sistema seguido pela proposta de Herculano,
esta restriggo era justa e necessaria, para evitar que
o predio fronteiro fosse prejudicado em beneficio dos
predios adjacentes infenores, e a comissiio revisora,
que manteve a mesma doutrina da proposla quanto
ao ponto de saida das aguas remanescentes dos
prbdios fronteiros, nlo suprimiria essa restriggo, se
quisesse adoptar o mesmo sistema.
Lendo-se atentamente as modificagaes que na
proposta de Herculano fez a comiss2o revisora e
confrontando-se essas modificagtjes corn as disposigaes do projecto primitivo, a que a comissSo
incumbida de organizar a materia das aguas devia
atender, pois devia fazer essa organizagiio ((tendo
em vista o projecto do c6dig.o e a parte aprovada da
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proposta de Kerculano,), chegamos i conclus~ode
que o sistema que a comissgo revisora quis adoptar
6 diverso do da proposta de Herculano. Pelo sistema
da cornissiio revisora, teem direito 5s hguas n5o sobejas das correntes nTo navegaveis nem flutuaveis OS
prhdios fronteiros, em proporg2.o da extensso idas
precisbes de cada um, quer coincidam quer n50 OS
extremos dbsses prhdios pelo lad0 superior.
Como vimos, nas primeiras alteragaes que a comiss5o revisora fez na proposta de Herculano dizia-se
ainda - se os primeiros prkdios peEo Eado szlperior
forern fronteiros. Eram OS primeiros pridios em relaC%O ao curso da igua e que fossem fronlearos pelo
lado superior OS que tinham direito a partilhar a agua
nIo sabeja. A comissiio incumbida de organizar a
mathria das aguas substituiu aquela redacgno por
- cada urn dos donos ou possuidores dos predios fronteiros, exigindo assim apenas, para a partilha da
agua, que OS pr6dios sejam fronteiros, e podem sblo
em qualquer ponto das suas linhas marginais. Quis
essa comisslo seguir, fazendo tal alteraggo na proposta de Herculano, a dautrina do projecto primitivo,
que estava assim formulada :
((Artigo459."~ donos ou possuidores dos prkdios
que s8o atravessados por quaisquer aguas correntes
n8o navegaveis, teem direito a dispor delas em seu
proveito, desde que entrarem no sen prhdio, contanto
que as nso desviem, ao sair, do seu leito e direegHo
costumada; except0 se o consentirem OS vizinhos,
que com isso possam ser prejudicados.
uArtigo 460." 0 s donos ou possuidores dos predios adjacentes, dum e de outro lado, Bs s~breditas
correntes, gozarIo do mesmo direito, em proporgBo
dos seus predios; e havendo contestagso entre 6les,
serso estas resolvidas arbitralmente..
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Atendia-se aos predios adjacentes dum e de outro
]ado das correntes e Bsses rhdios tinham, como OS
que fossem atraressados pe as correntes, direito &S
iguas, desde que neles entrassem. OS prbdios adjacentes podiam ser oa n8o fronteiros, mas a contestapgo, a que o artigo 460." se referia, sb podia dar-se,
visto que cada ua? dos predios apenas podia usar da
agua desde que esta entrasse na sua linha marginal,
entre prbdios fronteiros, sendo estes OS prkdios adjacentes 9. corrente que estavam nas mesmas eondieaes
e tinham o mesrno direito que OS predios atravessados pelas correntes. 0s donos dos prkdios inferiores
s6 tinham direito as iguas sobejas, que nlo podiam
ser desviadas do seu leito e direcpiio costumada.
Havendo, porkm prhdios, que niio fossem fronteiros
em toda a extensgo da sua linha marginal, nso
coincidindo OS seus extremos pelo lado superior, Bsses
prhdios eram em parte atravessados pela corrente e
tinham direito a agua em propore20 dos mesmos
prhdios, visto que tinha de atender-se, para a partiIha da hgua, aos pr68ios adjacentes de um e de outro
lado da corrente. Isto B, s6 havendo direito a igua
depois de entrar no prhdio, tinha de atender-se, para
a por~goda agua a derivar, ao predio fronteiro, visto
que OS predios adjacentes do outro lado tambbm
tinham direito B Bgua, embora esta entrasse nos
mesmos prhdios num ponto inferior.
0 sistema da contiguidade e do direito sucessivo e
eventual, adoptado no projecto primitivo, era organizado de forma que OS prbdios adjacentes, sendo fronteiros i s correntes, tinham direito a partilhar da
igua, embora n8o fossem fronteiros OS seus extremos
pelo lado superior. E, adoptado o sistema da contiatender-se as necessidades
ghidade, so assim. podia
A A @ f i v A A ; ~ c m n v n l n a t.c
n n n a n n A r \ rnrrre rra

em que OS prbdios sejam fronteiros pelo lado superior,
podiam OS prbdios dum dos lados da corrente ser
privados das aguas em beneficio exclusive dos prbdios
do outro lado, quando 8 eerto que, sendo igualrnente
contiguos, estavam sujeitos aos mesmos danos causados pela corrente.
A comissBo incumbida de organizar a materia das
iguas tornou ainda rnais clara a doutrina formulada
no projecto primitivo, substituindo a palavra
adjacentes
por - fronteiros, e declarando expressamente, no 5 3.' do artigo 436." que cada um dos
donos 011 possuidores dos prBdios fronteiros poderi
derivar a porpao de agua que lhe couber em qualquer ponto da sua linha marginal, sem que o outro,
corn pretext0 de a derivar superiormente, haja de
priya-lo dessa porp5o no todo ou em parte.
Este tern no c6dig0, atentas as modificapijes que
a comiss~o revisora fez qa proposta de Herculano,
nm alcance muito diverso do que tinha nesta proposta o $ 2." do artigo 10." que estava alias redigido do mesmo modo. Por Bste 5, s6 OS donos de
prhdios que fossern fronteiros pelo lado superior B
que, tendo igual direito 9. igua, n2,o podiam ser
prejudicados pelo facto de urn deles derivar a 6gua
superiormente. Era o que resultava do disposto
nesse '$, combinado corn o
I.' do mesmo
ar tigo.
Pelo 5 3.O do aimtigo 436." combinado com u 52.',
vit-se qtie o dono ou possuidor dum prkdio fronteiro,
mas cujo extremo seja inferior ao do outro prkdio,
n5o pode ser prejudicado pelo facto de o dono ou
possuidor ditste pr6dio derivar a igua superiormente.
Desde que OS prbdios s5o fronteiros, teem direito a
agua, e o dono do pr6dio eujo extremo B superior s6
ode derivar a agua que Ihe couber.
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E' bste, a nosso ver, o sistema que foi sancionado
no cddigo civil pelo que respeita aos pr8dios fronteiros Q corrente, e h o unico corn que se podia
efectivar o sistema da contigaidade sem injustieas
revoltantes.
56. Em que parte da lznha rnarginal podem ser
derivadas as aguas das eorrenles nlio navegciveis nem
fEuludveis. Tern havido divergftncias na nossa jurisprudhncia sdbre o ponto em que para OS prhdios
atravessados ou banhados pelas correntes nlo Wvegaveis nem flutuaveis podem ser derivadas as iguas
para OS mesmos predios. Podera ser feita essa derivagso s6 desde que as Sguas entram no prbdio; ou
podera s8-10 num ponto superior, estabelecendo-se a
servidso de aqueduto atravbs dos prhdios intermhdios 1
0 dr. Assis Teixeira, tratando largamente da questiio, pronunciou-se pela afirmativa quanto a derivaggo
da agua num ponto superior ao pr8dio.
Funda-se em que o artigo 434.", determinando
que os donos ou possuidores de prhdios, atravessados
por quaisquer iguas correntes n80 navegbeis nem
flutuaveis, teem o direito de usar delas em proveilo
dos mesmos pridios, nIo limitou Bsse uso h passagem
da igua pelo prbdio, como se exprime o c6digo
Napoleao, ou ernquanto percorre o'blveo ao longo do
prhdio, como semelhantemente diz o cddigo italiano.
A condic8o essential que naquele artigo se estabelece para o aproveitamento das aguas h que OS p r b
dios sejam jmarginais e, se o proprietirio, derivando
a Sgua num ponto que niio 8 marginal, s6 se utiliza
dela em beneficio de um prbdio marginal, exerce o
direito que o artigo 434.' lhe reconhece.
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Reconhecido o direito i s Sguas no artigo 434." o
artigo 456." confere o direito de a s encanar atravbs
dos prhdios superiores. OS donos d&stesprbdios nIo
podem opor-se a essa servid50, tendo apenas o direito
de exigir a indemnizaggo dos prejuizos resultantes do
aqueduto, da infiltrag5o ou erupgao das iguas ou da
deteriorag5.0 das obras feitas para a condugiio destas,
nos termos diste arligo e do .seu 5 6nico.
E, atendendo aos trabalhos preparatdrios do c6digo
civil, diz que estes reforgam terminant,emente a sua
opiniao. No project0 primitive concedia-se (artigo
459.') aos proprietaries marginais o direito de disporem das aguas da corrente em seu proveito, desde
que entrassem no sm predio. Na proposta de Hereulano, era mantida a mesma doulrina, tendo os
prbdios marginais, quando a agua n l o fosse sobeja,
direito a metade do volume da hgua transetrnte. Na
liltima proposta da comiss5o revisora, os proprietL
rios tinham igualmente direito a usar das aguas d a
corrente em proveito dos prbdios rnarginais, logo que
wles entrassem.
uOra, diz o dr. Assis Teixeira, esta restrie2o dos
diferentes projectos, que introduzia claramente entre
n6s a doutrina dos escritores a que nos temos referido (escritores franceses e italianos que sustentavam
que a agua s6 podia ser derivada na linha marginal
do prkdio que se utilizava dela), foi eliminada e suprimida na ultima revis30 geral do cddigo, o que nos
autoriza a concluir que essa doutrina foi rejeitada
aberta e deliberadamente pela comissiio revisoraa l.
Na Revista de legisla~lioe de jurispmd@ncia foi sustentada a mesma doutrina, e, referindo-se ao § 3.'
do artigo 436.': disse que nele o legislador s6 teve
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em vista ((0 caso mais frequente de ser possivel
extrair a igua na linha marginal da corrente, mas
n5o regulou a bip6tese de niio poder a igua ser derivada em qualquer ponto da mesma linha marginal
do prhdio. Ora reconhecendo a lei neste artigo (436.")
aos donos dos prbdios confinantes com as ditas. correntes o direito ao uso das iguas delas, e permitindo,
no artigo 456." a qualquer encanar subterrbneamente ou a descuberto as aguas a que tenba direito,
atraves dos pritdios albeios, em proveito da agrict~ltura ou da ~ndustria,devernos coneluir que a agua
pode ser extraida superiormente, e que, para ser
conduzida, poder6 ser legalmente estabelecido urn
aqueduton '.
OS drs. Dias Ferreira e Abel de Andrade seguiram doutrina contrbria, sustentando que OS donos
dos prQdios atravessados ou banhados pelas correntes
nLo navegaveis nem flutuiveis s6 teem direito B dgua
desde que esta entra nos limites dos seus prhdios,
nso podendo assim invocar-se a disposigIo consignada
no artigo 456." para impor ao dono do pr6dio superior a servidso de aqueduto.
Ao -tempo em que emitimos o nosso parecer, niio
havia sido publicado o decreto de 1 e o regulamento
de 19 de dezembro de 1892, e necessario Q ter em
vista as disposig6es neles consignadas para que se
possa forrnar jrlizo seguro.
No decreto de i de dezembro, artigo 5.' e $ linico,
mandando-se respeitar OS direitos dos propriet6rios
marginais ou confinantes com as correntes n8o navegiveis nem flutuaveis, nenhuma distingIo se faz entre
1
2
3

Volume 9:. n.' 419, p w n a 25.
Gdigo civil pwtug& araotado, 1." volume, 2.' edi@, pigina 305.
Cmerddrio aa Cddigo &vdpwhq&, 1." volume, p6ginasZ37-244-
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prhdios atravessados e banhados por essas correntes,
e o regulamento de 19 de dezembro apenas faz refedncia expressa aos predios atravessados pelas correntes para determinar (artigo 278.") as condipaes
em que pode ser feita a mudanpa do dlveo ou leito
permitida pelo artigo 435.' do c6digo civil.
0 direito a agua e o mod0 por que se pode fazer
a sua derivag80 d o OS mesmos, quer se trate de
pr6dios atravessados, quer de predios banhados pelas
correntes, salvo, com relag2o a estes, a partilha das
iguas, sendo fronteiros, e o direito de travamenta da
presa, aqude ou obra semelhante para a derirapiio
da agua, de que adiante trataremos. Sendo assirn e
determinando-se no $
do artigo 436." que cada
um dos donos ou possuidores dos predios fronteiros
podera derivar a porg8o de agua que Ibe couber ern
qualquer ponlo da sua linha rnargzwl, parece que OS
donos ou possuidores de predios atravessados pelas
correntes tambkm s6 em qualquer ponto da sua linha
marginal podem derivar as aguas a que teem direito.
E, em face do disposto no artigo 434." estas aguas
s2o as que atravessatn OS seus prAdios, s&oas que
decorrem dentro dos limites dksses pritdios.
Se atenderrnos, porkm, ao que no regulamento de
19 de dezembro se dispae relativarnente i s obras que
no leito ou margens das correntes se podem fazer
para a derivagih das iguas, teremos de recont~ecer
que casos h i em que, independentemente de acbrdo
de todos os interessados, OS propriethrios de prCdios
confinantes corn as correntes niio navegiveis podem
derivar, mediante prCvia licenga, as hguas para Bsses
pr6dios num ponto da linha marginal que lhes 6que
superior. A determinagiio das condigaes em que o
podem fazer dar-nos h i o verdadeiro alcanee das
disposip~esconsignadas nos artigos 434." e 4.36."
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5 3." relativamente ao ponto da linha marginal em
que as aguas podem ser derivadas.
Ja notimos, quando expusemos a materia relativa
as obras hidraulicas ', que OS donos ou possuidores
dos predios banhados ou atravessados pelas correntes
podiam fazer obras para a derivagso das aguas dentro
dos limites dos seus predios sem previa licenga dos
directores das circunscrigaes hidraalicas. que apenas
teem a obrigagao de fiscalizar essas obras no intuit0
de evitar que se altere o regime da corrente ou se
causem prejuizos a terceiros. Para que, alterando-se
o regime das correntes ou sendo lesados OS predios
vizinhos, OS referidos donos ou possuidores n8o
tenham de desmanchar as obras B sua custa nos
termos dos artigos 279." e 280." do regulamento e
pagar a multa que lhes 6 imposta no $ rinico do
artigo 277.", podem dirigir a direcgiio da respectiva
circunscrigiio hidraulica uma comunicag'ao por escrito
em que declarem as obras que pretendem fazer para
serem autorizados por essa direcggo, nos termos do
artigo 87 1 ." e respectivos $ 5. Esta autorizagao s6
se torna, porhm, necessiria para OS referidos efeitos,
podendo OS proprietarios marginais efeituar as obras
sem autorizag30 e nlo incorrendo por Bsse motivo em
respousabilidade alguma, sempre que n8o alterem
a largura e disposig&o do leito ou margens, n8o
prejudiquep o curso e regime das aguas ou OS
predios dos vizinhos e niio ofendam OS direitos de
terceiros.
Nao sucede o mesmo con OS proprietarios marginais que pretendam derivar as aguas num ponto da
linha marginal que seja superior aos seus predios,
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gornando-se necessiria licenga da direcgiio das circunscri~6eshidraulicas para as obras que tenham por
fim,essa derivag~o.
E expressa a Bste respeito a disposig80 consignada
no artigo 261." n." 3." do regulamento de 19 de
dezembro, em que se declara que n8o 6 permitida
sem licenga a execugBo de quaisquer obras, quer
permanentes, quer temporarias, nas margens, Blveos
ou leitos 3as correntes de igua n5o navegaveis nem
Butuiveis quando forem feitas por individuos proprietirios de pr6dios confinantes, mas em localidades
diferentes daquela onde se pretendem construir as
obras. E estabelecendo no artigo 272.' e respectivos $5, actualmenre modificados, pelo que respeita
i s plantas e ao inqubrito, pelo decreto de 24 de
setembro de 1898, artigos 4." e 5.", o processo para
a concessso dessa licenga, determina que, se da
certidao do resultado do inquerito constar que foram
apresentadas reclamagijes, o engenbeiro chefe da
sec050 requisitarb a presen~ado administrador do
concelho, e, com o mestre de valas do lango respectivo e urn perito nomeado pelo administrador, examinar8o as reclamag6es e julgariio do seu valor,
rocurando compor OS interessados amigavelmente,
ravrando-se um auto que sera junta ao processo.
Se o pretendente, dentro de quinze dias da data do
auto, apreseutar documentos comprovativos de que
OS reclamantes desistem da sua pretensso ou se
acham devidamente indemnizados, e se n"a forem
prejudicados OS direitos consignados nos artigos 434."
e 436." do codigo civil, sera concedida a licenga.
Se a licenga n80 puder ser concedida, sera indeferido o requerimento, ficando salvo aos pretendentes
intentar perante OS tribunais judiciais a ace30 cornpetente para a concessiio da licenga.
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Vb-se destas disposigIoes que n i o s6 se torna
necessiria licenga para a derivaqgo das iguas das
correntes n i o navegaveis nem flutuaveis num ponto
d a linha marginal que fique superior ao pridio para
onde se pretende fazer a derivaggo, mas que essa
licenga s6 pode ser coneedida pela direcg8o da circunscrig~ohidriulica respectiva quando haja ac6rdo
dos interessados. Se n8o houver acbrdo, torna-se
necessario inlentar para bsse,fim a competente ace20
perante o tribunal judicial. E o que resulta do citado
artiga 272." 8 4." e do artigo 244." em que se preceitua que, se OS proprietaries de certo n6mero de
predios confinantes com a s correntes n i 0 navegiveis
nem flutuiveis, contiguos uns aos outros, quer de um,
quer de ambos OS lados d a corrente, combinarem
aproveitar para a irrigagiio de todos OS predios a s
iguas da respectiva corrente derivada em frente do
prhdio superior, pod6-10 ha0 Eazer, entregando ao
agente ou guarda d a circunscrigao hidriulica da localidade essa declaragiio por escrito, na qual se obriguem a dar pelos seus prhdios conveniente servidiio
para a passagem da agua, requerendo logo para
se fazer a divisio das aguas na conformidade do
artigo 2 2 3 . 9 55 1." 2." 33. h." e 5." do artigo 272.' NNio procedendo.dCsse modo, ficam sujeitos
a s disposi~aes do 5." do mesmo artigo 272." isto
8, a iicenga para a derivagiio da agua s6 pode ser
concedida judicialmente.
Podera, porem, o poder judicial conceder esta
licenga? A que tera ele de atender para Bsse efeito?
Trata-se de uma quest30 em que pode haver interesses j6 pelo direito de uso da agua, quando tal
direito seja prejudicado pela derivagao d a i g u a em
qualquer ponto que fique superior ao do prbdio que
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se pretende irrigar, ja pelos danos que com essa
derivagiio podem ser causados aos prhdios superiores.
Bastara, porkm, que da derivagao resultem danos
para que nso possa ser concedida a licen~a, ou
adrnitir-se ha que, embora OS haja, possa fazer-se a
derivaqgo, dcsde que o propr~etariodo prCdio inferior d& a devida indemnizagao ?
Em relag5o aos proprie tirios dos predios superie
res a quest50 resume-se, pois, a verificar se nesses
predios pode ser imposta a servidao para a derivaggo
das iguas.
N%o pode, a nossp ver, recorrer-se ao artigo 456."
para a resolver. Este artigo resupbe o direito a
igua, e o proprietario margina s6 tem bsse direito,
independentemente de licenga ou concessao, dentro
dos limites do seu prhdio. E niio h i nenhuma disposiqiio do cddigo civil on de lei posterior em que tal
servidao seja imposta, o que, em face do disposto no
artigo 2170." do cddigo civil, era necessirio para
que, contra a vontade do proprietirio do prCdio
superior, o proprietario do prkdio inferior pudesse
derivar atraves daquele a s aguas para bste predio.
0 artigo 463." faculta a constituiggo da serv~dgode
travamento d a presa, aqude ou qualquer obra, mas
restringe essa constituig20 ao predio de outro vizinho
e portanto ao prbdio que fica fronteiro ou contiguo
ao ponto da liniia marginal onde se faz a derivagso.
Por bsse artigo n"a se autoriza a constituig50 de servidao em qualquer predio superior para a derivaqTo
das aguas para um prkdio inferior.
Nos termos do artigo 434.",o proprietario do pridio
atravessado pela corrente nem sequer pode derivar as
iguas nos limites do seu prbdio sempre que, pelo
represamento dessas Sguas, seja causado prejuizo ao
prkdio superior, embora pretendesse indemnizar o
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prejuizo causado pelo represamento, que pode ser
muito inferior ao proveito que Ale auferiria, derivando as hguas.
Do que acabamos de dizer parece dever concluir-se
que o p d e r judicial n5o pode autorizar a derivagso
das iguas para um predio adjacei~tea corrente, ou
por esta atravessado, em qualquer ponto superior B
sua linha marginal, quando o proprietirio do pr6dio
respectivo recuse para Csse efeito a constituiqiio da
respectiva servidiio de aqueduto no sea predio.
Suponhamos, porCm, que o proprietario do predio
superior consente em que se constitua a servidiio de
aqueduto, ou que Csse prbdio pertence ao
dono do predio marginal para onde se preten e fazer
a derivaqfio da 5gua, e vejamos se, neste caso, pode
fazer-se essa derivaqgo.
OS interessados que a ela podem opor-se siio OS
proprietirios dos prCdios adjacentes a corrente que
fiquem colocados superiormente ou sejam fronteiros
ao predio que se pretende irrigar, e B 6bvio que, se
forem prejudicados no direito que teem B hgua, a
derivagiio nfio podera fazer-se. Quando n8o se dA,
pordm, tal prejuizo, sendo a derivagfio feita de mod0
que Cles podem usar da agua a que teem direito,
entendemos que n8o podem legitimamenle opor-se a
que se faqa a derivaqlo.
O interesse Q a medida do direito. Desde que o
interesse dos proprietirios marginais fique completamente ~al~aguardado,
n%o podem Csses proprietirios
constderar-se partes legitimas para se oporem a concessao da licenga.
Quando, pois, verifique o poder judicial que, na
derivaeao
das iguas de uma corrente -niio. navegive1
"
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nal do predio que delas se pretende aproveitar, niio
h i prejuizo para OS outros prbdios marginais, entendemos que pode conceder a licenqa para essa deriva$50. Assim se explica que o decreto de 19 de dezembro faculte o recurso para o poder judicial sempre
que entre OS interessados ngo haja acbrdo. Se n%o
fosse possivel fazer-se a derivagiio, num ponto da
margem da corrente que fique superior ao prkdio
marginal que se pretende irrigar, quando houvesse
oposipfio dos outros interessados, o regulamenlo
de 19 de dezembro n8o facultaria dsse recurso.
Faculta-o, reconhecendo assim no poder judicial
competdncia, que as diregaes das circunscriq;oes
hidraulicas ngo teem, para verificar se sio ou n80
procedentes as reclamaqbes que no inquerito a que
se procedeu para a concessiio da licenr,a foram apresentadas. Ora essas reciamaqbes devem considerar-se
improcedentes, sempre que OS proprietirios dos predios adjacentes Bs correntes n8o sejam prejudicados.
Se o forem, niio pode ser concedida autorizagfio para
a derivaqgo das Bguas.
Do que deixamos dito conclui-se:
1.' Que OS proprietirios dos predios que sejam
atravessados ou banhados peias correntes niio navegaveis nem flutuaveis teem o direito de derirar a agua
em qnalquer ponto da linha marginal desde que entra
nos 11mites do seu predio, niio se tornando necessiria
licenqa para quaisquer obras que no leito ou nas
margens se~amnecessarias para essa derivaqlo ;
2.' Que a licenqa para a derivaqgo das aguas
antes de entrarem nos limites do predio pode ser
concedida pela direcgao da respectiva circunscrigao
hidraulica, quando haja acbrdo entre OS interessados,
e que, na
falta dksse acdrdo, a licenga s6 pode ser
.
. . . .
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3 . O Que o poder judicial niio pode conceder essa
licenga, quando se torne necessaria para a derivagso
a constituigiio de qualquer servidao no pridio superior e o respectivo proprietario a nao autorize, mas
que pode e deve eoncedh-la, embora haja oposi~ao
por parte dos proprietirios dos predios adjacentes,
sempre que estes nlo sejam prejudicados no seu
direito i igua.
67. Obras qzre podem fazer-se no leito e nas margens para a deriva~Ziodas aguas. Podendo ser derivada
a igua para OS pridios confinantes corn as correntes
nao navegaveis nern flutuaveis em qualquer ponto da
linha marginal dos respectivos prkdios, cumpre-nos
deterrninar as obras que para bsse fim podem ser
feitas no alveo ou leito e nas margens.
0 ccid~gocivil faz distingfio entre OS predios atravessados pelas correntes e OS predios por estas
banhados.
Quanto aos pridios atravessados pelas correntes,
declarando-se no artigo 434.' que OS respectivos
donos ou possuidores teem o direito de usar das
aguas em proveito dos mesmos predios, contanto
que do refluxo defas niio resulte prejuizo aos predios
que ficam superiormente situados e que inferiormente
se nio altere o ponto de saida das Bguas remanescentes, faculta-se ainda no artigo 435." o direito de
alterar ou mudar o leito da corrente, sob as mesmas
condigties estabelecidas para o uso das aguas.
Destas disposie6es resulta que OS donos dos pr6dios atravessados pelas corren tes podem :
1.' Fazer no alveo todas as obras em que se proponham levantar ou baixar o nivel das Sguas com o
fim de as represarern e conseguirem assim a deriva~go
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delas para OS seus prAdios, independentemente da
sua elevagio por meio de engenhos adequados, ou
facilitarem essa derivagilo por Bste meio: colocando
os engenhos no leito;
2.' Travar em qualquer das margens OS agudes
ou presas necessirios para o aproveitamento das
hguas ;
3." Deslocar o leito da corrente, fazendo-o descrever
as eurvas. necessarias para o melhor aproveitamento
das aguas, on fazendo desaparecer as sinuosidades
que a corrente tenha para o melhor aproveitarnento
do predio.
0 s lirnites que pelo c6digo civil qe estabeleciam Bs
alteragaes que as obras referidas podiam determinar
no regime das correntes eram : 1) nao prejudicar OS
pridios superiores pelo refluxo das Bguas; 2) nio
alterar o ponto de saida das iguas remanescentes.
No regulamento de 19 de dezembro de 1892
determina-se a este respeito o seguinte:
nArtigo 277.O As obras que OS proprietaries dos
prBdios confinantes corn as lagoas, lagos, rios, valas,
canais e mais correnles de bgua, n8o navegaveis nem
flu tuaveis, execularem nas respectivas margens, ilveos
ou leitos, &cam sujeitas A fiscalizag%odas direc~6es
das circunscrigbes hidrbulicas, em conformidade com
a doutrina do 5 6." do artigo 381.' do codigo civil.
((5 linico. 0 s que executarem obras ou trabalhos
que alterem a largura e disposi~iodo leito ou margens das lagoas, lagos, rios, valas e mais correntes
de igua de que trata bste artigo, ou que prejudiquem o regime e curso das aguas, on OS pridios vizinhos, ou ofendam direitos de terceiro, incorrerfio nas
penalidades impostas nos artigos 279." e 280.", e
serio mais eondenados no pagamento da multa de
28000 rhis a 2044000 rBis.
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nArtigo 278.' As mudangas do iblveo ou leito permitidas pelo arligo 435.' do c6digo c~vilaos proprietarios dos prkdios atravessados pelas correntes de
agua, nSo navegaveis nern flutuaveis, seriio igualmente sujeitas a fiscalizagiio das direcg6es das circunscri~6eshidrbul~cas,que verificariio se o n6vo leito
tem as dimensties prbprias, e prejndica ou niio o
regime e curso das aguas, ou ofende OS direitos de
terceiro, e far80 corrlgir as irregularidades cometidas.
a § unico.
0 s que n5o executarem as correcgijes
que por aquelas direc~ijes, ou seus agentes, forem
indicadas, incorrerso na multa de 243000 rkis a
206000 rbis; e as corregaes seriio entso executadas
pelas direc~aeshidriulicas, por ,conta e custa dos
donos dos predios, seguindo-se process0 idkntico ao
descr~tono arligo 279.' e seus parigrafosn.
A disposigiio consignada no artigo 277.Qplica-se
tanto aos proprietirios ou possuidores dos prbdios
atravessados pelas correntes como aos dos prkdios
que por estas sejam apenas banhados, e, em harmonia com essa disposigso, niio tem de atender-se, nas
obras que no leito ou nas margens das correntes se
fagarn, unicamente ao prejuizo que para OS predios
superiores possam derivar do refluxo das aguas e ao
que para OS prkdios inferiores resulte da alterag8o
do ponto de saida das aguas remanescentes. Nos
precisos termos do 5 unico do artigo citado, n%o
pode aiterar-se por essas obras ou trabalhos a largura e disposi~80do leito ou margens das correntes,
nern prejudicar-se o regime e curso das Bguas, ou OS
predios vizinhos, nem ofender direitos de terceiro.
Trata-se de correntes de Qgua com que siio beneficiadas ou o podem ser vastas regGes, devendo
conseguintemente ter-se em considera~son80 s6 OS
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interesses dos proprietirios dos prbdios que se aproveitam das aguas num determinado ponto e OS dos
proprietarios que fiquem snperiormente sitnados, rnas
ainda OS de todos OS proprietarios inferiores, que
podem ser prejudicados corn as alteragaes que no
leito ou nas rnargens das correntes se facam para
a derivagso das Qguas para OS pr6dios marginais,
embora se ngo altere o ponto de saida das iguas
remanescen tes.
Acresce que nas correntes n8o navegiveis nern
flutuaveis ha o direito de pesca para todos (c6digo
civil, artigo 395.'), e para OS vizinhos do municipio
ou da freguesia o de se aproveitarem das subst5ncias
vegetais de qualquer natureza que se achem no seio
das aguas comuns ou venham arroladas as suas
margens (c6digo civil, artigo 469.'), devendo-se ter
em vista a produg50 destas riquezas em quaisquer
obras no leito ou nas margens dessas hguas.
N ~ ointeressando o regime das correntes n8o
navegaveis nern flutuaveis s6 aos proprietarios marginais, B 6bvio que ao Estado deve competir a fiscalizagao de quaisquer obras nessas correntes e que
nSo deve ser permitida qualquer alterag80 que prejudique o seu regime, sob qualquer aspect0 que kste
se considere.
Pelo mod0 como se acha redigido o unico do
artigo 279." do regulamento, parece que deverso
sempre ser mantidas, em quaisquer obras ou trabaihos que se fagam, a largura e disposiggo do leito ou
margens das correntes. NBo pode, porbm, nern deve
dar-se Bste alcance ao referido 5. 0 que se torna
necessario B que niio se altere o regime da eoi-renbe
prejudicando o aproveitamento das aguas, devendo a
largura da corrente ter as dimensties pr6prias para o
conveniente escoamento das aguas. E' o qne no

No citado artigo 222.' declara-se que as propriethrios dos pr6dios confinantes corn as Bguas e correntes, nio naveghveis nem flutuiveis, poderso requerer
B direcqlo da respectiva circunscrigio hidraulica, que
por ela seja feita a divisBo das Qguas entre aqueles
prbdios, divisso que sera executada por ordem do
director da circunscrieio. E nos '$S 2." 4." preceitua-se que, feito o cadastro dos prkdios, a divisao
da igua pelos mesrnos prkdios, e o regulamento para
a sua execuqio, sera Bste regulamento, depois de
homologado pelo director, intimado aos interessados,
lavrando-se na presenqa do chefe da secqlo e do
mestre de valas do lanqo respective um termo em
que tudo fique consignado, termo que sera assinado
por aqueles funcionirios e por todos OS interessados.
A cada um dbsses interessados sera entregue uma
c6pia do regulamento e do termo, ficando o original
arquivado na secretaria da direcc50 hidraulica. Se
algum dos interessados se n%o conformar com a
divisso feita, assim o declarari no termo atrhs mencionado, e ficar-lhe ha o direito de intentar a respectiva acqio ordiniria perante OS tribunais judiciais,
para fazer valer OS sens direitos B modificag20 da
distribuiq%o_feita. Esta acqso, na qual intervira
sernpre o tninistbrio pliblico, nao alterara nem invalidara a distribuiq30 e regulamen~ofe~tos,OS quais
serao exscutados e cumpridos ate senten~afinal,
exeqiiivel em contrario, debaixo da fiscalizaqio dos
agentes da circunscriqao hidraulica.
Referindo-se a estas disposi~ijes,diz o dr. Dias
Ferreira : sSHo porbm insustentiveis semelhantes
disposiqbes, ja como atentatbrias dos principios que
cometem as justiqas ordinarias, e nlo aos agentes do
Govbrno, e agentes muito subalternos, o conhecimento
das quest6es relativas a direitos privados, ja porque
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a o h i director de circunscriqSo bidriullca, chefe de
seeqio e mestre de valas em todas as localidades, e
fnuito rnenos nas terras sertanejas, onde rnais frequentes s i o as quest6es de bguas.
~Felizmenteque no citado artigo 222." § 3."ficou
reconhecido aos interessados o direito de intentar
accio ordinaria perante OS tribunais judiciais para
fazerem valer OS seus direitos, desde que no term0
declarem que se nHo conformam com a distribuiqso
feita, e que assim 6 licito ao interessado recorrer
logo a ji~stiqa,alegando a falla de funcionirios hidraulicos, a que o regulamento se refere, no territdrio do
juizo, e recusando-se em todo o caso a estar por
qualquer distribuieiio que a circunscrieiio hidraulica
haja de fazer.
uNestes termos podera desde logo recorrer a acqio
especial prescrita no artigo 566." do e6digo de proc e s s ~posto
,
que o regulamento remeta as interessados
para a acqio ardinhria, porque Ble toma a acq'io
ordiniria pela acqio de direito comum.
uAlBm disso, OS decretos de 1 e de 19 de dezembro
de 1892, na parte em que excedeni as faculdades do
poder executivo, n i o obrigam .o poder judicial, emquanto n i o forern confirmados pelo poder legislativoa '.
Julgamos completamente injustificadas e descabidas estas consideraebes.
Em primeiro lugar, o regulamento de 19 de dezembro, facultando aos interessados requererem aos
directores dos serviqos fluviais e man'timos para que
entre Bles seja feita a distribuiqio das iguas, nso OS
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inibe l , quando entre Bles surja qunlquer conflito, d e
recorrerem ao poder judicial, em vez de requererem
refer~dadiiecgso a dislrtbui$io da 6gua. Nao Q
necessario para Qse firn que haja sido feita esta distr1buiqIo e com ela se 1180:conforme o interessado,
ou que niio haja no juizo OS funcionirios hidraulicos
a que o regulamento se refere.
0 regulamento n80 impfie aos interessados que
requeiram a distribuieiio; da-lhes a faculdade de o
fazerem, que Bles podem exercer ou n5o como melhqr
lhes convier.
A direcqiio dos servi~osfluviais e maritimos B que
o regulamento de 1 9 de dezembro impfie a obrigagso
de fazer a distribui~Bod a agua, sernpre que OS interessados a requeiram, e o regulamento dessa distribuiqBo. E cornpreende-se bem a s vantagens que OS
interessados podem ter em procederem assim, desde
que na direcqso dos servieos fluviais e maritimos h i
pessoal devidamente habilitado para fazer a distribui$30 da igua. Pela obrigaglo imposta aos funcionarios
hidriulicos n5o se restringiu, pois, nenhuma das
garantias que aos proprietirios ou possuidores de
prBdios que confin;lm rom a s correntes nbo navegb
veis nem flutuaveis s8o reconhecidas por lei, para
tornarem efeclivos OS seus direitos i s aguas dessas
correntes; proporeionou-se-lhes mais um meio para
conseguirem a distribuigiio da igua, sem grande
dispendio.
Sendo assim, no regulamento de 19 de dezembro
nso exorbiton o poder executivo das faculdades que

1 Pelo decreto n." 3:!17, de 27 de dezembro de 1917, foi suspensa a
execugu do decreto n. 3519, de 5 de novembro do mesmo ano, que
reorganizou OS servips hidraulicos.
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lhe eram airibuidas por lei, dando aos interessados o
direito de requerer Q direcqso dos servi~osflueiais e
maritimos que por ela seja feita a distribuiqao da
i g o a e o respective regulamento.
Disp6e-se, porbm, nesse regulamento que, se algum
dos interessados se uiio conformar com a divisso feita,
assim o declarara no termo em que se consignar essa
divisiio, e ficar-lhe h i o direito de intentar a respectiva
acgso perante OS tribunais ordlnarios. Desta disposiqiio parece concluir-se qoe, conformando-se OS interessados com a divisao feita, nBo podem intenlar
peranteso poder judicial qualquer acgiio que tenha
por fim modificar essa divisiio.
Sera assim? E poderia, neste caso, impor-se
tal restriqbo ao direito de recorrer para o poder
judicial 4
Para responder a estas perguntas necessario B
atender, por um lado, B natureza do direito que 5s
aguas das correntes nao navegaveis nem flutuiveis
teem OS proprietirios dos pridios marginais, e, por
outro, ao caricter juridic0 do termo em qtle B consignada a divisiio da igua.
NBo temos drivida alguma sbbre a natureza juridica do direito 5s Bguas das correntes 1160 navegaveis
nem flutuiveis: B urn direito objectivo ou poder legal.
Assim se explica que n80 possa constituir-se, pelo
n l o exercicio dime poder ou direito, uma s i t u a ~ ~ o
subjectiva em virtude da qual Ble se extinga. declarando-se no artigo 4 3 9 . A o ce6digo civil que o direito
que teem OS proprietaries ao uso das iguas que atravessatn ou banham OS seus prddios sera de futuro
imprescritivel.
NIO podera, porbm, renunciar-se ao exercicio dbsse
direito ?
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ginal, ou que, sendo-o, esteja situado inferiormente,
a agua a que tenha direito para a irrigae~ode urn
prkdio superior. NSo tendo ele &ste direito, pela
r e n h i a que faca ao direito de se utilizar d a i g u a
de nenhum mod0 pode constituir-se em beneficio de
urn terceiro uma situacIo juridica diversa daquela
em que se encontrava o renunciante.
Podendo dar-se a renuncia do direito i agua das
correntes nSo navegaveis nem flutuaveis, segue-se que
sera valtdo qualquer acdrdo clue OS proprietarios marginais faearn pelo que respeita a divisao dessa Bgua,
embora por bsse acbrdo n50 fiyuem tendo a quantidade de agua que seja proportional a extens50 e
necessidades dos seus predios, desile que Bsse acdrdo
teja feito com as formalidales estabelecidas na lei.
Esse ac6rdo envolvera em tal caso uma renlincia,
facultada pelo artigo 4 3 9 . q o c6digo civil, que para
ela exige escritura ou auto! publico.
Ora o termo em que, conforme o preceituado no
regulamento de 19 de dezembro, deve ser consignada
a divisao das iguas, n8o pode deisar de considerar-se
como uln aulo ptiblico, sendo, como 6 , feito numa
repartieno p~iblicae perante funcionarios que, pelo
citado regulamento, teem competencia para regular a
distribui~so da agua. Nesse termo devem intervir
bodos OS interessados- na distribuieao da igua, e,
desde que o assinem sem a declara~80de que n i o
concordam com a divisao d a agua dele constante,
entender-se h i que renunciam ao direito de recorrer
ao poder judicial para que essa divisso seja por Qle
modi ficada.
0 termo de que estamos tratando tern a mesrna
ftirca que uma escritura puhlica em que OS interessados faeam a partilha da agua. Feito bste acbrdo,
fica tendo fbrea obrigat6ria entre as partes, n5o
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podendo qualquer delas deixar por seu arbitrio de o
observar, e nlio podendo conseqhentemente propor
em juizo uma a q 5 o em que peea a divisao da Bgua,
como se nSo existisse tal acbrdo.
Niio resulta, pois, de uma disposipiio do regulamento de 19 de dezembro o nHo poderem OS interessados, que assinem o termo em que se consigna a
distribuiciio da agua sem a declaraeiio de que nso
se conformam corn ela, propor em juizo a competente aceso, mas da f 6 r ~ aobrigatdria que para bles
fica tendo o mesmo termo.
N5o poderB, p o r h , modificar-se a diviao d a igua,
tendo OS interessados o direito de recorrer ao poder
judicial para Bsse bm, sempre que, pela substituieilo
de cultura dos predios ou por qualquer outra circunstbncia, qualquer dos inleressados necessite de rnais
igua do que a ue Ihe ficar pertencendo pela divisHo9
Para respon er a esta pergunta necessirio Q atender, por um lado, aos termos em que foi feila a
partilha da agua, e, por outro, a s eircuns\tncias que
vierem rnodificar a s condiebes em que a partilha se
fez.
No acbrdo sdbre a divis50 da Qgua podem presupor-se expressamente certos factos que alterem essa
divisio. Assim, havendo proprietLios marginais cujos
prhdios nso teem sido cultivados e que, por bste facto,
nSo se utiiizavam da Bgua, pode prever-se o caso da
cultura dbsses predios, determinando-se gue a divis?io
da agua sera alterada, e OS termos em que se dark
essa a l t e r a ~ o . Pode prever-se tambbm o caso de
ser substituido o sistema de cultura dos prbdios e
determinar-se, em harmonia com essa substituicio, a
quantidade de agua de que cada predn, se pode
aproveitar.

1
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Quando no acdrdo sdbre a divisao da Qgua ngo se
prevejam quaisquer circunstbncias que venham, de
futuro, a alterar a quantidade da igua ou as precisoes dos predios, afigura-se nos que a doutrina que
se deve assentar quanto a modificaeaes na divis5o da
agua 6 a seguinte.
0 s proprietarios nso podem, s6 pelo facto de mudarem o sistema de cultura do predio, requerer que
seja feita nova divislo da igua. Se 6 verdade que,
por esta divisiio, niio se restringem de mod0 algum
os direitos dos proprieiarios pelo que respeita a cultura dos seus pr6dios e que depende do sistema de
cultura a quar~lidade de agua de que OS mesmos
proprietirios se podem utilizar, pela divisiio que, por
acbrdo dos interessados, se fez, estes ficzram com
direito a uma determinada poreso de Qgua e n i o
godem, por seu mero arbitrio, alterar esse ac6rdo.
Este envolve a reniincia a plena efectivaciio do direito
que aos proprietirios marginais 6 atribuido pelo
c6digo civil, n8o tendo OS proprietirios direito a mais
agua do que a que Ihe foi dada por dsse acbrdo, s6
pelo facto de virem a reconhecer que urn determinado
sistema de cultura sera para 61es mais vantajoso.
No caso de aumenlar ou diminuir a agua por circunskincias independenles da vontade dos interessados, entendemos que estes poderso requerer nova
distribuieiio da agua, recorrendo para &sse fim a
direc~iiodos servi~osfluviais e mari~imosou ao poder
judicial, como julguem mais conveniente aos seus
interesses. Assim, havendo pr6dios superiores que
nlo se aproveitavam das aguas, ao tempo em que se
fez a divisgo, porque estavam incultos e que, sendo,
posteriormente a divis50, reduzidos a cullura, venham
a consumir urna parte importante da agua corn que
eram irrigados os predios entre OS quais a agua foi
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dividida, poderso OS proprietirios dbtes prkdios exigir que se f a ~ uma
a nova divisiio. Se, pelo contririo,
deixarem de ser eultivados e de se utilizarem da igua
predios que, ao tempo em que se fez,a partilha, erarn
irrigados, aumentando assim a quantidade da agua,
tambbm poderi ser feita nma nova divisao.
Qualquer acdrdo dos interessados pode envolver a
renlincia ao direito B igua, nos termos em que Bsse
direito e facultado pelo c6digo civil, mas n%o,sempre
que a este respeito niio haja uma declara~iioexpressa
da vontade, ao direito de exigir que no acdrdo se
faeam as altera~aes que circunstancias posteriores
reckmem para que, em vista destas circunstincias e
das condi~aesem que foi feito o acbrdo, seja regulada
de nbvo a distribui@io da agua.
Quando niio haja acbrdo entre OS interessados
ackrca da par~ilhada agua e nio possa conseguir-se
esse acbrdo pela intervene30 da direcc30 dos servieos
fluviais e maritirnos, terHo BIes de recorrer ao poder
judicial para que Qle fixe a pore20 de agna de que
cada um dos interessados se poderi aproveitar.
No cbdigo de processo civil estabeleceu-se para
Bste fim urn processo especial, precei tuando-se no
artigo 566.' e 5 tinico e no artigo 567.O que o dono
ou possuidor de prkdio adjacente a corrente, que
pretender fazer regular o 11so da agua que niio for
sobeja, nos termos do artigo 436." do c6digo civil,
requereri que OS outros interessados sejam citados
para na terceira audihcia depois de acusada a
citaeiio contestarem o pedido. Havendo contestae30,
seguir-se hio sem mais articulados os terrnos do
processo wdinlirio. Ngo havendo contestaqiio, ou
sendo esta julgada improcedente, as partes louvar-se
h& em peritos que procedam a distribui~iio da

394

Capitulo III - Des &as

9."

comuns

igua, conforme a extens'ao e as precis6es de cada
pr6dio.
No artigo 2 5 . q o decreto de 1 de dezembro
de 1892 preceitua-se que, em todas as vistorias judiciais, nas quest6es e processos sdbre aguas e obras
correlativas, o perito de desempate sera sempre um
dos engenheiros da circunscriqao hidraulica onde a
comarca estiver situada, o qual s e r i prbviamente
requisitado pelo respectivo juiz ao director daquela
circunscriq'ao. Nas vistorias em processos sdhre as
mesmas correntes, requeridos pelo minist6rio publico,
o perito por parte da fazenda sera sempre um dos
engenheiros do Estado. Nos termos do 5 linico do
mesmo artigo, s e r i julgada nula e de nenhum efeito
a vistoria que n2o satisher a estas condicbes.

59. Limitago'es ao dtretto atribzsido aos proprieldrzos
margenazs. OS proprietirios confinantes das correntes
nr7o navegiveis nem flutuaveis s6 podem aproveitar
as iguas dessas correntes nos predios por eIas atravessados ou banhados, quer tenha sido feita, quer
n80, a dislribui~20ou. partilha dessas Hguas. Esta
distribuieao ou partilha n&o altera a natureza do
direito i s a g u a s a p e ~ ~ ases determina por ela o
modo por que esse direilo pode ser exercido.
E' assirn que nio h i o direito de livre disposiq%o
sobre as aguas divldidas, n5o podendo o proprietario
ceder ou alienar, quer temporaria, quer perpetuamente, o dlreito a essas aguas em beneficio de predros que nBo sejam rnarginais, e, ate quanto a estes,
corn prejuizo de outros prCdios aos quais pela lei B
atribuida preferkncia no uso dessas iguas.
Como ja notimos, a alienaq2o a que . se refere o
artigo 439," do C6digo civil representa uma ren6ncia
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a urn direilo objectiro ou poder legal, pelo qual apenas o renunciat~tepode ficar privado, de modo absolute oo relativo, do exercicio desse poder, n i o sendo
prejudicados por ela os outros proprieiarios marginais. E' assim que, renunciando urn proprietirio ao
seu direito B igua em beneficio de oulra que tern um
prCdio Fronteiro, mas cujo exlremo, por onde saem
as iguas remanescenles, b inferior ao do predio do
renunciante, n;Eo poderi ser prejudicado por essa
ren6ncia o proprielario cujo predio fique situadoinferiormente ao predio do renunciante, kendo o direito
de partilha da agua corno se nao se bouvera dad0 a
renuncia e as aguas remanescentes voltassem B eorrente no extremo dbste predio.
A limitai$o imposts pelos artigos 434." e 436."
4 . 2 0 s proprietarios rnarginais pelo que respeita a
saida das aguas remanescentes aplica-se, tanto no
caso em que a s aguas nHo hajam sido partilhadas,
como no de o haverem sido, salva a renrincia dos
pro rietarios inferiores ao direito as iguas.
ponlo de saida das iguas 6, como se declara no
5 6nico do artigo 434.', aquele onde uma das margens do ilveo deiaa primelramente de pertencer ao
prhdio. Quando hste seja alravessado pela corrente,
e nio sejam fronteiros OS exiremos inferiores das
duas margens, o ponto de saida das iguas remanescentes sera, de um e de outro lado, aquele em que a
margem do alveo deixa primeiramente de pertencer
ao prbdio.

5
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As Qguas remanescentes, a que se referem OS artigps citados, s%o as que sobram da irrigaeio dos
prbdios e que 6cam no QIveo e as que, tendo sido
desviadas da corrente, niio se infiitram oos prkdios
ou s5o embebidas peio terreno.
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0 que nos curnpre acentuar B que, relativamente a0
direito que aos proprietarios marginais 6 atribuido i s
aguas das correntes 1-60 navegiveis nem flutuaveis,
n5o h i a obrigaciio de restituir ao Qlveo da corrente
as iiguas que sejam embebidas pelo terreno, seja
qual for a quant~dade dessas aguas. Essas aguas
nunca podem considerar-se aguas remanescentes e
s6 para estas B que a lei estabelece o ponto de
saida.
Quando as aguas colaticias ou vertentes sejam ern
quantidade superior as que devem resultar da irrigac20 de que o prbdio necessita em harmonia corn a
natureza do seu terreno e o gBnero de cultura, derivando-se para essa irrigaeb mais agua do que a que
se devia derivar, OS proprietirios marginais podem
compelir o proprietirio, promovendo a distribuiqio
ou divisio da agua, a derivar s6 a qrle Ihe seja
necessiria. Uma vez feita, porBm, a derivaeiio, o
proprietario s6 6 obrigado a restituir B corrente as
iguas remanescentes, e estas siio as que superabundam, n$o tendo sido embebidas pelo terreno.

60. Direito as aguas das correntes niio navegbveis
nern ftutuciveis para gastos domkstzcos. No artigo 460."
preceitua-se que os proprielarios marginais de quaisquer correntes de agua nlao podem impedir OS vizinhos de aproveitar a necessaria para OS seus gastos
dom6sticos, contanto que sejam indemnizados do
prejuizo que padecerem com o trinsito pelos seus
predios.
Impfie-se neste artigo uma servidiio para um
determinado uso das hguas das correntes nso navegaveis nem flutuhveis, e, estabelecendo-se o direito a
pr6via indemnizaego, esta respeita apenas B servidio.
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As condie~esque se estabelecem para o referido uso
das bguas, nos 85 1." e 3." do citado artigo, referem-se tambhm B servidso. E' assim que no 1."
se determina que esta servidlao s6 se dari verificando-se que os ditos vizinhos nso podem haver igua
de outra parte sem grande inc6modo ou dificuldade,
e qne no 5 3." se declara que o direito de uso das
iguas, a que dste artigo se refere, nso prescreve,
mas cessa logo que, pela construe50 de algrima fonte
ptiblica, as pessoas a quem Ble B concedido possam
haver sem grande dificuldade ou incdmodo a agua de
que carecerem.
Estas condieaes, restringindb o direito de trinsito
s6bre OS pr6dios marginais para extrair aguas das
correntes n3o navegaveis nem flutuhveis para usos
dom6sticos, n8o limitam o direito a estes usos, sempre
qne para Bsse fim n5o seja necessirio estabelecer a
servidiio de trinsito. E assim que qualquer proprietirio marginal podera aproveitar para usos domhsticos a igua que Ihe seja necessiria, embora possa,
sem grande incdmodo ou dificuldade, recorrer para
bsse fim a uma fonte piiblica. Nos pontos em que as
correntes niio navegaveis nem flutuaveis confinam corn
terrenos incultos ptiblicos ou de logradouro comum e
com estradas ou vias pdblicas, quaisquer pessoas e
niio apenas OS vizinhos poderiio aprovei tar-se das
iguas para usos dom6sticos, sem que legitimamente
se possam opor OS proprietirios marginais.
Na proposta de Alexandre Herculano dispunha-se
a Bste respeito o seguinte, no artigo 14.":
ccQuando a margem da corrente de uso comum
perten~apor um ou por ambos OS lados a terrenos
incultos, priblicos, municipais ou paroquiais, B licito
a todos tirarem em qualquer esp6cie de vasilha a
quantidade de agua de que carecerem, ou aplicarem
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no pr6prio leito ou ilveo as Bguas correntes aos usos
ord~nariosda vidas
~ s t eartigo foi aprovado pela comissiio revisora e
incluido na coordena~iio que a comissiio especial
incumbida de organizar a matbria das iguas, tendo
em vista o projecto do C6digo e a parte aprovada da
proposta de Herculano, apresentou corn a seguinte
redacqiio :
ccQuando a margem da corrente pertenqa por urn
ou ambos os lados a terrenos incultos, de logradouro
publico, municipais ou paroquiais, e licito a todos tirar
em qualquer espbcie de vasilha a quantidade de Qgua
de que carecerem ou aplicar no pr6prio leito ou ilveo
as iguas correntes aos usos ordinarios da vida, salvo
o disposto nos regulamerltos e posturas municipais)) '.
Niio foi este artigo inserido no projecto da comissiio
revisora de 1864, nlo constando das Actas,o:motivo
por que se deu a eliminaqgo. A supress'ao do artigo
niio representa, porem, a minima alteraqBo na doutrina.
0 direito de uso das iguas das correntes 1-150 navegaveis nem flutuaveis deriva de que essas Bguas,
sendo, como iguas korrentes,knulltus, :na! parte em
que confinam corn terrenos publicos ou=delogradouro
comum podew ser apropriadas ou aproveitadas pelas
pessoas que se p~dem~utilizar
dos mesmos terrenos.
Para 6ste efeito, essas aguas, formando urn determinado volume,%devem considerar-se, conforme a
natureza dos terrenos com os quais confinam, como
sendo publicas ou comuns. E, pois, completarnente
indiferente que -haja ou n5o fontes ptiblicas de que
possam aprovei tar-se os vizinhos ou quaisquer outras
pessoas para usos domesticos. Todos podem tirar a
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igua dessas fontes ou das correntes niio navegaveis,
servir-se da-quelas fontes ou destas aguas, como melhor lhes aprouver.
Quando haja fontes ptiblicas de que passam utilizar-se OS vizinhos sem grande ine6modo ou dificuldade, niio pode estabelecer-se servidlo de trinsito
pelos prkdios marginais para o uso das Bguas das
correntes n5o navegiveis nem flutuiveis. Atendeu-se
neste caso a que a servidso legal de transit0 representava uma limita~iiodo direito de propriedade, que
s6 podia legitimar-se por motivo de interesse p6bl1c0,
e niio o ha sempre que os vizinl~ospossam utilizar-se
sem grave inc6modo das aguas de fontes ou dep6sitos
ptiblicos.
Na express20 gastos domt'sticos compreendem-se
todas as necessidades primarias da vida para cuja
satisfa@o se destina a agua. E' assim que a agua
das correntes pode ser aproveitada para beber e dar
a beber aos animais, para lavagem de roupas, no
pr6prio leito ou ilveo, e pode ser extraida em vasilhas para quaisquer usos domesticos, como preparaqlo de comidas, lavagem de roupas, utensilios e
casas, para beber e dar a beber aos animais, para
regar vasos com plantas que se tenham em casa '.
Para fins de irriga~sode prhdios ou usos industriais 6 que essas Qguas niio podergo ser aproveitadas. Tais usos niio podem considerar-se gastos
dombsticos, limitando-se estes i s necessidades ordinirias da vida das pessoas e das cousas que directamente estiio relacionadas com as pessoas no lar
domhstico.

* Veja-se esta a h O t a cde k g ~ s W eo & jodrd@hia,
32:, n.' 1429, pigins. 138, e dr. dssls Teixeira, obra c&&,

volume
315.
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A rnat6ria relativa as condi~aesem que se pode
estabelecer a servidiio de trbnsito, ao modo por que
deve ser estabelecida e fixada a indemnizae80, e aos
casos em que cessa a servidiio. sera desenvolvida na
parte em que tratarmos das servidbes de Lguas.
Aqui apenas prebendemos consignar o direito as
aguas das correntes n8o navegaveis nern flutuaveis
para usos domes ticos.

61. Outros ttsos das aguas dos correntes niio navegaveis nern flwtuniveis. Al6m dos usos das Bguas das
correntes n5o navegbveis nem flutuiveis a que nos
temos referido, outras utilidades h i que estas aguas
podem proporcionar e cujo aproveitamento esti regulado no c6digo civil, no decreto de 1 e regulamento
de 1 9 de dezembro de 1892, no decreto de 27 de
maio de 1911 e em outros diplomas.
No artigo 3 9 5 . q o c6digo civil declara-se que e
permitido a todos, sem dislinqSo de pessoas, pescar
nas aguas comuns, salvas as restri~Uespostas pelos
regulamentos ndministrativos, e preceitua-se no artigo 398." que a pescaria, emquanto ao modo, tempo
e multas correccionais, sera regulada administrativamente no que respeita As aguas publicas; e, relativamente as aguas conceihias ou particulares, pelas
ciimaras municipais. Sendo as 6guas das correntes
n b navegiveis nern flutuiveis consideradas comuns,
parece que a regulamenta~iioda pesca nestas iguas
deveria considerar-se, em harmonia com o c6digo
civil, atribuipso das camaras municipais. E a disposic50 consignada no artigo 4.42." confirmavs esta
doutrina.
No decreto de I de dezembro de 1892 preceitua-se
(artigo 23." 2."), porhm, que a caca e a pesca nas
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~gurts e correntes de uso cornum e nos terrenos
inundados das bacias hidrogrificas ficam sujeitas as
prescri~Ges do mesmo decreto e do regulamento que
dele faz parte, e no regulamento geral dos servicos
aqhicolas das iguas interiores do pais de 20 de abril
de 1893, artigo 62.", declara-se que a policia da
pesca nas iguas n2o navega~eisnern flutuaveis sera
exercida. na conformidade da doutrina do '$ 2.O do
artigo 23." do decreto n." 8 de I de dezembro
de 1892 e do artigo 3 9 5 . q o c6digo civil, pelas
direceCies das circunscrieCies hidraukcas e seus agentes, segundo as disposieloes do regulamento de 1 9
de dezembro de 1892, observadas as prescriebes do
mesmo regulamento.
Pelo direito de pesca nas aguas 1150 navegheis
nern flutuiveis se explicam algumas limitat$es e obrigaei3es impostas aos proprietaries marginais quanto
a0 uso dessas bguas e a conservac50 do seu regime.
As aguas das correntes ngo navegiveis nern flutub
veis podem ser, do mesmo mod0 que as aguas
publicas, aproveitadas para a macerac8o de linhoa e
mais plantas textis. Preceitua-se a este respeito no
regulamento de 1 9 de dezembro, artigo 229.' e
5 iinico, que a macerae5o sera feita nos lugares onde
n8o cause prejuizo ao regime e curso das aguas, aos
prkdios vizinhos e B salubridade ptiblica, escolhendose, sempre que seja possivel, para aquele fim, OS
lugares onde as aguas apresentem remanso e o leito
tenha maior largura, preferindo-se a execuelo de
pequenas derivagaes, sempre que isso seja exeqaivel.
Tirados OS objectos depois de macerados, ser3o pelos
donos deles cheias todas as cavidades, e arrancados
e removidos todos OS ramos, estacas e quaisquer
outros objectos que provisbriamente tenham sido colo-

404

Capitulo I11 - Das @as comuns

cados para evitar a dispersio dos linhos ou plant%
imergidas.
No artigo 355." e 5 6nico do citado regulamento
de 19 de dezembro preceitua-se que o transporte de
lenhas ou madeiras s6ltas, nos rios e correntes nao
navegaveis nem flutuaveis, s6mente sera permitido
corn licenqa dos directores das circunscri~~ies
hidriiulicas, sob pBna de 5800 a 9800, e indemuizac~o
pelos danos, ngo podendo ser concedida essa licenqa,
sem que o pretendente declare no requerimento que
se responsabiiiza, por sua pessoa e bens, pelo pagamento integral dos danos ou prejuizos que causar ao
leito, margens e obras existentes, tanto publicas, como
particulares.
A concessBo destas licenqas s6 podera ser dada
quando o transporte das lenhas ou madeiras nio prejudique a derivaqBo das Bguas para a i r r i g a ~ b ,para
abastecimento das povoaqijes, e fins industriais, ou
niio obste B sua derivaqso. SHo estes OS principais
usos a que ,se destinam as aguas das correntes n5o
naregaveis nem flu tuiveis, sendo portanto o uso delas
para a flutuaeso n8o s6 exceptional, mas nHo podendo
tais aguas ser aproveitadas para Bsse fim quando Bste
aproveitamento seja incompativel com a sua aplicacso
aos outros usos que deixamos indicados. Niio se trata,
neste caso, de prejuizos que dBem direito a indemniz a ~ i o mas
,
de prejuizos que obstam B concessiio de
Iiceneas para o transporte de Ienhas ou madeiras
s61tas.
Pelo decreto de 27 de maio de 1911, a energia das
correntes de agua, em que se cornpreendem as nio
navegiveis nem flutuaveis, pode ser object0 de con-
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kria. Essa concesdo seri, nos termos do artigo 4."
do decreto citado, precedida de um inquerito ptiblico
nos concelhos interessados acbrca da utilidade da
concessio e dos prejuizos de terceiros que acarreta,
e nestes prejuizos compreendem-se OS ue para OS
predios rnarginais resullam da impossi ilidade do
aproveitamento das iguas.
Pela privacao dBste uso, do mesmo mod0 que pela
privaqso do uso das aguas para fins industriais ou
para quaisquer outros, reconhece-se no decreto citado
(artlgo I I .") o direito de indemnizaqso, e declara-se
(artigo 12.") que as indemnizaqijes devidas pelo uso
das Qguas sso estabelecidas peia quantidade de igua
ou energia rialmente U tilizada pelos proprietarios de terrenos ou oficinas para a irrigaqao ou para a ind6stria.
Pelo aproveitamento da energia das correntes n8o
navegaveis nem flutuaveis podem OS proprietirios
marginais ser privados niio s6 do uso mas do pr6prio
direito as aguas dessas correntes pela mudan~ado
leito e obras que nele ou nas margens se facam.
E' bste urn dos factos que determina a cessaqio dbsse
direito, e, sendo certo que bste representa um poder
legal, o exercicio diste poder, ao tempo em que se
faz a concessiio: 6 havido como titulo suficiente para
a indemnizaq~o,considerando-se o proprietirio expropriado do seu direito, nos termos do decreto citado.
Sempre que o direito B igua nso representa urn
direito adquirido, e Bste direito s6 existe em rela@o
as Qguas que, nos termos do artigo 438.",hajam sido
apropriadas anteriormente a publicaqgo do cirdigo
civil, nio se trata prirpriamente de uma expropriaqiio,
sendo todavia equitativo que OS proprietirios marginais, que estavam usando das aguas e cujos terrenos

B

firsrm

rlocva1,ir;rlerlne

r l o c T 1 ~n n o

nan co

n n c c a m anrnvoi-

406

bpitulo III - Das 6gua.s con~uns

62. Obriga~aesdos ~ilentesdas aguus e dos proprietarios rnnrginais, relatdvas a salubridade e limpeza
das ciguas e a renzociio dos obstaculos que embaracem o
seu curso. No artigo 441." do c6digo civil preceituase: BOS que teem direito a servir-se de quaisquer
aguas correntes niio podern aiterar ou corromper as
que nio consomem, de forrna que as tornem insalubres. intiteis ou prejudiciais Bqueles que igualmente
teem direito ao seu u s o ~ .
A disposielao exarada neste artigo respeita a quaisquer utentes das iguas e tanto ao uso das aguas no
pr6prio leito como ao seu uso pela derivapgo para
tins agricolas ou industriais, referindo-sc neste caso
a disposiqso citada aos remanescentes das hguas
empregadas. E' assim ue no artigo 6.' do decreto
de 1 de dezembro de 18 2 se preceitua que OS remanescentes das aguas empregadas, nos usos agricolas
ou industriais, que tiverem de voltar B corrente principal, na conformidade das disposiqaes do artigo 4.34.'
do c6digo civil, nIo poderiio ser inquinados de substincias nocivas B agricultura, B higiene, ou B criaqiio
e vida do peixe. No regulamento de 19 de dezembro
do mesrno ano, reprocluzindo-se (artigo 228.") a disposi~go citada, faz-se tambkm referkncia ao artigo
441.' do ccidigo civil, e no decreto de 21 de janeiro
de 1897, que alterou os artigos 2 1 9 . 9 231.' do
regulamento para OS serviqos hidriulicos, precei tuase que, se um estabelecimento industrial, localizado
na proximidade de aguas ou correntes niio navegaveis
nem flutuiveis, ou o exercicio de qualquer industria,
ou ainda a pritica de quaisquer actos alterem ou
corrompam as aguas que niio consomem, de forma
que as tornem insalubres e intiteis ou prejudiciais
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Bqueles que igualmente teein direi to ao seu uso, o
director da respectiva circunscrit$io hidriulica ou um
seu delegado, ouvidos OS interessados, proceder8 corn
o administrador do respectivo concelho a uma vistoria
ticnica, e sendo fundadas as queixas, e verificados
OS faclos aludidos, o mesmo administrador mandark
suspender o exercicio da indlistria, ou fari cessar as
causas da alteraeIo, ate que se dB rembdio aos males
ocasionados, devendo neste caso o dono do estabelecimento industrial ouio causador da aIteraq3o pagar
as despesas da vistor~a,ficando, porkm, salvo o distinico do artigo 6.' do decreto de 1 de
dezembro e 1892.
Neste
exceptua-se o caso em que o Govhrno,
atendendo B exceptional import2ncia de uma industria, conceda licen~a,com as restriqaes que julgar
cdnvenientes, para que as hguas sigam o seu esgbto
natural, ficando sempre a cargo dos industriais o
indemnizar o Estado, eorpora~fiesou particulares que
por esta concessiio forem considerados lesados.
Como se v6 das disposipaes citadas, a obrigaciio
imposta aos utentes das aguas tern 1150 s6 por fim o
seu conveniente aproveitamento para quaisquer dos
fins que ja indicamos, mas ainda a bigiene publica,
podendo at6 ser esta motivo de proibi~iiopara a irrigacBo dos pridios. Assim se explica a proibiqao, a
pue se refere o artigo 2 3 1 . q o regulamento de 19
de dezembro, de se aplicar a igua das correntes nSo
navegiveis nem flutuaveis B irrigacio de arrozais cuja
cultura niio esteja legalmente autorizada.

%

5

No artigo 442.' do c6digo civil prece~tua-seque
donos dos predios atravessados ou banhados por
quaisquer aguas correntes sZo obrigados ti abster-se
de factos que embaracem o livre curso das ditas
OS
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aguas, e a remover OS obstaculos a &ste livre curso
quando tiverem origem nos seus predios, de forma
que dBsses factos e obstaculos n5o resulte prejuizo a
seus vizinhos, quer pela e s t a g n a ~ i o e refluxo das
aguas, quer pelo seu retardamento e perda, a n2o
ser, nestes dois ulLimos casos, por causa da sua legitima aplicacPo. E no 5 6nico do mesmo artigo declara-se que, se o obstaculo ao livre curso das Bguas
niio tiver origem em certo pr6dio marginal ou em
falla do dono dele, o mod0 da sua remo~iiosera
regulado pela legisla@o administrativa.
No repulamento de 19 de dezembro declara-se,
artigo 286." que, nos termos dos artigos 442."
443." do c6digo civil, OS proprietarios ou rendeiros
dos prCdios continantes com as correntes n%o navegaveis nem flutuiveis siio obrigados a aparar as
arvores B plantas existentes nos seus prhdlos, e 'a
remover OS objectos que causem prejuizo ao regime
d a corrente, embaraeo ao curso das aguas, ou prejuizo de terceiro, excepto se 6ste for proveniente de
legitima aplicacio das Bguss, quando para isso forem
intimados pelos agenles das d i r e c ~ ~ edas
s circunscri@es hidraulicas. E no artigo-276.' impbe aos proprietarios a obriga~ii.0de defenderem OS seus predios
de mod0 que nem a f ~ r e ado vento, nern a das iguas,
possam destacar por~besde terreno ou arvoredo que
possam prejudicar o reglme e curso das aguas ou'
causar danos a terceiros. No artigo 287.Opreceituase que, se o obstaculo ao curso da agua e ao regime
do rio, n2o navegavei nem fluluavel, nPo tiver origem
no predio em qoe se encontrar, mas for devido a
acidente ou B acc%o do pr6prio curso da agua, sera
removtdo pelos proprielirlos ou rendeiros de todos OS
predios prejudicados, e, nzo havendo prejuizo de terceiro, pelos proprietarios ou rendeiros dos prhdios
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Esonteiros ao ponto onde tal obstaculo existir, precedendo intimaeso dos agentes das circunscri~aeshidriuJicas.
No modo por que se regula administrativamente a
remor;?io dos obstaculos ao curso das Bguas que ngo
tenham origem em algum prhdio marginal, imp&-so
aos proprietarios margina~s a obriga~iiode remover
Bsses obstaculos, que pelo c6digo civil n%o lhes era
imposta. Essa obriga@o impende sdbre os proprietirios que sejam prejudicados, e, quando nenhum o
seja, sdbre OS proprietarios fronteiros.
No artigo 4 4 3 . q o codigo civil preceiiua-se que,
faltando OS proprietarios, corn prejuizo de terceiros,
i s obrigaebes que lhes siio impostas nos dois artigos
precedentes, OS trabalhos tanto de salubridade como
de c,onservapio serso executados B sua custa, e 6les
responderao iamb&m For perdas e danos, al&mdas
multas em que sejam condenados.
Esta disposi~iiodo cod~gocivil acha-se regulamentada nos artigos 22.", 5 unico, e 24." do decretode
1 de dezembro de 1892, e no regulamento de 19 de
dezembro do mesmo ano, artigos 205.' $5 2.p a h.',
239."
unico, 276.: 220?, §fj 1." 22.",286."
5 rinico e 287." 5 tinico, concluindo-se dos artigos
citados que OS ulentes das aguas ou OS proprietarios
marginais que pratiquem quaisquer faclos por que
tornem as Bguas insalubres ou inziteis para o consumo, embaracem o livre curso das aguas ou nPo
removam OS obstaculos a Bsse curso siio obrigados:
a) a pagar as despesas necessirias para tornar a s
aguas salubres e para desembara~aro seu curso;
b) a indemnizar OS vizinhos ou o publlco dos prejuizos
sofridos ; c) a pagar as mullas impostas pelas LransgressBes das disposi@es dos regulamentos.
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Nos termos do artigo 251." 5 2." n."."
do c6digo
penal, o facto de se lancar nas hguas yue servem
para beber qualquer cousa yue as torne impuras ou
nocivas a saride e considerado crime.

68. 0 s direitos adquiridos us dguas das exrerates
niio raaveghveis raem flutuliveis. Temos tratado do
regime das correntes de iguas n80 naregbreis nem
flutuaveis de formac50 natural, desprendendo-nos da
aplica~2odo artigo 438." do cddigo civil, pelo qual
foram salvaguardados OS direilos adquiridos a essas
Bguas.
A doutrina sancionada neste artigo ja foi por n6s
exposta com o devido desenvolvimento, determinando
quais OS factos por que, no direito anterior ao c6digo
civil, se apropriavam as Bguas, e, dksses factos, OS
que foram respeitados pelo c6digo '.
Resta-nos apenas aplicar essa doutrina i s correntes
n8o navegiveis nem flutuaveis, precisando as modific a ~ a e sque, em virtude dessa aplicaciio, se d8o no
regime destas correntes.
A apropria~80do direito as aguas das correntes
nZo navegaveis nem flutuaveis dava-se, em geral, por
meio da preocupa~iio,sendo derivadas as Qguas dessas
correntes, medrante presas nelas feitas, por aquedutos, canais ou levadas para a irriga~Bode predios,
que tanto podiam ser marginais das correnles, como
ficarem a grande distancia delas, e para fins industriais ou abastecimento de povoapijes. Dessas derivaqijes trataremos no paragrafo seguinte, procurando
determinar os direitos que ha s6bre as respectivas
l Veja-se a &&ta
n.- 2043 e seguintes.

de Iqish@o e de j t 6 r i s w m c i a , volume 49,:
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hguas, desde que estas entram no aqaeduto ou
canal.
Neeessario 6, porem, verificar se o direito de presa
numa corrente n8o navegavel nem fluluivel, pelo qual
sso evidentemente eerceados os direitos dos proprietarios marginais inferiore:, pode restringir tambem
os direilos dos proprietirjos superiores ao pohto em
que a agua e deriuada. No caso afirmativo, deverso
ter-se em consideracHo, na apIicac50 dos artigos 434.'
e 436." OS d~reitosassim adquiridos.
Mais. Na prdpria corrente 1130 navegivel nem
flutuavel, independen bmenle da d e r i v a ~ kda agua
por meio de canais, aqueduios ou levadas, j6 para
fins agricolas, j6 para fins industriais, podem ter-se
estabelecido, anteriormente % publicaq8o do c6digo
civil, certos usos ou costumes, e ter-se adquirido, por
concess%oou sentenca, o direito a determinada hgua.
Trata-se neste caso. n50 de um direito de presa ou
de derivaciio d a agua, mas de um direito de uso, por
meio do q i ~ a lpodem ser alterados os direitos que,
segundo as disposi~bes dos artigos 434."
436.",
teem OS proprietaries dos prbdios atravessados ou
banhados pelas correntes.
As derivac5es de aguas das correntes n?io naregriveis nem flutuaveis eram reguladas, nnteriormente
B publicaelao do cddigo civil, pelo alvari de 2 7 de
novembro de 1804.
Estatuia-se neste alvara, 55 11." 12.", que em
qnalquer provincia do pais, em que alguma poroa~iio
em comum, ou a l g ~ ~ m
proprietbrio em particular,
empreendesse o tirar de algurr~ rio, nbeiro, p a d ou
nascente de agua algum canal ou levada para regar
as suas terras, requereria para que se Ihe demarcasse
ou assinasse o lugar ou sitio mais c6modo por onde
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ela pudesse ser construida e, concedida que fosse a
licenea, n50 poderiam as obras ser embara~adas
pelos proprietarios dos terrenos por onde elas passassem, sendo obrigados a deixar construir o aqueduto
e passar a agua. Exceptuavam-se as quintas nobres
e muradas, e OS quintais dos pridios urbanos nas
cidades ou vilas, pelos quais seria de grande prejuizo
a construciio de levadas ou canais para a s regas,
pois a respeito ddsses s6 podia obter-se licen~apor
expressa resolu~aorhgia, tomada em eonsulta da
Mesa do Desembargo do P a ~ o ,quando se verrficasse
um grande i n t e r h e na constru~iodo canal. E exceptuava-se tambem o caso em que a levada prejudicasse outra ja construida, ou fosse para a rega de
terras, ou para alguns engenhos, porque entHo
s6mente seria permilida a licen~aquando houvesse
c6moda diris8o da igua, de forma que n l o ficasse
inhtil, ou a cultura ja feita, ou o engenho j6 construido.
Por Bste alvari, nHo era, pois, permitida a const r u ~ 5 ode obras para a derivacio das aguas das
correntes n8o navegaveis nem flutuaveis, quando por
essa deriva~5ose fosse prejudicar qualquer obra ja
construida ou engenho ja feito.
Lobio faz uma analise interessante desta disposicSo
do alvara de 1804, espec;ficando trBs rnodos por que
apode haver eneontro do n6vo pretendido aqueduto
com o ankigo do dono do pridio servienteu, e as
precau~loescom que ((em todos estes casos se podem
m6tuamente bem lograr um, e outro aqueduto, o
antigo, e o ndvo, e compativelmente~. OS irks casos
eram: 4) upor ser preciso conforme o plano ou declive
da terra, que o segundo aqueduto atravesse sbbre o
antigo por canal, ou ponte)); 2) uque atravesse por
baixo do antigo)); 3) uque corra ao longo do antigo;

ou mesmo ern toda a parte d a sua longitude por baixo
dele~.
NBOnos interessarn estas questBes em que, pondo-se
de lado a derivacio da bgua, apenas se atende ao
canal, aqueduto ou vaia que a conduz. Afigura-se-nos
at6 que nHo estava na mente do autor do alvara
de 1804, ao determinar que n i o se pudesse derivar
a i g u a quando a nova levada prejud~casseoutra ja
construida, qualquer dos casos previstos por Lobso,
mas o de se tirar a Agua que ja eslivesse sendo utilizada para fins agricolas oa industriais. As palavras
do alvara - uporque entio s6mente sera permitida
a licen~a quando possa haver c6moda divisao da
igua, de forma que nao fique inutil, ou a cultura ja
feita, ou o engenho ja construidon - mostram que
era ksse o pensamento do legislador.
Pelo alvara de 1804 nao podia, pois, exercer-se o
direito de preocupagZio das aguas das correntes n i o
navegaveis nem flutuaveis, derivando-as por meio de
presas ou a ~ u d e spara canais, aquedutos ou valas,
sempre que, inferiormente ao ponto em que se pretendia fazer a deriva~80,jA houvesse obras para a
derivacio das iguas, tendo sido por rneio delas
adquirido o direito de presa, e a deriva~goassim
feita fosse prejudicada pela nova derivacao que s e
pretendia efeituar.
A efectivaeBo do direito de preocupa~aoproduzia
efeitos, pois, n2o s6 em rela~Hoaos proprietarios
inferiores, mas ainda em r e l a ~ a oaos proprietbrios
superiores, que nIo podiam utilizar-se das aguas
corn prejuizo do uso que, para fins agricolas ou
industriais, e por rneio de obras adequadas realiza-
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das na corrente, estivesse sendo exercido pelos propriethrios inferiores.
Sendo respeitados OS direitos assim ad uiridos
peln alvarb de 1804, seriam tambkm respeita OS pelo
c6digo civil ? Quere dizer : o direito adquirido a derivac50 das Bguas num determinsdo ponto de uma
corrente nso navegavel nem flutuivel representara
urn direito que, pela aplica~sodo artigo 438." do
c6digo civil, se deva considerar urn direito adquirido,
de forma que OS proprietirios marginais superiores
n"a possam derivar as aguas para a irrigagio dos
seus prhdios com prejuizo dos usos agricolas ou
industriais a que sZo destinadas as aguas da levndal
Na resolu@o desta questiio, deve pbr-se completamente de lado o direito as aguas adquirido pela
prescri~aopor meio de obras rcalizadas em prkdio
superior. NIo B dkste facto adqiiisitivo dos direitos
as aguas, salvaguardado tambem no arligo 438." e
regulado no 5 bnico do mesmo artigo, que se Lrata.
Na prescriclo presup6e-se que j6 havia sido apropriado o direito as aguas, perdendo-se esse direito
pelo facto de n%c,haver sido exercido e de se estabeleeer, pela posse, nas condieaes determinadas pela
iei, uma situa~iio subjectiva, iricompativel corn o
exercicio do direito s6bre as 6guas que haviam sido
apropriadas. A deriva~80das Bguas, facultada pelo
alvar5 de 1804, dava-se sabre aguas publicas, e niio
sbbre aguas particulares.
0 faeto adquisitivo em relac50 ao direito de presa
era o da preocupac20, e OS efeitos que desta derivavam davam-se n5o s6 em relac20 aos proprietirios
inferiores, mas tambem em rela@o aos pr6prietarios
superiores, nos termos do 5 12." do alvara de 27 de
novernbro.

1

Feitas as obras para a derivaek das aguas, preocupavam-se as Bguas assim derivadas, e n8o podia
exercer-se o direito de preocupa~80na corrente corn
prejuizo da derivaego j5 feita. 0 direito de preocupac50 era um poder [egal, da mesma natureza que o
dos proprietirios tnarginais, mas subjectivava-se 6sse
poder pelo facto material da ocupa@o da igua, median te obras adequadas.
Sendo estes OS efeitos que, pela legisia@o em
vigor ao tempo em que o cddigo civil foi publicado,
derivavam da preocupa@o, parece-nos que, tendo
6ste respeitado OS direilos adquiridos, se deve entender que OS proprietarlas marginais n5o podem exercer
OS direitos que pelos artigos 434." e1436.O lhes sfio
atribuidoa, com prejuizo dos usos agricolas ou industriais a qrle s8o destinadas as bguas das levadas
derivadas dessas correntes.
Quando, em rela@o aos usos agricolas ou industriais, compreendendo nesses usos as deriva~aesque
das correntes se fa~arnpor meio de canais-ou aquedutos, a distrib~ii~iio
das aguas das correntes n8o
navegaveis nem flutuaveis eslivesse sendo regulada
por determinados costumes ao tempo em que o c6digo
civil foi publicado, n8o ha para n6s duvida alguma
cle que 6sses costumes devem ser mantidos. Assim,
se a s Bguas das correntes n2o navegaveis nem flutuaveis forem destinadas, em certos dias, para OS engenhos, e, noutros dias, para a irrigacao, niio podendo
ser utilizadss para Bste fim, nos dias em que devem
correr para OS moinhos, ter5o de ser mantidos 6sses
usos e costumes, que, como dissemos, foram respeibados pelo cddigo civil.
Do mesmo mod0 devem ser respeitados OS usos e
coslurnes que houvesse relativamente ao mod0 por
que se fazia a distribui@o das aguas para a irrigagilo
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dos predios e qualquer concessiio ou s e n t e n ~ apor
que, ao tempo em que o cbdigo civil foi publicado, se
houvesse atribuido ou reconhecido o direito a determinadas Qguas.
A disposi@o eonsignada no artigo 438." aplica-se
tanto as correntes nao navegaveis nem flutuaveis,
eomo i s Bguas delas derivadas. Por Bsse artigo tem
de determinar-se consequentemente o direito de uso
das iguas das prbprias correntes, podendo, por meio
de deriva~aesj6 feitas ao tempo em que o cbdigo
civil foi publicado, ou pelos usos e costumes, concessilo ou senten~a,restringir-se OS direitos dos proprietarios atravessados ou banhados pelas correntes. OS
direitos arribuidos a estes proprietarios teem, pois,
de ser determinados pelos artigos 434." e 436." combinados com o artigo 438."
Da doutrina exposta vbse que, em relac50 aos
usos das Qguas das correntes nHo navegiveis nem
flutuiveis, pode haver costumes que tenham de ser
mantidos por f d r ~ ado artigo 4 3 8 . A o c6digo civil,
ja pela deriva~ao das Qguas por meio de canais,
aquedutos ou levadas, ja pelo uso das aguas derivadas
directamente da prdpria corrente para OS fins a que
se destinam e que, pelos direitos assim adquiridos as
aguas, siio limitados n2o s6 OS direitos dos proprietarios inferiores, mas tambBm OS dos proprietirios
superiores.
Tendo sido, em geral, derivadas por meio de
canais, aquedutos ou levadas as Qguas dos rios para
a conveniente irriga~laodas terras e para fins industriais, e em rela~Boi s Aguas dksses canais, levadas
ou aquedutos que mais interessa a disposi~iioconsignada no artigo 438.' pelo que respeita ao mod0 por
que se acha regulado o direito ao uso dessas aguas.
B20 hi, por&nr, duvida para n6s de que a aplica~iio

desse artigo pode restringir o direito dos proprietirios
marginais das correntes e cumpria-nos por isso indicar
o mod0 por que se pode dar essa restriqiio.
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64. Como se perde o direito hs ciguas. NQ artigo 439." declara-se que o direito que teem OS
proprietirios marginais ao uso das iguas que atravessam OS seus predios sera de futuro imprescritivel,
e s6 poderi ser alienado por eseritura ou auto
phblico.
Trata-se do direito dos proprietarios marginais a
que se referem OS artigos 434.' e 436.", e, portanto,
de urn poder legal, cujo exercicio e Facultat~vo;n5o
podendo esrabelecer-se, em relaeIo ao exercicio dhsse
poder, qualquer situacao juridica que, em resultado
da posse, f a ~ aperder Bsse d~reito. Do facto de, pasteriormente B publiea@o do c6digo civil, um proprietario marginal ngo ter utilizado a agua para a
irriga~80e de o haver sido pelos proprletirios inferiores, n"a resulta para estes direito algum em rela$20 aquele proprietario, sejam quais forem as obras
que tenham efeituado na corrente e ainda que para
Bsse fim se tenham constituido servidGes nos predios
superiores.
A aliena~Hoa que se refere o mesmo artigo significa, como ja notamos mais de uma vez, a ren6ncia ao
poder legal e niio a transferencia de urn direito adquirido. Por meio da renuncia r18o podem ser prejudicados OS direikos dos outros proprietirios marginais.
As iguas das correntes niio navegiveis nem flutuC
veis pode haver, porhm, direitos adquiridos, e, em
rela~iioa estes direitos, pareee que niio podem aplicar-se OS mesmos principios. Desde que ha urn
direito adquirido, Bste direito, em harmonia com OS
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principios gerais, nHo s6 pode perder-se pela prescricZo, mas pode ser transrnitido. E, restrirlgindo o
artigo 439.' a disposic80 nele consignada aos proprietirios marginais das correntes, e portanto ao
direito que lhes facultam OS artigos 434." e 436.',
parece que n5o pode aplicar-se tal disposi~80aos
direitos adquiridos por f 6 r ~ ado artigo 438.', visto
que neste artigo se trata de aguas que es&o apropriadas e que portanto se devem considerar particulares.
A verdade, porbm, B que o artigo 4 3 9 . 9 aplicavel
tarnhem as aguas particulares peio 5 unico do artigo'444.", parecendo assim que tern aplica~iio a
quaisquer apuas, quer sejam comuns, quer sejam
particulares.
Nesta materia necessario B ter em vista ue a disposi~ioconsignada no $' 6nico do artigo 44.O, em
virtude da qual o dlreito de livre disposi@o das
aguas das fontes e nascentes B imprescritirel, tem
caricter exceptional. 0 principio B que todas as
cousas, quer sejam mdveis quer imdvels, se podem
adquirir pela prescricso, sendo susceptiveis de posse.
Se 6 certo que, em r e l a ~ i oas aguas, nao pode
formular-se Bste principio nos termos em que o fez o
acdrd8o do Supremo Tribunal de Justi~ade 7 de
maio de 1912 ', n8o o B menos que as disposi~besem
que se declaram imprescritiveis e conseqh&ntemente
insusceptiveis de posse OS direitos a iguas particulares devem, como excepcionais que siio, aplicar-se
restritivamente.
Por outro lado, o uso do direito Bs Bguas pode
dar-se pela constitoi~iode servidbes, e, em relac20 a
estas, nHo h&, quer pelo que respeita B sua adquisi-
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ggo, quer B sua extin~iio, disposigaes especiais,
satvas as limitacbes ao direito de propriedade, determinadas pelas Qguas, que na tecnica juridica do
nosso cddigo civil s i o denominadas servid6es.
Sendo assim, n3o pode invocar-se a disposi~Zo
consignada no 5 linico do artigo 444.' para sustentar
que OS direitos adquiridos a determinadas Bguas por
virtude do artigo 438.' do cddigo civil s8o imprescritheis. 0 direito a estas Qguas niiO.6 declara'do
irnprescritivel pelo artigo 439.' do c6digo civil, e,
sendo aplicado Bste artigo s6 i s fontes e nascentes
no 5 unico do artigo 444.O, nn8o pode ampliar-se a
disposi@o neste consignada a outtas aguas particulares.
Como se perderi, porem, pela prescri~iioo direito
adquirido as aguas das correntes n"a navegaveis
nern flutuiveis ?
NHo trataremos aqui desta quest50 em toda a sua
complexidade, determinando n8o s6 as condicbes em
que se perde Bsse direito pelo facto de n'ao ser exercido, independentemente da sua adquisi~ao por
outrem, mas em que se adquira, pela prescrisiio
positiva, o direito a essas Qguas. Em rela@o as
Bguas de que estamos tratando, postas de lado as
deriva@ies dessas aguas por meio de canais, aquedutos ou levadas, n8o pode suscitar-se esta quesliio,
visto que o direito a essas iguas n8o pode adquirir-se
pela posse, como j i n8o podia ser adquirido no direito
anterior ao cddigo civil, e OS proprietarios marginais
n2o podem perder OS direitos que por lei lhes s%o
atribuidos pela prescri~io.
Podem perder-se, porBm, por Bste meio os direitos
adquiridos a essas iguas, e, perdido que seja o direito,
OS proprietirios marginais exercerao s6hre as bguas
que estavam apropriadas OS direitos que o c6digo
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civil lhes faeulta. Quere dizer: sempre que pelo nlao
exercicio dos direitos a determinadas Bguas, ressalvados pelo artigo 4 3 8 . q o cddigo civil, se dB a
extine'ro dksses direitos, aos pr6dios marginais ficar'ro
pertencendo integralmente os direitos que, segundo o
disposto nos artigos 434.' e 436.O, teem a essas
iguas.
E esta a conseqhencia que iniludivelmente deriva
da prescri~sodosdireitos adquiridos, a qrle se refere
o artigo 438." podendo assim considerar-se esta
prescrie80 meramenle extintirra, visto que por ela se
normalizam os direitos dos proprietirios marginais,
cessando as situa';aes subjectivas que, em virtude de
uma disposieso de caricter transitbrio, limitavam
hsses direitos.
A perda do direito i s aguas das correntes de que
estamos tratando d b s e , pois, pelo seu n%o exercicio,
independentemente da sua adquisieiio por outrem.
As dhvidas que a Bste respeito se podem suscitar
nso respeitam B extineso do direito, mas i s condiC6es
que para essa extine50 se tornam necessarias.
Lob50 tratava desenrolvidamente dos casos em
que se perdia o dlreito adquirido i s iguas phblicas
pela preocupaeBo, referindo-se ao abanddno da obra
comeeada e ao facto de se arruinzr a obra que se
concluiu '. 0 cddigo civil, ressalvando os direitos
adquirtdos pela preocupaeio, n i o tratou, em rela~Ho
i s iguas das correntes nLo navegaveis nem flu tuaveis,
de determinar os casos em que OS dlreitos assim
adquiridos se perdiam.
Conveniente era que, em rela@o aos direitos
adquiridos &S i g a a s das correntes n5o navegiveis
nem flutuaveis, se consignasse no cddigo uma dtspo-
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sicso correspondente a do artigo 433.; declarando-se
que o nao uso d a s aguas durante um certo tempo ou
o aband61io das obras para o seu aproveitamento
determinavam, decorrido que fosse urn certo prazo, a
extineIo do direito. 0 artigo citado nBo pode, a nosso
ver, aplicar-se ao uso destas aguas, sendo, como 8,
d~versoo regime a que est8o sujeitas as aguas phblicas e as Bguas n8o navegaveis nem flutuaveis.
Em relac50 ao uso e B deriva~8odas aguas destas
correntes que, em virtude do disposto no artigo 43Be0,
esL2o sendo exercidos, talvez devam aplicar-se OS
principios relatives a prescri~iio,considerando-se bsse
direito extillto pelo seu nHo uso durante o tempo que
para a prescri~aose exige. E' lrste o principio que,
no artigo 2279.: se manda aplicar i s servidijes, em
que nso h i tambkm, como condi~80neeessiria para
a extine80 do direito, a sua adquisieao pela posse.
Sendo assim, as normas a aplicar s5o as da prescripso negativa e nso as da prescri~sopositiva.
N2o julgamos necessirio, para que s e d6 a prescrie80, que hajam sido inutillzadas as obras por meio
das quais se fazia a deriva~Bodas aguas. 0 n'ao uso
e suficiente para que se dk a extine80 das servidijes
e tambem o deve ser para a extincso de quaisquer
outros direitos imobiliarios, que, como as servidfies,
representem limita~aes ou restriebes ao direito de
propriedade.
A deslrui~Zo das obras permanentes destinadas a
deriva~aodas Aguas, sempre que n8o se-haja manifestado a intenego de as substituir por outras mais
adequadas ao seu aproveitamento, signifjcara o abanddno do .dlre~to,n i o s e tornando em tal caso necessiria a prescri~ao para que se dlr a extine50 do
mesmo dlreito. A corrente niio navegavel nem flutui.,A A,
,,ez,
,,,,.lnAn
,nl,o
,.,I;,-.,~ h 2 L
A2R 0
0
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Na classifica~Zodas correntes podem dar-se, em
virtude da classifica~%oe demarca~iiodas bacias
hidrograficas, altera~nes,passando uma corrente da
categoria de navegavel ou flutuavel a de niio navegive1 nem flutuavel e vice-versa. Alterada a classifica~iioda corrente, alteram-se conseqhentemente OS
direitos sbbre as aguas da mesma corrente.
E assim que, se uma corrente passar de navegivel
ou flutuavel a niio navegavel nem flutuavel, OS proprietarios marginais ficarHo tendo, no pr6prio moment0
em que essa classifica~%o
se tornar definitiva, OS direitos que nos arllgos 434.' e 436.' Ihes siio atribuidos.
Entendemos, porkm, que, se houver concessOes dessas
aguas, estas devem manter-se durante o tempo que
nelas se prefixou, n8o podendo OS proprietarios marginais usar das Aguas com prejuizo do concessionirio,
cujos direitos nao se extinguem pelo facto de se alterar a classificaeHoda corrente. Sendo a classifica~iio
e demarca~80 das bacias hidrograficas um acto
administrativo, niio pode por virrude dele considerar-se destituido de eficaeia um acto administratiso
pelo qual se fez a concessHo de determinadas aguas.
Desde que a classifica$io e demarca~iioda bacia
hidrogrbfica produza OS seus efeitos, as concess6es sd
podeAo fazer-se em rela~Hoas aguas sobejas e s6
nas mesmas condieijes se poderso fazer as renovaebes
das concessaes anteriores.
Nos termos do artigo 243.' do regulamento de
49 de dezembro de 4892, o Estado nso sera responsave1 pela falta ou diminui~fodas aguas que forem
object0 das concess8es, quer essa falta ou diminui~go
seja provenienie da d i m i n u i ~ ~da
o quantidade das
Qguas do manancial, lago, lagoa, rio, vala, canal ou
corrente, quer da sua aplica~soaos usos da nave-
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ga@o on flutuaGHo, quer por erro de cileulo, quer
por qualquer molivo imprevisto.
Neste motivo imprevisto nHo poderi julgar-se cornpreendida a diminui~goou falta das iguas da corrente
que, pelo direito que a eias fiquem tendo OS propriet9rios marginais, sejam destinadas B irriga~io.
0 direito dos proprietirios marginais resulta da a l t e
ra@o que se deu na classitica~iioda corrente, e esta
altera@o nao pode considerar-se um motivo imprevisto, significando estas palavras, como significam,
um caso fortuito ou de fdrca maior.
Se, peio contririo, a corrente passar da categoria
de niio navegavel nem flutuavel a navegarel ou
flutuivel, deixara de I h s ser aplieivel o regime dos
artigos 434." e seguintes, n8o tendo OS proprietirios
marginais o direito as aguas das correntes corn prejuizo da navega~8oou flutua~40,embora, como ja
notamos, possam derivar essas &uas independentemente de concessiio.
TeAo Bsses proprietarios direito a indemniza~ao
quando sejam, pela classifica~80da corrente, privados das iguas ou s6 possam usar delas corn mais
dispkndio, tendo de ser inutilizadas as obras feitas
para a sua deriva~ao?
No project0 primitive, prevendo-se a hip6tese de
se alterar a classifica~aoda corrente, declarava-se
(ar~igo44.7.' 5 S.') que, em tal easo, o Govkrno niio
serla obrigado a indemniza~iioalguma pela cessa~fo
do direito privative da pesca. Na comissao revisora
propbs-se que, se o Estado tornasse navegavel uma
corrente que o nao era, OS que a tivessem empregado
na irriga~so,ou como motor, teriam direito a indemn-agfio.
Este assunto niio tornou a ser discutido, ngo sendo
inserida no c6digo dlsposi~iioalguma a Ble relabiva.
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Teem, pois, aplica~HoOS principios gerais, e, em
harmonia corn bles, afigura-se nos que OS proprierarios marginais ntio terao direito a indemnlza~ijo.
Em rela~Hoa bles, o direito as Qguas B um poder
legal, e, pela priva~io dbstes poderes, niio ha
direito a indemnizado, sempre que a lei o nIo reconhega, como reconheceu a lei de 87 de abril de 191l
em relagao aos proprietaries que estivessem usando
das aguas.
0 contrhrio sucede em rela~iioaos direitos adquiridos As Qguas dessas correntes. Quanto a estes
direitos, . a al teraciio na classlfica~ijo da corrente
representa uma verdadeira expropriacijo.

6 6 . Jurisdi~iio e compelhcia relativas as ciguus
dus correntes taao navegcivds nem flcttuhveis. Conslderamos as Qguas das correntes nso navegiveis nem
flutuaveis como pertencendo em propriedade ao
Estado, e B indubitavel que o regime dessas aguas,
em que compreendemos a sua conservaglo, melhoramento e policia, 6 matkria de regulamentos administrativos gerais, cuja execu~iocompete i s direceaes
dos servi~osfluv~aise maritimos. E assim que no
n.' 1.' do artipo 45.' do decreto de 1 de dezembro
de 1892 se determina que OS directores das circunscric;ties hidraulicas teem por atribui~tiesas que pelo
c6digo administrative cornpetern aos diversos agentes
da adtninistra~Hopara OS efeitos do melhoramento,
conserva~50e policia dos lagos, lagoas, valas, canais,
esteiros, rios e mais correntes de agua de uso pliblico
ou comum, snas margens, ilveos ou leitos, na coaformidade dos preceitos dos artigos 380." 381.", e
mais disposi~ties do c6digo civil, dbsse decreto e do
regulamento respectlvo.
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. A competencia administrativa em matkria de Qguas
,l;& correntes nIo navegaveis nem flutuaveis tern por

lim a efectiva~Hodos interesses gerais ou comuns,
p r a cuja satisfa~iioessas iguas se destinam, proraovendo a realiza~iio das obras adequadas para
case fim e obstando a que nos leitos das correntes ou
nas suas margens se facam quaisquer obras pelas
quais Qses interesses sejam prejudicados. As provi.d6ncias que, para bsse efeito, sejam adoptadas pelas
direc~ties dos servi~osfluviais e maritimos, e bem
assim as concessties e licen~asque, para uso das
iguas ou para a realiza~iio de obras, sejam dadas
por estas direcebes ou pelo Govbrno, nlo admitem
recurso para o poder judicial, sempre que por elas
1180 se ofendam direitos individuais, nos quais compreendemos tanto OS direitos de pro riedade como OS
p~dereslegais relatives i s Bguas t! ~rectamenteatribuidos por lei tanto a pessoas singulares como a
pessoas colectivas, individualmente consider adas.
Estes direitos constituem uma Iimita~Hoaos poderes
da administra@o pliblica, nHo podendo ser alterados
ou modificados seniio por lei ; e, quando a administ r a ~ I op6blica OS ofenda ou lese, compete ao poder
judicial tarna-10s efectivos, ja pela anula~iio dos
respectivos actos, restabelecendo-se a situac20 juridica anterior, jQ pela correspondenle indemniza~io,
quando se dB a expropria~iioou desses actos tenham
resdtado danos.
No decreto de i e no regulamento de 1 9 de dezembro de 1892 foram respeitados estes principios.
E' assim que nas concessties de Qguas e licen~as
para obras se consideram sempre ressalvados OS
direitos dos proprietirios marginais e de terceiros
q&e com elas possarn ser prejudicados ou se reconhece direito a indemniza~Ho pelo prejuizo causado
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(deereta de I de dezembro, artigos 5." 5 6nico e 6."
5 6nic0, regulamento de 19 de dezembro, artipo 262.O),
declarando-se ate neste artigo que fica livre aos interessados a faculdade de interpor judicialmente as
ac~Descompetentes para fazer valer OS seus direitos.
Ve-se tambkm dos mesmos diplomas que, requerendo-se qrialquer eoncessgo ou licen~ae tendo de
fazer-se previo inquerito, n&o pode a administra~Ho
p~iblica,quando haja oposi~aopor parte de qualquer
dos interessados e nao seja possivel harmonlzi-los,
deferir o requerimento, tendo OS pretendentes de
intentar perante os tribunais judlciais a ac@o competente para obterem a lrcen~a(repulamento de 19
de dezembro, artigos 224." e 272." 5 5.").
Em relag8o Q d~stribuigiioda agua pelos p r d i o s
fronteiros feita pela direq8o dos servi~osfluviais e
maritimos a requerimento dos interessados, declara-se
tambbm (reg. eit., arligo 222." 5 3.O) livre para o interessado, que ngo se eonforme com a divisgo e haja
feito consignar a sua divergbncia no competente
termo, o direito de Intentar a recpectiva a q i o ordinaria perante os tribunais jodiciais, para fazer valer
OS seus drreitos B mod~tica~ao
da distrtbui~ao.
Vb-se, pois, que, nos termos dos regulamentos relativos as correnles nso navegaveis nem flutuaveis, a
administra~aoptiblica B incompetente para resolver
quaisquer quesl6es respeitantes aos direitos a essas
aguas e aos direitos dos pr6prieririos marginais ou
de terceiros que pelas obras nessas correntes feitas
sejam prejudicados.
Quem por essas obras seja prejudicado pode requerer a direcc50 dos servi~osfluv~aise marit~mosque
sejarn desmanchadas aquelas que, com infrac~iiodos
regulamenlos respectivos, tenham sido feitas nessas
correntes, E' ass~mque no regulamento de 19 de
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dezembro se declara, artigo 279.O, que sergo desmanchadas pelos donos ou autores a sua custa, alem
do pagamento da multa: 1 . O todas as obras feitas em
prejuizo da conservac80, regularizaeiio e regime dos
lagos, lagoas, rios e mais correnbs de agua, ou que
embaracem as servidoes p6blicas ou particulares;
2.O todas as obras feitas sem licenca, quando esta
deva ser pedida, nas margens, alveos ou leitos dos
lagos, lagoas, rios, e mais correntes de apua, e nos
campos inundados, ou quando essas obras sejam
feitas por mod0 diferente das condi@ies com que a
licen~a foi concedida. Por bste meio, poderso OS
proprietarios marginais ou quaisquer terceiros cujos
direitos tenham sido lesados fazer raler bsses direitos,
independentemente do recurso ao poder judicial.
Nos termos do regulamento de 19 de dezembro
(artigo 239.9, OS agentes hidriulicos procurarso, no
desempenho dos servicos rle policia, fazer execuiar os
preceitos da lei civil e penal, que sao garantias das
pessoas e da propriedade.
Sempre que, porhm, sejam controvertidos os direitos as aguas das correntes n2o navegaveis nem flutuiveis, e qnando, em rela@o a uma determinada obra
no leito ou nas margens d a corrente, se discuta se
tern ou nHo o direito de a fazer quem a efeituou ou
pretende efeituar, as direc~ijesdos servi~osfluviais e
maritimos sHo incompetentes para decidir essas questoes. Trata-se de direitos privados, cuja efectiva~80,
no caso de niio serem reeonhecidos ou de serem
contestados Bsses direitos, e da competencia do poder
judicial.
Essas direc~6es ss0 competentes apenas para
execnlar e promover a execu@o dos regulamentos
adnlinistrativos relativ~si s aguas, e para ievantar
os autos pelas infraecties desses regulamentos. OS
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infractores terso, porbm, de ser julgados em policia
correccional (decreto de 1 de dezernbro, artigo 24.'),
tendo o poder judicial competencia para verificar se
houve ou nao infracgao dos regulamentos administrativos e se as disposigijes neles exaradas siio contrarias A lei, caso em que nHo B obrigatdria a sua
observiincia.

66. Accijes por qzle podem tornar-se efectivos OS
dseitos de uso destas aguas. As a c ~ a e scompetentes
para tornar efectivos os direitos as aguas das COPrentes n5o navegaveis nem flutuaveis podem ser de
processo ordinario e especial, tendo de observar-se a
bste respeito as disposigbes consignadas no c6digo de
processo civil e mais legislagiio aplichvel.
Vimos ja que havia um processo especial para a
divisiio das aguas dessas corre~tes,e sbo tambkm
admitidas, em relaggo a estas aguas, as acgaes possessdrias.
0 principio formulado no artigo 439.O do cddigo
civil, pelo qual se declaram imprescritiveis OS direitos
dos proprietirios marginais ao uso das Qguas dessas
correntes, niio obsta, a nosso ver, a que recorram As
acgaes possess6rias OS utentes dessas aguas, com
prejuizo dos prkdios marginais, sempre que tenham
estado na posse delas ha mais de urn ano e essa
posse tenha OS requisitos que por lei sao exigidos
para bsse fim, e, conseqhentemente, n3o podergo OS
proprietirios marginais usar dessas acc;aes para tornarem efectivos OS direitos que aos seus prBdios sHo
atribuidos pelos arligos 434.' e 436.", sempre que,
contraria a bsse direito, haja a posse de mais de um
ano, tendo de recorrer para ksse fim a acgIo petitdria.
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Podera parecer, quando se tenha apenas em vista
a disposiego consignada no artigo 439.", que nHo e
exacta esta doutrina, visto que a posse que, em
pt-incipio, 6 fundamento das acg6es possess6rias, B a
posse que represenb o exercicio do respective direito,
e, nos termos dos artigos 434." e 4.36." 0 direito as
Qguas das correntes niio navegaveis 6 atribuido aos
proprietirios dos predios por elas banhados e atravessados, sendo 6sse direito declarado imprescritivel
e niio podendo haver posse portaoto que represente,
em relagIo aos mesmos proprietarios, o exercicio
durn direito, sendo o uso das Bguas devido a mera
tolerdncia por parte dos mesmos proprietarios.
0 direito As aguas das correntes n8o navegaveis
nem flutubeis ngo B regulado s6 pelos artigos 434."
e ,436.'; e aplicavel tambhrn a essas aguas a disposic80 consignada no arligo 438.", que ressalvou OS
direiios adquiridos ao tempo em que foi publicado o
ccidigo civil.
Pode haver, pois, em relagZo Bs irguas das correntes 1180 navegiveis nem flutuiveis direitos cujo exercicio se manifesta pela posse e que devem ser
mantidos contra OS proprietarios marginais, quando
se dB qualquer turba~Boou eshulho por parte deles.
Quere dizer: o uso das Bguas das correntes nHo
navegiveis por parbe de proprielirios nHo marginais,
ou de proprietbios marginais, mas fora das condigoes
prescritas nos artigos 434.' e 436.", pode corresponder ao exercicio de um direito, ngo sendo, em rela~ao
aos proprietirios marginais, urn acto de tolerAncia,
por nso usarem (o que para 6les B facoltativo) dos
direitos a essas apuas que por lei lhes s5o atribuidos.
Sendo assim e tendo o juiz nas acgoes possess6rias
.de verificar apenas se. h6 a posse de mais de ano nas
condi~besexigidas pela lei, niio podendo nessa ac@o
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indagar se Q posse questionada corresponde ou n'lo o
direito cujo exercicio ela represents, segue-se que o
proprietario marginal, que por meio de uma acego
possess6ria pre tenda tornar efec tivo o dlreito i s
aguas da corrente n8o naveg6vel nern flutuivel,
decairi nessa acg'lo, se o utente da agua, contra
quem 6le a propuser, provar que estii ha mais de
um ano na posse dessa agua, p~iblica,pacifica e
continuadamente.
E' verdade que esta posse, sendo posterior ao
c6digo civil, nao confere direito algum ao utente,
salvo o caso de o proprietario respectivo ter renunxiado, nos termos do artigo 439." ao direito Q Qgua.
No juizo possess6rio nao podera, porbm, a nosso ver,
verificar-se, produzindo-se a respectiva prova, se o
utente ja estava ou nlo na posse da agua ao tempo
em que o c6digo civil foi publicado. A produggo e
apreeiagiio dessa prova 6 ja uma quest50 de propriedade, uma quest30 relativa a existkncia do direito
que pela posse se exerce, e esta quest50 s6 no juizo
pelitdrio podera ser decidida.
Contra a doutrina que acabarnos de expor n8o
podera argumentar-se com o rnodo por que a nossa
jurisprudencia tern aplicado o artigo 2273."e fj linico
do c6digo civil, julgando que n5o pode recorrer as
acgaes possess6rias para se manter no uso das servidTies a que esse artigo respeita quern as haja adquirido ankeriormente 5 publicag8o do c6digo civil, tendo
de recorrer para ksse Gm Q acgio ordinaria.
Essa jurisprudencia, que Q alias discutivel, nao
se funda em que essas servidaes nso podem ser
adquiridas por prescrigiio, para sustentar que n8o
podem manter-se pelas acgdes possess6rias as que
tenham sido adquir~dasanteriormente ao c6diero civil.
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Funds-se no artigo 490." dBste c6dig0, em que se
declara que as disposigaes relativas Qs acgbes possessdrias niio s8o aplichveis as servid6es conbinuas
ago aparentes, nem i s descontinuas, salvo fundandose a posse em titulo provindo do proprietario do
prkdio serviente ou daqueles de quem bste o houver.
Na restriggo feita por Bste a r ~ g oao principio nele
formulado quanto ao uso das acgaes possess6rias,
restrigiio que se funda no titulo referido, pelo qual
s e tira Q servidao o caricier equivoco que tern, pois
pode representar uma tolerancia por parie do proprietirio do predio que se pretende que seja serviente, n30 se faz referbncia as servidbes constituidas
pela prescrig'lo anteriormente ao c6digo civil, podendo
assim sustentar-se que estas servidaes se n%o podem
manter pelas ag6es possess6rias.
Niio ha, porem, em relagiio ao direito Qs iguas
das correntes n8o navegaveis nem flutuiveis uma
disposigiio correspondente a do artigo 490." Esta
disposigso so podera aplicar-se, pois, no caso em que
o direito a essas aguas se realiza por meio de uma
servidiio continua n50 aparente ou descontinua, nHo
estando neste caso, corno veremos quando tratarmos
das servidaes, as servidaes de aqueduto e as de
press. sempre que haja obras permanentes.
0 principio que a posse, sempre que represente o
exercicio de urn direito, pode ser fundamento das
acgdes possessbrias de prevmgiio, de manu ten~5oe
de restituigao, deve aplicar-se, a nosso ver, tanto nos
casos em que a posse represente o exercicio normal
de um direito, corno naqueles em que represenle urn
exercicio de carackr exceptional, sempre que, em
relagzo a Bste, a lei n5o iniba o possuidor, como o
fez o artigo 4 9 0 . h m relac80 i s servidbes a que se
refere adquiridas pela prescric'lo anleriorrneete B
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publica~50do c6digo civil, quando n8o se entenda
restringido o alcance daquele artigo pela disposi~ao
consignada no 5 unico do artigo 2273.'
No uso das acqbes possess6rias por parte dos
utentes das Qguas das correntes n8o naveghveis nern
flutuaveis teem de obseruar-se as prescricbes estabelecidas no c6digo clvil e no c6digo de processo civil,
em virtode das quais as ac~bespossess6rias s6 teem
cabimento quando haja aetos de turbacso ou esbulho,
pelos quais se pretende exercer um dlreito contrario
ao que, segundo se manifesta pela posse, pertence ao
utente das iguas. Em quaisquer outros easos, n8o B
as ac@es possess6rias, mas B de indemnizaqiio de
perdas e danos, que se deve recorrer.
As ac~aespossess6rias relativas a aguas poder80
ser precedidas de embargo de obra nova, que o
cddigo de processo civil admite como acto preventivo
e preparat6rio para algumas causas, quando a obra
prejudique ou venha a prejudicar urn direito, em
que se deve compreender tambbm o direito de posse '.

8 10.O- Das

levadae, fontee e reeervat6rios

6 7 . Delerminu~Zio dus aguas comuras cuju udministrac& pertence h uutarquaas locais. A lei administrativa de 7 de agosto de 1913 dispbe (artigo 94."
n.Ol3.1 ue as cimaras munieipais pertence regular
o modo e frui~8oe explora~iiodos bens, pastos,
Qguas e frutos de logradouro eomum dos povos do
coneelho ou de rnais duma freguesia, podendo estabelecer pelo seu uso taxas em beneficio do eofre
municipal, e (artigo 97.h." 2.3 que no exercicio da

!
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atribuielo conferida pelo artigo 94." n." 32.' da
mesrna lei, lhes compete fazer posturas e regulamentos para policia da pesca nas iguas comuns e
nas particulares onde o peixe tenba saida livre.
No artigo 146.' n.' 44.' preceitua a lei citada que
Ba juntas de freguesia compete deliberar sbbre o
mod0 de frui@o dos bens, pastos, aguas e quaisquer
frulos de logradouro comum e exclusive das freguesias ou de parte delas e sbbre o lan~amentode taxas
pelo seu uso, e (artigo eitado, n.O 17." s6bre a
constru@o, repara~5oe eonservaqHo das fontes para
abaslecimento dos rnoradores das freguesias.
Salva esta referencia as fontes, n8o se especificam
na lei de 7 de agosto as Qguas comuas municipais e
paroquiais. Adoptou-se nesta lei o mesmo sistema
que no c6digo atlministrativo de 1896, em que tarnhhm se atribuia compet6ncia i s cimaras rnunicipais
e as juntas de par6quia para deliberar s6bre a administraqiio, fruiqso e explora~80das Qguas de logradouro comum dos povos do municipio 011 da parciquia,
nso se determinando quais eram essas aguas.
Reconheceu sem duvida o legislador que esta materia pertence ao direito civil e nao ao direito administrativo, sendo naquele que devem consignar-se as
normas por que se delimita o dominio p6blic0, o
dominio eomum e a propriedade privada, risto que
essas normas respeitam a organiz:igSo da propriedaqe.
E, pois, pelos principios formulados no cddigo
civil e na legisla~8oque o tem,modificado ou alterado, que se deve determinar quais silo as aguas de
logradouro eornum cwja propriedade ou administra~go
pertence aos municipios e freguesias. Sendo graves
as dlividas que sdbre esta importante materia se
susciaam, conveniente era que fossern esclareeidas

436

Capita10 111 - Das Quas comma

em diploma legislative, sendo louvavel a iniciativa do
autor do projecto sbbre o aproveitamento das aguas,
apresentado B camara dos deputados em 19 de abril
de 1917, e a que jh nos referimos, em cujo artigo 60."
5 1.' se determinam as aguas qne estiio na administ r a ~ B odo municipio ou da freguesia.
Segundo o referido projecto, estas Sguas siio:
1) As aguas dos lagos, lagoas e pbntanos sitnados
em terrenos baldios e de logradauro comum, municipais ou paroquiais ;
2) As nascentes que nos mesmos terrenos brotarem e as Qguas pluviais que neles cairem ou por 6les
correrem, emquanto umas e outras n8o transpuserem
abandonadas OS limites do baldio ou logradouro ;
3) As aguas subterraneas que nos mesmos terrenos existam ;
4) As aguas pluviais que correrem nas ruas da
cidade ou vila, sede do concelho, e nas estradas e
caminhos municipais, ou nas ruas da sede da freguesia e povoacbes rurais e caminhos vicinais ;
5) 0s reservatdrios, fontes e poqos construidos B
custa do concelho ou da freguesia.
FBcil Q de ver que nesta enumera$Ho ha uma
rnanifesta confusso entre aguas de Iogradouro comum
ou publico e terrenos de logradouro comum pu
phblico, considerando no dominio do concelho ou da
freguesia, como Qguas de logradouro comutn ou
publico, Bguas que nao silo, nem podem ser, consideradas pelo direito como cousas autdnomas e cujo
aproveitamento niio esta subordinado as mesmas
normas que o aproveitamento das aguas que pela
actual legisla~iio assim, se consideram. E' o que se
dB com as iguas subterriineas e corn as nascentes
que brotam e as iguas pluviais que correm em terrenos de logradouro comum, e com as aguas pluviais
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que correm nas ruas das cidades ou vilas e nas estradas ou caminhos municipais e vicinais.
Na administraeiio dos municipios e das freguesias
estiio os terrenos de logradouro comum, rnas niio as
iguas subterrgneas dhsses terrenos, competindo apenas as camaras municipais autorizar a explora~iio
dessas aguas, que, brotando por essa forma a superficie desses terrenos, nao fieam pertencendo ao
municipio ou freguesia respectiva, mas a quem as
explorou. Dado que seja o prdprio municipio ou freguesia que as explorem, nao ficam essas aguas, s6
pelo facto de estarem num terreno de logradouro
comum, sujeitas ao mesmo regime que o terreno,
podendo as cdmaras ou as juntas dar a essas aguas
o destino que julgarem mais coaveniente.
E certo 8 que, antes e depois da publicaqHo do
c6digo civil, se pode adquirir direito exclusive i s
aguas que brotem em terrenos municipais ou paroquiais de logradouro comum, n8o pertencendo essas
aguas, desde que s6bre elas haja esse direito, ao
municipio ou pardquia, nem estando conseqbentemente na sua administra~go.
No dominio pliblico ou comum estso as aguas
que, pertencendo aos munieipios ou pardquias, siio
destinadas para uso directo de bdos ou dos povos
duma determinada circunscriq~o territorial. Tais
iguas consideram-se como formando bens aut6nomos, estabelecendo-se para elas um regime adequado. SHo apenas estas as Bguas que, nos termos
dos artigos 380." e 381." do cddigo civil, se podem
considerar publicas ou comuns. As Bguas que, nIo
estando apropriadas pelo municipio ou freguesia,
nem sob a sua administra~iio,corram em terreoos
municipais ou paroquiais, ou ss0 particeiares ou s I o
cousas nullius, sendo licito a qualquer pessoa apro-
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veitarn-se das liguas nullius com as limitagbes que, em
virtude da natureza dos terrenos em qut correm, se
estabelecem nos respectivos regulamentos.
Como Qguasconcelhias ou paroquiais que, segundo
a actual legislaeao, se devem considerar no dominio
comum, afigura-se nos que h a as seguintes:
4) As derivagijes de correntes navegiveis ou flutuiveis ou nio navegiveis nem flutuaveis e de fontes ou
nascentes que, para uso dos habitantes do municipio
ou da freguesia, tenharn sido feitas pelas chmaras
rnunicipais e pelas juntas de freguesia, ou por alguma
povoa$io em comum ;
2) As fontes e reservatdrios de logradouro comum.
Quanto. is deriva~tiesde aguas de rios, ribeiros,
paliis ou nascentes, no alvarh de 27 de novembro
de 1804 declarava-se que uma povoa~iZoem conaurn
podia fazer essas derivagnes para regar as suas terras. 0 s canais ou levadas por que essas iguas sio
conduzidas podern, pois, ter sido construidos por iniciativa e a expensas duma deterrninada circunscriggo,
ja por acbrdo entre os interessados, ja pelos seus
representantes, camaras municipais ou juntas de
pardquia.
Em qualquer destas hipdteses, ngo podem as
obras por que as iguas foram derivadas considerar-se
individualmente apropriadas, sendo o canal ou aqueduto feito a expensas comuns e para proveito comum.
E podendo bsses canais, valas ou aquedutos percorrer grandes extensGes, havendo alguns que teem uns
poucos de q ~ l 6 t n e ~ r odes comprimento, 6 dbvio que
a sua regulamenta$io e administra~gongo pode ser
confiada a um ou outro proprietirio, tornando-se
neeessario que os representantes das respectivas circunscri~8estenharn nesses canals, valas ou aquedutos
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inger6ncia, a qual deveri considerar-se da mesma
natureza que a exercida pelo Estado nas correntes'
navegiveis e flutuiveis e nHo navegaveis nem flutuC
veis, para que se tornem efectivos, sem graves conflitos, os interesses ou direitos relatives a essas Bguas
e possam realizar-se nos respectivos iquedutos as
obras necessirias para a sua conserva~go.
No regulamento de 19 de dezembro de 1892,
prevendo-se (artigo 223.") o caso de nio estarem
divididas as Qguas provenientes de deriva~6es,nascentes ou levadas, com destino '8, irriga~io,pelos
prkdios que Qquelas aguas tiverem direito, determina-se que essa divisio sera feita pelas direcgbes
dos servi~osfluviais e maritimos, seguindese nesse
servi~o as prescrigijes que se estabelecern para a
divisgo das Qguas das correntes n8o naveghveis nem
flutuaveis, mas devendo ser, quando a levada ou deriva@o for de grande extensgo, convidada a respectiva
junta de pardquia ou pardquias, que a levada atravessar e irrigar, a assistir hquela divisio. No
artigo $17." do mesmo regulamento declara-se que
os proprietarios, usufrutuirios ou rendeiros dos pr6dios por onde passarem OS aquedutos, valas ou
levadas podem aproveitar-se deles, pagando a parte
do custo da obra ou da sua conservag80, proporcionalmente ao beneficio que receberem e sem prejuizo
do fim para que o canal foi estabelecido.
Destas disposiebes parece depreender-se que s s
levadas estlo sujeitas ao mesrno regime que as correntes ngo navegaveis nem flutuaveis, pertencendo a
sua administraggo is direceaes dos servieos fluviais e
maritimos.
Por outro lado, lendo-se as disposigijes consignadas
nos artigos 456." e seguintes do cddigo civil, parece
que OS canais, valas ou levadas constituem sempre
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propriedade privada. E assim que no artigo 460."
se declara que no case de, construido o aqueduto,
n i o serem todas as aguas neeessirias a seus donos e
ourro proprietkio querer ter parte no excedente,
ser-lhe hh concedida essa parte mediante indemnizag o e ~ a g a n d oa l h disso a quota proporcional A
despesa feita com a condu~io delas at4 o ponto
donde se pretendern derivar.
A verdade 6 que OS canais, valas ou levadas serso
administrados p e l ~direc~aesdos,servicos fluviais e
marititnos, quando as obras respectivas tenham sido
ou sejam feitas pelo Estado. Pertencera a particulares, quando por estes tenham sido feitas essas obras
em seu proveito exclusivo.
As levadas que tenham sido feitas, porkm, a
expensas dos municipios ou freguesias ou por qualquer povoaCio nso podem considerar-se pertencentes
nem ao Estado nem aos particulares que delas se
aproveitam. Nem o decreto de 1 nem o regulamento
de 1 9 de dezembro de 1892 fizeram qualquer altera520, em relacgo a estas levadas, na legisla~ioanterior, em harmonia com a qual e a pritica seguida
compete Ls camaras municipais e as juntas das freguesias-a administra~fodos canais, valas on levadas,
destinadas Q irriga~Bodos predios nurna determinada
circunscri~iioterritorial.
E' assim que na Revista de bgislu~fioe de jurisprudenciu se ' sustenta, baseando-se nos artigos 50."
n." 1." e 176." n." 20." do c6digo adminiatrativo
de 1896, que @as camaras municipais regulam a
adrninistra~ioe exploraeiio das aguas dos povos do
municipio ou pertencentes a moradores de mais duma
freguesia dela e as juntas de pardquia o mod0 de
8
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frui~60das Bguas da par6quia ou dos moradores de
parte dela; e para isto devern tanto as ciimaras
como as juntas fazer as posturas e regularnentos
necessarioss.
No artigo 4 3 8 . q o c6digo civil, pelo qual foram
ressalvados OS direitos adquiridos sbbre certas e
determrnadas aguas das eorrentes nio navegaveis
nern flutuaveis, eompreendem-se tarnbkm OS que o
tenham sido pelas autarquias locais para a irriga~so
de predios, fins industriais e abastecimento de povoag e s ; e s6bre as dguas que a estas autarquias pertencem exercem elas os mesmos poderes que o
Estado sbbre as aguas publicas e sdbre as correntes
niio navegiveis nem flutuaveis.
As autarquias loeais podem adquirir tambhm,
como concessionirias, direito a determinadas Qguas
para serern exploradas, em especie ou energia, como
urn servi~odas mesmas autarquias. Neste caso terso
elas, quando niio se estabele~a por lei urn regime
excepcionai, os mesmos direitos e obrigap6es que OS
outros concessionirios.

68. Regime dus leoadas cornzans destinadus a irrig u ~ & e fins industriuis. As derivaeaes de Qguas que
teoham por fim a irriga~aoou fins industriais nio
estiio sujeitas ao mesmo regime que as correntes de
forma~iionatural, onde para elas se estabeleceram as
presas. Quando essas deriva~aestenham sido feitas
anteriormente ao c6digo c~vil,deve atender-se, para a
determina950 dos direitos a essas iguas, aos mesmos
titulos a qlle, pelo disposto no artigo 438." se deve
atender, exceptuada a preocupac80, para determinar
OS direitos adquiridos i s Qguas das eorrentes nso
navegaveis nem flutuaveis. Tendo sido feitas poste-

g 10: - Das levadas, fontea e reservathrios

-

riormente B publicap'ao do cddigo civil, necessirio
verificar a quew e em que Eermos a ConcessZio foi
feita.
As Qguas que tenham sido derivadas por meio de
canais ou levadas anteriormente & publica~Bo do
c6digo civil, tanto podem ter direito OS proprietaries
marginais como OS proprietirios n%o marginais, nao
sendo pela contiguidade do prBdio, mas pelo uso que
dessa Bgua tenham Feito, pelo direito que a ela tenha
sido reconhecido por sentenpa ou adquirido por prescrip80, que se deve determinar quais OS prhdios que
teem direito de ser irrigados por essas Qguas e, a
porqiio q'ue a cada urn pertence.
A preocupa~80,que no artigo 438.' se designa
pela palavra Zei, n8o B titulo para a adquisitiio do
direito a estas aguas. A preocupapiio dava-se nas
aguas que estavam no dominio publico, e, desde que
a Bgua era derivada, deixava de ser considerada como
agua priblica.
As aguas das levadas tinham originariamente
direito os propriethrios marginais ou n8o marginais
dessas levadas que houvessem contribuido para as
obras respectivas, e, quando essas aguas excedessem
as necessidades dbsses predios, podiam outros proprietarios adquirir direito a essas aguas, pagando a
sua quota parte da despesa. E assirn que no 5 13."
do alvara de 27 de rnaio se preceituava: .E aquele
proprietirio ue pretender regar de n6vo as suas
terras sera a mitido a ter parte na divisiio da Bgua,
pagando a sua quota parte da despesa aos mais
lnteressados que o fizeram construir (o aqueduto); e
quando bsses se n50 possarn individuar, a depositsra
no cofre do coacelhot).
Lobiio, interpretando esta parte do alvara, diz que
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!@to, e, suposta esta distinp80, afirma que na permissHo concedida a qualquer proprietario de ser
sdmitido Q divisgo da agua depois de feito o aque,\uto se deve necessariarneute presupor que a agua:
h) seja derivada de urn rio ptiblico e superabundante; 2) de ribeiro ou nascente particular comum,
send0 um dos consortes o pretendente da divisao,
a 0 r a : se figuramos a hlpbtese, diz dle, de ser uma
agua aliis extraida de ribeira, ou nascente particular
eomurn a muitos, e uns deles para a passarem a
oqtros seus prhdios fazem aqueduto, e pagaram ao
vizinho o terreno ocupado, neste sentido fica prdpriamente aplichvel a lei para ser adrnitido a ter divisso
na agua (comum) o cons6cio nefa, pagando aos consbcios, que fizeram o aqueduto, a sua quota parte da
despesa: e neste sentido n%o h i d6vida alguma.
Tambbm niio, se figuramos oulra hipblese de ser a
agua extraida de rio ptibiico, e superabundante para
todos, porque qualquer, ainda que nio concorresse
para a construEao do agude, levada, e aqueduto, pode
requerer divisb na Bgua comum do rio p6blic0,
pagando a sua quota parte da despesa do agude, e
levada, ou aqueduto; nBo tendo tambgm nesta hip&
tese d6vida a aplicagao da lein.
Figurando em seguida as hip6teses - a) de haverern sido preocupadas as iiguas dum rio pljblico e de
OS individuos que as preocuparam fazerem obras para
as conduzirem para OS seus predios, sendo as aguas
preocupadas apenas suficientes para OS mesmos prCdios, b) de as aguas cuja divisao se pretende serem
prciprias e privativas de qutra pessoa - diz, quanto
a primeira hipdtese, que os preocupantes adquirirarn
urn direito exclusivo de que rlingubtn OS pode privar,
obrigando-OS a ceder as aguas que lhes s5o necessirian
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lei obrigue facultar graciosarnente a divisiio ao pretendente, sem que pague, alBm da despesa do aqueduto, o seu justo valor ao proprietario das aguasn l.
Dos termos em que esti formulada a disposipso
do alvara - ((aquele proprietario que pretender regar
de ndvo as suas terras s e d admitido a ter parte na
divisgo da Q g u a ~ parece depreender-se que o legislador teve em vista apenas a hipdtese de aguas em
que nso havia o direito de cornunhio em relacso ao
proprietario que pretendia irrigar de nBvo as suas
terras. Pelo deferimento da sua pretensgo, seria Ble
cadmitido a ter parte na divisiio da Bgua~.. N2o se
tratava, pois, de uma agua de que Ble fosse compropriethrio no ribeiro ou fonte de qoe essa agua era
derivada. Neste caso nio teria de requerer para ser
adrnitido B divissc da igua, mas de requerer para
que pudesse utilizar-se do mesmo aqueduto para
conduzir a agua que lhe pertencia para prkdios seus
em que a niio tivesse utilizado.
Por outro lado, quando a Bgua, embora derivada
de urn rio pCblico, apenas fosse su6ciente para a
irrigagso dos prBdios pertencentes aos proprietarios
que construirrtm o aqueduto, como estes, derivando
a agua, a preocuparam, B 6bvio que n5o podiam
ou tros proprie tirios, corn prejuizo deles, obter divisso
nessa Bgua. Dessa agua eram comproprietirios,
desde que ela entrasse na levada, OS individuos que
houvessem contribuido para o aqueduto, e a sua
divisso s6 entre Bles podia ter lugar, n5o sendo
admitido a ela qualquer outro proprietario dos prBue pelo aqueduto fossem atravessados ou

Sendo, porBm, sobejas as Bguas assim derivadas,
poderiarn outros proprietarios comparticipar na sua
divisso desde que pagassem a sua quota parte das
despesas feitas corn o aqueduto. As Bguas sobejas
nso se consideravam apropriadas, n%o sendo pois
devida indemnizactio alguma por essas aguas. Podiarn
essas aguas ser preocupadas no rio que era pliblico
e podia tarnbhm adquirir-se direito a elas na levada,
desde que se desse a indemnizacSo pelas despesas
que com a constru~iiodesta se tivessem feito. Era
espresso a Bste respeito o alvari no i2.",facultando
a derivapio da agua quando niio prejudicasse levada
ja construida para rega de terras ou para engenhos e
pudesse ser dividida sem que ficasse in6lil a cultura
ja feita e o engenho construido, e a essa disposigso
nlao podia deixar de considerar-se subordinado o
13." na parte em que se refere i divisiio da agua
a levada.
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N o alvari de 1804, em que se trata da derivagilo
das bguas tanto de algum rio ou ribeiro-como de p a d
ou nascente, e, portanto, quer de Bguas ptiblicas,
quer de Qguas particulares, nenhuma distinq80 se
fazia quanto ao direito de ser admitido B divis2o da
agua quem corn ela pretendesse irrigar de n6vo
prbdios seus. Parece, pois, que Bste direito era reconhecido tarnbkrn quando pelo aqueduto fossem conduzidas aguas particulares.
E notarernos desde ja que Bste mesmo direito B
admitido pelo c6digo civil no artigo 460." Nesre
artigo declara-se, porhrn, que a concessiio dessas
bguas sera feita ((mediante pr6via indernnizapiio, e
pagando alkm disso a quota proportional B despesa
feita corn a conducfo delas ari o ponto donde se
pretendem derivarn.
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A indemnizapiio a que o artigo cilado se refere
nao pode deixar de respeitar B pr6pria agua, de que
assim se considera expropriado quem fez o aqueduto.
Ora o alvara de 2804 parece que niio reconhecia
direito a essa indemnizapao, obrigando apenas quem
pretendia ser admitido a divisgo das aguas a pagar
a sua quota parte nas despesas do aqueduto.
Lobiio, n3o contestando que houvesse, no caso de
se tratar de aguas particulares, direito ao aproveitamento do excedente dessas aguas, opinava que a lei
nzo obrigava o proprietario das agnas a dar comunhao nelas, sem que o prebendente a essa cornunhao
pagasse, alhm da despesa do aqueduto, o seu justo
valor ao proprietario das Aguas. E razao tinha o
chlebre praxista para assim o inar, visto que, pelo
direito que B Bgua ficava ten o o proprietario que
requeria a divisiio dela, se limitava o direito do antigo
pro riethrio quanto & livre disposi$io dessa Bgua.
e! f C certo que, num dado rnornento, Ale n5o aproveitava essa Agua em prCdios seus, poderia de futuro
tornar-se conveniente para Ble Bsse aproveitamento,
e, em todo o caso, sendo-lhe facultada a alienapso
da agua, n8o devia ser privado, sem indemnizacao,
d6ste direito.
Da doutrina exposta v6-se que Bs Bguas das levadas tinham direito, at8 onde o exigiam as necessidades
dos pr8dios para que se havia feito essa derivapgo,
OS proprietarios que houvessern construido OS respectivos aquedutos, e que, sendo as Qguas superabundantes, podiam outros proprietirios ser admitidos a
divisso dessas aguas, pagando s6 uma quota parte
das despesas feitas corn o aqueduto, ou tamb6m o
valor da Qgua, conforme eram pliblicas 011 particulares, no ponto em que se Fazia a derivacgo, as aguas
das levadas.

B

8 10."

- Das

levirdas, fantes e maervatorias

447

Sendo Bste o direito em vigor ao tempo em que foi
publicado o c6digo civil, vejamos se nele fez altera~ 6 e sBste c6digo e a legislapiio posterior.
As Bguas das levadas podem estar divididas pelos
predios que elas atravessarn ou banham, tendo OS
respectivos proprietirios direito a uma porpBo certa
dessas iguas, ou podem n'ao estar divididas, havendo
ou n8o aguas excedentes.
Quando as aguas estejarn divididas, teriio os propriethrios o direito de livre disposi@o sbbre as que
pela distribui~Tiolhes foram atribuidas, podendo aproveitar essas Bghas em quaisquer predios e para quaisquer fins. Trata-se, para todos OS efeitos, de ag~ias
particulares, as quais OS respectivos proprietirios
podem dar o destino que lbes for,mais conveniente,
tendo at6 o direito de as alienar. E comum a levada
ou aqueduto no sentido de que ha virios consortes
ou comproprietarios. Pode, pelos usos e costumes
estabelecidos, ter ingerbncia a cbmara municipal ou
a junta de freguesia nessa levada, superintendendo
no seu regime e nas obras que nessa levada pretendam fazer-se. OS direitos i s iguas dessas levadas,
desde que foram adquiridos por titulo legitimo, teem
de ser respeitados, e s6bre as aguas assim adquiridas
ha o direito de livre disposi~80,podendo ser irrigados corn essas Bguas quaisquer prkdios e podendo
ser alienadas '.
Quando as liguas n80 tenham sido partilhadas e
s6 determinados proprietirios tenham o direito de
irrigar OS seus predios corn essas iguas ou de as
aproveitar para fins industriais, s6 Bsses proprietirios
1 Veja-se o ac6rdHo da Rel*
do Parto de 2 de agosto de 19Q4,
na Revista dos trCbmais, volume 23.",phgina 197.

6er80, quando as meamas aguas nso sejam sobejas, o
direito de ter parte na sua divisgo. Essas aguas
n8o estao subordinadas ao regime que para as correntes n8o navegiveis nem flutuiveis se estabeleceu
no c6digo civil. NSo teem direito a tais iguas, sucessiva e eventualmente, OS proprietirios dos prBdios que
as levadas atravessam ou banham. Semelhantes
Qguas sIo comuns dos proprietirios que as derivaram ou que, posteriormenle & sua derivapBo, a elas
adquiriram direito.
Quando se trate, pois, de Bguas que n80 sejam
sobejas, deveri, na sua divisso, atender-se aos pridios que delas se teem aproveitado, nio podendo ser
admitidos a essa divisso quaisquer outros propriethrios.
Embora essas aguas estejam na administrapgo dos
rnunicipios ou freguesias, nio podem as respectivas
camaras ou juntas fazer concess8o delas. Esta concessiio s6 pode admitir-se quando, tendo sido derivadas as aguas pelo municipio ou freguesia, nBo haja
proprietarios que as Qguas tenham direi to exclusivo.
Desde que haja Bste direito, a partilha s6 pode
bzer-se entre OS respectivos proprietirios.
Essas Qguas s6 podem considerar-se comuns no
sentido de que est8o indivisas e n5o no sentido de
*que pertenca ao municipio ou freguesia a sua propriedade. Estes apenas terio ingerencia na administrapio das iguas, para o fim de tornarem efectivos
OS direitos dos comproprietirios.
E assim que OS repartrdores das Bguas das levadas
que 'sejam norneados pelas c b a r a s municipais ou
pelas juntas de freguesia teriio de se conformar corn
OS usos e costumes que tenham sido observados
relativamente L distribuieso daquelas Bguas, nlo
podendo beneficiar nessa distrihui~50proprietarios

qoe a elas nIo tenham direito. E qaando as cAmaras
rnunicipais ou as juntas de freguesja pretendam fazer
posturas ou regulamentos em que sejam alterados OS
direitos dos proprietirios que se tenham utilizado
dessas Bguas, podergo estes recorrer para o poder
judicial, a fim de que sejam rnantidos nos direitos
qoe legitimamente adquiriram.
No regulamento de 1 9 de dezembro de 1892, em
que se atribui competkncia As d~recpbesdos servqos
fluviais e maritimos para a divisao das aguas das
levadas, declara-se que nesse servipo se ohservariio
as prescripaes que se estabelecem para a divislo das
aguas das correntes n5o navegaveis nem tlutuaveis.
Pode parecer assim que devem aplicar-se nessa distribuipii? as disposip6es do artigo 436." do c6digo
civil. E de notar, porBm, que no artigo 223.", em
que se mandam atender as prescripijes relativas B
divisso das aguas das correntes nio navegaveis nem
fluluaveis, se diz expressamente entre quem deve ser
feita essa divisso, prevenindo-se o ucaso de nBo
eslarern divididas as Bpuas provenientes de derivapBes, nascentes ou levadas, com destino B irrigapiio,
pelos prbdios que aquelas aquas fiverem direilou. NBo
se tern, pois, de disiribuir essas aguas pelos prhdios
fronteiros, mas pelos prBdios que 5s aguas tiverem
direito. Em rela~soa estes prhdios B que tem de se
observar a disposipio do artigo 436."
2.' do
c6diqo civil e do artigo 222." 5 i."do regulamento
de 19 de dezernbro. Quere dizer: tratando-se de
aguas que siio comuns a dlversos proprietarios e que
ainda ngo estao divldidas entre Bles, tem de se
atender B extensso e necessidades de cada pridio, e
Q depois de partilhada a igua que sbbre esta fica
havendo, ao contrario do que se da corn as Qguas
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tribunais compet~ntes,visth que o alsari reconhecia
o direito B divikso da Agua, n5o se tratando conseguintemente de uma concess5o em que essa entidade
exercesse poderes discricionirios. Quando houvesse
Qguas sobejas, o proprietirio que pretendesse de ndvo
irrigar os seus predios seria admrtido B divisiio, desde
qne pagasse a quota parte da despesa feita corn o
aqueduto.
$ste direito subsiste, a nosso Ter. Se o proprietC
rio que tern um aqueduto pone ser ior~ado, nos
termos do artigo 460.' do cddigo civil, a ceder a
Qpna que Ihe n8o seja necessaria, corn mais razgo o
deve ser o monlcipio ou a frepuesia, quando a estes
perten~ao aquetioto. E OS termos em que esta formnlado o artigo 147." do repulamr~nto de 49 de
dezembro de 1892 rr8o deixam a minima dlivida de
que OS proprietArios, us~lfrutuiriosou rendriros dos
predios por onde passam OS aquedutos, valas ou levadas, teem o direito de se aproveitar deles. Trata-se
de urn drreito indivtdual, e, sendo assim, a recusa por
parte da entidade a quem pertence a concess80 da
apua, bem como qualquer quest50 que se levante
s6bre a fixa~soda parte do cnsto da obra e da sna
conservap20 qne deve ser paga,, podem ser sujei tas
B apreciafso do poder judicial. E expresso, quanto B
avaliaqao da indemniza~Io,o 8 7." do citado artigo 117."
Estas disposi~6esevidenciam-nos que, sempre que
perse trate de quaisqr~erralas enja adn~inIstra~?io
tenca Bs chmaras murirc~paiso u juiltas de freguesia
e em que haja Bguas sr,hc*jas,t r ~ a oetas de f ~ z e ra
concesRcb de tais aguas aos predios que delas necessitem e c111e.reeusarltltl-.;e arbr I I briamen te essa conce?;.;8o,ns ~rlteressadospoder.80 recorrrr para o poder

judicial.
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Escusado sera notar q u ~ sendo
,
as aguas derivadas de uma corrente nbo naveghvel nem flutuavel, a
concessBo dessas aguas n8o poderi fazrr-se corn
prejuizo dos prbdios atravessados ou baohados por
aquela corrente. Pelo artigo 438." do cddigo clvil
apenas foram resaalvados OS d~reitosadqrriridos ao.
tempo da sua publicae%o a certas e drtermlnadas
aguas, nso podendo pois, ir~dependrntetnente de
coneess50, set tlerivadas aguas a qrle entiio nso havia
drreito adqtrirido, ' e, quando sejam sobejas, podergo
OS proprietarlos dos predios co~ifinantescorn as correntes nao navclgA~eis nem flutuaveis obrigar OS
utentes das aguas das levadas a derivar apenas as
necessarias para a irrlgag80 dos seua predios ou para
usos industriais conforme o direito que houverem
adquirido.
Uma vez divididas as agt~as,tendo direito a elas
durante certos dias ou horas em giros estabelecrdos
para o seu uso sucessivo, ou a uma determinada
medida para uso simullAneo, 6 as aguas assirn divididas que OS utentes teem drrelto. Quando as aguas
n5o estejam divid~das,ter%o dlreito Bs que sejam
necessirias para os predios que eram irrigados ou
para os fins industriais a que se aplrcavarn quando
foi publ~cadoo c6digo civil, devendo ter-se em consideraqbo no primeiro caso as necessidades e precisTtes
de cada predio, como se se tratasse da partilha de
Bguas das correntes 1180 navegaveis nem flutuaveis
entre pridios fronteiros.
As Sguas sobejas, quando seja facultada a sna
derivacso da corrente nzo navegivel nem fluluivel em
que a levada tenha a sua origem, poderso as camaras
municipais ou as juntas de freguesia que admlnistrem
a levada dar o destino que julgarem mais conveniente para os interesses da respectiva circunscri$80,
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e terao de fazer concess5o dessas Bguas aos proprietarios dos prhdios por elas atravessados ou banhados
desde qne estes requeiram essa concess50.
Temos suposto que a levada tern a sua origem
numa corrente n5o navegavel nem flutuavel. Mas a
levada pode 1ambPm ter origem em fontes ou nascentes ou em aguas estagnadas, sendo Bste urn dos meios
por que potiem enxugar-se OS lerrenos pantanosos.
E' para n6s evidente que nBo pode eslabelecer-se
para estas levadas o mesmo regime que para as
derivadas de eorrenles n8o navegaveis nem flutuC
veis. Basta atender a qrle nAo ha sbbre as aguas de
que as leradas se formam OS direitos que s8o atribuidos aos proprietirios marginais quanLo As aguas
daquelas correntes.
Sendo as aguas derivadas, por meio de canais ou
aquedutos, de fontes au nascentes que brotem em
terrenos pliblicos ou de logradouro cornem, cpmo
essas aguas podiam ser adyuiridas por ocupaC8o
anteriormente & pllbtica~ao do c6tfigo civil, podem
estar indlrltlualmente apropriadas. OS canais ou
aquedutos para a corrtir1~3odessas aguas podiam
ser construidos por um s6 ou diversos propr~et&rios,
entre OS quais elas eslejam parkillladas, e podiam ser
construidos a expensas do municipio, da l'reguesia ou
duma povoaqao, destinando-se para a irrigaeao ou
para fins industriaiv duma determlnada regiao. Pode
haver nessas agoas fonles ou reservatdrios de uso
cornrim ou publico, ficando, quando tat hillbtese se
serifique, sujrilas a um regime especial, em virlude
do qual s6 pculem aplicar-se para fins agricolas ou
induslrlais as aguas sobejas.
As levadas que com estas aguas se formam, e,
quando se n50 destinem para fontes ou resersatbr~os
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de uso pliblico ou comum, i s levadas derivadas de
fontes ou n;iscerItes eln terrellos pliblicos ou comuns,
aplic~ar-selblo as normas que reg~tlamas apuas particulares ou as apuas comrrns, conforme ienham ou
p50 sbbre elas o direito de Iivre drsposiq80 OS proprielLios ou compropriet.arios a qnem esvas leuadas
pertellcem ou a aua adrnil~isl.ra~iio
1)rrtenqa i s camaras rrlu~~~eil)iris
nu j~int;isde Irrg~lesia.
A mesma cltiu~rrl~a
deve srr scyuitla, a nosso ver,
q u a ~ ~ dseo Irate de It'va~lasptbr clue scj.trn conduzidas
&uas rcrt11litcs, devmdo aterltler-se, eln y~riilcip~o,
a
qutam construiu a vala, aqurdulo uu canal para se
delerminar o dirriko i s aguas emcllla~rlopor Ble s8o
coniluzidas, leado-se em. consitlerac;8o, pelo que respeita as aguas sc brjas, o disposlo no artigo 460." do
cdtllgo civil e no regulameulo de 19 de dezembro,
artigo 117."
Qrlando as ohras tenham sido feitas pelo Estado
ou petas autarcltlias lucais? a hies perterrcera a atlminislraqno dessas apuas, cujo uso tlevera ser concedldo,
para fins de irripatao, desrle que seja p:rga uma
parte da desl~tlsafella corn ;IS olbrau e s11acu~~servaqlo
por quem drlds se preleritle a ~ ~ r o ~ e i l a r .
Eslas iguas nlici ticam su~jrrtasao repiine das correntes n5o nareg6uris Ilrm OeluBreis emquanto nso
sairem, abarldonadirs, do canal ou aqueduto, enlrando
naqllelas correntes.
OS donos dos prhdios pnr elas atravessados ou
ballbados qoe n3o Il;~jamco~itr~llrri~lo
p;wa o aqurtlulo
ou ~ir11alou n5o esrcljam no uso rlas agr~asd o teem
direito a elas, mas tcht.m o drrri~ode clue lhes sejam
~oiw.rdid;rsas sol~t~j;is
dcsde que con\rtbuam prra as
deqtesas frik;is com a sua contlu~3o. Qnando o
prupl.ietirio de urn prhdro irirericlr I1:ija adquirido
dire110 as aguas que Ihe sejarn necesdr~as,nao pod6
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o dono de urn prQdio que esteja colocado superiormente privClo delas.
0 direito a estas aguas n5o representa urn direito
objective ou poder legal. E, para todos OS efeitos,
urn direito adquirido. As aguas que a cada proprieb&rio pertenpam podera ble dar o destino que julgar
mais conveniente.
Para determinar quem deve pagar as despesas que
lenham de se fazer corn a conservapao do aqueduto,
vala ou canal e quem pode ou deve realizar as respectivas obras ou ter superintendbncia nelas, deve
ter-se em vista quem o construlu ou administra e
quem dele aufere proveito utilizando-se das aguas.
Tratando-se de levadas que pertenparn a determinados proprietarios, devem considerar-se como sendo
uma cousa comum, aplicando-se as normas que a
regulam, de forma que todos as compropr~edrios
ser5o obrigados a contribuir para as despesas de
conservapao, de que s6 poder50 libertar-se abandonando o direito hue t&m as iguas (c6digo civil,
artieo 2 1 78.').
Guando se irate de levadas que tenbam sido cons
truidas pelo Estado ou pelas autarquias locais ou de
que eles sejam administradores, se as iguas forem
exclusivamente destinadas para fins agricolas on
industriais, serao OS individuos que dessas hguas se
aproveilam que devem contribuir para as despesas
com as levadas em harmonia corn OS respectivos
regulamentos ou posluras.
No regulamento de 19 de dezembro preceitua-se
(artigo 288.') qque OS proprietirios ou interessados
dos prBd~osconfinantes corn OS ribeiros, valas, aquedutos e quakquer obras destinadas ao esg6to de
terrenos pantanosos ou inundados, ou ao beneficio

daqueles pr6dios e da agricultura, quer as valas,
aquedutos e obras tenham sido feitas pelo Estado,
guer pelos proprietarios imeressados, sso obrigados
r proceder B sua custa em todos OS anos, na Bpoca
que, corn a antecipapiio necessaria, for marcrtda
pelos directores das circunscrip6es hidraulicas, a
limpeza, desobstrup50 e concbrto dos ditos ribeiros,
valas, aquedutos ou obras, na extensso correspondente B testada dos seus prbdios, ou na propork20
dos beneficios recebidos, debaixo da fiscaliza~$o dos
agentes das respectivas circunscri@3es. No $' i."do
citado artigo Q obrigado cada proprietiirio a limpar
toda a vala ou at& o meio da sua largura conforme o
seu predio for atravessado ou apenas banhado, e no
2." irnp6e-se essa obrigap80 ao Estado e as autarquias locais relativamente a parte da vala que con6nar corn estradas ou carninbos municipais ou vicinais.
Presupiie-se nestas disposip8es que a administrap30
das valas pertence ao Estado, o que sd se verifica em
casos restritos. Na falta de posturas, devera observar-se, porem, a disposip80 referida nas levadas cajs
administrapiio pertenpa Bs autarquias locais quanto
k obrigapaes dos proprietarios interessados.
Cumpre-nos notar ainda que, em relap80 aos obstieulos que tenbam origern nos predios que continarn
com as levadas, siio OS proprietarios disses prQdios
que OS devem remover, e que se aplicam tambhm aos
comproprietarios das levadas as dioposiqijes em que
se estabelecem as obrigaqbes dos proprietarios marginais das correntes n3o navegaveis nem flutuiveis
quanto a conservarern livres e desembara~adosOS
leitos e margens das levadas. Se estas forem estabelecidas como servidlo num prQdio e o dono d b t e
prbdio n%ose aproveitar das aguas, teriio de aplicarse as normas que regulam as qerxidbes.

69. Como se adquire e perde o diredo irs aguos
das lemdas. As s p a s das Ievadas 116, por parte dos

proprietaries que delas se aproveitam e desde que
eslejam divididas, o direito de livre dispositao.
0 drreito que Bles teem 6 um d~reitoadquirido e ngo
um poder legal.
A essas $uas aplicar-se h30 consequclntemente
as disposiebes que regulam a proyrledatle privada,
salbas as dixposl~besespeciais que se aclla111consignadas na lei.
Ora ja vimos que, em relac50 as Sguas particllla
res, as reslripbes que se estabelecrm, q1ra111oao
mod0 por que podem ser atlquiri~las, 850 as do
fj lirliro do ar~igo444." relativo i s forlies e oasczntes. Nso podem, pois, considzrar-se i~nprescntiveis
as Qgl~asdas levatlas.
Sendo assim, urn proprietirio qne tenha adquirido
direito a essas aguas pode, quando n2io use dhsse
direito e outro propr~ellirio se aproveite das apoas
mediante uma posse com as concl~c;tjeseslabelecldas
na mesma lei, perder o sell direrlo.
Assim, havendo um canu pelo qual SIC)
conduzidas
as kguas de uma levada atraves de urn prhtlio confinante para outro prhdio qrle n50 o 6, sendo Bsle
irrigado com as aguas da levada e nso o sendo o
prkdio confinanre, ententlemos que o propriellirio
daquele prhdio terli, desde que esleja na posse das
Qguas ha dez, quinze, vinte ou lrinka anos, confurme
as condi~fiesda posse, adtjuirido pela prescripiio o
dire110 i s mesmas iguas.
0 d~reitodo propr~etariomarginal ter-se h i assim
perdido pela prescripao, cons~itu~irdo-se
por Bsis me10
o direito do outro proprietirio.

Esta doutrina B uma mera aplicacio dos principios gerais, que deveriio ser ohservados sempre que
niio haja disposipao de earacter excepcional, como o
B ev~dentementea do $' linico do artrgo 444.", que
n5o podera ser ampliada por analogia.
OS principios gerais levar-nos h80 a considerar
tambim como validas as alienqtjes do direiio as
Bguas duma levada quando, em relagao 5 transmissilo
dessas aguas, tenham sido ohservadas as farmalidades
que se exigem para a lransmissiio dos bens imobiliirios. A restrrpao que a Bste respeito se es~abelece
no 8 linico do art~go444.9em tambbm caracter
excepcional, sendo s6 para a transmiss50 das iguas
de fontes ou nascentes que ss exigia sempre escrilura
ou auto p6blico.

A disposipiio consignada no rinico do artigo 444."
s6 B aplicavel a transmissiio das aguas das fontes e
nascentes, quando estas 6guas se consideram em
separado do predio onde brotam ou em que se aproveilam. Sempre que essas aguas sejam parte componente ou intrgranle dum predio, as formalidades que
para a sua kransmiss5o se exigem PBO as mesmas
por que deve efeituar-se a aliena~tiodo prhdio. Esta
doutrina n8o B mais do que uma mera aplicapiio do
principio que as cousas acess6rias esGo subordinadas ao mesmo regime que as principais.
Nesta parte, as normas que se aplicm as aguas
das levadas siio as mesmas que devem aplicar-se as
aguas das fontes e nascentes.
E enlendemos que na alienap,?~dum pr6dio que
tem direito as aguas de uma levada se compreelltlera
Bste direito. embora no tittllo da transmiss30 n3o haja
expressa referincia a essas Sguas. No pr6dio etlrnpreender-se h'io, como formando urn todo; OS seus

elementos componentes e partes acessdrias, devendo
ter-se em vista para a sua determlnat50, na falta de
qualquer clausula, o estado em que o predro se
enconlra no moment0 em que se efeitua a sua transrnis~iio.
E assim que, vendendo urn proprierario urn prhdio
que era irr~gadocom a agua duma levada para Ble
conduzida atraves de outro predio perlencente ao
mesmo propnetario, entender-se ha que Bste predlo
ficari corn o direito B agua da levada, se no titulo de
venda se nao declarar que Bsle direilo Ihe nao ficara
pertencendo.
Na nossa jurisprudkncia tern-se aplicado o artigo 2274.O do cddlgo civil, em que se adrnite como
titulo constitulivo de servid6es a destinaciio do pat de
familaas, tanto ao aquedu~ocomo ao direito a agua '.
Es ta douir~naatigura-se nos rnadrnissivel nos termos em que lem sido formulada, embora priticameote eonduzisse aos mesmos resultados que se
houvessem sido aplicados OS verdadeiros principios.
Preceitua-se no artigo citado que, se em dols pr6dios do mesmcr dono houver sinal ou sinais aparenles
e permanentes, postos por Ble, em um ou em ambos,
que atestem serv~daode um para outro, Bsses sinais
sera0 hsvidos como prova de servidso, quando, ern
rela~Boao dominio, OS dois prbdios vierem a separar-se, salvo se, ao tempo da separagso do dornirlio
dos dois prbdios, outra coisa se houver declarado no
respective document.0. Trata-se, coma se v&, da
subsistbncia das servidbes que num prhdio eslejarn
constituidas em beneficio de outro e de que haja
1 Vejam-se OS ao6rdks do Supremo Tribunal de Justiw de 13 de
~ v e m b r ode 1906,24 de jnnho de 1908 e 25 de novembro de 1913,
na
oficint, volume ,7: &na 26, volume 13 ",pagina 22, e na
@ H ado RC*
G% LisLa, volume 22.', pigha 478.

sinais aparentes e permanentes. Ora o direito a
determinadas Qpuas n8o pode considerar-se uma servidiio, nso sendo apenas um encargo impost0 em
qualquer prhdio, em proveito ou beneficio de outro
predio, encargo inseparavel dos predios a que activa
on passivamente pertence.
0 direito a determinadas aguas pode e deve ser
considerado de per si, sendo as prdprias-iguas e n8o
o prbdin onde brotarn ou atraves do qual sso conduzidas o nhjecto dbsse direito. Assim, sendo irrigados
dois prhdios corn a Qgua duma levada que para urn
deles e conduzida atrauQ do outro, OS dois proprietarios dos predios serso comproprietarios das Bguas
da levada, n8o estando o direito a agua que e conduzida por um das prbdios compreendido evidentemente
no direito Q servidiio qlie para Bsse fim se coustituiu.
Tsndo qualqner dos compropriet&rios o direito de
livre disposiqiio da Qgua, poder5 dar a esta o destino
que melhor Ihe aprauver. 0 direito B dgua nso
poderi ser considerado como urn acessdrio da servidao; esta Q que deve considerar-se urn acessdrio do
direito a agua, extinguindo-se a servidso logo que
deixe de existir bste direito.
Sendo assim, v&-se que o direito its aguas se n%o
pode adquirir por destina~ao do pai de familias.
Pode adquirir-se, porbm, e adquire-se efectivarnente
o direito as aguas que pertencem a urn prhdio juntanlente corn Bste, embora no titulo por ue Bste se
aliena se n80 faca referbncia as aguas. end0 estas
utilizadas no predio ao tempa em que se efeitua a
sua transmissiio, o direito as aguas devera considerar-se como urn direito inerente ao prhdio, e, se n u n
prbdio do transm~tentehouver a serridlro de aqueduto para a condu~$o dessas aguas, entender-se h i
que suhsisle o direito a Bsse aqueduto, eabora a Ble
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nao se fapa referkncia alguma no tirulo da transmiss80.
0 prinripio que, em relapso Bs iguas, se deve
apl~ear, n% B, pois, o formula110 no artigo 2.174.",
mas o de que a cousa transmilida fica pertencendo
ao adquirente com todos OS seus acessdrios. A servi&o de aqueduto que num predio esteja constituida
em beneficio de outro pr6dio serviri apenas para
provar o direito B agua rye a Bste predio pertence, e
se, pelo facto de o prhdio por onde a agua era conduolda pertencer ao transmirente niio havia nele
servidio, esta entender-se h6 constiiuida, quando
haja sinais aparentes e permanentes, no prdprio
moment0 em que se verifica a transmissiio do prbdio
que tern direito a Bgua, provando-se tambkm' isle
direito pelos mesmos slnais '.
Para que pudesse transmitir-se o direito as aguas
das levadas em separado dos prBd~osa que essas
Bguas pertencem, era suficienle, em face do c6digo
civil, um titulo particular com as forrnalidades que,
de urn mod0 geral, para tais titulns terem f6rca probai6ria se exigiam nos artigos 2422." 2433."
Actualmente, porbm, o direilo a essas aguas s6
poder& ser transmitido por meio de document0 auibntico.
Segundo o disposto no artigo 4." n."."
do deereto
n.qi70.O de 2ti de abril de 1918, s6 podera provar-se por estes documentos qualquer trar1smiss80 de
bens ou direitos imobiliarios, excloidos OS imob~lizados
de que trata o artigo 375.' do c6digo civil. E pelo
5 i." do art~go citado Q obrigatciria a escritura
Veja-se a Rcnisfo du kgigla+
n
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@t)lica para OS aetos e contratas a qne o memo
artigo se refere, de valor excedente a 508. Todos
as ourros acios e conkalos poder50 ser celebrados
fora das noias, devendo ser registados por extrato no
coni petrnt e livro.
Nao send0 a disposicso consignada no 5 6nico do
arligo 444.' aplicarel i s aguas das levadas, nenhuma
dlicrda ha, em relac50 a estas aguas, que a sua
transmiss5o se poder5 verificar por meio de escritura
priblica oa de rnstrumento iavrado pelo notirio Cora
d i i nola, eonfurme o seu valor seja'ou niio superior
a 501.
Era 61)via a incoerhncia entre o qae no paraprafo
citi~dose disl~anhnrelailvam~nteBs Bguas das fonles
e nascrntes e as normas periiis que d r t ~ a maplicar-se
i s Qgrras das levadas. Tendo OS direitos'is aguas
parliculares a mesma natureza que q ~ ~ a i s q outros
~~er
direitos sbbre bens imobiliirios, nenhj~marazBo havia
para qrle se eslal~c~lecessemformalidades diversas
para :i sua transmisdo.
Desaparcceria esta incoerbncia pelo citado decrelo'?
A resposta a esta pergnnta depende do sentido
gue se deva ligar B expressso auto p22blico. Se a
palavra atdo sienifiea o mesmo qlre aclo e pela palaura pnbl~co se quvre siy~ificarque B exarado por
oficial pzihlicn ou corn a stra inter\-enpiio exigida por
lei, OS rustrumenlos lakrados fora da nota deveriio
tarnbdm considerar-se autos pliblicos e suficienles
portanto para 5 transmisslo do d~reitoBs Bguas das
funtes e nascenles, quando o valor dessas iguas s ~ j a
ir~feriora 508. Se a expressso aufo ptihlico se refere
aut6nticos oficiais, exarados em repara docurnenk~)~
ticbes p~il,lic.ase corn as l'twmalidades exigidas pot
lei, POP fu11~10ujlriosque n8o exercam fun~besnular
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riais, rnas tenham compet&ncia para, em casos determinados na mesma lei, verificarem a declarag~oda
vontade das partes relativas conserva~50ou transmiss30 de direitos, como e o OS autos de concilia~50,
OS termos de transacg80, OS autos de arrernataC80, 0
documento authntico extra-oficiai n8o podera considerar-se auto pliblico.
Para se ligar Bste sentido B express20 auto pdblico,
poderi dizer-se que, sendo &ste auto equivalente B
escritura publica e n2o podendo julgar-se compreendldos nele OS documentos particulares nos casos em
que, sendo autenticamente reconhecidos pelas partes
ou havidos judicialnente como reconhecidos, tenham
a mesma f6rga probatciria que a escritura priblica,
n8o podem considerar-se autos publicos OS instrurnentos ptiblicos lavrados fora da nota, visto qoe estes
documentos s6 podem admitir-se nos casos em que
para a transmissiio de bens imobiliirios se nso exigia
escritura ptiblica, rnas documento particular. E, se
auto pliblico devesse considerar-se 6s te instrumento,
dir-se h i ainda, a transtniss'ao do direito as aguas
das fontes e nascentes poderia provar-se, fosse qaal
fosse o seu valor, par bste instrurnento, visto que pelo
cddigo civil o auto publico equivalia B escritura
pfiblica e o decreto de 26 de abril de 1918 n8o
derogou aquele artigo.
Oubro 6 o nosso parecer.
Em face do c6digo civil, afigura-se nos que a
expressgo auto pziblico cornpreende quaisquer documentos autbnticos, ,e, portanto, OS docurnentos autbnticos extra-oficiais. E assim que na nossa jurisprudbncia
se tern julgado que uma procuraQ20 pliblica se deve
considerar eomo urn auto publico para o efeito do
artigo 123."do cddigo civil. Na express20 acto auth-
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sin6nima de auto pablico, compreendem-se tanto
0s documentos oficiais como eatraoficiais.
Ser~dobste o sentido qoe se devia ligar a express50
referida, nlo podera dr~xardt considerar-se assim o
documento lavrado por urn notirio fora da nota.
Rste documento n l o podera seriir, porim, para a
transmissao do direito a agaas de valor superior
a 50&. Em relaeb a estas aguas, tornar-se ha
necessaria a escritura priblica ou um auto ou termo
judirial. Nos termos do 5 1.O do artigo 4." do decreto
n . q l 7 0 , a escritura ptMica B obrigatciria para OS
actos e conlralos de valor superior a 508, e, anteriormente a Bste decreto, a transmissgo do direilo as
aguas das fontes e nascentes n%o podia efeituar-se
por documentos particulares, embora estes lossem
autenticamente reconhecidos, pois qtle tais docurnentos et-am insuficientes para a prova dessa transmidsao
e o reconhecimento nlo lhes daria portanto f d r ~ a
probatbria (ccidigo civil, artigo 2432.'). Segundo o
decre~ocitado, .pode provar-se portanto por inslrumentos lavra(los pelu notario Fora das notas a transmissao do direi~oi s aguas das fontes e nascentes,
mas apenas no caso em que o valor dessas Bguas
nIo exceda de 508.
Desapareceu assim a diversidade notada nas formalidades que se exipiam para a transmisslo do
direito a agnas particulares, cor~formese tratasse de
fontes e nascerlles ou de levadas. Diremos, porem,
de passagem, que outras incoerencias subsistem, que
o decreto poderia ter suprimido, assim como poderia
ter resolvido as graves duv~dasque se teem suscitado
sbbre a nulidade dos documentos autbnticos extraoficiais, em que
- ..faltem algumas das formalidades
. que
1
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7 0 . Fontes e rese;r.atdrios comuns; regime das
uguas sobejas. Sabemos j i como se distinpuem as
fontes e reservatdrios de UFO publ~co das fontes e
reservat6rios de logradouro comum. Essa d i s t ~ n ~ a o
resulta da natureza dos terrenos em que existem ou
s8o eonstruidos 6sses reser~at6rios,sendo pela natureza do terreno que se delermina quais as pessoas
qrie deles podem aproveitar-se.
Em relagao i s fontes e reserrat6rios, qaer estes
sejam ptiblicos, quer de logradouro comum, B i s
competenles autarqoias locais ou i s entldades a
quem bles pertcncem que compete a sua administrac50 e conseqbentemente a elaborac5o dos regulamentos respeitantes ao apro~eitamentodas 6guas.
Em principio, afigura-se nos que as entidades a
quem pertencem as fonles e reserval6rios pliblicos
ou de logradouro cornum poder50 conduzir as suas
Bguas, sfmpre que o jl~lguerneonvenlenle, para oulro
local, em que tenham o mesmo ou outro destino.
As pessoas que dessas Bguas se aproveitam niio
teem a elas direito adquirido, mas apenas um poder
legal.
A entidade a quem essas iguas pertencem e que
as destinorl para uso phblico ou de logradouro comum
pode dar-lhes outro desi~no, desife que para isso
ienha competencia e sejam observadas as condiq&s
que a lei exija.
Se B M e , porbm, o principio que deve aplicar-se
no caso sujeito, as condl~besem que B adquirido o
direilo i s Qguas de fontes ou reservat6rios que estso
no dominio p6blico ou comum e os direitos que tenham
sido adquir~dosi s 6gtias sobrjas podem reslringir OS
poderes que, em rela~iioa essas aguas, fica tendo a

entidxtle a qnem elas pertencem. E assirn que, se
forrm doatlas 011 de~xadasa urn rnuniciplo ou freguesia as ipuiis tie um prBdio para que essas igrlas
sejam al~roveitadas,em local drtcrminado, pelos habitantes de uma povoaqao, a cAmara municipal ou a
junta de frepoesia n%opoderso conduzir essas Aguas
para outra localidade em prejrtizo dos habitantes
OS. dest~rlatariosdas Aguas s50,
daquda P O V O ~ ~ C S O
pelo p r d l ~ i otilulo da adquisi~iiodessas Aguas, OS
que foram determirtados por qeem as doou OII deixou ;
OS poderes sdl~reas agu;rs ticaram assim limitados
por Csse titulo, niio pudendo ser aplicadas para
outro fim.
Sueederb o memo se, havendo as Bguas sido
adqr~iridas por titulo oneroao, neste titulo hor~ver
sido lrmitado tambbm o direito de livre disposi~go
das ageas.
Q dlversa a drrntrina qne tem sido seguida na
nossa ji~risy)rndi.nciaadnllr~istratira.
Jacinto Arlt6n1o PrrtIig30, cilantlo o decreto do
Supremo Tlil)onal A~lmir~istrativode 3 de maio
de 1882, em que se resolveu que nIo B permitido As
camaras municipais, corn as obras de constru~iioou
repara~iiodas fontes, despojar OS moradores de urna
localidade de todas ou parle das apuas, em cujo gdzo
e posse e s t ~ o ,para as levar a outros lugares, diz:
((A dootrinn tlbde drcreto jostifica-se corn o disposto
no arligo 447." do ccitligo riv~l,sep~indoo qual "o
proprietario de qualquer nasccllie nao pode mudar o
seu curso coslumado, se dela se abastecerem OS
habitantes de qualquer povoa~go ou casal"; e no
artigo 451." onde se eslabelece em absoluto e sem
disllngiio de qualidade de pessoa, "que todo aquele
que por qualqoer forma alterar ou diminuir as aguas
da fonte ou de qualquer reservatdrio, destinadas ao
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uso pdblico, sera obrigado a repor as cousas no seu
estado anteriur")) '.
Em oficio do antigo Minis~hriodo Reino de 20 de
junho de 1906, a propdsito da deliberaqBo de uma
cimara que havia autorizado a explora~aode Sguas
num baldio para abastecimento de uma estaqao
ferro-viiria, contra a qual haviam reclamado alguns
municipes com o fundamento de que a captagem da
nascente, que se pretendia explorar, deixaria sem
igua um tanque que, h i trinta anos, era destinado
a bebedouro de animais, declara-se: ([Segundo o
preceilo expresso do artigo 452.' do cbdigo civil, a
todos e lictta a exploraeio de 6guas em terrenos
municipais, precedendo a competente licenqa, a qual,
como se adbertiu nos deepachos de 25 de fevereiro
e de 24 de maio de 1905, publicados no Anucirio
desta DlrecqIo geral, s6 B exigida para salvaguarda
de clhusulas preventivas de quaisquer prejuizos piiblicos, pois de contririo seria a n e g a ~ a odo pr6prio
direito consignado naquele arlipo.
nPor isso, e porque a condi~aoposta pela ctimara
nIo se mostra suficiente, aprovou nesta parte S. Ex."
o Ministro do Reino o deliberado s6rnente sob a
clausula resolutiva de que a sobredita exploraqtio n'io
prive das aguas, que o abastecem, o refer~dotanque,
nem llles diminua a quantidade; o que 6 tanto mais
prudente que, nos [errnos do ar~igo447.' do citado
chdigo, ncm ainda o proprietar~ode qualquer nascente
lhe pode mudar o curso, quando dela se abasteeerem
OS mocadores de alguma povoa~ioou casalu 2.
1 Apntamento8 de direito, legislaw e junkpwld&eia administpativa, volume 1.; p@na 222.
- Anudmb da_-fireep& geral de administraqdo p o l i t k e civil,

-,.
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Como se vB, as disposi~~es
invocadas, para reslringir OS direitos das autarquias locais quanto im u d a n ~ a
de qualquer fonte ou resenal6rio de logradouro
publrco ou comum e a aplica~ao das aguas para
oulros fins, s%o OS artigos do c6digo civil em que se
limilam, ja OS direilos dos proprietaries de fontes ou
nascentes qilanto a mudan~ado seu curso costurnado
quando delas se abastecem OS habitantes de alguma
povoa~Boou casal, ja os d~reitosdos proprietirios de
pred~osquanto a explorag20 de aguas que por qualquer forma altere ou diminua as aguas da fonte ou
de qualquer reservatbrio.
Sera legitima a aplicaq50 destas disposi~aespara
definir o regime do dominio ptiblico e do dominio
comum ?
E' ~ndiscutivelque o conteudo da propriedade privada pode ser e - 6 limitado pelo inlerbsse ptiblico.
Essas limita@es imp'iem-se deslgnadarnente quando
teem por fim a satisfa@io de necessidades primarias
da vida. Assim se explicam as disposiq'ies eonsignadas nos arligos 447."e 452." do cbdigo civil.
Garan tern-se por estas disposi~aesbens que est5o
no dominio pliblico ou no comum, n8o se permitindo
que sejam subtrsidos a bsse dominio. Nao se limitam,
poritm, por elas OS poderes que competem i s autarquias locais sbbre as Bguas que estiio no donjinio
ptiblico ou comum, devendo ser determinados tais
poderes pela prbpria natureza, ditsses dominios.
Ora, como ja temos notado, B o destino para o gbzo
directo, ou de todos ou dos habilarltes de uma determlnada circunscrig50 territorial, dos bens que OS
constituem que caracteriza itsses dominios. Ditsse
destino resulta a indisponibilidade dos bens, n'io
havendo o d~reitode Iivre dtsposi@o ou estande &ste
'.
..
1 l.
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Fixado Bste deslino por lei ou por delibera~io
dum corpo administralivo, B 6bvio qne, emquanto se
manliver, se db a indisponibl1ldade. NBO ficam,
porBm, inibidas a s enlidades compelentes de, por
nova lei ou por nova dellberag20, darem oulro destino as qousas que estio no dominio p~iblico ou
comum. E a elas que compete verlficar se o interbsre
ptiblico exige ou rlao que La1 deslino se mantellha e,
quando se trata de uma medida desia nalureza,
qualquer quesiao que $urja e q u e terlha apenas por
fim verificar se h a ou n%o tal ir~terhsse,n5o pode ser
sujeita a aprecia~aodo poder judicial.
Se, por exemplo, uma cbmora municipal, entendendo que uma fonte ptiblica podera ser utilizada
mais convenienlemenle num l u g a r dlverso daquele
em que o tem sido, resolver canallzar as iguas para
oulro local, n5o poderao alguns moradores, com o
fundamento de que sera0 prrjlld~caclos com essa
m u d a n ~ a ,opnr-se a ela por outre meio qrie nso s ~ j a
a reclama~lioou recurso p e r a r ~ t eas entldades aclminislralivas a quem comprta verificsar se o inlerBsse
publico reclama ou n;Io a m u , l i i r ~ ~ aSe
. uma c51nara
municipal ou j u n ~ ade freguesia jl~lgarclue a ralubridade ptiltlica exige que urn rrserva16rio. de apua
deslinado para lavagem de roupas nt'ro srja ul~lizado
para Bste tim, pgdera destruir Bsse resenat6ri0, mudando-o ou nso para local mais conveniente.
A indisponibilidade dos bens que esllo no dominio
publico ou 110 dominio comum funda-se, em 6llima
analise, no inlerbsse pliblico, e B 6bvio que, sendo
asaim, n5o pude ~ a ilo t l r s l ~ o r r r l , r l l t Iopor-se
~ ~ ~ ~ ~ a qtialquer a l ~ e r a ~ i inesse
o
donril~ioqual~dosrja o pr6prio
interBsse ptiltlic*~que a reclarne.
Posla a queelbo rlesies lermos. entendt~mosqlle o
arligo 4 4 7 . 9 5 0 pode aplrcar-se B mdanga das
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Jacinto Antrinio P e r d i g ~ o ,reproduzindo a opiniso
do Direito, em que se sustentou a afirmativa corn 0
fundamento de que ((as fontes s i o propriedade municipal e de que niio ha lei que a s declare fora do
cornercio ou irreduziveis a propriedade particular,
como acontece a respeito de estradas, portos de mar
e rios navegaveis ou flutuaveis, que s%o declarados
do dominio p ~ i b l ~ cpela
o lei de 6 de junho de 1864,
artigo 14.O, e pelo decreto de 31 de dezembro do
mesmo ano, artigo %'D, considera inaceiiavel esta,
dou trina, fundando-se nos artigos 380.", 3 8 1 447.0
e 451." do c6digo civil. AS cousas comuns ou do
dominio comum, diz &le, fazem parte do dominio
priblico e 850, portanto, imprescritiveis e inalienaveis
emquanto se conservarem adstritas ao uso a que siio
destinadasu.
Este pr~ncipio,qu e pode considerar-se indiscutivel,
niio comporla a s o l u ~ g oabsoluta que o em6rito publicista parece haver dado a questio enunciada.
Do facto de a s lonies e reservaldrios de logradouro
publico ou comum serern, como bens ptiblicos ou
comuns, inalieniveis e imprescritiveis, n8o pode concluir-se que nso possam ser alrenadas as aguas dessas
fontes ou reservatbr~os. 0 que niin pode 6 dar-se
essa alienag50 em prejuizo do uso priblico, compreendendo-se portanto nela apenas as aguas sobejas.
Parece que Jacinto P e r d ~ g e onem esta alienagao
admitia, como se deprfende das palavras: a E nao se
diga que a fonte passaria para o donlinio par~icular
do terceiro com o dnus do uso prjbltco ou comum,
como o predio servienle passa com a servidtio que o
onera para o poder do nbvo proprie16rio; porque
nem aqui s i o aplicaveis os principios que regulam a
matkria das servid~es,nem o direito.ao gdzo de cousa
cornum pode subsistir, desde que esta deixou de ser
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tal, visto corr~o o efeito acaba logo que a causa
cessa, '.
A indisponibilidade das cousas publicas ou comuns,
que resulta do seu gBzo directo, e limitada por Bste
gbzo. Dentro, pois, dos limiles em g u e seja compativel corn ksse gbzo, 118 sbbre as cousas publicas e
comuns o poder de l~vredisposipiio, como se elas
eslivessem no patrimonio das entidades a quem pertencem.
Sendo assim, as autarquras locais n80 pqdem considerar-se intbidas de dtspor das aguas das fontes e
reservatbrios de logradouro comum, desde que, coin
a disposi~iiodessas aguas, n%o ofendam OS dtreitos
de gbzu que sbbre elas ha. Afigura-se nos que
podern, pois, alienar as aguas sobejas, do mesmo
mod0 que podem alienar o terreno em que haja uma
fonte publica e as apuas sobejas desta fonte quando
ao adquirente seja ~mpostaa ubrigagiio de conservar
a fonle e de permitir a todos o uso das suas aguas.
E 6 esta a doutrina qrte se tern aplicado.
Em oficio do antigo Mtnister~odo Reino de 5 de
agosto de 1 9 0 4 declarou-se, fundamentando a recusa
a umas deliberagties cle utna carnara municipal em
que haviam sido corlcedidas licen~aspara o encanamento das aguas de uma fonte pribl~ca,o seguinte :
((Send0 a fonte destinada ao consumo do piblico,
expressamente se deve a alrenagfio restrirrgir aos
sobejos e eondicionar com a s cliusulas de revogagso
ou redupIo, con forme as necessidades municlpais o
exigirern, tnrnarrdo-se tambBm indis$ensive\ precisar
o [wego d a cedencia, para q r ~ esuperlormente se possa
ajuizar d a s u a c o n v e n i ~ n c i a'.~
1 Obra e volume ;itado, pggina 223.
V e j a - s e o citado Anucirw, volume 17.",&ina 175.
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Estabeleceu-se o principio de que as cbmaras
municipais potlem allenar as aguas das for~lese
reservathrios de logradouro conlum, mas limita-se
e condiciona-se essa alienapso pelo uso ptjblioo dessas aguas, considerando-se conseqhentemente bsse
uso como o limite da indisponibilidade. E e esta, a
nosso ver, a verdadeira doutrina.
Pode assim haver sbbre as bguas sobejas das
fonles e reserval6rios de uso comum dlreitos adquiridos que tenham de ser respeilados pelas eni~dades
a quem 6les perlencem. Tais direitos n3o limitam o
uso priblieo das aguas, sendo condicionados por kste
uso; mas limi~amo direito de disposi~sodas Bguas
sobejas.
0 s titulos de adquisieiio dessas aguas podem ser,
anleriormente a publrcagiio do c6digo civil, OS que se
acham especificados no 5 bnico do artigo 444.", com
referbncia ao arligo 4 3 8 . q o mesmo C6digo. Posteriormenle a essa publ~ca@o,o direilo as iguas subejas das fontes ptjblrcas s6 podera ser adquirido por
escritura ou auto pd blico, incluindo-se neste, aclualmente, o documeoto autknlico extra olicial lavrado
fora da nota.
Consideramos as Qguas sobejns das fontes p6blicas
e de logradouro comum como aguas particulares, a
que devem consequentemente apl~car-se OS mesmos
principios que Bs fontes e nascenles, at6 o ponto
em que essas aguas sejam abandonadas, entrando
em corrente n8o navegavel nem flutuavel ou em
alguma levada. Desde que entrem na corrente ou
na Levada, ficarso subordinadas ao mesmo regime
que eslas.
A doutrina exposta e a que se aplicava no antigo
MinistBrio do Reino, cons~derando-se o direito i s
A,. ..-- - - l . - : - 2.. c
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comum como um direilo imobilibrio ', a ct~jatransmissgo devem conseclhrnlt~rnen~e
aplicar-se as normas
que, segundo o c6cligo C I Y Iregulam
~,
a transmissrio
destes bens.
Pela aliena~iio das Aguas sobejas de fonte ou
reservaldrio de uso pdbllco podem restrinpir-se os
poderes das auiarcleias locais quanlo a mudanea
dessas fontes, sernpre qlle nos respectivos contratos
nlo se estabelrqrm a esse respeiro as convenientes
clausulas, salvnpuardantlo-se o direito de fazer na
forlle ou reserval6rio clualquer alleraq30, sem que ao
adquirente das aguas teiltia de ser dada indemnizagio.

pas

71.
nafioas em terr~nos pQblicos ou de
logradouro cornzrm. Ternos lralado das Oguas comuns
que, prrtencendo b aular(1tlias locais ou sendo por
elas adrn~nlstraclas, esltio >ujellas, cons~deradas de
per sr, a urn delerm~nado replme. Vamos tratar
agora dlis 6g11asnatrvas ern terrenos p6blicos ou de
logradouro coslum, as q~lais,tentlo a meoma natoreza;
do lerreno ontle brulam ou corrcm ou se acham
estancat-las, nAo est5o toclavia st~jrllasao regime das
forlles e reservatdrios de uso pril,lico ou comum, por
nao havetem sido destinadas para bsse fim nem como
tais utilizadas.
Nao se refere o c6digo civil nem-o decreto de i de
dezernbro de l892 i s fontes ou nascentes em lerrenos
plibllcns OII de logracttturo comilm, o qtle pode motivar
dliviclas sbbre a nalureza juridlca dessas aguas.

1
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Na nossa antiga jurisprudirncia consideravam-se
como sendo p~jblicas,pela natureza do terreno em
que brotavam, as fontes e nascenles em terrenos
p6blicos ou de logradouro comum, e, em relaqgo i
apropria~20dessas aguas, aplicavam-se OS mesmos
principios que i s Bguas pliblicas.
Pela sua apropriaqso, ficavam tais aguas constituindo uma ol~lidadeque se considerava em separado
do terreno de que era parte componente ou access&
ria. E' assim qtie as Qguas que brotavam em caminhos pliblicos ou em terrenos baldios podiam ser
preocupadas, nfio obstando a sua apropriaq5o por
hste meio o facto de existirem em terrenos pliblicos
ou de logradouro comum, n8o sendo incompativel o
aproveitamento axclusivo dessas aguas com o aproveitamento dos terrenos para o fim a que OS mesmos
terrenos se desiinavam. Coelho da Rocha, citando
Lobso, dizia: aTamb&m se pode ocupar o uso das
nascentes nos terrenos pliblicos ou baldios. ', aplicando a essas aguas o rnesmo princip~oque as dos
rios p6blicos.
Actualmente nso pode dar-se por Bste meio a
apropriagb das aguas das nascentes em terrenos
p~iblicos,visto que a lei o niio faculta. Permite-se a
explorap50 de aguas em terrenos publicos, mas n%o
a ocupap20 das iguas que esponthneamente brotam
nesses [errenos, para o efeito do exclusivo uso das
mesmas aguas.
Tamb&m n5o se pode atribuir aos proprietirios dos
prid~oscontiguos ao lerreno onde as aguas brotam o
direito a elas, considerando-se, quanto ao seu aproveitamen to, essas aguas subordinadas ao mesmo
PdO

1 Inatitu+xQa
I. 6 12.

de direito civil pwtctgu2s,
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regime que -as das correntes ngo navegiiveis nem
flutuhveis. E 6bvio que as funtes ou nascentes de
terrenos pfiblicos s6 passarn B categoria de correntes
qtlando saiam, abandonadas ao seu leiio natural, dos
iimites do terreno onde brotam. Nos artigos 434."
e 436." do cddigo civil atende-se B contiguidade dos
predios com as correntes e ngo corn OS terrenos pliblicos das nascentes.
Considerando-se publicas ou comuns as fontes ou
nascentes eonforme a natureza do terreno e emquanto
dele s5o parte componente ou acessbria, o seu uso,
au torizado pelos arligas 380." 3881 . V 0 c6digo civil,
tem de dar-se no pr6prio terreno e nZo pela sua
derivaqio por melo de canais ou aqt~edutospara'a
irriga~aode priidios ou para fins industriais. N5o
h i nenlluma disposiaio de lei que faculte esta derivaqso.
Pertencendo OS.terrenos onde as Bguas brotam ao
Estado, &S autarquias locais ou a corporar$es publicas
e estando na sua adminisbrac30, devern essas iguas
considerar-se subordinadas ao mesmo regime. 0
aproveitamento delas deve, pois, ser regulado pelo
Estado ou pelas entidades a quem essas aguas pertencem. E, sendo certo que as nascentes que brotam
em terrenos pliblicos podem proporcionar utilidades
de nalureza completamente diversa da das que derivam dos terrenos e. determinam a sea inclus20 no
dominio ptiblico, Q dbvio que as aguas dessas nascentes
podera ser dado, pelas entidades a quem pertencem,
o destino que julgarem mais conveniente, dentro dos
limites fixados por lei e com as formalidades nela
estabelecidas.
Chegamos assim, a nosso ver, B determinaqfio da
verdadeira natureza juridica das nascentes que
brotam em terrenos pliblicos, considerando-se per-
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tencentes hs mesmas e n t i d a d ~ sa qurm pertence a
propriedade dos terrenos e atrilraindo-se a essas
entitlatles poderes de disposiqiio s6bre essas Agoas,
destinando-as para rlso pliblico ou de logradouro
comum, disirihuindo-as pelos proprietirios para a
irriga~iiodos predios, qoer sejam, quer n30, conli,uuos
ao lrrreno onde etas brotam, e alienando-as ale.
Relativamente hs nascentes que twotam em terrenos pliblicos ou de logradouro comum munjcipais ou
parotlniais, p o t l ~ ~ r ~ mconsitleri-las
os
inclui~las nos
arligos 9 i . h . " 13." e 166." n." 14." da lei adrninistraliva de 7 d e agosto de 1913, para o efeito de as
drnaras municipais or1 juntas de freguesia terem
eornpetBncia para regular o uso d e s aguas
~
e poderem conset~iientemenle fazer a sua clislribuigao como
jnlgarem rnais conveniente. E, desrie qlle se trate de
a g ~ ~ aque
s niio estejdm, consi~lerad:rs coma tais, no
dorninio plihlico ou no comllrn, n:io pollem deixar de
haver-se cnmo ben5 patrirn,mai.;, poilenilo ser alienadas do.mesmo mo~lo y e o pollem ser as hgnas
sohejas das fonles ou reservatdrios de uso p6blico ou
comum.
Sob b t e panto d e vista, lem d e aplicar-se a essas
fontes e nascentes o principio formulado no artigo 444."
E v&-se que, pelo disposto no seu 5 unico, i s fontes
e nascentes em terrenos p6l)licos sa aplica a disposig50 do tirtigo 438.", p i ) ~ l e ~ l ~ter-se
l o apropriado o
direito ao uso clas aguw clcssas for~tese nascenles
por qualquer dos faclos no mesmo arligo especificados.
Nao podem, a nosso ver, suscitar-se d~ividasa
Bste respeilo, e o alcance qlle ligamos a s palavras do
mesmo artigo por lei, uso e coslrrrne, 6, na aplicag8o
desse artigo i s fontes e nascentes, o mesmo que Ihe
demos em relac80 a s aguas das correnles nAo nave-
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g6veis nem flutuhreis. E assim que, tendo sido derivada por meio de nm canal ou aqueduko a Qpua de
uma fonte ou nascente existente em lerreno plibi~co,
anteriormente a publica~Bo do cddigo civil, para a
irrigagso de prkdios ou para fins industriais, se considera por &sse meio apropriatlo o uso dessa dgua.
Nao B neeessirio qlie o canal ou aqoeduto tenha sido
construido no prdprio terreno pbl)l~co;basta que, ao
sair d&sse terreno, a i p u a ter111a sido canalizada para
OS mencionados fins. No caso em que n8o haja aqueduto permtinente, eostumando-se abrir, nas Qpoeas
pr6l'rias, um r6po para a contlug3o dessas Qpuas para
a i r r i g a ~ s ode determinados prBdios, deve manter-se
esse costume.

72. A p n s pluviais em terrenos comuns ott pWicos.
Nao se relerindo As fontes e nascenles em terrenos
pliblicos, o nosso cddigo civil trata das iguas pluviais
que, forrnando torrenles ou enxurros, correm por terrenos, estradas ou ruas pliblicas, e o principio qile
formula a &sle respeito, no artigo 453.", B que essas
aguas podetn ser ocupadas na s u a passagem por
qualquer proprietiirio continante, na conformidade
dos repulamentos administrativos. No
unieo do
artigo eitado declara-se que Bste direito pode ser
prescrito nos termos do artigo 438."
No regulamento de 19 d e dezernbro de 1892
trala-se tambern das aguas pluriais que formam torren tes ou enxurros, preceituando-se, artigo 227.",
que OS donos dos prBdios rnarginais ou inferiores a
barrancos, torrentes ou enxurros de caudal descontinuo, e crrjo leito e margens, no ponlo onde se construir a obra, seja do dorninio pliblico ou comum,
~ o d e r 8 o conslruir barragens de terra, pedra, ou
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aeudes m6veis ou automdveis para utilizag80 dessas
aguas, sob a fiscalizac?io das dlrercnes dos senigos
fluviais e maritimos, contanto que dai nso resulte
perigo ou prrjuizo aos proprletirios vizinhos e embara(;o ao trir~sitonns camirthos ptiblicos.
Destas disposignes resulta que : a) s8o OS proprietarius dos pred~oscontiguos As torrer~tesou enxurros
e 1150 dos prbdios que sejam contiguos aos terrenos
de logradouro public0 ou comum que podem aproveitar-se das Qguas das mesmas torrentes ou enxurros ;
b) que nBo se limita o aproveitamento das aguas a
fins agn'colas, podendo essas Bguas ser aproveitadas
para quaiscjuer fins ; c) que as limitagaes ao aproreitamento das Bguas med~ariteobras que para Bsse fim
tenham de se realizar em terrenos qne sejam de
logradouro public0 ou comum teem como principal
causa delerminante o prejuizo que com essas obras
possam sofrer OS proprietirios vizinhos e o embarago ao trinsito nos cam~nhosp6htieos.
NBO se atendeu, em relrte'to a estas iguas, ao seu
regime. Sendi, tais Aguas eventuais, regula-se o seu
aproveitamento, atribuindo-se aos proprietirios marginais da torrente ou enxurro o dirzito de as derivarern.
Na administragso do Eqtado e das autarquias
locais estao os terrenos em qrie essas Sguas correm,
mas r13o as pr6prias agoas, sbbre as i~uais1150 teem
tambkrn po~leres de d~~po.;igaodesde que correm,
abandonadas, no terreno p ~ i b l ~ cou
o de logradouro
comum. Dentro dksse terreno e que a s en~idadesa
quem pertenee podem aproveiiar-se, nos termos do
artigo 454." das i g u a s que nele caem.
Regulando-se o aproveitamrrlto das Bguas das torrenies e enxlirros que corrern por terrenos publieos
ou de lograduuro eomum, nSo se faz referkncia ao
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aproveitamento dessas Qguas desde que entrem em
prbdios particulares, podendo OS proprietirios dbsses
predios ut~lizar-se delas como melhor lhes aprouver.
Nesta materia, o que e importante s8o as servidnes
que as Qguas pluviais determinam, quer em relag8o
aos predios que coofinam com as estradas ou eaminhos, quer em relac50 aos prkdios vizinhos. Essa
materia 8 estrant~a,porem, B propriedade das Qguas,
de que estamos tratando, tendo de nos ocupar dela a
prop6sito das servidnes de Bguas.
Referindo-nos aquj a essas Bguas, tivemos apenas
em visla significar que, embora estas corram em terrenos ptiblicos ou de logradouro comurn, n30 podem
considerar-se subordinadas aos principios que informam o dominio pliblieo on o dominio comum.
Como aqua proflueas e portanto nullius, o aproveifamento das Qguas pluviais esti naturalmente dependente dos terrenos em que caem ou corrern, podenda
ser repulado adtninistrativamente, para o efeito de
nao se causarem prejuizos a Bsses terrenos, o uso das
que correm em terrenos publicos ou de logradouro
comum.
Esses regulamenlos deverso ser feitos pelas mesmas entidades a quem periencem OS terrenos pliblicos
ou de logradouro comum, sendo sem dlivida o facto
de o autor do decreto de 1 de dezembro ter em vista
que o cddigo civil considerava, embora a seu parecer
inconvenientemente, as torrentes ou enxurros como
sendo correntes n5o navegiveis, que o levou a consignar no artigo 227." a disposi~Soem que dB ingerencia h direc~iiodos servi~osfluviais e maritimos
nas obras que nas estradas ou caminhos p6blicos ou
nos terrenos de logradouro comurn tenham de ser
feitas para o aproveitamento das Qguas dlts rnesmas
torrentes ou enxurros. Essas obras eslao e n5o
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podem deixar de estar subordir~adasaos funcionirios publicos que superintendem nas estradas ou
caminhns e As entidades a quern pertence a administraq50 dos terrenos publicos ou de logradouro
cornurn.
h s direcgijes dos servi~osflutiais e maritimos compete tudo o que respeita ao reglme das iguas navegiveis e flutuiveis e n5o navegheeis nem flutuiveis,
cuja propriedade perlence ao Estado, e n80 podem
incluir-se em qualquer dessas categorias as iguas
das torrentes e enxurros emquanto n3o perdem a sua
natureza de Bguas pluriais por irem engrossar as
correntes navegiveis ou flutuiveis ou n3o navegiveis
nem fluttliveis, em cujo regime deve ter-se em considera~7ao o ingresso eventual daquelas iguas pelos
danos que podem causar.

A prescrip50 a que se refere o 5 6nico do artigo
4 5 3 . 9 , a nosso ver, uma servidso constituida nurn
prkdio confinante cam as torrentes ou enxurros em
virtude da qual o proprietirio de outro prbdio se
aproveita das iguas das rnesmas torrentes.0~enxurros. Essa servidiio s6 pode entender-se estabelecida,
pela referencia que se faz ao artigo 438.", nos termos
do 5 unico do mesmo artigo.
Estabelecida essa servidso anteriormente a publicagBo do cddigo civil, nIo podera o proprietirio do
pr6dio que confina com a torrente ou enxurro aproveitar-se das aguas em prejuizo do proprietirio do
prkdio dominante. 0 direito ao aproveitamento dessas
iguas Q urn direito adqnirido.
N3o podera, porern, o proprietario confinante perder o seu direito, posteriormente ao cddigo civil,
pela prescri~iio? 0 direito que se atribui aos proprielirios marginais no artigo 453." seri, segundo o
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disposto no artigo 439." imprescritivel, e s6 podera
ser alienado por escritura ou auto pGblico?
0 direito que As jguas pluviais das torrentes e
enxurros B atribuido aos proprietirios confinantes B
urn poder legal, que se exerce por actos facultativos,
e nBo urn direito adquirido. Para se ver que e assim,
basta atender i s palavras do artigo 453." podem ser
ocupadas, n a sua passagem, por qualquer proprietdrio
cotatinante. Este tem o direito de ocupar as Qguas ou
o direito de Ss apropriar; n8o tern s6bre essas iguas
o direito de propriedade.
Sendo assirn, e atribuindo-se o direito de ocupag'io
aos propriethrios confinantes, que teem, conseqhentemente, de usar disse direito sucessiva e eventualmente, parece que nern OS proprietirios confinantes
podem perder o direito Bs iguas pluviais das torrentes e enxurros pela prescrigBo, porque s3o imprescritiveis os poderes legais ou direitos facultalivos, nern
podem Bsses proprietbrios transmitir o seu direito i s
rnesmas Qguas, porque nso pode transmitir-se um
poder legal em separado do direito de propriedade
que o condiciona. Apenas se pode renunciar a hie.
Estas consideraqties levar-nos iam a aplicar o
artigo 439."~
Qguas das torrentes e enxurros,
sendo, corno B, o direito a essas Bguas da rnesrna
nalureza que o direito dos proprietaries marginais i s
iguas das correntes n7ao navegiveis new flutuiveis.
6nico do artigo 453." nIo se faz, parem,
No
referencia algurna ao artigo 439.", e, pelo disposto
nesse parigrafo, o direito dos proprietirios confinantes pode ser prescdo nos termos do artigo 438."
Embora seja urna disposi~aotransit6ria a que neste
artigo se contkm e seja no seu 5 rinico que se trata
das condipties em que pode dar-se a prescri~50,na
referhcia feita a 6ste artigo parece que s6 se tiverarn
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em vista estas c o n d i ~ ~ econsiderando-se
s,
assim prescritivel o direito i s aguas das torrentes e enxurros.
Esta prescri~50, porbm, s6 poderi dar-se pela
constituip%~ de uma situap8o subjectiva que seja
incolnpntivel eom o exercicio do poder legal que 0
artigo 453." confere. e portanto pela perda de urn
dos direitos inerentes ao predio confinante corn as
torrentes ou enxurros, perda que resultari da const r u ~ s ode obras neste predio que tenham por fim a
utiliza~lao das i g u a s em beneficio de ouiro prkdio ou
de oposip8o n8o seguida. E m qualquer dos casos
perder-se h i pela prescrigAo o direito do proprietirio
confinante corn a torrente ou enxurro, cleixando de
ser considerado como acto de mera tolerancia o aproveitamento dessas iguas.
Nso consideramos assim aplicavei j s aguas das
torrentes e enxurros a disposi~8o consignada no
artigo 439."
A prescri40 do direito do proprietirio confinante
tanto se pode dar em beneficio de um predio tambkm
confinante mas inferior, quando Qste fique tendo o
direito de se aproveitar das iguas excluindo dbsse
aprolreitamento o proprietirio do predio superior,
como se pode dar em beneficio de um pridio que
n8o seja confinante corn a torrente ou enxurro, desviando-se neste caso a s i g u a s n5o s6 com prejuizo
do predio onde estiver constituida a servidso, mas
corn prejuizo tambArn dos predios inferiores, quando
o predio em favor do qual se conseituiu a servidso
no predio superior derive maior p0ri$i0 de agua do
que a que Bsle necessitaria. 0 direito dos proprietarios confinantes n5o Q limitado pelas necessidades dos
respectivos predios, nem se regula no c6digo civil,
em relaeso As Bguas das torrentes e enxurros, a sua
partilha entre pr6dios fronteiros. 0 carhcter eventual

destas iguas n5o permite que para elas se estabeleqa
o mesmo regime que para as aguas perenes.
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Em relaG8o as iguas pluviais em terrenos phblicos
ou eomuns, cumpre-nos ainda notar que o e6digo
civil n80 reconheceu os direitos adquiridos por preocupag8o.
Lobso afirmava o direito de preocupa~aodas aguas
pluviais que passavam por lugares publicos, dizendo
que o proprietirio do predio superior n8o podia
retk-las em prejuizo do inferior que as houvesse
preocupado, para o que n8.o era necessiria a posse
de conduzir as iguas por factos manuais praticados
alkm do sitio em que o dono do pr6dio superior
pretendesse fazer a derivaqso '.
Corrba Telles adrnitia o direito de ocupaqBo, mas
afastava-se neste ponto de Lob30, dizendo: uAs aguas
que nascem nos baldios do povo e as pluviais que se
ajuntam nas estradas, ou nas ruas, lambem podem
ser adquiridas pela direito de ocupae50. Porbrn esta
ocupag5o n50 se estende albm do sitio, at6 o qual o
ocupante tern costumado a encaminhar as iguasn 2.
0 s jurisconsultos franceses, considerando a s Bguas
pluviais que corrern em terrenos publicos coma sendo
cousas nullius e como tais insusceptiveis de posse
privativa, ensinavam que o dono do pr6dio superior
podia tomi-las e seivir-se delas na sua passagem,
ainda no caso em que o proprietirio do predio inferior delas se houvesse exclusivamente aproveitado
duranle mais d e trinta anos.
Foi esta a doutrina que o cddigo civil sancionou,
nxo reeonheeendo direitos adquiridos por lei ou uso
Disseptq80 I, 5 12.
Digmto portugue;~,livro 3P, artigos 29." e 30."
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e costume em relapao i s aguas pluviais que formam
torrentes ou enxurros '.
E nHo se coadunava efectivamente corn o caracter
eventual destas Bguas a sua apropriag'io por qualquer
desses meios, n'io podendo estabelecer-se para elas
o mesmo regime que para as aguas perenes.
Poderi ser alienado e por que meio o direito
de ocupar as Bguas pluviais das torrentes e enxurros ?
0 dr. Dias Ferreira diz que o proprietirio do p r 4
dio confinante corn estradas ou ruas publicas pode
ceder ou alienar o seu direito i s 6guas pluviais que
por elas correm, nao se tornando necessario para
essa cessBo ou alienag'io escritura ou auto publico,
fundando-se em que nao se faz referbncia ao artigo 439." na subsecpBo em que se trata das aguas
pluviais 2.
Necessario 6 notar, porkm, que, sendo o direito de
ocupar as Ag uas atribuido aos proprietirios confinan-'
tes corn as torrentes e enxurros, a aliena~50ou cess5o
dbsse direito representara uma lirnita65o ao direito
de propriedade, e, sendo estabelecida em beneficio
de outro prbdio, uma servidlao.
Sendo assim, tornar-se h i necessario, para a efectivagso da alienapso do direito de ocupar as aguas,
urn titulo da mesma natureza'do que B necessario
para a eonstiluigQo de direitos imobiliirios.
A rentincia ao direito de ocupar as aguas pluviais
n l o podia, pois, fazer-se anteriormente ao decreto
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n . q i 7 0 , de 26 de abril de 1918, verbalmente, mas
s6 por escritura ou titulo particular eonforme o valor
desse direito, e, depois deste decreto, s6 podera
fazer-se por escri tura publica ou documento autbntieo
fora da nota, e tornar-se h6 necessario o registo para
que a aliena~aoproduza efeitos em relap80 a terceiros.

DAS AGUAS PARTlCULARES
§ 11.0 - Conceito e enumeragEo das hguas particulares

73. 0 que sdo aguns particulares. As duvidas
que tem havido na nossa jurisprudBncia sabre a natureza juridica e sabre a deterrnina~aodas aguas que,
segundo a nossa legisla~80,se devem considerar particulares, levam-nos a desenvolver a mat6ria relativa
ao conceito de cousas particulares, pois 6 bste o
conceito que temos de aplicar i s aguas particulares,
do mesmo mod0 que aplicamos &S iguas publicas e
cornuns o conceito de cousas publicas e comuns.
No artigo 382." declara o c6digo civil que siio particulares as cousas, cuja propriedade pertence a pessoas singulares ou colectivas, e de que ningubm pode
tirar proveito, senso essas pessoas ou outras com
seu consentimento, e determina, no 5 unico do mesmo
artigo, que o Estado, OS municipios e as freguesias,
siio capazes de propriedade particular.
Relacionando bste artigo com o artigo 8167.0, em
que se define direito de propriedade a faculdade que
o homem tem de aplicar B conserva~80da sua existBncia, e ao melhoramento da sua condi~iio, tudo
quanto para bsse fim legitimarnente adquirir, e de
que, portanto, pode dispor livremente, vB-se que e
Bste poder de livre disposi~50em proveito exclusive
do titular do direito, ou de outras pessoas corn seu
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consentimento, que caracteriza fundamentalmente o
direit0 de propriedade particular.
Pode, porhm, o direito de propriedade revestir
diversas modalidades, jh pelo titulo da sua constituigso, ja por pertencer a uma s6 pessoa ou a viria;
pessoas simultaneamente, jh pelo seu conte6do. E
assim que no artigo 2 1 6 8 . 5 e divide a propriedade
em absoluta e resoluvel, singular e comum, perfeita
e imperfeita, e, declarando-se no artigo 2169." que
o direito de propriedade abrange : 1.' o direito de
fruigso; 2.' o direito de transformag30; 3.' o direito
de exclusiio e defesa; 4 . 9 direito de restituiqgo e
indernnizagiio, nos casos de violaqiio, dano ou usurpagso; 5." o direito de alienagiio, define-se no
artigo 2187." propriedade perfezta a que consiste na
fruigiio de todos OS direitos, contidos no direito de
propriedade, e propriedade imperfeita a que consiste
na fruiglo de parte dksses direitos. Determina-se
ainda no artigo 2188." que aquele, a quem pertence
qualquer fracgso do direito de propriedade, goza,
pelo que toca a essa frac~ao,do direito de propriedade plenamente, e faz-se a enumeraqiio das propriedades imperfeitas no artigo 2189.'
Em face destas disposigties, parece que o direito
de livre disposigiio, que caracteriza o direito de propriedade, se d i em relagiio a qualquer fracgk dhste
direito, considerando-se cada uma dessas fracgi~es
como tendo uma existbncia autbnoma, e n8o como
limita~fies ao exercicio do direito de propriedade.
Outra 6, porhm, a conclus20 a que chegamos analieando as definieaes que o cddigo civil db de cada
ump das propriedades imperfeitas.
E assim que, considerando-se o usufruto e o uso
propriedades imperfeitas (artigo 2189.O n.' 4.O),
declara-se no artigo 2197." que o usufruto b o
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direito de converter em utilidade pr6pria o zdso 026
pr~dutode cozcsa alheia, mobiliaria ou imobiliaria, e
no artigo 2254.' que o diretto de uso consiste na
faculdade' concedida a algun~aou algumas pessoas
de servir-se de certa cousa alheen emquanto o exigirem
as suas necessidades pessoais e cotidianas. Consideram-se tarnhem propriedades imperfeitas as servidaes (artigo 2 1 8 9 . b . " 6.7, e no artigo 2267."
declara-se servidgo o encargo impost0 em qualquer
predio, em provei to ou servi~ode outiro prkdio pertencenle a dono dzferente, e que o predio sujeito B servidiio
diz-se - serviente - e o que dela se utiliza dominante.
E 6bvi0, em face destas noqties, que o modo como
se caracterizam e relacionam os poderes corn a s cousas n50 b B mesmo no proprietirio, no usufrutuirio, no usnario e no titular do direito de aervidgo.
A cousa considera-se pertencente ao proprietirio; o
usufrutuario, o usuhrio, o titular da servidBo teem
um direito em coztsa alheia e portanto numa cousa
que n8o lhes pertence.
Sendo a cousa alheia, pelos poderes que a estes
pertencem nessa cousa limitam-se OS direitos do propriethrio. Quere dizer: OS direitos que, em rblag3o
5s cousas, formam normalmente o conteudo do
direito de propriedade, ngo podem ser exercidos em
toda a sua plenitude. 0 direito de livre disposigiio
em proveito exclusivo do titular do direito de propriedade est% limitado pelos direitos que, em rela~iioh
cousa, perkncem a outras pessoas. Essa limitaglo
di-se, porem, no exercicio do direito de propriedade
e n8o no seu conteudo, tal como bste 6 definido pela
lei.
Sendo assim, o direito de propriedade significa urn
poder absoluto e exclusivo s6bre a consa, mas este
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poder 6 limitado no seu exercicio, quanto a determinadas utilidades dessa cousa s6bre que outras pessoas
podem ter direitos. Estis direit.0~n8o podem considerar-se, porkm, direitos de propriedade; s2o direitos
sdbre cousa alheia.
Dar-se h i o contririo se OS poderes sdbre a cousa
se relacionarem com ela de forma que a pr6pria
cousa se considere como que idealmente fraccionada,
recaindo s6bre ela direitos que niio representem apenas limitapaes ao exercicio do direito de propriedade,
mas o fraccionamento d&ste direito. Neste caso B
que a denominaeiio propriedades imperfeltas terb uma
sig?ifica$lo pr6pria.
E o que se db corn a enfiteuse, em que OS direitos
do senhorio directo e do enfileuta se relacionarn directarnente com a cousa formando o dominio directo e
o dominio 6til, tendo o enfiteuta, ao contrario do que
se d i corn o usufrulu6ri0, o direito de usufruir o
predio e dispor dele corno cousa sua. e estando dste
direito I~mitado,no seu pr6prio contehdo, pelos direitos do senhorio directa: de forma que, se o foreiro
deteriorar o predio de mod0 que o valor dele n l o
seja equivalente ao do capltal correspondente ao Foro
e mais urn quinto, o senhorio directo poderh recobrar
o dito predio sem indemnizaq80 alguma ao foreiro.
Sfo estas as dispositgies consignadas nos artigos
1672." e 1673.", das quais resulta que, pelo contrato
de emprazamento, definido no artigo 1653.", se da
urn fraccionamento do direito de propriedade, recaindo OS direitos do senhorio do dornin~od i r e c t ~e
do senhorio do dominio 6til s6bre cousa pr6pria e
niio sobre cousa alheia e sendo portanto o enfiteuta,
como possuidor da parte do predio que corresponde
ao dominio directo, um possuidor em nome alheio.
E assim se explica que o direito de transformar,lo

que, segundo o disposto no artigo 2315.",abrange a
faculdade de modificar ou alterar, por qualquer
maneira, no todo ou em parte, e, ate, de destruir a
substancia da pr6pria cousa, e que pertence, como se
declara no jS linico do mesmo artigo, ao dono da
cousa, quer esta seja mobilikia, quer imobiliiria,
pertenqa ao enfitemta, mas, seja limitado pelo valor
que no predio representa o dorninio directo.
Das considera~aesque acabamos de fazer resulta
que o poder de livre disposi~Hoque, pelo preceituado
no artigo 2167.: caracteriza o direlto de propriedade, se deve relacionar corn a pr6pr1a cousa e nfo
corn cada um dos poderes que o direito de propriedade atirange, n%opodendo considerar-se estes poderes, quando por 6les se limita o exercicio do direita
de , propriedade, como representando direitos dr:
propriedade, mas como direitos que onerim a propriedade, e que, sendo d~reitosde g6z0, representargo
o direito de fruir utilidades de cousa alheia. 0 poder
de livre disposi~iioteria de relacionar-se corn estas
utilidades e niio com a pr6pria cousa, e o direito de
proprjedade significa uma relap20 directa e imediata
corn a cousa, pela qual se determina o conteudo
d6sse direito, como dlreito absoluto e exclusi\~o.
Nso pode, pois, confundir-se o direito de livre disposiq5o com o direito de alienar,So, que no n." 5." do
artigo 2169." se especifica como urn dos direitos que
a propriedade abrange. 0 direito de alienapso, que
tanto pode significar a transmissao do direito, como
a sua perda, voluntaria independentemente da sua
transferencia para outro patrimbnio, da-se n3o s6
em rela@o ao direito de propriedade mas em relac30
a quaisquer direitos que o I~mitam.
Pela express30 -direito de livre disposig80, signi6ca-se que h cousa se pode dar o destino que se
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julgue mais conveniente, compreendendo-se nesse
direito o de destruir a pr6pria substdncia cla
cousa.

.

Sendo esta livre disposiqgo, relacionada com a
pr6pria cousa, que caracteriza o direito de propriedade, vb-se que sera0 aguas particulares todas aquelas a qoe as pessoas ;I quem pertencem possam dar
o des~inoque julgam mais conveniente, aproveitandose exclusivamente deias.
Pode o direito de propriedade sdbre as iguas estar
limitado quanto ao seu exercicio, sendo as aguas
susceptiveis, ja consideradas de per si, ja como formando parte integrante o n componente dos predios
em que nascem ou aos quais pertencem, de direilos
que, segundo a linguagem do nqsso c6digo civil,
formam propriedades imperleitas. E assim que pode
haver sobre as aguas o d~reitode usufruto e de uso;
pode haver direito de urn predio sobre iguas que
nassam noutro predio.
E tatnbbm o direlto sdbre as aguas susceptivel de
restriqbes impostas jQ pelo interbsse plihlico, ja por
utilidade privada.
Em qualquer dos casos haver& limita~besao direito
de propriedade, restringindo-se, no seu exercicio ou
no seu conterido, OS poderes de livre disposicao. As
iguas serao, porem, particulares, sempre que sbbre
elas haja o direito de i~vredisposiqiio, embora limitado
no seu exercicio, podendo dar-se a essas aguas,
denkro dos limites fixados pela lei ou dos titulos por
que se constitui o direito a elas, o destino-que ao
seu proprietkrio aprouver. Quando na pr6pria lei ou
no titulo de adquis~qiiose fixe o destino da agua, o
modo por que pode ser aproveitada, havera o direito
de uso rnas ngo de propriedade.
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Nib reconhecemos a necessidade de refutar aqui
a doutrina dos jurisconsultos que, atcndendo i incessante deslocac30 das aguas, consideram estas insusceptiveis, por sua pr6pria natureza, de apropriaqao
exclusiva e portanto de propriedade. Corno j i
nolamos, as Bguas consideram-se no direito corno
formando determinados volumes e 1130 nas suas
moleculas que incessantemente se deslocam.
Se estas niio siio, pela sua incessante desloca@io,
susceptiveis de posse exclusiva, n l o se dB tal insusceptrbilidade quanto as aguas que correm ou se acham
estancadas em prbdio ou local determinado. Sbbie
essas Qguas podem erercer-ee poderes exclusiros e
podem ser aplicadas para quaisquer fins.
Sao as aguas assim consideradas que e s t h n o
dominio p6blico e no dominio eomum. SQOtarnhem as Qguas assim consideradas que formam as
aguas particulares, as quais n'io leem, ao contrario
do que sucede corn aquelas, destino fixado na
pr6pria lei, havendo sdbre elas o direito de livre
disposi@o.
Dissemos que o direito de propriedade sdbre as
zaguas 6 susceptivel de restri~besimpostas pelo in,teresse p~iblico e pelo interesse privado. 0 direito de
propriedade niio 6 de mod0 algum incompativel corn
tais limita~6es. Trata-se afinal da regularnentaciio
dkste direito, da determina~aodo seu conteudo ou
dos poderes legais que &le abrange.
As limitae6es que em materia de aguas ha ao
direito de propriedade resultarn ja da natureza
dessas aguas, como sucede com as minero-medicinais
(c6digo civil, artigo 445.O)), j i do seu uso, como
sucede em relac20 as aguas que sao aproveitadas
para gastos domBsticcs pelos habitantes de uma

.
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povoag3o ou casal (c6digo civil, artigo 447.O)), ja das
relaqaes que ha entre as Aguas existentes num predio
e as fontes ou reservat6rios de uso pliblico ou comum
(c6digo civil, arligo 451.O), ja do faclo de serem
sobejas, podendo ser exigida a concessiio dessas
Qguas (c6digo civil, artigo 460.')).
Na regulamenta~ao das Qguas particulares atendeu-se muito especialmente Bs rela~ijesque ha entre
elas e OS predios onde brotam, compreendendo-se nos
direitos de propriedade dos prbdios OS direitos as
aguas neles existentes c considerando-se assim essas
aguas como partes componentes dos rnesmos predios.
E assim que o regime juridico das fontes e nascentes
8, como veremos, completarnente diverso do regime
das Qguas particulares que, hrotando num prbdio,
siio conduzrdas por cnnnis ou aquedutos para outro
predio.
Neste liltimo caso, o direito de propriedade das
aguas representa um direito s6bre o predio em que
as aguas nascem, que limita, pelas servidiies neste
constituidas, OS direitos do proprietario. No primeiro
caso, o direito 5s aguas representa urn poder que
esbh compreendido no direito de propriedade do predio, podendo 6ste libertar-se de quaisrjoer direitos
nele constituidos pelo sirnples ngo uso das respectivas
servidaes.

74. Enurraera~codas aguas particulares. Definindo
o que s5o cousas particulares, o c6digo civil, ao contrario do que fez em relacso As cousas publicas e i s
comuns. n8o as enumerou. E na sec@o em que trata
das aguas, tendo sabsec~ijesrelalivas as fontes e
nascentes, as aguas pluriais, e aos canais, aquedutos
particulares e outras obras relativas ao uso Jas Qguas,

nao declara que essas aguas sejam particulares, tornando-se necessario verificar quais dessas Bguas
assim se devem considerar em face da definiqBo que
de cousas particulares b dada no artigo 382."
Outro foi o sistema que se seguiu no decreto de
1 de dezembro de 1892.
Neste decreto enumeram-se as aguas particulares,
declarando-se no artigo 3." :as80 particulares as
aguas que nascem n u n prkdio particular e por Ble
correm, emquanto nBo ultrapassam OS limites do
mesmo predio; ou que, ultrapassando Bsses lirnites
e correndo por predros pal-ticulares, s8o consumidas
antes de se lan~arem em alguma outra corrente
p6blica ou comum. Se por6m se lancarem em algnma
outra corrente ~liblicaou comum, deixarfo de .ser
particulares ap&as passem OS limites do prkdio onde
nascem.
c § itnico. Sao tambBm particulares OS lagos ou
lagoas situados em um s6 predio particular, e por 61e
exclusivamente cercados, quando n8o sejam alimentados por alguma corrente de uso publico ou comuma.
Atendeu-se nesta enurnera~Bo Bs nascentes e i s
aguas' estancadas relacionadas com os predios em
que brotam e correm ou se acham represadas,,e,
quanio i s primeiras. com as correntes pithlicas ou
comuns em que se v80 l a n ~ a r .
Nao h i , porhm, s6 estas Qguas particulares, e,
quando se trata de determinar o seu regime, de mod0
:ilgurn 5e pode atender apenas Bs tiguas relacionadas
com OS predios em que brotam e correm ou se acham
eslancadas. As Qguas particulares revestem outras
modalidades, que teem, psra a determina~godo seu
regime juridico, a maxima importbncia.
Vimos ja, quando tratamos das Qguas comuns, que
eram particulares as aguas derivadas, por meio de
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canais ou aquedutos, das correntes n l o navegaveis e
flutuh~eis. Parliculares s i o lambbm as aguas sobejas
das fontes publicas ou comuis sdbre que haja direitOS
adquiridos ou o direito de livre disposiggo.
Em relacio &S aguas das nascentes, podem essas
Qguas ser conduzidas por meio de aquedutos para
fora do predio em que brotam. NBO deixam por bsse
facto essas aguas de se considerar particulares, mas
podem eslar, e de facto estao, subordinadas a urn
regime diverso do das nascentes.
E uma das dificuldades que nesta matkria se
suscitam consiste em determinar se o arligo 444.0,
e@ que se trala das fontes e nascentes, e aplicavel
apenas as fontes que brotam no pr6prio predio, ou
se abrange tambbm as fontes que, brotando num
predio, s5o aproveitadas em lugar mais ou menos
afastado e ji l~oulropredio, quer este predio pertenca
quer nlo ao proprietario do predio onde ha a nascenle. Estas duvldas resultam de que, se a palavra
nascente lem um sentido determinado, signiGcando o
lugar em que a agua sai do seio da ierra, a palavra
fonte lanto pode significar o prdprio lugar or~dea
igua brola, naturallnen~e ou arlificialmente, corno o
lugar em que 6 utilizada, especialmente para a satisfa520 cle necessidades primarias da vida, sendo bste
dtirno o seu sentldo prdprio e ao mesmo tempo
vulgar. Ora o artigo 444.", referindo-se ao dono
do prkcho on& houver algiirno fonte ou nascente de
cigua, pode sem duvida abranger, tomada a p a l a ~ r a
fonte no seu senlido ~ u l g a r ,as nascentes que, brot a ~ d onum prkdio, szo aproveitadas, sob a forrna dc
fonde, noulro pr6dio.
Tem-se sustentado, j i que as palavras fonte e nuscente siio sindnimas, abrangendo apenas as aguas
que apaieceui b superficie no prbprio pridio, ja que
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essas palavras teem significa~sodivers-a, querendo o
legislador ahranger tambkm na palavra fonte as nascentes que, por meio de obras adequadas, sIo aproveitadas corn mais comodidade noutro local.
Tendo a palavra fonte bste sentido, seria irnprescritivel o direito i s iguas que, sendo derivadas de
urn prbdio, fossem aproreitadas noutro prbdio, e o
direito a essas aguas s6 poderia ser alienado por
escritura ou auto publico. Nio poderia, pois, libertar-se pela prescric%o o proprielario do predio onde
brota a agua do encargo qtle. e m proveito de outro
prkdio, nele se estabelecea.
Levar-nos-ia iniludivelmente a esta conclus50 a
dispos~c;$o consignada no 5 unico do artigo 644.",
que aplica i s fontes e nascentes a disposip80 exarnda no- drtigo 4 3 9 . q a s t5 de notar desde j& que,
embora fosse em tal caso imprescritivel o direito B
agua, niio o seria a servidso que para bsse efeito se
constituisse. A disposiqiio consignada no artigo 2279."
6 sem dtirida aplicAveI Bs servidaes constituidas para
o aproveitamento das Bguas. E 1:riarnos assivl que,
subsistindo o direito B agua, porque tal direito 6
imprescritivel, haver-sc-ia perdido pela prescri~Boo
direito de conduzir a 5gua para o pr6dio em que era
aproreitada.
Distinguir em t,al easa o direito & agua, consideranrlo-o irnprescritivel, do direito a servid5o constituida para o aproveltarnento dessa Q u a , seria
compietamente inadmissi\rel. E sendo certo que,
tanto parx esta servid80, como para o direito de
ulilizar a agua, se eonstituiu um:i situa@o suhjectiva,
e que por esta s i t u a ~ a ose limitam ou restringem OS
direitos do proprietario onde ha a nascente, ve-se que
nenhuma razao h6 para qrle tal direito se considere
imprescritivel.
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Ao consignar na lei o principio de que o direito de
livre disposi~aosobre a s fontes e nascentes e impescritirel e sd pode ser alienado por escritura ou a u k
pfiblico, teve sem d6vida o autor do c6digo civil em
vista que o facto de se abandonarem a s aguas ao seu
decurso natural, de forma a poderem ser aproveitadas
pelos pl6dios inferiores, representava urn acto de
mera tolerancia do proprietario do prhdio onde eJas
brotam, ntZo podendo assim invocar-se o aproveitamento dessas iguas, ate no caso de para esse efeito
se terem realizado obras no predio onde h i a nascente
ou de haver oposi~3on5o seguida, corno meio de as
adquirir pela prescri~iio.
E' dbvlo, porem, que nso pode de modo algurn
aplicar-se esta considerag50 ao easo de se aproveitarem num predio Bguas que brotam noutro pridio,
limitando-se por essa forma OS direitos do proprietario
deste predio. N i o se trata evidentemente, em retaggo
ao propriet.ario do predio onde ha a fonte, de urn
poder legal ou direito facultativo que o direito de
propriedade abrange. Este direito pertence ao pruprietario do predio onde ba a nascente. E ele que
tern, pelo seu poder absoluto e exclusive sbbre o
pr6dio onde h i a nascente e de que esta forma parte
componente, o direito de Iivre disposi~8osbhre a
agua dessa nascente, podendo aproveita-la cu n5o
romo rn~lhorIhe convier. E esse o direitn que o
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dico das aguas particulares, a origem e modalidades
dessas Sguas.
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Atendendo a bste criteria, afigura-se nos que podernos enurnerar desta forrna as aguas particulares:
1) Fontes e nascentes, cornpreendendo nestas palavras a s aguas que brotam em predios particulares
emquanto n8o saem dos limites disses prbdios. Nas
fontes e nascentes temos de tratar em especial das
aguas minero-medicinais, cujo regime e determinado
pelo decreto de 30 de setembro de 1892, pelo regulamento de 5 de julho de 1894 e pelo decreto n." 4718.
de 12 de julho de 1 9 1 8 , publicado no Diarzo do
govirno n." 1 7 6 , de 12 de agosto.
2) 0 s lagos ou lagoas situados em predios particulares e por bles exclusivamente cercados que n8o
sejam alimentados por algurna corrente p6blica ou
comurn.
3) 0 s aquedutos ou canais por que s8o conduzidas
as agoas que, brotando nurn predio particular ou em
terreno p6blico ou de logradouro comom, s s o aproveitadas noutros predios, tanto para irrigac%o ou fins
industriais como para usos domesticos. SZo aguas
derivadas de nascentes, rnas estas existem em predio
diverso daquele em que a s agaas G P ntllizam, e 0
direito a essas aguas n80 esta ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I . + ~ ! ( I A I
mesmos principios qut. o das fontes .e t~a>i,e~ltes
CUJ~
iguas se aproveitam no pr6prio terreno onde elas
brotarn. Nestas Bguas particulares compreendemos
as fontes e nascentes que, saindo do predio onde
brotam, s^ao consumidas antes de se langarem ern
alguma corrente publica ou comurn, e que o decreto
de 1 de dezembro de 1892 considera particulares.
Notarernos, porbm, desde ja que, sendo essas hguas
abandonadas ao seu curso natural, o aprovei~amento
delas fica naturalrnente dependente da nalureza do
, terreno onde elas correm.
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4) As Qguas provenientes de gaivagern, canos
falsos, valas, guardamatos, alcorcas ou de qualquer
outro rnodo de enxugo de predios, emquanto ngo
chegarem a alguma correnle p6blica ou comun~em
que essas aguas se escoarn.
5) As aguas derivadas de correntes publicas ou
de uso comum por meio de canais, valas ou aquedutos que niio estejarn no dorninio pitblico ou no dorninio
comum e a que haja direito adquirido.
6) As 5guas pluviais que caem ou correm em pr6dios particulares.
7) As aguas subterrineas exislentes .em predios
particulares.
N3o incluimos nas igbas particulares os canais de
irrigagzo, as albufeiras, estabelecimentos de piscifactura ou piscicultura, viveiros, parques e quaisquer
presas ou correntes artificiais de i g u a s que forem
exclusivamente possuidas por uma pessoa, colectiva
ou singular, nos termos do artigo 63."do regularnento
dos servicos aquicolas de 20 de abril de 1 8 9 3 , apesar
de assim serem consideradas, para o efeilo do exercicio d a pesca, por bste decreto. Trata-se, sempre
que bsses estabelecimentos existam em aguas p ~ b l i c a s
ou cornuns, de verdadeiras concessaes que, para fins
delerminados, siio feitas em aguas do dominio p ~ b l i c o
ou comum. Nao existe, pois, s6bre essas aguas o
direito de livre disposi@o, devendo o coneessionirio
apiicar essas iguas ao tim para que s8o destinadas.
Como ternos notado, no dominio publico e no dominio comurn pode haver usos especiais, sendo bsses
usos facultados pelo poder executive denlro dos
lirnites d a lei e n2o perdendo por bsse facto a qualidade de cousas pliblicas ou comuns aquelas em
relaeiio. as quais se concedem esses usos.
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Corno se vb da e n u m e r a ~ a oque fizemos. nlao nos
limilaremos a expor as normas que, sob a epigrafe
Das fontes e nascentes, se aeham consignidas nos
artigos 444." a 458." e que se ,referem, j5 8,s fontes
e nascentes, jB 8, explorac"a de aguas ~ubterrsneas
tanto em predios parlictilares como em terrenos
publicos ou de logradouro comnrn. Trataremos tambbrn das aguas a que se referem os artigos 454.",
- 4 6 0 . 9 462."
0 decreto de 1 , no artigo 9."
regulamento de 19 de dezembro de 1 92,i."
no artigo
24.0a 5.",
0
sern duvida: se referem a todas estas aguas, apesar
de o decreto de 1 de dezernhro n%o as compreender
todas na enumeracWo que das aguas particulares fez
no artigo 3." Parece at6 que, por este artigo, a s
fontes e nascentes deveriarn considerar-se pitblicas ou
cornuns logo que saissem do predio em que brotam e
se fossem lancar em algurna corrente ptiblica ou
comum, ernbora a derivapZo das aguas se fizesse
artificialmente. Certo 6 , porbm, que, e jQ o notimos, as Qguas das fontes ou nascentes s6 se tornarn
pliblicas ou cornuns, quando saem, abandonadas ao
seu leito natural, do predio onde brotam '.

is

1 No project0 que o deputado dr. J. b. Ferreiia da Silva apresentou
d m a r a dos deputados em 19 de abril de 1917 especificam-se asslm as
e n a s partlculares no
~Artig0a? S o de dominio particular:
.l." As Lguas que nascerem em algum prkdio particular e as pluvials que nele cairern, emquanto nHo transpusere~il abandonadas OS
limites do respective p~bdio,ou que, ultrapassando bsses lin~itese correndo por prkiios particulares, sHo consumidas antes de se lancarem
no mar ou em outlas @as do dominio pfiblico, se, porbm, se lanqarenl no mar ou em outras dguas publicas. deixargo de ser particulal.es
apenas passem os limites do predio onde nascem ou cafrem.
d."0 s lagos ou lagoas existeutes dentro de algum prkd~oparticular
que nFia sejam alin~entadospar corrente p6biica ;
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75. As fmtes e nascentes de qzhe lrata o artigo 442.0
siio considerados como partes componenles dos predios.
0 artigo 444.' do cc6digo civil esta assim formulado:
u O dono do predio em que houver algu~nafonte ou
nascente pode servir-se deta e dispor do seu uso
livremente, salvo o direito que algum terceiro tenha
adquirido a bsse uso por justo titulou.
Sabemos que foi a disposi~80consignada neste
artigo a que, em matkria de aguas, rnotivou mais
larga e parece que mais acalorada discussk, pois ja
transcrevemos as resoluqloes sucessivas que acbrca
dela foram tomadas pela comiss5o revisora '. Vb-se
do confront0 dessas resolu~6esque ao dono do prbdio
onde brola alguma nascente se quis atribuir plena
liberdade pelo que respeita ao uso dessa nascente,
quer esta fosse natural, quer artificial, sendo suprimida a distingto que a Qte respeito se fazia na
proposta de Herculano, e sendo rejeitada a reslri@io
que, em relagso ao uso da i g u a das nascentes, que
apenas s i considerava legitimo em proveito pessoal
do proprietario do predio ou do mesmo predio, foi
proposta por urn dos mernbros da comiss20.
Fala-se no artigo citado do uso da fonte ou nascente, porque o proprietirio apenas tem o direito de
4." As itgua. subterrcneas que nos pl$dics particulares se encontrpm

.

4." 0 ilvec das correutes nIio navegiveis nem flutuitveis e bem
assim o das Aguas pluviais que atravessarem ou banharem prkllos
oarticulares :
~ 5 'OS canan, levadas e aquedutos constluidos por pessoafi angulsres ou oolectlvas para drrivaqio das iguas publ~casou partlculares
1uter6sse da agrlcultura ou da industna..
L Veja-se o n." 11, piig~oas69-71.
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dispor livremente da i g u a emquanto esta decorre nos
limites do seu predio, n3o tendo bsse direito s6bre a
mesma agua uma vez que esta, abandonada, ultrapasse OS limiles do seu pr6dio. A aqua profluas 6,
por sua prrjpria natureza, insusceptivel do direito de
propriedade ; 6 urna cousa pzullius, so podendo apropriar-se em volumes ou p o r ~ 6 e sdeterminados.
E como, & med~daque as aguas se deslocam, se
perde o direilo de livre disposi~iioque sbbre elas h i ,
o legislador, pretendendo signi6car que o direito de
propriedade 1120 se exerce s6bre as Qguas do mesmo
rnodo que s6bre as outras cousas, usou da express30
pode sewir-se delas e dzspor do seu uso livremente.
O proprietirio do pred~oonde as aguas brotam pode,
mas s6 emquanto eslas forem parte componente do
rnesmo prhdio, usar desse direito, que C para ble
rneramen te facul tativo, pois esti compreendido no
direito de propriedade s6bre o predio.
Recaindo o direito de propriedade sbbre a s hguas
emquanto fazern parte do predio onde brotam, sertdo
na qualidade de proprietkio do predio que o dono
dbste delas pode servir-se e dispor do seu us0 livremente, segue-se que o proprietario de um pridio
confinante podera aproveitar-se l~vrernentedas aguas
que, fugidas do predio onde brotarn, enlram naquele
predio. Sbbre essas aguas ja o proprietario do predio
onde elas brotam niio tem o direito de livre disposiqao. As aguas sso, pois, suseepli.cleis do crime de
furto, mas apenas dentro dos limites do predio onde
nascem ou em qualquer aqueduto por que sejam
conduzidas, atraves de pred~osprrjprios ou alheios.
A doutr~naexposta 6 uma aplicaqio do principio
formulado no artigo 2288." segundo o qual o direito
de fro450 do solo abrange, n%o srj o mesmo solo em
toda a sua profundidade, salvas as disposi~ijesda lei
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em relaggo a minas, mas tambkm o espaco a6rio
correspondente ao mesmo solo, na altura susceptivel
de ocupag80. E a mesma doutrina havia sido Formulada ja no direito romano, que considerou particulares a s fontes e nascentes que brotam em pr6dios
particulares - portio mina agri videtur aqua va'oa,
evidenciando assim que o direito sbbre as fontes e
nasce,ntes nso era mals do que urn direito resultante
do direito de propriedade s6bre OS predios respectivos, de que a s Fontes e nascentes eram partes componentes.
Podendo o proprietario do prCdio onde brotam as
fontes e nascentes servir-se delas e dispor do seu
uso livremente, segue-se que n3o s6 pode dar a essas
aguas, dentro dos limites do seu prCdio, o destino
que [he convier, mas pode tamb&mutilizar-se da cigua
dessas fontes ou nascentes fora dos l~mrtesdo seu
predio para quaisquer fins e alienar essas aguas.
0 poder de livre disposi~ao do uso das Bguas so
existe em relae%oi s mesmtls aguas emquanto fizerem
parte do prkdio, rnas &ste poder de livre disposi~8o
n8o C limitado pelas necessidades pessoais do pro~ i e t i r i odo prkdio ou pelas necessida'des do prdprio
prkdio. Quanto is fontes e nascentes que houver
no prkdio, o poder de livre disposigao reconhecido ao
propriethrio d i s e em.rela$io a quaisquer fins a que
as aguas se destinam.
Claramente se v15 que C esta a doulrina sancionada
no c6digo n2o s6 pela fdrmula liore disposz~iio.rnas
pelos limites que a esta lwrc disposi~gos8o postos
pelo mesmo nrtigo 444." e pela referencia ,que ao
5 unico d&steartigo se faz ao artigo 4 3 9 . 3 assim
que, como restrig50 ao direito de livre disposiq80, se
declara no artigo 444." - salvo o direito que algum

.
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terceiro tenha adquirido a Bsse uso por justo tilulo donde resulta que, n5o existindo Bste direito, o proprietirio do prkdio onde ha a fonte ou nascente pode
dar its respect~vasaguas a aplicagao que julgar lnais
conveniente. E do 5 unico do arti o 444.', pela
referencia que neie se faz ao artigo 4 g.", ve-se que
o proprietario da nascente pode alienar o seu direito
i s Bguas, contanto que essa al~enapnoseja feita em
escritura ou auto publico.
Trata-se neste a r ~ i g on8o de uma renlincia, mas
de uma alienapao prdpriamente dita, ,send0 como Q o
direito i s Aguas que nascem no prkdio urn direito de
propriedade, resuitante de u m a ~ i t u a @ osubjectiva, e
niio apenas urn pocler legal. Esse direito estA compreendido no direito de propriedade s6bre o prkdio,
mas pode destacar-se dkste, constituindo de per si
object0 do direito de propriedade.
E assim que, como no artigo 444."expressamente
se declara, pode haver direitos adquiridos sbbre as
Bguas que brotam em pr8dio alheio. Nao se determina neste artigo preasamenle qual Q a natureza
d b t e direito pelo que respeita ao seu conteudo. Certo
Q todavia que por ele se limitam OS direitos do proprielario do prkdio em relagBo & livre disposi@o das
fontes e naseentes que nele houver, e que ksse direito
i! um direilo adquirido e nSo urn mero poder legal.
E tarnbCm 1180 B um mero poder legal o d~reilodo
dono do prbdio s6bre as Eontes ou nascentes que ncle
houver. Compreendido no direito de propriedade do
prkdio, de que as iguns s?io paste componente,
adquire-se o direito a essas aguas pelo mesmo titulo
por que se adquire direito ao prCdio. 0 direito as
aguas n l o deriva, pois, da mera disposi@o da 'lei,
n;2o C condicionado apenas pelo direito de propriedade
d b r e o predio; faz parte dBste.

8
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Donde se conclui que terso efeito retroactive as
disposi@es de lei que niio se limitem a regular o
direito as aguas das fontes, a deterrninar o seu contehdo, mas privem o dono do predio dksse direito.
Neste caso haver8 uma verdadeira expropriaqgo.
E 6bvio que ela se dara em r d a ~ a oa quem tenha
adquirido drreito a essas aguas, considerando-as em
separado do prbdio onde brotam. E sendo assim,
corno efectivamente o sso pelo nosso c6digo civil, as
iguas consideradas de per si susceptiveis do direito
de propriedade, tambhm o sso no pr6prio pr6dio onde
nascern, sendo as aguas portanto object0 do direito de
propriedade e nao apenas urn poder legal que o direito
de propriedade abrange. A expropria~iodo direito
Bs aguas representa, pois, a expropriae%o de uma
parte do prbdio onde elas brotam.
Vbse asslm que o direlto que ao donb do prkdio
onde houver fontes ou nascentes se atr~buinao 6 urn
direito da mesma natureza que o direito dos propriethrios marginais as aguas das correntes niio navegiveis nem flutuaveis. 0 direito a estas aguas 6 apenas
condicionado pelo direito de propriedade sbbre OS
prkdios que elas banbam ou atravessam; o direito as
fontes e nascentes esta compreendido no pr6prio
direito de propriedade sbbre o prbilio. Pode o ~iireito
i s aguas ser i~mitadopor lei, como o pode ser o
direito s6bre o prBdio. Trata-se em todo o caso de
urn direito de propriedade e n8o de urn mero poder
legal condicionado por Bste direito.

A expressso do artigo 444.>rkdio onde houver
alguma fonte ou nascente significa, a nosso ver, a fonte
ou nascente que brotar no prriprio pr6d1o. A primeira
parte do artigo 4 4 4 . h n g se aplica, pois, as fontes
que brotern em prkdio alheio. 0 dlreito as Aguas
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destas fontes esth reconhecido na ultima parte do
artigo 444.", em que se ressalva o direito que alguBm
assim tenha adqu~ridoa Bsse uso por titulo justo.
Parece ter seguido doutrina contraria o dr. Assis
Teixeira l , que, atendendo & significa~goda palavra
fonle, considera abrangidas no artigo citado tanto as
fontes que, brotando num prkdio, nele silo aprove~tadas, como as que s i o aproveitadas noutru predio,
subordinando-as ao mesrno regime.
As consideraqaes que temos feito mostram que esta
doutrina ntZo Q verdadeira. A fonte ou nascenle B,
no prediq onde brota, uma parte componente d&sse
prkdio. E s6 sbbre essa fonte ou nascente que, coma
cousa prdpria, ha o direito de livre dtsposiqiio.
Q direito a uma fonte que n%o tenha a sus nascente
no prriprio prkdio mas em predio alheio, ja n80 6,
considerando-se a fonte relacionada com o predro,
urn direito em cousa prhpria, mas um d~reito em
cousa alheia. Para o aproveitamento da Agua tem
de constituir-se o direito de servidso, limi~ando-se
assim OS direitos do proprietario, e, quando se
considere o direito sbbre as agnas como urn direito
de propriedade, o direito de propriedade sbbre o
pr6dio estara fraccionado pelo direito que & agua
tern utn terceiro.
Ora o artigo 444.: ressalvando OS direitos adquiridos a 6gua das fontcls, depois de haver r~lacionado
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preendendo-se portanto nas fontes OS lugares em que
as agnas sejam aprovcitadas para usos pessoais e
domksticos dentro dos limites dksses prCdios. As
fontes que nasqam em prbdio alheio sIo abrangidas
na segunda parte do artigo 444.", n%o sendo o
regime dessas fontes o mesmo que o das que existem
no proprio predio onde as aguas brotam.

76. 0 que compreende u palaara prCdio do artigo 444." Nas palavras f o n t ~ s e nascnntes compreendem-se todas as aguas natnas que haja no prkdio e
neste venham a superficie. E completamente indiferente o percurso subterraneo dessas iguas, recamdo
OS direitos do proprietirio do prkdio s6hre todas as
ipuas qug: nele brotem dentro dos limites do mesmo
prCdio. E assim qae, rom respe~to exploraq3o de
aguas subterraneas, se declara no artigo 2338." que
nenhum proprietirio pode estender as suas minas e
excavap6es al6m da lir~haperpendicular dinsciria, sem
consentimento do seu vizinho. Q limife posto neste
a r t ~ g o& explora~laodas aguas sublerrAnea5 e o m e m o
que, em relaqao as aguas superf~ciais,8 posto pelo
artigo 444.", qu:indo se refere as fontes e nascentes
que IIO pridio houver.
0 facto de as 6gons qoe brolam nrim prkdio atravessarem em veios subterrAneos predios alheios pode
determiner a perda do direito a essas agaas pela'
explora~aode Qguas nos prkrl~osque elns ntrasessam.
Emquantn ngo se fizer essa explora~Ho,o proprietirio
do prBdio onde as hguas brotam ter5 sdhre elas o
direito de l i v e disposiq~o.
Nos l~mitrs do prkdio n%o pode deixar de ser
abrangido o leito dils correntes n8o navegavels nem
flutuaveis e dos lagos de uso comum, na parte em

que &sse leito se considera pertencente ao mesmo
predio. Sustentou doutrina contraria o dr. Assrs
Teixeira ', mas, em face da d i s p o s i ~ ~consignada
a
no artigo 381."
6." a 7," n&o pode seguir-so
essa doulrina, que ja foi discutida nos nossos tribunais relativamente a umas nascentes de i g u a media
cinal. 1,e1ma1e sulfurea do rio Visella.
A questao que sbbre o aproveitamento dessas nascentes se levantou entre a Companhia dos Banhos de
Visella e o proprietario do prhdio fronteiro a essas
naicentes foi decidida atrtbuindo-se a propriedade
dessas nascentes ao dono do pr6dio.
.Por ser muito elucidativa transcrevemos parte da
ten630 que a 6ste respeito foi feila pelo emerito juiz
dr. Joaquirn Bemardo Soares.
aEsla averiguado pelas pro\as dos autos, testemnnhas e vislorias e ta~nbkmpor confiss2o e acbrd:) cle
autores e reus, que o rio Visella B corrente cornurn,
que corre entre o prkdio cerrado dos autores na
margem esquerda e o Parqne d a rB na margem
direita, assim como averiguado P reeonhacido ast5
pela mesma forma que no tracto do rio, cornpreendid0 enke a linha marginal do prhdio dos autores e
a linha m4dia do seu alreo, existe uma naseente de
Lgua minero-sulfurosa (distincia de dois a trks metros)
que 6 a nascente em questso. E sendo assim e nao
podendo duvtdar-se que aos autores perterice a propriedade desse tracto do klveo do rio, porque Iha
confere e reconhece o artigo 381." 5 5." do citado
~dldigo,e abrangendo essa propriedade o solo e m todu
a slra profunrhdade, artigo 2288." do mesmo cdldigo,
B m:~nifestamente concludente e juridic0 que aos
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autores pertence, como donos do seu cerrado rnarginal, a referida nascente.
((0s reus, apertados nestas prescri~aeslegais, sem
ousarem negar e abertamente contrarii-las, alegam
que, estando e brotando a nascente na corrente, e
misturando-se e confundindo-se as aguas desta, OS
aukores apenas teem direito ao uso delas na corrente,
nos termos do artigo 436." do c6dig0, e n60 podendo
delas dispor, a propriedade dos autores seria uma
propnedude especiul. sui generis.
~ V a i ,porkm, nesta argiimentaqilo uma notlvel
confusao de ideas. 0 artigo 436.' regula o uso das
aguas -da corrmte que banha OS predios marginais
adjacentes a ela, e nio e deslas aguas, mas das de
nascentes, que aqui se trata, e estas estio quanto
ao seu uso reguladas pelo artigo 444." segundo o
qual o dono do prbdio onde brotam pode servir-se
delas e dispor do seu uso livremente, salvo o direito
de terceiro legitimamente adquirido.
NEcertc, que as aguas da nascente de que se trata,
brotando, derramando-se e misturando-se com as d a
corrente, s5o mdveis como estas, e nao podem, nesle
estado, apropriar-se por forma dirersa da dos artigos 434.' e 436." mas desde que possam separar-se
das da correnle s%o ~rndueis.corn a nascente de que
hrotam, e constituem propriedade do dono do solo
em que existe a nascente e a agua sai e rebenta.
2
31 n q q r ~ n tn?o
~ prrct~w~ni
P P npmprin~
a
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l l . r i a } J ~ , . I l~ I.L cnplai'a
1 Viae a Revi~tarle ZegislnpBo e de jzcrisprud&cia, volume 30.",
n " 1373, pigina 330. No mefirno sentido se pronunciou a sentenqa de

1." instlncia e OS a c 6 r d h da Relqio do P6rto de 25 de maio de 1897
e do Supremo Tribunal de Justiqa de 3 de maio de 1898, que foram
publicados no mesmo volume, piginas 313, 329 e 359 e no volume 31.',
pigina 28.
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7 7 . Diredos dbre fmtes ou nascentes que broiem
em prediu alheio; sua mtureza e como se adquirem e
perdern. Ahibuiodo o arligo 444." ao proprietario do

predio o direito de livre disposi~aosBbre as fontes e
nascentes que nele houver, ressalva o direito que
algurn terceiro tenha arlquirido ao nso dessas fontes
ou nascentes por justo tilulo.
Na fcirmula direito que algum tercezro tenha adquirido a Lse uso pode compreender-se, jB urn direito de
uso limitado, que representara, em rela~Boao propriethrio do prbdio, uwa restri~iloao direito de livre
dlsposi~aosdbre as aguas das fontes e nascentes, ja
o direito de livre disposiq~osbbre estas, caso em que
o proprietario do prkdio onde elas brotam nZo podera
servir-se delas e dispor do seu uso livremente. Assim,
se A faz um contrato corn B obrigando-se mediante
determinado preCo a ceder-lhe todas as Qguas que
nascern num predio seu e que n%osejam necessarias
para a irrlga~50do mesmo predio, transmitira para B
o direito i s 6guas sobejas e limitara o direito de livre
disposigso sbbre as Sgdas da nascente, que s6 podera
aplicar legitirnamente, por fOrca do contrato entre kle
e B, na irriga~ilodo seu predio. Se, em vez de ceder
apenas o d~reitoBs aguas sobejas, A vender a nascente que ha num prBdio seu nso reservando sbbr6 ela
direito algum, nIo s6 deixarh de ter o direito de livre
disposi~aosbbre essa nascente, mas nem sequer dela
podera servir-se sem consentimento da pessoa para
quem transmitiu ksse direito.
Quando sbbre urna fonte ou nascente em predio
alheio haja urn dtreito de uso, Qste direito, que tera
como conseqhhncia a constituieiio da servidgo de
presa ou de aqueduto nesse prhdio, n5o podera
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considerar-se de per si uma servidgo, at8 no caso em
que o direito de uso da agua se limite B irrigaeBo de
outro predio ou ao seu uso industrial. 0 direito de
uso db-se sbbre a agua e nzo sbbre o predio; representa a f r u i ~ ~deo utilidades existentes no pr8dio e
1180 apenas um encargo neste constituido em beneficio
d e outro predio.
Ora na teoria das servidi3es; tal como se acha formulada no nosso c6digo civil, elas siio um direito de
uso constituido num predio em beneficio de outro
predio e nso urn direito de fruipo de produtos ou
utilidades daquele pr8dio. Sempre que kste direito
existe e representa urn direito sobre a pr6pria cousa
e nao um vinculo de obrigaqso pessoal a que o
proprietario do prBdio fique adstrito, a propriedade
imperfeita que, na linguagem do nosso cddigo civil,
assirn se constitui niio pode chamar-se servid'io.
Para se ver que o n%oe, bastara notar que o direito
i Agua que brota em prbdio alheio pode deixar de
estar relacionado corn determinado predio, havendo
sbbre essa agua o direito de livre disposicBo. N ~ o
havera neste caso predio dominante, e a existkncia
dbste predio e essencial nas s&rvidaes,que n5o podem
separar-se dele. E iniludivel, pois, a conseqhBacia
de que, pelo menos neste caso, niio haver& urn mero
direito de serrid2o. E nao o haveri tambhm em todos
OS easos em que a agua seja objecto do direito.
Considerando-se a Fonte ou nascente como sendo
de per si objecto do direito de propriedade, e admitindo-se, corn0 ngo pode deixar de se admitir, que o
direito a essa Agua pode estar fraccionado, o direito
que assim se constitui sbbre a i g u a sera, considerando-se esta como objecto do direito e n%o o predio
em que brota, um d~reitode compropriedade ou de
fruiqiio, tendo OS cornproprietarios ou consortes direito
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a urna determinada parte dessa agua, s e ja esta
dividida, ou a uma parte que podera ser determinada, se ainda o niio esti.
0 direito Q Bgua pode per simultbneo ou sucessivo
e Bste ter ate earicter eventual, como n o caso em que
apenas seja cedido o direito i s iguas sobejas.
0 direito de frui~iiorecaira em tal caso apenas sbbre
estas Bguas.
Quando o direito &S aguas que brotem em predio
alheio esteja relacionado corn determinado prCdio, s6
podendo ser neste aplicadas, essas bguas representar'io urn acess6rio ou parte integrante dkste prkdio,
6cando subordinadas ao rnesmo regime que hie, de
forma que o direito i s aguas se entendera compreendid0 em qualquer act0 de alienaeao ou de obrigaeso
respeitante ao prbdio.
E' assirn que, sendo vendido urn prkdio que tern
direito a iguas que brotam noutro predio, Bste direito
ficarii pertencendo ao adquirente, embora no titulo de
venda s e niio faga referencia i s Qguas. Do mesrno
modo, se for arrendado Bsse prkdio, o arrendatario
terh direito Bs aguas com que era irrigado. Em
qualquer dos casos, para que o comprador ou arrendatirio nTto fique tendo direito as aguas, necessbrio
B que 110s respectivos titulos se faea expressamente
essa deelarapso.
0 direito de uso de fontes ou nascentes que brotern em predio alheio, quer esteja, quer n&o, relacionado corn outro prkdio, representara sempre urn
direito de fruicso dessas aguas, e, considerando-se
estas como objecto d6sse direito, sera, sendo perpetuo,
urn direito de compropriedade, ou, quando seja temporirio, urn direito de usufruto. A circunstAncia d e
o direito de uso pertencer a outro predio apenas tern
irnportBncia para a determinaeso do reglrne a que
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essas - aguas ficam subordinadas, n50 alterando a
natureza do direito s6bre elas.
Determinada a natureza do direito s6bre as fontes
e nascentes que brotam em prhdio alheio, vejamos
como Bsse direito se adquire e se perde.
No 5 unico do artigo 444." preceitua-se que s5o
aplicaveis as aguas, de qtie trata Bste artigo, as disposig~es dos artigos 4::N.O e 439." Sao, pois, as
aguas das fontes e nascentes regidas pelas mesmas
normas, quanto a sua adquisiefio e alienaqiio, que a s
Aguas das correntes n8o nav~eiiveisnem flutuaveis.
Ressalvaram-se no artigo 4::!L0, quanto a certas e
determinadas aguas destas correntes, OS direitos
adquiridos ao tempo da publicagao do c6digo civil
por lei, uso e costume, concessao expressa, sentenga
ou prescrigiio.
Referindo-se a palavra lea' ao facto material da
preocupai$io, niio se dando esta senao sbbre as aguas
publicas e nso sendo assim consideradas as fontes e
nascentes de prkdios particulares, sepue-se que as
aguas destes predios nlo podiam adquinr-se por esse
meio. Podiam, porBm, adquirir-se pela preocupa~fio
a s aguas existentes em terreno de logradouro publico
ou comum, e, quando se desse a alienaggo dksses
terrenos, manter-se ia o direito assim adquirido.
Sendo o uso e costume as praxes seguidas no aproveitamento das Aguas, e podendo haver estas praxes
em relagao a determinadas aguas de fontes ou nascentes, OS direitos por Bsse meio adquiridos foram
ressalvados. Assim, se os habitantes de uma determinada povoa~iio costumavam usar das aguas de
uma fonte ou nascente para usos dombsticos e para
bebedouro dos animais; se as aguas dessa nascente
eram represadas em determinado local, dentro ou fora
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do prkdio em que a nascente broiava, e delas costnmavam usar, para a irrigag'ao dos seus prkdios,
determinados proprietirios, essas praxes, observadas
ao tempo em quc o c6d1go civil foi publicado, representam urn direito adquirido.
Na concess7io expressa entra qualquer titulo de
alienagio que, em harmonia corn a legislaqao em vigor
ao tempo que-o c6digo civil foi publieado, se deva
considerar vilido.
Por senknca tera sido judicialmente reconhecido
qualquer titulo por que haja sido adquirido o direito
as fontes e nascentes, e a prescrz~7iorepresentara a
perda do direito i s mesmas fontes e nascentes pela
posse delas por terceiro, quando nesta se dBem OS
requisitos do 5 unico do artigo 438."
Ressalvando OS direitos assim adquiridos, o artigo 439." declara de futuro imprescritivel o direi~o
as aguas das fontes e nascentes e que s6 poderh ser
alienado por escritura ou auto publico.
Tendo esta disposiglo, em relaego Bs Qguas particulares, carhcter excepeional, niio pode deixar de se
aplicar restritivamente. fi assim que, tratando o
artigo 444.qaas fontes e nascentes relacionadas corn
OS predios onde brotam e de que se consideram parles componentes, nao podera aplicar-se a disposigao
consignada no 5 unico do mesmo artigo aos direitos
Bs fontes e nascentes em prkdios alheios.
Em relag5o a estes direitos, teremos de aplicar OS
prineipios gerais e niio a disposigso excepcional consignada no $ 6nico. N%o se trata evidenternente do
regime das fontes e nascentes, mas de direitos constituidos sdbre as fontes e nascentes. ~ e l o sauais se
limitam o i direitos do proprietirio do' il-kdio km que
e1as brotarn. E o $' unico citado, referindo-se as
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dguas & que Irata o artigo 444.O, determina o regime
das fontes e nascentes e nso dos direitos que ssbre
essas fontes e nascentes se tenhatn constituido.
Consideram-se nele as aguas objectivamente, como
element0 componente do predio em que brotam, e
nso subjectivamente, em r e l a ~ s o a determinadas
pessoas que a elas hajam adquirido qualquer direito.
Sendo assim, vbse que OS direitos i s aguas em
predio alheiu ficam sujeitos &S nonnas gerais relativas
B adquisi~iioe perda de bens irnobiliirios. E sendo
o direito a essas aguas urn direito constituido em
prkdio alheio, importando &sse direito a servidso de
presa ou de aqueduto, Q&-se tambBm que 6le pode
perder-se por qualquer dos factos que determinam a
extin~5odas servidijes e portanto pelo seu niio uso
pelo tempo necessario para que se d& a prescrieao.
E' a conclusao a que necessariamente nos leva a
disposi@o consignada no artigo 530.' do cddigo
civil.
NIo se trata, neste caso, em relaeso ao proprietirio do predio onde ha a nascente, de uma prescrieiio
positiva prdpriamente dita, nso se tornando necessiiria a posse por par6e dele como condi~$o necessaria
para a a d q ~ i s i ~do~ direito
o
B agua. Como limitaeiio
ao direito de propriedade, o direito B agua que brote
em predio alheio deixa de subsistir pelo simples n5o
uso durante o tempo necessirio para a prescriqso,
restabelecendo-se assim a situaeao notmal do proprietario do predio onde ha a fonte ou nascente, que
sdbre ela fica tendo o direito de livre disposieso.
E julgamos que, quem haja adquirido direito as
fontes e nascentes em predio alheio, podera perder
Bsse direito nso s6 em proveito do proprietario do
predio, mas ainda em proveito de terceiros. E assim
que, sendo irrigado urn prhdio corn a agua da nas-
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cente que brota noutro predio, que era conduzida
atraves dBste por meio de um canal ou aqueduto que
ja se achava construido quando o cddigo civil foi
publicado, e havendo decorrido at6 entso o tempo
necessario para a prescri@o, se, posteriormente
publica~$o do cdd~gocivll, o proprietario do predio
que era irrigado delxar tle usar dessa agua e esta
for conduzida para outro prhdio mediante um canal
ou aqueduto construido no prdprio pred~oque era
irrigado ou em outro pred~osuperior a Bste, entendemos que, havendo decorrido o tempo necessirio
para, pela prescriqlo, se constituir o direito B servidso
continua e aparente do aqueduto, o proprietario do
predio que tinha direito B agua j i niio poderii exercer Bsse direito. NBOse trata neste caso de uma
fonte ou nascente, rnas do direito & agua de uma
fonte ou nascente que 6 conduzida, atraves de um
aqueduto, para outro prBdio pertencente a dono
diferente.
Ora a estas Qguas n8o se aplica a disposi~iio,que
B exceptional, do 5 unico do artigo 444.", mas OS
principios gerais relativos a prescri~aoda propriedade irnobiliiria. E, em harmonia corn estes principios, pode dar-se a prescri~iioadquisitiva em favor
de terceiros dl-illt! que, conforme as diversas condiGbes da posse, haja decorrido o tempo necessirio
par? essa prescri$io.
E asslm que, se na hipotese que em 6ltimo lngar
figuramos, o proprietiirio do predio que construiu o
aqueduto para a derivaqao da agua o alienar, deciarando-se no respective titulo que esse prhdio tern
direito B agua da nascente que brota no predio tal e
que para 6le B conduzida atraves do prhdio tal. que
corn ela era irrigado ao tempo em que o c6digo civil
foi publicado e que a ela tinha direito adquirido,
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tendo sido registado o titulo de adAquisigaoe estando
o adquirente de boa fk, a prescrigao dar-se h& em
dez anos, conforme o disposto no artigo 5'26."B." 2."
S e n3o se tratasse de urn direito adquirido 5s
iguas de uma nascente em prkdio alheio, mas do
direito bs bguas da rnesma nascente no prkdio em
que esta brota, tendo sido construido neste predio o
aqueduto para a condu~iiodessas aguas posteriormente & publicacao do c6digo civil, o direito a elas
nao poderia adquirir-se pela prescrigao. 0 cddigo,
considerando 6sse direito compreendido no direito de
propriedade do pred~oe portanto facultativo o seu
uso, declara &sse direito imprescritivel.
0 direito de Iivre disposig50 dessas iguas B, portanto, nos termos do artlgo 439." um direito imobiliirio a que n5o podem aplicar-se as disposigbes
gerais relativas prescri~8o dos bens imobil~irios,
constituindo Bsse direito uma excepeIo expressamente
declarada na lei e a que no artigo 5 3 0 . b e faz referbncia.
No 5 linico do artigo 444.Aeclara-se imprescritivel o direito Bs aguas das fontes e nascentes e que
essas iguas sd podem ser alienadas par escritara ou
auto p6blic0, considerando-se tais aguas em separado
do predio onde elas brotarn e constituindo portanto
de per si object0 de direito. Consideradas essas
iguas como partes componentes do prkdio onde brotarn, o regime a gue elas estiio sujeitas B o do prdprio
prhdio, podendo o direito as 6guas prescrever corn o
direito ao prhdio e podendo ser alienadas pela mesrna
forrna que bste.
Desde que foi publicado o decreto n." 4170, de
26 de abril de 1918, para a ali'enacao do pr6dio
exigem-se as rnesmas formalidades que para a alie-
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naclio do direjao a igua em separado do pr6dio
onde ela brota, visto que, em virtude do dispbsto no
arligo 4.' n." i."&sse decreto, para a alienagiio de
bens imobiliirios se exige sernpre escritura pdblica
ou document0 authntico fora da nota, e que Bste
document0 se dere considerar como auto p6blico
para o 8feito do 5 6nieo do artigo 444."
Este paragrafo n~cvexcluitambkm a aIienaGo do
direito Bs aguas juntamente corn o predio d e que
estas sejarn parte access6ria ou integrante. E assim
que, sendo alienado urn prkdio que e irrigado corn a
agua de urns determinada fonte ou nascente que
brota noutro predio e pertencendo bste ao mesmo
proprietirio, corn a alienaggo do prhdio entender-se h i
alienado o direito a Agua, se no predio alienado
hoaver sinal ou sinais aparentes de que kste era
irrigado corn essa agua.
A servidao de aqueduto ou de presa entenderse ha constituida par desttnagao do pal de familias,
nos terrnos do artigo 2274.", e o direito & Qgua considera-se, sendo essa agua um accessdrio do prkdio,
compreendido na aliena~aodde.
0 principio em que se funda o artigo 2274." ou
em que assenta a presunego que nele se estabelece
13 o de que se trar~smiteo predio no estado em que o
gozava o seu proprietirio ao tempo da transmiss30.
A situa@o de facto converte-se, por esta transmissao,
em situacao juridica, e nesta devem compreender-se
ngo sd as servidloes, a que o artigo 2774.' se refere,
quando dessas servidbes, quer sejam continuas, quer
descontinuas, existam sinais aparentes e permanentes
que a s atestem, rnas OS direitos para cuja fruig8o
essas servidbes se constiluiram, e que, a'ssirn relacionados corn o prkdio, s5o acess6rio ou parte integrante dbte.

Assip, se num predio houver co!unas de pedra
destinadas a suportar uma caleira pela qual-era
conduzida, em dias determinados, a agua de uma
nascente que nele brota para outro prkdio pertencenie ao mesmo proprietario, sendo alienado o predio
para onde era conduzida a agua e nso se fazendo
no titulo de alienaclo nenhuma referencia a ela,
entender-se ha que o predio tem direito a ser irrigado
com a mesma agua com que ate enl20 o era.
Era esta a situaeBo de facto ao tempo em que se
alienou o predio e entende-se, como se devia entender,
que, sempre que no respective titulo se n l o faca
declara~soem co~ilrario, foi essa situac?io que as
parles tiveram em vista quando realizaram o contrato.
Refere-se o artigo 2274."
sinais postos pelo
proprietario dos dois predios, parecendo assim que
n8o tem lugar a aplicaeiio do artigo citado qaando
esses sinais nBo hajam sido postos por Ble, mas ja
existam ao tempo em que Ble adquiriu qualquer dos
prhdios. Assim, no exemplo que demos, se o proprietar~o houver adquirido o predio onde ha a nascente posteriormente A construpo nesse prkdio dss
colunas destinadas a conduzir a Qgua para o predio
que alienou e que jA lhe pertencia, essas colunas
n l o seAo sinais postos por ble que atestern a servidlo d e um para outro pred~o. E certo 6 que, se
havia a servidao ao tempo em que se adquiriu o
predio onde h a a nascente, essa servidao se extinguiu pela rehnilo dos dois pred~os,dominante e serviente, na rnesma pessoa (artigo 2279." n." 1.1.
Na nosia jurisprudkncia tern-se equiparado o caso
de OS s i n k serem postos pelo proprietario dos d o ~ s
prhdios ao de estes serem adquiridos corn Bsses

sinais, uma vez que o proprietirio OS conserve, considerando-se incorrect0 o dizer da lei '.
NBO temos duvida quanto a subsistencia das servidaes e dos direitos de g620 para que estas se
tenham constituido no caso em que OS sinais apaPentes e permanentes nso hajam sido postos pelo
preprietario, tendo este adquirido e conservado OS
prhdios corn 61es. Ha, todavia, a nosso ver, uma
situa@o juridica diversa nos dois casos.
Quando urn dos predios haja sido adquirido corn
uma servidso activa ou passiva jA constituida e se
conservern OS sinais que ateslam essa servidso, nao
6 s 6 por estes stnais que se da a subsistencia dessa
servidlo, mas tamb6m pelos prdprios titulos relatives
aos predios, titulos que, desaparecendo a servidlo
pela rehnilo dos dois predios na mesma pessoa,
revivem quando par qualquer mot~vo &sses prhdios
deixam de pertencer ao rnesmo proprietario. E' assim
que, se no titulo por que se bouver transmitido um
predio nenhuma refer&?c~ase fizer a servidlo que,
como s i t u a ~ ~deo facto, nele havia ao tempo em que
se deu a separacgo dos dois dominios, sera pelo
titulo por que essa servidso se constituiu que ela se
deveri determinar.
Suponhamos que no titulo relativo ao predio onde
ha urna nascente se declara que um determinado
predio tem direito a ser irrigado em trBs dias de
cada semana com a agua dessa nascente. Este
predio foi adquirido por A, a Bsse tempo proprietario
do predio onde havia a nascentc, que, conservando
neste o aqueduto para a condu$io da hgua, nunca
a utilizou no predio que adquiriu e que possuiu
Veja-se o dr. Teixeira de bbreu, Das m i d a m , volume 2,:
IKigina 139.
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durante alguns anos. 0 s siaais atestam a etisthncia
da seividso, rnas n8o pode provar-se, pela situa~Bo
de facto, existente ao tempo em que se da a separ a ~ a odos dois predios, qual a agaa a que o pr6dio
dorninante tern direito, visto que Bsse prbdio nanca
foi irrigado pelo propriethio do p r i d ~ oonde ba S
nascente desde qae o adqairia. Ora o direito B Qgua
a6gara-se nos qae devera ser determinado neste caso
pelos titulos relativos aos prhdios. devendo entenderse, qnando n60 haja declara~80em contriirio, que e
inten~godas partes qae bsses titulos revivam, ficando
o ndvo adquirente do prbdio corn OS mesmos direitos
ou encargos qae kste tinha a0 tempo em qae, pela
rehniao dos dois prbdios no mesmo proprietirio, Bsses
direitos oa encargos cessaram.
0 adqnirente fica sendo representante do transmitente quanto aos direitos que Bste tinha d b r e o
pridio e estes direitos determinam-se pelos titulos
relativos ao mesrno prddio, sempre que no titulo de
transmiss%o se n;?o rnodifiqae a sua situa~iiojuridica.
Estr pode mo~lili~:ar-se,qaanto i natureza dos
direitos, pela confusBo, ngo se admitindo que em
pridios do m e m o dono iiaja servidties constituidas
nuns ern proveito dos outros, do m e m o modo que,
rehnindo-se na rnesna pessoa a qualidade de credor
e de devedor. se da a extin~6odo credit0 e da divida.
OS efeitos dos direitos reais, do mesrno mod0 que OS
efeitos creditorios, paralizam-se, porqne recairiam
s6bre OS pr6prios titulares dbsses direitos as acci3es
por que .se pretendesse concretizi-10s. Cessando,
porBm, a confudo, revive a situa~Poanterior, e esta
situa~Bo podera considerar-se at6 subsistente, em
relat$io a terceiros, emquanto OS dois predios pertencerem ao mesmo proprietirio. E' assim que, se o
pridio dominante tiver sido hipotecado anteriormente

B sua adquisi~goyero proprieliirio do prhdio serviente,
a servidao subsiste parr o efeito hipotechrio, davendo
o pridio doninante sot arrematado corn ela.
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N;io concluiremos esta mathria sern notar que nHo
concordarnos de rnodo algu n c o n o principio da
imprescritibilidade que RO artigo 444." 8 6nico see
estabelece relativamente as % p a s das fontes e nascenles.
Ji nos referimos a razio a que o legislador
deve ter atendido para declarar tal imprescritibilidade: o direilo de uso das Bpuas das nascentes
esta compreendido n? direito de propriedade do pridio, sendo conseqbenternente u n poder ohjectiro ou
legal, que nIo pode perder-sc pelo sea n2o exercicio.
Esta razHo nfo pode, porhm, considerar-se procedente.
Sendo certo que a s Q g ~ ~das
a s nascentes se consideram e devem considerar-se partes componentes
dos prkdios onde brotam, ngo B menos certo que
essss iguas podem constituir de per si ohjecto do
direito de propriedade. E hem claramente o revela
n5o s6 o srtigo &Q&.', em que se ressalvaram os
direitos adqu~ridos,mas o pr6prio 5 unico do mesmo
artigo, em que, pela referkncia que nele se faz ao
artigo 439.O, se admite a aliena~Iodo direito as
aguas das fontes e nascentes, alienaqgo que nao:pode
deixar de entender-se ern separado do pred~oonde
ha as mesmas fontes ou nascentes, visto que estas,
C O ~ O partes componentes do predio, estgo [sujeitas
ao mesmo regime que 6le.
Sendo assim e podendo conseqhentemente estabelecer-se, quanto i s iiguas das fontes e nasceates,
a posse ou uma situa~gode facto pela qual se exerCa
sbbre essas aguas am poder dc disposieo, como se
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o possuidor f6ra efectivamente o proprietario das
aguas; podendo esta posse deixar de ser equivoca,
corn0 no caso de obras perrnanentes construidas no
prhdio onde h i a fonte ou nascente que tornem
incompativel o direito do proprietdrio corn o do possuidor ou no de oposiqao nBo seguida, a rinica conClusso que em face dos principios juridicos, presuposta a prescricSo dos bens e direitos imobiliArios,
se nos afigura 16gica, 8 a admissibilidade da prescriggo para a s 6guas das fontes e nascentes.
Corn o sistema que o c6digo admitiu, pode estabelecer-se para o aproveiiarnento das aguas uma
servidso continua aparenle, que pode adquirir-se por
prescriqao, e n8o se adquirir por este meio o direito
i s aguas. E' assirn que, abrindo-se uma mina em
prhdio alheio e realizando-se nesta mina obras que
a tornem visivel em terreno dkste prbdio, como a
ahertura de 6culos para a remogao das terras da
mina ou para a esta dar luz, e consentindo o proprietirio do prbdio nessa abertura, nio podera adquirirse, desde que Bste consentimento nio conste de
documento autkntico, direito a Qgua que brotar no
prbdio, seja qual for o tempo que, desde a public a q b do cddigo civil, baja decorrido apds a abertura da mina.
E todavia h$ o direitn & mina como servidiio de
aqueduto das dguas, desde que, em relacio a esta,
tenha decorrido o tempo necessario para a prescriq8o. NBo paderi portanlo o proprietQrio do prbdio
obrigar quern abriu a mina a aterra-la, como nSo
poderi desviar dela qualquei* igua que conduza,
ernbora possa evitar que na mina entre a 5gua que
brote no seu predio, cortando-a em qualquer ponto
antes de ela chegar B mina, visto que a essa dgua
nao ha d i r i t o adqairido.

$!B

N%o podem d e k de considerar-se extravagantes
estw isituagijes juridicas, a que sem drivida da lugar
a aplicaggo de principios diversos tratando-se de
direitos subjectivos d a mesma natureza.

78. Lirnitacao ao direito de livre disposi~iiodas
cigrjas das fontes e nnscenies fundada no uso de uma
pmoa~iioou casal. 0 direito de uso e fruiqao das
Bg~iasdas fontes e nascentes tem l i m i t a ~ ~ estabees
lecidas pela lei e fundadas j5 no interksse p6blico j6
em inter6sses privados.
Reservando para outro lugar a limitac'ao respeitante i s nascentes qedicinais. a que respeita a disposiq30 consignada no artigo 445.", trataremos aqui
d a lirnitagao qrle se funda no costume de OS habitantes de uma povoaqao ou casal se abastecerem da
i g u a de uma determinada fonte 011 naseente.
A Bste respeito dispae o c6digo civil:
((Artigo 447.' 0 proprietririo de qualquer nascente
nnso pode mu'dar o seu curso costumado, se dela
ise abastecerem OS habitantes de qualquer povoacZo
aou casal.
~Artigo448.' Se os habitantes mencionados no
ccartig3 precedente nso hourerem adquirido por titulo
rjusto o uso das aghas de que ai se trata, podera o
nproprietarin exigir a devida indernnizaq50.
n fj rinico.
Esta indemnizaglo serri proporeionada
nao prejuizo que resultar para o proprietario de ser
aprivado do livre 11so das agoas, sem atenggo ao
((proveiio qrle de tal uso pode tirar a povoaq?io.r
0 requisilo que nestes artigos se exige para que o
proprietario de urna fonte ou nascente n%o possa
mudar o costumado curso da igua e o facto de se
abastecerem dela OS habitantes de nma povoergiio ou

528

Capitdo IV - Das @as

particulares

5 12.0 - Dag fontes e nascentes
--

casal. Nao distinguem OS artigos citados entre Qguas
que brotaram espontineamente e mediante industria,
sendo conseqbentemente aplicaveis tanto a umas como
a outras.
A raz'o por que e inibido o proprietirio de mudar
o curso costumado das aguas das fontes e nascentes,
quando delas se abasteqam OS habitantes d e urna
povoag50 ou casal, 6 ser a agua utilizada para a
satisfag50 de necessidades primarias da vida e casos
haver em que dsses habitantes s6 em lugares distantes e portanto com grave inc6modo poderem
abastecer-se da hgua necessiria para o consumo
dom6stico. Note-se. pordm, que a lei n%o exige,
para a subsist6ncia d a limitapso que impfie ao
proprietario da fonte ou nascente, que n8o haja em
lugar pr6ximo alguma fonte pdblica ou comum de
que OS habitantes possam abastecer-se com a rnesrna
comodidade, como o fez em relagao i servidao para o
aproveitamento para usos domesticos dns aguas das
correntes n8o navegiveis nem flutuaveis no artigo
440.' 5 3." Do disposto no artigo '448.0 deduz-se
que, estando OS habitantes de uma poroa$%o liu
casal' no uso das iguas. e embora Bsse uso n8o
haja sido adquirido por justo titulo, n5o pode o
proprietirio mudar o corso costumado dessas ipuas,
tendo apenas, no caso de n3o haver sido adquirido
legitimamente dsse uso, direito a ~ndemnizaga.
0 artigo 447.' fala do curso costumado, parecendo
depreender-se destas palarras que nao se trata do
facro do abastecimento das iguas no prciprio ponto
em que a nascente brota, mas de urna nascente que
forma curso ou corrente, sendo em qualquer ponto
ddsse curso que OS habitantes se abastecem da agua
e sendo Bsse curso qae, em virtude ddste facto, nso
pode ser mudado.
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Daqui resultaria que, tratando-se da ipua de um
poeo, o proprietario poderia, pop meio de urna mina,
desriar a igua desse p o ~ opara outro ponto, embora
OS habitantes de urna povoagao ou casal se abastecessem nele, visto que essa igua nIo forma curso.
N5o se trata efectivamente de uma agua que corre
mas de urna hgua estancada, e a estas aguas parece
nao ter aplica~iioo disposto no artigo 447."
Nfio ha, poreim, razao algoma para que se estabel e ~ aesta distinqfio, pois certo 6 que, seja qual for a
modalidade da fonte ou nascente, o seu uso pode ser
igualmente necessArio aos habitantes de urna povoa$90 ou casal. Se, pois, em r e l a ~ a oi s nascentes cujas
Bguas corram nufi determinado aqueduto se estabelece, qnanto B mudanqa dbste, a limitagao do
artigo 447.", parece que a mesma limita~?io deve
ser imposta ao proprietirio no caso de se tratar de
urna nascGnte que nao forme curso ou corrente.
Era asswrto controvertido na jurisprudhncia francesa se o artigo 6 G 3 . O do c6digo civil se aplicava s6
is nascentes que tivessem um curso exlerior em rela$a0 ao predio onde brotavam, ou se era aplicavel
tamb6m as nascentes dentro do predio e no prciprio
ponto onde brotavam. Esse artigo, que 15 sem dlivida
alguma a fonte dos artigos 447.O e 4.48.' do nosso
c6dig0, estava assirn redigido :
((Le proprietaire de la souree ne peut en changer
le cours, lorsqu'il fourni t aux habi tants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur esk nhcessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou
prescrit I'usage, le propri6taire peut reclamer une
indemnith, laquelle est reglee par expertsa l .
1 este artigo foi alterado pela lei de 8 de abril de 1898, coaespondendo a tle o artigo 642." 8 3.", assim formulado:
a11 (le proprietaire de la source) ne peut pas non p l en~ mer de
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A maioria dns jurisconsultos, fundando-se n a
redarc50 do artigo e no principio que n l o admitem
aplica~iio exlensiva a s leis por que se conslituem
servidijes, opinava que OS vizinhos s6 t~nharn o
direito de abastecer-se d a agua na sus passagem, n8o
lhes sendo facul~adaa entrada no prQdio onde a nascente brota ou corre, porque se constituiria assim
urna nova servid5o l . Alguns jurisconsultos afirmaorhm, que os vizinhos tinham direito incondiciona o a s aguas das nascentes '.
Na jurisprud6ncia italiana suscitou-se a mesma
questso. 0 artipo 54'2." do c6digo civil, que B a
t r a d u ~ z odo artigo 643." do c6d1go civil francgs, esth
assim redigida:
uI1 proprietario della sorgente non pub deviarne il
corso quando la rnedesirna somrninistri agli abitanti

1

maniere L enlever a m habitants d'une commune, village ou hameau,
I'eau qui leur est nbcessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis
ou prescrlt ~ ' u ~ a g ele
, propnbtalre peut reclamer une lndamnatb,
laquelle est r6glC.e par experts.2
Comentando k t e artgo, em que se nHo reproduzem as palavras
ehanger le e o m , dizem Baudry-Lacantinerie e t M. Chauveau:
SO nosso texto supae que a 6gua duma nascente, tendo saido do
pr6d1o onde brota, corre nurn terreno ao qual os habltantes duma
comuna, aldea ou lugarejo, teem llvre accesso, por exemplo, urn terreno pertencente h cornuna, ou uma via phblioa: OS habitautes veem
af abastecer-se da igua que lhes Q necesJria ou dar de beber u s seus
anirnais9. Des Bims, 5 " edigSio, n " 847. phgina 576.
Do mesmo mod0 afirma Planiol: SA lei su@e evidentemente rlqe a
Bgua da fonte se estende, forrna curso e assim chega ao alcance dos
habitantes nurn terreno onde lhes e permihdo o acesso ou sabre uma
via pitbllca, porque o artigo ibes d i sbmente o direito de contlnuarem a
servir-se da 5gua contra OS projech de deriva@o ou de nttllza~Bodo
propr~etarioda nascente. Isto presupae que a igua esti jri de facto na
sua disposi@o Eles niio teem o dimito, pols, de obter passagem no
rbd~oonde h i a nascente para af se abastecerem da agua, nem o
~ l - e ~ de
t o estabelecer aqueduto.
fiaitk blimmtaire de droit civil,
tomo l.", 2 " ed~~Ho,
pigina 504.
L La~lrent,Principes de droit cieil, torno 7.", R." 215 e 218; Demolombe, Sero7t&s, torno l.",n " 9 1; Aubry et Rau, Cours de d ~ o z czvg
t
fraqmk, 5 " e d ~ q h torno
,
3 ",paglna 68.
2 Duranton, COWSdB drod franpis, tom0 5.", n." 191; Delvincourt,
h p 8 de oode &ail, tom0 l.",@@a 383.
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di un commune o di una frazione di esso I'acqua che
Q loro necessaria; ma si gli abitanti non ne hanno
acquistato L'uso o non I'hanno in forza di prescrizione, il proprietario ha diritto ad indemnilas:
Interpretando Bste artigo, diz Mazzoni: ((Esta servidzo pode ser imposta sbbre uma nascente, ou igua
viva qrie corre, e n8o sdbre po(;os, cisternas, tanques,
ou sdbre agua que n%o corre, e da qual a comuna
nso poderia utilizar-se sengo entrando em prbdio de
outremn
Galdi afirma do-mesmo modo que: *A lei supBe
que a Bgua da nascente seja corrente e possa chpgar
aos habitantes aos quais 8 necessiria; o artigo 542.'
nso B, pois, aplicavel quando se trate de aguas qae
1180 teem curso algum, como seriam a s aguas duma
fonte, dum piintano, dum lanque, duma eisterna. porque o referido artigo nsa fala senso de agua corrente
e n8o se podem ampliar OS termos duma lei que cria
urna servidson. Citando, porhm, alguns ac6rdiios de
tribunais superiores de revista e de apelapao em que
se segue a mesma doutrina, extracta uma decisso do
tribunal de revista de Turim em que se julgou que
h i a serv~dgolegal do artigo 542." ainda no caso
em que a nascente e o reservatbrio qoe ela forrna e
no qual OS habitantes d a comuna se abastecem da
agua estejam dentro do prt5dro de urn s6 proprietario.
Na verdade, declara-se neste aresto, a palavra cursw
n l o e empregada para sign~ficaruma c o n d i ~ ~mateo
rial posterior a nascente e fora dos Iimites do prhdio
em que esta brota; e empregada simplesmente para
indicar o decurso natural que a situapgo dos lugares
tern dad0 Bs aguas nativas, cessando o qual, cessaria

'.

Istiterahi d i diritta ei&

rUi+-%Qx.

italiano, volume 3.", 3.' edieo,

1' 2' :

a possihilidade de OS habitantes se servirem das pr6prias riguas '.
Segue sem hesitaga~s esta doutrina Gianzana,
dizendo que no artigo 542." se usou da palavra curso
para indicar o impulso vertical d a Bgua no ponto em
que brota B superficie d a terra, querendo-se significar
que o proprietario n8o pode desviar o decurso da
nascente. aPorisso, diz Ble, o proprietario d a nascente, seja qual for o uso que dela pretenda fazer,
n&o podera obluri-la nem cortar-lhe as veias, nem
desvia-la com tubos de chumbo ou por rneio d e
canais, levando-a para qualquer outro local, se a
mesma for necessaria aos 4abitantes d a comunaw.
Observa ainda Gianzana que o artigo 543." fala
s6 de nascentes e portanto s6 a estas pode ser aplicado, compreendendo-se nele OS p o ~ o sou cisternas
alimentados por Bguas naiivas, nlas n8o OS p o ~ o sou
cisternas alimentados por iguas pluviais 2.
A Revistn de Legisla~iioe de Jurisprudtncia sustentou, em r e l a ~ l oa esta questso, que
ccComo restri~zodo direito de propriedade, n b
deve estender-se esta servidao alkm dos precisos
termos da lei.
N A servidso consiste em o proprietario nZo poder
mudar o curso coslumado da nascente, o que envolve a
conseqhkncia de que recai lin~camentes6bre as nascentes qlle teem um curso exterior; e porque OS
artigos 447.' e 444.8.' nn- concedem aos habitantes
de qrlalquer povoapzo ou casal: para poderem abastecer-se das aguas, o trbnsito pelo prBd~oonde brota
a nascente, nem pelos intermediarios, como o artigo 440." concede aos vizinhos de prhdios marginais
Lklle scpnitl predhli, volume l.\ pbfinss 135-137.
T e m h deUe aqw prwatg no Lbge8to itaIMm, volume 1."
pate,'.l n." 735-738.
1
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em relapiio i s iguas das correntes cornuns, concluimos que o aproveitamento da nascenle s6 pode
fazer-se quando a rigua, transpondo o prkdio onde
nasce, pode ser colhida pelos habitantes, nos limites
do referido prkdio, em algum caminho publico ou ern
qualquer prhdio acessivel aos individuos a favor de
quem a servidso B estabelecidan '.
Expusemos a s dlividas a que dava lugar a redacgso
do artigo 447." c o n e ~ a n d opor notar que nso h i
razfo alguma para que se estabele~adistin~aoentre
nascentes que formam curso, abastecendo-se OS vizinlios das Qguas dessas nascentes em qualquer ponto
d b s e curso, e nascentes cujas agiuas sejam represadas ou que, embora formem curso, sejam aproveitadas
no pr6prio ponto em que brotam. As necessidades
dos habrtantes, a que pelos artigos 447." e 448." se
procurou prover, s l o a s mesmas e podem ser igualmente satisfeitas, quer se trate de umas, quer de
oulras nascentes.
Mostra-nos isto que o espirito d a lei nos leva a
aplich-la a quaisquer nascentes, desde que delas se
abaste~amOS habitantes duma povoa~aoou casal.
Certo Q, porem, que se trata de uma limita@o ao
direito de propriedade e que esta- limita~aos6 pode
ser estabeleclda por lei, n l o podendo conseguintemente ampliar-se por analogia as disposi@es da
rnesma lei. 0 que cumpre, pois, verilicar e se OS
termos em que a lei e s t i formulada comportam ou
nlo uma interpreta~soque esbeja de harmonia corn
o espirito da mesma lei.
Ora a &ste respeito diremos, em primeiro lugar,
que nos parece que o nosso c6digo civil n8o autoriza
Volume 39.; '.n

1689, psgina 326.
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de modo algum a restri~50que se tem feito de que o
aproveitamento d a agua s6 pode ter lugar fora do
prhdio em que ela brota, devendo ser em terreno
public0 ou de logradouro comum o acesso a essa
agua.
0 artigo 447.' proibe que se mode o curso costurnado e Bste curso, supondo que seja um aqueduto
atrakes do qual as aguas sejam conduzidas, tan10
pode ser deotro do prkdio como fora do prhdio.
No artigo citado nso se faz a Bste respeito limitagiio
alguma.
Podera entender-se que esta limitaggo resulta do
lacto de n80 se eslabelecer no artigo citado a servid50
de trhnsito, como se estabelece no artigo 440."?
Cumpre-nos notar que no arligo 447." se presupbe
que os habitantes de qualquer povoag5o ou casal se
estfio abastecendo d a agua da nascente. Trata-se de
um facto, e, dad0 o faclo, a lei reconhece a esses
habitantes o direi to de, med~anteindemnizagiio, continuarem a abastecer-se d a igua.
Ora reconhecido o dire~to a abasteeerern-se da
Igua, forgoso 6 que se reconhegam os meios indiqpensiveis para o exercicio desse direito. E, sendo
assim, o proprietirio da nascente D80 podera opor-se
a que continl~ema passar pelo seu pr6d1o para se
abastecerem d a agua, tendo apenas direito a indemnizagzo pelo prejuizo que sofra corn essa passagem.
No artigo 440." fala-se do direito d e passagem,
porqtie s6 por esta e devida indemniza~so,podendo
a i g u a das correntes nso navegaveis nem flutuaveis
ser livremente aproreitada para gastos domesticos
em qualquer tracto d a corrente que confine corn terrenos plibljcos ou de logradouro comum e s6 se
tornando necessir~aa indemniza~50pela servidao de
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trinsito quando confine corn prhdios particulares.
No artigo 447." faculta-se, porhm. o aprove~tamenlo,
para gastos domesticos, de nascentes e portanto de
aguas particulares. A indemnizagso 6 devida, neste
caso, pelo prejuizo que o proprietirio sofra por n5o
poder mudar o curso da nascente, e a lei alendeu a
esse prejuizo, nso excluindo todavia a indemnizagso
pela servidao de trknsito, quando esta de facto se
tenha constituido para que OS habitantes se abastegam d a &@a.
Vejamos agora se as palavras curso costurnado s6
podem re'ferir-se ao decurso d a igua da nascente fora
do ponto em que esta brola.
A palavra curso significa o movimento da agua e rt
palavra costumado significa que esse movimento se da
seguindo a igua, hii mais ou menos tempo, uma
direcpiio determinada. Sendo esta, e n5o se nos
afigura que possa ser outra, a significag&o das referidas palavras, parece-nos que se deve considerar
como sendo curso d a naswnte o movimento da agua
no ponto em que ela 6 impelida para a superficie d a
terra e que se mudara o curso da nascente desde que
esta se desvie para qualquer outro ponto, corlando
a s veias subterrlneas que a alimentam, ou, quando a
i g u a seja represada no pr6prio ponto onde brota,
conduzindo-a para qualquer outra parle, deixando
assim a Bgua de ter o curso costumado.
Escusado sera drzer que, pela interpreta~50 que
damos As palavras curso costumado, neste se compreende n&o s6 o movimento d a agua d a nascente no
ponto em que esta brota mas em qualquer ponto do
seu ulterior percurso, n3o sendo facultado ao propriethrio da nascente mudar a sua direcg3o de forma que,
, possam OS habitantes de
efeituada essa m u d a n ~ a n8o
qualquer povoaggo ou casal, que se abaste~arnda
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Qgua dessa fonte, continuar a abastecer-se dela e no
mesmo local em que o faziam.
E indtferente, para o efeito da disposipao consignada no artlgo 447." que a l g u a da nascente seja
aproveitada pelos habitantes de qualqoer povoapiio ou
casal em aqueduto que apenas eonduza a agua d a
mina, em qualquer correnbe que a nascente forme ou
em que as suas aguas se v80 lanpar depois de sairem
do prkdio.
JB se disse a Qte respeito na Revisla de legisla~ao
e de jurzsprudtncia :
ccAfigura-se nos que o direito absoluto do proprietirio da nascente e tamb6m limitado pelo uso dos
habitantes, mesmo no caso de a nascente se ter converlido em corrente, isto B, que o proprietario nIo
pode mudar o curso costurnado da nascente, desviando-o para OS predios inferiores, quando no decurso
d a corrente os habitantes de qualquer povoapb ou
casal se abastepam dela. 0 propriethrio tem geralrnente hsse direito, mas cremos que neste caso a
proibipso de mudar o curso costornado d a nascente
deve limitar o direito do yroprietaria, como se o uso
da agua pelos habitantes fosse feito na extremidade
do prhdio onde a nascente brota. As razbes de decidir sao as mais favoraveis a esta doutrinas '.
Efecttvamente, o rinico facto a que a lei atende
para limitar o direito do proprietario e abastecerem-se
d a igua d a nascente OS habitantes de qualquer
povoapao ou casal. Ora Bsse abastecimento pode ter
lugar nunla levada ou numa corrente nao navegavel
nem flutuarel, que seja alrmentada por aguas de
outras nascentes, e OS proprie~iriosdeslas nascentes,
qualquer que seja o pooto em que elas entram na vala

ou na corrente, nso poderao desvii-las do seu curso
quando delas se abasteparn os habi~arltesde alguma
povoapiio ou casal e sejam necessirias para esse
abastecimento.
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0 artigo 447." fala nos habitantes de algema
posoa@o ou cascrl. 0 c6d1gd crvil frances refere-se,
como vimos, aos habitan tes de uma comuna, aldea ou
lugarejo, e o c6digo itaiiano aos habitantes de ulna
comuna ou fracpao de comuna.
OS jurisconsullos ~rancesese ilalia~lossusknlam
que o diretto e atribuido a uma colecriv~dadede habltantes e que n l o pcrde ser portanto exercido por um
simples particular, nem rnesmo por varias famillas que
habitern casas vizinhas, se n8o constituem uma aglomerap% sufic~enle para formarem pelo menos um
hameau, dimioutivo de vdlage, ou uma fracpao d e
comuna.
((A lei, diz Planiol, n'io atribui em principio esta
servidgo seniio aos gri!pm de habitapoes, ao odlage e
hameau, d ~ oz texto. Esse direito nso poderia, pois,
ser reco~~hecidoaos t~abitrtntesduma casa isolada.
A razao 6 que a lei faz ceder o ioteresse particular
do proprtetario da fonte perante o interesse colecttvo
dum grupo de fiahitantes; mas desde o moment0 em
.que ha apenas dois interesses particulares em presenca, nlo se Ihe afigurou possivel sacrificar o direito
dum-ao interesse do outre,, '.
((E necessArio, nola Gianzana, que a igua sirva,
diz o artigo 542.; aos habitantes de uma cornuna ou
de uma fracpao dela; e necessario, diziamos nas
nossas Acque, que a agua nPo aprovette a um s6

1
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5 12.0 - Das fontes e nascentindlviduo rnas a urn corpo social, pelo menos a uma
colectiridade de indl~itfuose porkanto a uma comuna
ou fracgso; sb entso a agua pode dizer-se necessiria.
Quanto B determinagLo do que deva enlender-se por
frac~iio,6 necessario atender para Bsse efeito ao que
por uso ou por disposigao de leis ou regulamentos
administrativos vulgarrnente se entende. E m todo o
caso, uma colecliv~dade ou agregado de cincoenta
ou sessenta pessoas parece-me que se deve julgar
suficiente para impedir que se desvie a iguan '.
0 dr. Assis Teixeira, comentando o artigo 440."
do c6digo civil, nota a diferenga de redacgfio entre
este artigo e o artigo 447." e diz: uNas correnles
comuns um s6 vizinho pode restring~rOS direilos dos
propriettirios marginais; nas aguas parliculares B
necessiria uma colectividade; sb OS hnhalarales de
qualquer povon~iio ou casal podem impedir o proprietario da nascente de mudar o seu curso costumadoa ?.
A Revzsla de L ~ g i s l a ~ deode Jztrisprudincia expds a
Bsle respeito a me$ma duutrina, dizendo : ((0snossos
lexic6prafos dao B pah! ra cam1 a signifieagso de lagare30 de poucas casm, casas de quinla e yrung~aria,e por
isso devemos supor qne o sr. Vleconde de Seabra, que
no Projecto prirnrtlvo empregou esta loeug&o,Ihe deu a
mesma significagiio que tern no cddigo franc& o termo
hameau, isto e, lugarejo de poucas casas, forrnando
em todo o caso urna comunidade de habilantesn 3.
Parece-nos que n8o deve seguir-se, em face do
nosso c6digo civil, a doulrina que sustenlam OS juriscortsultos franceses e italianos. A palavra cusal pode
1
2

3

Obra m5ada, n.' 740, piigina 626.
Das e m n t e s aiZo ~avega'veisnem. flutuciuek, &ina
Volume 39.', n."689, &ins 327.
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significar urna casa numa qriinta que fique isolada ou
afastada, em qualqrrer altlea, de outras casas, e pode
sign~ficarpequenas povoagties de que essa aldea se
forme. E' asslm que Rapbael BIuleau define, no
Vocahulurio portuguez e latino, a palavra casal :
uHuma casa, ou duas numa fazenda; a casa no
campo com terras de pao.' Casal lambem se chalna
huma povoa~&ocampeslre de poucas casasn. E
Moraes e Silva, no Dlcczonario da lzngua portuyurzu,
dlz que casal B ucasa de campo e grangearia. Lobo,
fl. 173 "e se Ihe cerrou a rloile entre t ~ n scasaes".
Adag. "0 casal de ruim lavrador e a vinha,de born
adl~bador",,, dizendo que a mesma palavra significa
tambem elugarejo de poucas casas D.
Numa carta em que o douto jurisconsullo dr. Antbnio Leite Ribeiro de Mi~galhaesnos lembra algumas
questaes que OS artrpos 447." 448." suscitam e pede
que sejam esclarecldas, diz-nos que na sua terra,
Felgueiras, casul ~e urna pequena quinta onde aive
urna famjlia)).
Sendo esta a significa~20da palavra casal, afipurase-nos qtie aos habitarites de urna so casa, que se
abastegam da igua de uma nascente, e atribuido o
dlre~toconsignado no artigo 447."
Quando o legislador qrilsesse restringir Bste direito
a uma comunidade de habitantes, nenhuma necessidade linha de acreseentar B palavra povoa~do a
palavra casal, visto que povoagao B sem drivida um
lugarejo de poucas casas.
A circuns~incia a que o legislador atendeu ao
consignar no cod~goo direito do a r ~ i g o447." do
mesmo mod0 que o do arligo 440.", foi a permanbncia num determinado local das pessoas que se abaskcem d-as ipuas, permanhnc~a qrle o legislador
exprimiu pelas palavras vazasahos e habilanbs de urna
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pouwtn'o ou cnsal. E' assim que as pessoas que
transitam por um determinado caminho e costurnam
beber e dar de beber a seus animais da Bgua de uma
nascente que tem o seu curso jurito dksse caminho
n8o 6 reconllecido o direito do artigo 447.", podendo
o proprietario da nascente mudar o curso desta sempre que queira. 0 Ble permitir que OS transeuntes se
utilizem da agua n8o pode deixar de considerar-se
como urn facm de mera toleriincia.

O artigo 447.5nibe o proprietirio duma nascente
de mudar o seu curso costumado quando dela se
abastecerem OS habitantes de uma povoagHo ou casal
e o artigo 448." faculta ao proprietario exiglr a
devida indemnizagso se rl%o houver sido adquirido
por justo tilulo o uso das aguas.
Nestes artigos presup8e-se uma situapZo de facto,
ou um estado de cousas actual, que pode ter a sua
origem na tolerhcia do proprietario da nascente e
prolongar-se por mais ou .menos tempo nessas condrg6es. N%o se requere que essa situagao de fact0
exista determinado lempo para qne por ela sejam
limitados OS direitos do proprietario da nascente.
A lei atendeu inicamente a essa s~tua@opara atribuir aos habitantes que se abastecern da nascente o
direito de continuarem a abastecer-se dela, podendo
opor-se a que o proprietario da mesma nascenle
mude o seu curso de furma que hsse abastecimento
niio possa fazer-se no lugar costumado.
A situagiio de facto que OS artigos 447." e 448.'
presuptiem podia exislir ja ao tempo em que o cddigo
civil foi publrcado e pode ter o seu inicio posleriornrente B sua publica~iio. A 6nica diferen~aque, sob
o ponto de vista dos seus efei tos juridicos, deve fazerse entre o caso de o uso da nascente ser anterior ou
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posterior B publicag~o do c6digo civil respeila a0
titulo par que pode adquirir-se direito B Bgua e as
serrid~es.que para a sna ul~lizagBose tenham constituido. E assim que, n8o sendo devida indemniza~iio
alguma ao proprietario da nascente se, ao tempo em
que o c6digo civil foi publicado, OS habitantes de oma
povoagao ou casal houvessem adquirido direito B agua
por algum dos titulos especificados no artipo 438." e
portanlo por uso e coslume ou pela prescri~iio,estes
litulos nso serge sufic~entes para gtle os habitantes
tiquem isentos dessa indemniza@o se o uso da tgua
tiver o seu inicio depois que comegnu 8 vigvrar o
cddipo civil, ist to que &ste nfio reconhece o uso e
costume e a prescrig20 coma titulo~de acqnisi~aodo
uso das aguas das nascentes, sendo aplieavel, como
julgamos qrie B, a este uso a disposig80 consignada
no 5 unieo do artigo 444."
NIo se exigindo que o uso da agua pelos habitantes de uma povoaq50 ou casal tenha exlstido durante
determinado tempo, necessirio 6, para que a Bsses
hab~tantesseja reconhecido o direito do artigo 447.",
que Gsse uso seja ordinkrio e gpral, n8o sendo subciente que urn ou outro dhsses habitantes se abasteCam da agua uma vez ou outra para OS seus gastos
domksticos. Trata-se do abastecimento de uma povoag80 ou casal e niio pode assim considerar-se o uso
que da bgua de uma nascente f a ~ aum or1 outro habitanle e cam o qual, por mera tolerlncia, condeseenda
o dono da mesma nascente.
A lei, ao reconhecer o direito consignado no artigo 447.", teve sem d6vida em vista garanlir a satisfa@o das necessidades dos bahitanles da povoa~ao
ou casai. Essas necessidades sao gerais e perrnanentes e permafiente e gerai como elas deve ser o uso
da igua.
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E escusado sera notar que o uso das A ~ o a sque
no artigo 447." se garante 6 6nica e exclr~s~vamente
o que respeita aos gastos dom6sticos. E' para ksse
fim que OS hahitantes da povoaqgo ou casal podern,
corno tais, abastecer-se da agua e foi apenas Bsse
abaslecirnento qr~e a lei quis garantir. Quaisquer
outros usos nso podem ser tornados em consideraq%o
para o efeito de se liaitar o direito de livre disposigiio
que sbbre a agua da nascente tem o proprietario.

NZio 6 devida indemnizagao peio uso da bgua,
qr~andoBsse uso haja sido adquir~dopor juslo titulo.
E' o que se dcclara no artigo 448."
Sendo just0 titulo qualquer rneio legitimo de adquis i ~ l o necessirio
,
B, em rela~goi s aguas das nascentes, ver quais OS modos por que pode ser adquirido
legitimamente o uso dessas aguas, pois que a lei
restringiu, corno ja vim&, em relariio a estes hens,
OS rnodos de adgoisiq%o, declarando-OS imprescritiveis
no 6nico do ar~igo444."
E ja se s~~slentouna R ~ v i s t a de legislo~iio e de
junsprud@ncia que Bste parhgrafo 6 apllravel ao nso
das nascentes a que se refere o artigo 44.7." dlzendo
que dste artigo, ado qclal o ariigo 448." 6 um complement~,se refere exactamente i s rnesrnas aguas
de que trata o artigo 444.', pois, nso S& e certo que
o artigo 447.' vem ectilbelecer urna restrigso ao drsposlo no artigo 444." e por isso B naluralmente
dominado pelo preceito do 5 6nico dBste artigo, mas
tambkm a comparaciio do artigo 447." com o artipo 451.' mostra que Ble se'refere as agr~asque
brotam a s~~perlicie
dos prbdios, isto 6 , a1111elasa que
6 indiscutivelmente apl~caielo artigo 444.0, ,or isso
que o artigo 45l." aacutelando OS direilos do phbllco
quanto As Bguas sabterraneas, inclrca que o ar-
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tigo 4 4 7 . 9 e refere i s Bguas que brotam B superficie
dos pr6diosn '.
Efectivsrnente, o clireito consignado no artipo 447.'
pode sam d6sida considerar-se ahrangido na fdrmula
do arligo 4 4 4 . 5 s a l v o o direito que algum terceiro
tenha adquirido a Bsse uso por titulo juston, e, sendo
assim, tal direito s6 pode ser legitimamente ad uirido
em harmonia com o disposto\ no 5 6nico o artigo 444."
Sendo assim, o uso das Iguas das nascentes pelos
habitantes de qualqner povoaqiio ou casal pode ter
sido adquindo, anleriormente ao c6drgo civil, por
qualquer dos titulos a que o artlgo 4 3 8 . 9 e refere.
Posteriormente B puhlicagiio do cddigo civil, s6 pode
ser adqulr~dopor titulo autkntico, nBo sendo meio
lepitin~ode adqulsiq20 a prescriggo, nem qualquer
tilulo parlicular.
Contra esta doutrina pode argumentar-se, dizendo
que no artigo 448." nlo se trata prdpriamente.do
direito de uso da agua, iisto que tal direito preexiste
B indemnizrr~jloque por Bsse uso Q derida. Trata-se
linicamente do direito de indemnizagiio para o propriethrio p e l ~prejoizo qcie dle sofre por ser privado
do livre uso das aguas. Ora, sendo assim, o d~reito
de indernniza~Bo parece que deve subordinar-se as
normas gerais s6bre a prescriqlo, considerando-se
Bsse dlreilo exlinlo por ela sempre que o proprietirio
da oascenke'nso o exerqa durante o tempo necessario
para que se dB essa extinqao.
Curnpre-nos notar a Bste respeilo -a diferenqa que
b i entre o artipo 448." do nosso c6d1po e o arligo
643." do cddlgo eiv~lfrancBs. Dlzia-se neste : amais
si ces habitants n'en ont pas acquas ou prescrit l'usnge,
i
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le proprig taire peu t reclamer une indemni t6 n. 0 au tor
do Project? do nosso cbdigo crvil suprimiu a palavra
prescrit, que, segunrlo a opini5o geral na jurisprudkncia francesa, significa a exlin~iiopela prescrigao
do direito de indemnizagso que no artigo citado e
reconhecido ao proprietirio.
a 0 que significa, perguntam Baudry-Lacantinerie
e M. Chauveau, a palavra prescrilo? A lei 1-59 quis
certamente dizer qr~eOS habitantes podem adquirir
pela prescrigiio o direiio de usar da agua, porque,
concedendo-lhe eta Bsse uso de pleno direito, nBo
teem necessidade de o arfqairir. Segundo a opini%o
gerai, trata-se da prescrigao da indemnrzaqso devida
ao proprietario da nascente pelo prej&zo que a servidso Ihe causa. Se OS hahitantes usaram da Bgua,
wm pagar indemnizaqio, durante trinta anos, a presc r i ~ a o L&-10s ha iibertado de qualquer obrigapao
relativa a essa indemniza~8on'.
Tendo suprimido a palavra prescrilo e tendo, por
outro lado, ao contrario da doutrina consignada no
c6digo civil frances, declarado imprescritirel o direito
de livre drsposiq?io das aguas das nascentes, parece
que o autor do nosso c6digo civil n'io admitiu a prescric;%ocomo meio extintiro da ohrigaq2o de indemnizar o proprietario da nascente do prejuizo que para
bste resulta do facto de n8o poder di3por livremente
dela.
considerando-se facultative o direito de livre disposiqAo das nascentes e nso se admitindo, conseqbentemente, que tal direito se perca peia prescrigao, n8o
se admitiu tambkm qrie por M e meio se extinga o
direito de indemnrzag50.

g 12.- -Das fontes e naswntes

545

Nao tendo sido, po~s,adquirido, posteriormente B
publicag%odo c6digo civil, por qualquer tilulo autkntico o direito de uso das aguas duma nascente pelos
habitantes, pode o propriet&rio, seja qual for o tempo
por que Bsse uso tenha existido, pedir a indemnizaggo
a que se refere o artigo q48.O Para que n%o tenha
hsse direito, neeessario e \Jue OS hahitantes tenharn
adquirido legitimamente o direito de usarem da agua.
0 uso, independentemente do titulo adquisitivo, nso
OS exonera dessa obriga~io.
No 5 linico do artigo 448.qetermina-se como
deve ser fixada a indemnizag50, que devera ser proporcionada ao prejuizo que resultar para o proprietario de ser privado do livre uso das aguas sem atenG%o
ao proveito que de tal uso pode tirar a povoa~iio.
Ngo devia efectivamente tomar-se em considerag60
Bste proveito, dada a situa'g50 de facto que no
artigo 448." se presuptie e para cuja subsistkncia
se da a indemnizaglo. Se o propriethrio sofre qualquer prejuizo pelo facto de nso poder mudar o curso
costumado das aguas, justo que dele seja indemnizado. Nao sofrendo qualquer prejuizo, por n5o poder
dar as aguas aplicagio lucrativa ou mais lucrativa do
que a que tinharn seguindo o curso costumado, a
nenhuma indemnizagso deve ter direito.
Sendo &ste o critkrio fixado na lei, afigura-se-nos
que 1150 poderi dizer-se que haja a irnpossibilidade
de 6xar a indemnizag~o a que o artigo 448.' se
refere no caso de as aguas de uma nascente serem
aproveitadas, juntarnente com outras aguas, numa vala
ou nurna corrente e nso directamente da nascente,
ernquanto se nao determinar quais s5o as hguas
desta de que OS habitantes se abastecern. 0 facto
tinico que se deve ter em considera~so6 o proprie-
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tario da nascente ser privado do direito de livre
disposig50 s6bre ela para o efeito de se determinrfr
o prejuizo que dai resulta para ble, sendo completamente indiferente que OS habitantes se a b a s t e ~ a m
directamente da nascente ou de qualquer levada ou
corrente em que ja estejam confundidas com outras
as aguas da nascente '.
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Por quem B devida a indemniza~Io e a quem
compete, no caso de mudanga do curso da nascente,
propor a acglo contra o proprietario desta?
Em harmonia com a douirina exposta na I;,?~ista
de legisla~aoe de jurisprudkncia 2, entendemos que a
indemniza~aoa que se refere o artigo 448." e devida
pelas autarquias locais, municipios ou freguesias, hs
quais perten~am as povoagties ou casais que das
fontes se abastecern. Sao OS habitantes de uma
povoaF50 ou casal que se abastecem das igrias e
teem direito a abastecer-se delas e ngo pessoas individualmente determinadas. 0 direito de uso das
iguas pode considerar-se, pois, compreendido no
dominio comum. Trata-se, por outro iado, da satisfa@o duma necessidade prirniria da vida a que
devem prover, em harmonia corn OS principios consignados na nossa 1egisla~'loadministrativa, as cAmaras
municipais e as juntas d e freguesia, visto que lbes
ineumbe a construgiio de fontes p6blicas.
Esta mesrna doutrina foi seguida nos ac6rd8os da
Relaggo de Lisboa de 11 de julho de 1 9 0 8 e 1 7 de
fevereiro de 1909, que atrls c~rimos.

Na proposta de Herculano relativa a aguas incluiase no arligo 22." a seguinte rlisposigao: ((Ern nenhum
prbdio se pode vedar o aeesso do lugar onde existam
a s aguas de que trata o artigo 7.Vaguas nativas e
pluviais) a quem quer que delas carecer para uso
pessoal nas necessidades ordinirias da vida fisica,
uma vez que at6 a distbncia d&s
quil6metros n f o
exista fonte perene de oulras aguas. 5 unico. Este
acesso nso admite prescriqIo, e pode vedar-se a todo
o tempo, ou sobminisbrando o dono dos pred~osaos
vizinhos a porgao de agua corrente neeessaria para
OS psos ordinarios da vida fisica em algum ponto
acessivel nos limites do mesmo prhdio, ou construindo-se alguma fonte perene dentro de dois quildmetros de distAVcian.
A comiss5o revisora n%o inseriu no c6digo esta
disposig80, julgando talvez devidamente assegurada
a satisfaggo das necessidades primhrias da vida corn
as disposigbes consignadas nos artigos 447." e 448."
A verdade, porkm, b que em anos de exceptional
estiagem podem dar-se graves dificuldades no abasteeimento de agua para algumas povoaG6es. E se e
ccrto que, como ja notamos no n." 44, a propdsito
do uso p6blico das iguas para alimenlagiio e abastecimento de povoagaes, a autoridade administrativa
pode tomar a &sse respeito providencias compeiindo
OS proprietarios das fontes e nascentes a consentirem
que OS habitantes dessas povoagbes se abaste~amdas
suas iguas, convenienle seria que kste assunro fosse
devidamente regulado no cddigo civil.

Confronte os ac6rGos da RelapSo de Lisboa de 11 de juiho de 1908
e de 17 de fevere~rode 1909, na Ga&a da Rda*
de Lisboa,
volume 23.", phginas 221 e 239.
8 Volume 39.", n." 1689, pigigina 327.

79. Restri~aesao direito de livre d i s p o s i ~ hdas
dgzras das fontes e nascentes baseadas nos direltos dos
propraetciraos enferaores. 0 propriethrio de uma fonte
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aqueduto que o dono dBste designar como vala,
alcorca ou colector gera1.n
0 arligo 446.' do c6digo civil, impondo ao propriettirio do predio infenor a obrigacso de deixar passar
as jguas vertentes de nascente que haja sido explorada atraves do seu predio, niio determina o modo
par que ha de ser constituida a servidso. Tornandose, porem, necessiria para essa constituieao autoriza(;no judicial, na respectiva sentenca determinar-se ha
o mod0 por que se deve estabelecer a servidgo, devendo
ter-se em considera~zopara kste efeito OS prejuizos
que no predio serviente podem ser causados e a convenien te uliliza@o do mesmo predio.
Conforme o destino que o proprietirio do predio
pretenda dar i s aguas da fonle ou nascente, dentro
ou fora do predio, o ponto em que sPo abandonadas
as Qguasvertentes podera ser diverso, e, declarando-se
no artigo 449." que, se o dono do predio onde as
6guas nascem mndar o curso por elas seguido durante
cinco anos, dirigindo-as sdbre predios de oulros vizinbos, poderao.estes obriga-10 a restituir as aguas ao
seu curso anterior, parece que s6 neste caso se pode
considerar limitado o direito que o proprietario tem
de encaminhar as aguas verlentes do seu prhdio sdbre
OS predios vizinhos. E confirma esta conclusso o
artigo 454.", em que se preceilua que OS donos dos
pred~os em que caem aguas pluviais nso teem o
direito de as desviar do seu curso nalural para lhes
darem outro, sem consentimento expresso dos donos
dos prkdios a quem tal m u d a n ~ apode prejudicar.
Conlra esta doutrina pode arpumentar-se, dizendo
que necessirio Q ter em considerac50 o disposto n6
arligo 2282,"ara se determinar ale onde e em que
condieaes se atribui ao proprietario da fonte ou nascente o d~reitode mudar o curso costumado das suas

8 12.0 - Das fontes e nasoentes

561

6gu~,s, encaminhando-as para predios de outros
vizinhos. Pelo artigo ci~ado,OS predios inferiores s6
estao obrigados a receber as aguas que decorrem
naturalmelate, e sem obra do homem, dos prhdios superiores. Este arligo, abrangendo as nascentes cujas
Aguas brotem espontanearnente, restringe OS direit~s
do proprietario quanto a mudanqa do curso dessas
Bguas. OS proprietarios inferiores s6 sIo obrigados a
receh9las quando sigam o seu curso natural, e s6
pode considerar-se tal o curso que. pelo declive do
terieno, essas Qguas sigam naturalmente desde o
ponto em que brotam.
Parece, pois, que, logo que o proprietirio da nascente desvie as iguas do curso determinado pela
natnreza dos lugares, OS proprietarios dos predios
para onde 6le as encarninhe n8o siio obrigados a
recebblas.
Embora na letra do artigo 2 2 8 2 . b e compreendarn
as fontes que brotam espontaneamente, n8o pode
deixar de considerar-se como sendo uma dlsposi~Bo
especial para as fontes e nascentes a consignada M
artigo 449.", e desta disposi~soparece resultar que,
s6 tendo a s hguas segu~do urn determinado curso
durante cinco anos, e qae OS proprietarios d e yredios inferiores podem compelir o proprietirio do
predio superior a restituir as aguas ao sen curso
anterior.
N i ~ ofaz 6ste artigo d i s t i n ~ l oentre nascentes cujas
hguas hajam brotado espontaneamente e mediante
trabalho do homem. N5o distingne tambbm entre
curso que as aguas hajam seguido naturalmente e
por meio de aqueduto para ksse fim construido.
A disposi~ao nele consignada apllca-se, pois, a
quaisquer nascentes e a quaisquer cursos dessas
nascentes.
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E preceituando-se no artigo citado que os doncis
dos predios para onde as iguas s l o encaminhadas
podergo obrigar o proprietdrio d a nascente a restituir
as aguas ao seu curso anterior, niio se reconhecendo
a &ste o direito de encarninhar as kguas para esses
prkdios, segue-se que, quer sejam naturais quer artificiais as nascenles, desde que as aguas vertentes
dessas nascentes hajam seguido urn determinado
curso duranfk cinco anos, niio 6 imposta aos proprietarios de outros predins inferiores, para onde o proprietirio d a nascente pretenda encaminhar a s aguas,
a servidiio, medlante indemniza@o, que no artigo
446." se estabelece.
Quere dizer, no artigo 449." restringe-se o direito,
que ao proprietirio da nascente e reconhecido pelo
arligo 446." de encaminhar as Qguas para urn determinado predio inferior mediante indemnizagiio. Esta
reslri~Bo s6 se da, porem, quando as aguas tenbam
seguido urn determinado curso durante cinco anos.
S e Bsse curso ainda nso liver cinco anos, parece que
o proprietario do predio onde ha a nascente pode
encamiuhar a s Qguas vertentes para outro predio,
devendo sem d6vida indemniza@o ao proprietario
dBste predio quando se trate de uma nascente cujas
aguas hajam sido exploradas.
Tratando-se de iguas que hajam brotado esponthneamente e que, para serem devidamente aproveitadas, tenharn de ser desviadas do seu curso natural,
just0 6 tambbm- que, sendo essas iguas vertentes
encaminhadas para predios que, pela natureza dos
lugares, nso eram obrigados a recebB-las, seja dada
a devida indemniza~go aos ~proprietirios desses
predios.
0 direito de livre disposi~iiodas dguas das nascentes que no artigo 444." se atribui ao proprietario
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dos prkdios onde elas brotam, podendo desvib-las-do
seu curso natural para as aproveitar nos prdprios
predios onde brotam ou em outros predios, deveri
ter como conseqhencia necessaria 1180 s6 o estabelecimento da servidiio de aquedoto imposta no
a r t i ~ 4 5 6 . Opara o aproveitarnento das aguas, mas
o da servidgo de escoamento das mesmas iguas,
aplicando-se neste caso o mesmo principio que,
para as nascentes artificiais, s e formulou no nrtigo 446." visto que as aguas deixam de seguir c
seu curso natural sendo conduzidas as Bguas vertentes sbbre determinados predios pelo trabalho dc
hometn.
0 caracter d a servidiio imposta no artigo 446."
o poder ver-se na conclusao que deduzinlos do artigo
449." um argument0 a confrarzo sensu, que o principio
formulado no artigo 2 2 8 2 . 9 0 d e invalidar, tornarn
muito duvidosa a doutrina por n6s exposta, sendo
talvez &ste o motivo por que no project0 de lei que o
dr. Ferreira da Silva apresentou B camara dos deputados se exarou a seguinte d1sposi~80:
icArtigo 76." 0 s donos dos predios inferiores
Bquele a que se dirige o aqueduto sfio obrigados a
receber as bguas vertentes ou a dar-lhes passagem,
contanto que sejam indemnizados dos prejuizos que
dai lhes venham a resultar, observando-se o disposto
no rinico do artigo 7 2 . " ~
Neste a r t ~ g oreproduz-se a disposieao exarada no
artigo 4 4 6 . q o c6d1go civil, corn a seguinte redac~iio:
eAo proprietirio, que por industria descobrir no seu
p r e d ~ oalguma nova nascente, e licito encaminhar a s
vertentes sbbre predios alheios, precedendo autorizag20 judicial e indemnizaeiio do prejuizo, se algum
causar*. E no 5 unico declara-se: Na IiquidagIo d a
indemniza~iiosera levado em conta o valor de qualL

,
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quer beneficio que aos predros servienles possa resultar do uso das aguas vertentesa.
Afigura-se nos que as d~sposl~aes
dos artigos 72.'
e 76." do projecto poderiam ser inseridas num s6
artigo, aplicaado-se i s aguas das nasceates que fossem destiadas do seu curso natural o mesmo principio
que i s iguas descobertas artrficialmente. E escusado
sera allerar a redacciio do artigo 446." e adicionarl l ~ eo paragrafo ~inico. Se n5o h i prejuizo, niio pode
haver indemniza~iio,e, se das dguas vertetiles algum
beneficio resultar, nlao podera deixar de ser camputado
para o efeito da indemnrzaciio.

0 cddigo civil limita, no artigo 449.", o direilo de
livre disposicao dos proprietarios das nascentes n%o
lhes permitindo encaminhar as iguas vertentes para
outros predios desde que hajam seguido urn determinado ciirso durante crnco anos. NBOse compreende
bem esta limitaeiio, desde que aos propriethrios dos
predios para onde s8o conduzidas as aguas vertenles
se reeonheca direito a indemnrza~iiopelos prejuizos
que a servidso de eseoamento das aguas pode c a u s g
nesses predios. NIO sofrem estes proprietarios, reconhecido o direito a iodemnizaciio, prejuizo algum e,
estabelecida a linlitaciio a que nos estamos referindo,
OS proprietarios das nascentes ficarao inibtdos de
aprover lar convenientemente as aguas dando-lhes urn
destino diverso do que teem tido, quando para ksse
fim se torne necessario mudar o curso das Aguas
verlentes.
0 prazo que no 5 unico se fixa para que OS vizinhos possam usar do dlreito de obrigar o proprietario
a restituir as @as verlenles ao seu antigo curso
pode ser at6 causa de graves prejuizos para kle,
tendo de destru~rou ficando in6teis obras que haja
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feito papa desviar as aguas e que o vizinho pode ter
visto construir sem a minima oposi~iio,quando o
mesmo vizinho, dentro do prazo referido, queira usar
do seu direilo e o proprietirio da naseente suponha,
em virlude das boas relaeoes que com ble tern, que o
6273 far&. 0 pr6prio consentimenlo verbal podera
considerar-sc ~nsuficrenle para que se estabelega a
servidao de escoamento, sendo esta, como 8, urn
d~reitoimobiliirio, para euja e o n s t i ~ u i ~se
~ o exigc
que o consentimento se manifeste por escrito.
No projecto do dr. Ferreira da S~lva,em que se
deelara (artigo 71.") que as aguas particulares eontinuarao a ser exploradas e aproveitadas nos termos da
lei civil em vigor, com as modifieacaes determinadas
no mesmo projecto, nZo se allera o artigo 449.',
como n5o se alleram tambkm outras dispostc6es que
teem suscitado graves duvidas na nossa jurisprudkncia.
Continuando assim a reconhecer-se nesse projeeto
aos proprietarios dos predros vizinhos, para onde o
proprietario da nascente pretenda encaminhar as
aguas vertentes desviando-as do curso sepuido
duranle OS ultimos cioco anos, o dire110 de o obrigar
a fazer voltar as aguas a Bsse curso, atribuiu-se
tamb6m aos proprietarros dos predios, para onde as
aguas vertentes hajam sido drrigidas durante cinco
anos, o direito, de se oporem a que seja alterado
ksse curso.
Essa disposicBo esta assim formulada :
uArtigo 72." 0 dpno do predro onde as aguas
nascem, que durante cinco anos liver dirigido as ver-.
tentes sbbre pr6dios de outros vizrnhos, n5o poderh,
contra vontade destes, alterar o curso por etas
seguido, salvo o caso de precisar aproveita-las na
tolalidade no predio onde nascemu.
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Esta disposi(;%o representa uma alteraqso profunda
no regime das aguas das fontes e nascentes estabelecido no c6digo civil.
Pelu rnero decurso natural das bguas das fontes e
nascentes os proprietiirios inferiores nenhum direito
adquirem a essas iguas. Esta doutrina, sem dhvida
sadcionada no c6digo civil, era ja a que se admitia
no nosso direito anterior. Declarava-se, porkm, na
resolu~aode 17 de agosto de 1775: her par bem
declarar que o dominio e posse das kguas de qoe se
trata, sendo estas como sso pariiculares, pertencentes
aos donos das quintas onde teem seus nascimentos, o
decurso natural delas pelo ribeiro por onde desaguam
nso pode servir de argument0 juridic0 a favor dos
prhdios inferiores, sem que OS donos dkstes tivessem
urn titulo claro de compra feito aos primeiros, ou de
um a ~ u d eou canal corn rndnufactura constante e
permanente que fizesse presumir o referido litulo :
Cuja deelara@o sou servido fazer com a eqiiidade de
que os donos dos referidos nascentes, depois de se
apropriarern das aguas deles emquanto lhes forem
necessirias para regarem OS seus prkdios, n5o a s
possam depois drvertir em 6dio do suplicante e mais
vizinhos para outro ilveo diverso do ribeiro por onde
alk agora decorriam: E que entre estes se repartam
OS referidos sobejos par dias ou por haras corn um
prudente arbitrio de louvados a contento das p a r t e s . ~
Nao se reconhecia nesta resolu(;zo o direito dos
proprietbrios dos prkdios inferiores as iguas da nascente. 0 proprietirio da nascente n8o podia, porkm,
desde que se aproveitasse das bguas que .]he eram
necessarias, mudar o seo curso costumado, desviando
as iguas dksle curso apenas em 6dro a Bsses proprietarios.
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Seguia-se assim, no nosso dGeito anterior ao
c6digo civil, o mesmo principio que na jurisprudkncia
francesp wlativamente i s aguas duma nascente que,
ahandaiadas ao seu curso natural, forrnavam urn
eurso he ipua, quando OS proprietirios inferiores
tivessem usado das hguas, quando ksle estado de
eousas se mantivesse durante muito tempo e a s
iguas do curso revestissem a natureza de hguas
publicas e correntes.
Esla jurisprtldincia que, segundo dizem Baudr Lacantinerie e M. Chauveau ', foi sempre manti a
apesar das objec~aesde ordem juridica contra ela
formuladas, impunha-se por necess~dades priricas
imperiosas, sendo de facto tlifil:il e impossivel ate
permitir a quem no seu prkdio possui uma fonte,
origern dum curso de igua, suprimir ksse curso, corn
o qual estao relacionados importantissirnos interesse~
agricolas e industriais.
Em harmonia c o n essa jurisprudkncia, o legislador
francBs de 1898 sancionou a seguinte disposic$o,
que e o actuai artlgo 6 4 3 . q o ce6digo civil: aSi dBs
la sortie du fonds oh elles surgissent les eaux de
sources forment un cours d'eau offrant le caractere
d'eaux publiques et eouranles, le propribtaire ne peut
les detourner de leur cours nature1 au prbjudice des
usapers inferieursr.
Na legisla~fo francesa limitam-se OS direitos do
proprietario da nascente quando esta forme, desde
que sai do pr6dio.onde brota, urn eurso qu,e tenha OS
requisitos d e Qgua p6blica e corrente. E sd neste
caso que Cle n80 pode desviar a nascente do seu
curso natural.
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Pelo nosso c6digo civil nem esta limita~iioexiste.
A nascente, nas condi~fies referidas, s6 se torna
eorrente quando sai dos limiles do prQdioonde brola,
e s6 quando assim se considera se aplicam &S iguas
remanescentes as disposigaes relativas i s correntes
n3o navegaveis nem flutuheis.
No direiro anterior ao e6digo civil o praprietario
da nascente podia, tendo nisso proveito, desriar a s
iguas do curso por elas sepuido. Nso se admitia,
porkm, que, em 6dio aos propriet6rios inferiores, as
desviasse dbsse curso. A limitag'io que, na citada
resolu~iio de 1775, se faz. basea-se na doutrina que
condenava a emulac8o. fi assim que nela se diz
~ n ' i oa s possam depois dirertir em 6dto do suplicanten,
e que Lob50 escreveu: aComo por6m na sociedade
civil somos obrigados, quanto em ncis esti, promover
sem prejuizo OS interesses do prdximo, e o bem
comum, Boehmer, ad Pandect. Exerc. 28. C. 1. 8 4,
o dono do predio superior deve demitir para o inferior a s iguas supkrflnas, que Ihe n50 sejam necessirias, c6digo civil dos Franceses art. 637. E assim o
remos julgada em Peg. torno 7. C. 227. sub n. 6.. '.
0 nosso c6digo civil, formolando (artigo 13.') o
principio: ttquem, n a conformidade com a lei, exerce
o pr6prio direito n8o responde pelos prejuizos que
possam resultar dksse mesmo exercicion, ngo admitiu
a doutrina da resolu~aode 1775, podendo o proprietirio da nascente, embora nisso nenbum interesse
tenha, desvii-la do cl~rsopor ela seguido, em prejuizo dos propriettjrios dos predios inferiores. 0 unieo
limite que, em. principio, o c6d1go civil reconhece ao
exercicio dos direitos Q a less0 dum direito albeio,
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nHo podendo ser tomada em considera~Po a mera
privagHo de utilidades determinada por bsse exercicip.
E assim que o proprietfirio da nascente, n80 tendo
nisso o minimo interesse que possa considerar-se
legitimo, pode mudar o cnrso que as aguas vertentes
tenham stguido, embora dessas Qguas se tenham
utilizado OS proprietirios dos pr6dios ~nferiorese seja
qual for o tempo durante o qual delas se tenharn
aproveilado. Respeitaram-se todavia OS direi tos
adqoiridos ao lerrrpo em que o c6dipo civil foi publicado e j6 vimos em que condi~aesse adquiriam e
foram respei tados esses dire] tos.
Parecendo-nos conveniente que se modibcassem as
disposieaes do c6digo eivil relativas a adquiSigao a e
direitos sobre .as aguas das fontes e nascentes e designadamente em materia de prescrie%o; achando
justo que, quando n%o se estabele~auma disposiei?io
retatira ao exercicio dos direitos em que se sancione
o principio do abuso do direito, se estabeleeam normas relativas a Qguas em que se reconhega o direito
de aproveitarem as supQrfluas todas as pessoas que
nisso tenham interesse desde que sejam devidamente
indemnizados os proprietarios : ngo concordamos em
que seja iimilado o drreito de livre disposieso quanto
&s iguas das fontes e nascentes pelo rnero decurso
natural dessas iguas.
Se 6 certo qrle os proprietirios dos prkdios inferiores podern sofrer prejuizo corn o desvio das Qguas
vertentes, tambem o sofreri o proprietario do predio
onde ha a nascente, dexde que n%o possa utilizar as
Qguas fora do pr6dio onde a nascente brota. E, entre
o prejuizo rlos proprietirios dos predios inferiores e o
dtr propr~etirioda nascente. de juslica 6 que seja 6ste
o clue tenha preferhncia.
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80. Direito de explorn~hodas cigeras subterrdlaeas
em terrenos prticulares. Na eubsecqtio em que trata
das fontes e nascentes ocupa-se o c6digo civil da
explorag50 das aguas subterrineas tanto em terrenos
particulares como em terrenos piblieos, municipais
ou paroquiais.
0 direito de exploraeiio das Bguas subterrineas
esta drrectamente relacionado com o regime das fontes e nascentes, podendo ser mais ou menos limitado
aquele direito por este regime. E estas limita~ties
podem dar-se nae s6 em relaggo A exploragno das
aguas subterrhneas existentes no prdprio pr6dio em
qne ha a nascente ou fonte, mas tambkrn em rela~iio
i s iguas subterraneas exiskentes em outros prkdios.
As limitaqaes a explora~tiode dguas subterraneas
em proveito das fontes ou nascentes representam
direitos que aos proprielirios destas s8o atribuidos.
A materia relaliva As fontes e nascentes deve ser,
pois, completada com as normas que regulam a
explora~50 das aguas subterraneas, sendo esta a
razao por que alteramos a ordem por que fizemos
a enumeracso das aguas particulares.

0 principio relatho B explora@io de iguas subterraneas em terrenos particulares esla assim formulad0 :
((Artigo 4 5 0 . 9 llieito a qualquer proeurar iguas
((no seu pr6dio por meio de po~os,minas ou quaisaquer excavae8es, eontanto que n8o prejudique direicctos que terceiro haja adquirido, por justo tilulo,
ccsdbre Qguas desse pr8dio.s
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Sendo as iguas subterraneas partes componentes
Jo pr8dio onde correm ou se acham estancadas, a
exploragao dessas Bguas representar4 o exercicio do
direito de transforrnaeio do mesmo pr6dio pelas
modificagaes ou alteragaes que para essa exploragao
nele se teem de efeituar. E o c6digo civil assim o
eonsiderou, inserindo no capitulo em que trata das
restrieties irnpostas a propriedade em defesa da propriedade alheia uma seceio relativa a exeavacaes, que
contern as seguintes disposiqaes :
((Artigo 2321." 0 proprietario pode abrir no sett
prbdio minas, ou pogos, e fazer as excavac5es que
bem Ihe parecerem, salvas as seguintes disposiqaes.
ccArtigo 2322.' Nenhum proprietirio pode estender a s suas minas e excavagaes albm da 1inha.perpendieular divishria, sem consentimento do seu vizinho.
((Artigo 2323." No seu pr6prio pr6dio ninguhm
poderi abrir pogos, fossos, valas, ou canos de despejo
junto de muro, quer eomum, quer alheio, sem guardar
a distdncia, ou fazer as obras necessdrias para que
dbsse faeto nHo resulte prejuizo ao dito muro.
ulj i.' Observar-se blo, nesta parte, os regulamentos municipais, ou administrativos.
K § 2.' Logo, porbm, que o vizinho venha a padeeer dano corn as obras mencionadas, sera indernnizado
pelo autor delas, salvo se tiver ac6rdo expresso em
eontririo. >I
Estas disposi~5eseompletam o principio forn~ulado
no artigo 450.", determinando-se por elas at6 onde e
em que eondi~aes6 licito a qualquer explorar Aguas
no seu prhdio.
As 6guas subterrineas consideram-se eompreendidas no direito de propriedade do prhdio, que abrange
o solo em todb a sna profundidade (artigo 2288.3 e
s e estende at8 i sua linha divisdria (artigo 2322.0)).
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Dentro dhstes lirnites pode, em prinApio, o proprietirio explorar essas aguas, embora por essa explora@o
va cortar as veias que alimentam a s fontes ou nascentes existentes em pr6dios vizinhos. As aguas
subterrAneas, do mesmo mod0 que as Bguas superfieiais, perteneem ao proprietbrio do pr6dio emquanto
neste correm.
0 principio sancionado no nosso c6digo civil era
j6 admitido no direito romano, em que, quanto i s
fontes, os direitos dos propriethrios eram assim de6nidos por Javoleno e Ulpiano: a S4 in meo aqua
erurnpat, quce ex tuo fundo venas habeat: sc eus venas
inelderis, et ob id desierit ad me aqua peraenire. tu non
videris ui feasse, si nulla servitus mihi eo nomane debita
fuerits l , c(In domo meo puteum aperzo, quo aperto
veszce putei tui prceca's~sunt :an tmear ? Aet Tre'batius,
non teneri me darnni infecti; neque enim ezistimari,
operis mei vilio damnum tibz dart in ea re, in qua jure
m0 usus srsmn 2.
Foram estas normas que informaram o nosso
direito anterior ao c6digo civil, das quais Lob20 nos
diz que os jurisconsultos tiraram a seguinte eonclus'Eo:
a A qualquer i! lieito no seu pr6dio rtistieo ou urbano
procurar Qguas at6 o eentro dele, abrir ai popos,
valas ou minas, ainda que com isto corte as veias das
hguas, que saiam no prBdio vizinho, ou iam utilizar
outro qualquer pr6dio; uma vez que isto se f a ~ apelo
prhprio interesse, sem doto ou Qnimo de prejudiear o
vizinhon 5.

0 direito romano n^ao foi seguido por todos OS
legisladores. E' assim que n a Lombardia, aten-

dendo-se a que, pela permeabilidade do terreno, urn
aqueduto podia subtrair a 6gi.ta.de outro, e a que,
pela abertura duma mina, se podia fazer secar uma
nascente cortando-lhe as veias, se fixou, embora de
modo diverso eonforme as provincias, a distancia a
que, em relap80 i s eorrentes, aquedutos e fontes
preexistentes, podiam fazer-se excavacaes ou abrir
minas.
No artigo 55." da lei itiliea de 20 de abril de 1804
modificou-se o direito lombardo, proibindo-se apenas
abrir novas fontes e ampliar as existentes na pro'xi~
midade de rios e canais dentro de distancias ern que,
segundo parecer de peritos, OS pudessem prejudicar,
ou as suas reparapes, sendo assim facultada a explora@o de hguas por meio de minas na proximidade de
fontes preexistentes, embora por essa explora@o se
cortassem a s veias subterrineas que as alimentavam.
Quando foi elaborado o cddigo civil da Sardenha e
o italiano, discutiu-se se convinha estabelecer uma
distincia fixa para as exeava~$es junto de aquedutos
preexistentes, sendo inserido neste e6digo o artigo
578." assim redigido :
ccQuegti che vuole aprire sorgenti, stabilire capi od
aste di fonte, canali od acquedotti, oppure seavarne,
profondarne o diminuirne il pendio, o variarne la
forma, deve oltre le distanze sovra stabilite (distaneia
igual h profundidade, salvo se os regulamentos administrativos a exigirem maior) osservare quelle maggiori
distanze ed eseguire quelle opere cbe siano necessarie
per non nuoeere agll altrui fondi, sorgenti, capi od
aste di fonte, canali ed aquedotti preexistenti e destinati all'irripazione dei beni od a1 giro di edifizi.
ccsorgendo contestazioni fra i due proprietari,
I'autoritb giudiziaria deve conciliare nel mod0 il pi6
equo i reguardi dovuti ai diritti de proprieti, ai
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maggiori vantaggi ehe possono derivare all'agricoltura
od all'industria dall'uso a cui I'acqua B destinata o
vuolsi dest~nare,assegoando, ove sia d'uopo, all'uno
od atl'aftro dei proprietari quelle indemniti che loro
possono essere dovutes.
Tem havido dlividas na jurisprudbncia italiana sbbre
o alcanee desta disposiego, sustentando-se, por urn
lado, que nela se limita o direito do propriethrio que
pretende explorar Qguas, n8o s6 em proveito de quaisquer canais ou aquedutos cujas Qguas possam, pela
permeabilidade do terreno, passar para canais, valas
ou quaisquer excava~6esque se abram noutros prBdios
vizinhos, mas que tambbm B limitado 6sse direito em
proveito de nascentes que possam sofrer dano pelo
eorte das veias que as alimentam; e afirmando-se,
por outro lado, que ngo existe esta limitae30, mas s6
a primeira '.
Seja qual for o aleance da disposigBo referida, n5o
pode haver dlividas sbbre as raz6es que a determinaram, sendo sugestivo o que a 6ste respeito se diz
no relat6rio da comissgo do Senado:
aErl!ctivamente n8o pode contestar-se que aquele
que tem a propriedade do solo seja tambBm proprietario de tudo o qne esta acima e abaixo da superficie,
e que Ihe pertengam porlanto as Qguas que ai deeorrem, as quais ble pode a todo o tempo explorar e
delas usar e dispor como Ihe convier. Por outro lado,
Q do maior interesse para a agrieukura e para a
ind6stria que o proprietbrio qoe tern no sea pr6dio
urn curso de Bgna e o utiliza para tornar mals fBrtil
e mais produtivo o pr6prio predio ou para o estabelecimento de qualquer indhtria, n8o seja atormentado

no seu gbzo pelo receio de que, depois de haver feito
Eantas obras e despesas, por vezes importantissimas,
para descobrir a bgua ou para fazer planta~tiesou
adaptae6es no predio ou construir edificios ou fabrieas,
outro proprietario, fazendo tamb6m excavaeties ou
outras obras no pr6prio prkdro, situado sueeriorrnente
ou em outra situa~iiovantajosa, consiga, embora tais
obras sejam feitas a distancia legal, priva-10 em todo
ou em parte da mesma hgua, lnterceptando o seu
curso, para a utilizar no seu prBdio ou Ihe dar outro
destinou '.
N ~ ohh na nossa legislag20 nenhnrna disposi@o
eorrespondente B do cddigo civil italiano; was merece, em nosso entender, ser devidamente ponderado
kste assunto quando se faga qualquer reforma sbbre
iguas. S e e eerto que as Bguas que correm subterrineamente num prbdio niio podem deixar de se
eonsiderar como parbes componentes dksse prkdio,
nso o B menos que o direito de explora@o dessas
Qguas pode ser limitado sempre que a j u s t i ~ aou a
equidade o reclamern.
No artigo 451.' estabeleceu-se urna limita~aoem
proveito de Qguas de fonte ou de qualquer reservatdrio, destinados a us0 publico. Outras limitag6es podem
estabelecer-se em proveito d a agricultura ou da ind6stria, tendo-se em eonsidera(;iio os prejuizos que da
exploraelao das bguas subterrlneas podem resultar.
Em face da nossa leg~sla(;goactual, o direito qoe
ao proprietirio se atribui de explorar por qualquer
forma iguas no seu predio 1120 6 de mod0 algurn
limitado por quaisquer nascentes, fontes ou aquedutos
]a exivtentes e que eom essa explorag80 possam ser

Veja-se Bste assunto largamente desenvalvido em Gianzana, Twrica

delle acqueprivute, no Digesdo itatiatao, volume l.', parte 1.; pigina 629
e seguinteal.
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prejudicados, salvas as fontes e reservatdrios de uso
p6blic0, a que ja nos referimos.
A distancia que no artigo 2383." se fixa para a
abertura de popos, fossos ou valas nBo tern por fim
evitar OS prejuizos que desses popos, fossos ou valas
resultem para as fontes ou nascentes ern predios
vizinhos, mas o que possa ser causado em qualquer
muro comum ou alheio.
Por estes prejuizos serh responsive1 quern abrir
esses popos, fossos ou valas, embora benha observado
OS regulamentos municipais ou administrativos, como
resulta do disposto no 2 . V o artigo 2323." E este
principio ,1120pode deixar de considerar-se aplicavel a
quaisquer danos que nos prbdios viziahos sejam causados, dedde que esses danos representem n2o a mera
privacao de utilidades de que os proprietarios desses
prbdlos estavam gozando, mas uma lesao dos seus
dlr~itoscdmo proprietarios.
E assim que se pelos popos,.fossos ou valas se tiver
em vista n2o a explora~Pode aguas no pr6prio prBdio
mas a derivapgo das que formam ja nascentes ou
cursos em predios aiheios, devera considerar-se responshvel pelos prejuizos causados quern abrir ksses
popos, fossos ou valas.
0 proprietasio tern o direito de explorar iguas no
seu predio; pode fazer essa explorapiio at4 B linha
perpendicular que divide o seu pr6dio. N%o pode,
porBm, apropriar-S$ de aguas superGciais que pertenearn aos predios vizinhos.
Dada, p o r h , a faculdade de fazer excava@es ate
h iinha perpendicular divisdria, podera dizer-se que o
proprietario usa do seu direito, sendo o vizinho que
terh de se defender fazendo as obras necessarias para
que as suas aguas n%o se escoem para essas excava@es.
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Conveniente seria, pois, que no nosso direito se
estabelecessem normas que tivessem por fim evitar
que junto das nascentes, canais ou aquedutos se
fizessem obras que, pela inGltra@o das aguas, os possam prejudicar, obripando os proprietarios dessas
nascentes a despesas por vezes importantes para
evitar esses prejuizos.

81. A quem perterace o direito de explora~aode tiguas
subkrrcineas em predios particulares. No artigo 450.O
declara-se que B licito a qualquer procurar Sguas no
seu prddio, e no artigo 2322."receilua-se que nenhum
proprietario pode estender as suas minas e excavafles
alkm da linha perpendicular divishria, sem consenlimento do seu vizinho.
A explorapao de Qguas B urn facto material por
que se exerce urn dos poderes que o direito de propriedade ahrange. $sse pader s6 perteuce, em priueipio, ao proprietario do prkdio, sendo, como e, urn
poder que se compreende no direilo de transforma~ao
e pertencendo este direito ao dono da cousa, como no
5 h,nico do artigo 2315.' se deciara.
E assim que no artigo 2213." se determina que o
usufrutubrio ngo pode abrir de ndvo minas ou pedreiras, declarando-se todavia no
6nico do mesmo
artigo que a disposipio nele exarada n3o abrange a s
obras de pesquisa d s iguas e de adubos minerais,
para serem aplicados ao melhoramento dos respectivos prBdios, bem como as pedreiras para repara~aes
de obras, a que o usufrutuirio seja obrigado, ou que
se tornem necessirias.
Compreende-se bem esta limitaoao ao disposto no
artigo 2213." desde que se atenda a que a explora$50 de @as representa neste caso urn meio necessb
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rio para a conveniente f r u i ~ i do
o predio, que em nonle
pr6prio pertence ao usufrutuario e a que o proprietario, longe de ser prejudicado, lucrara com essa
explora~iio.
0 enfiteuta tem o direito de fruir o pr8dio e dispor
dBle comq se fora dono, salvas as restri~besexpressas
na lei. E o que determina o artigo 1673.", e, em
harmonia com o que nele se dispae, pertence ao enfiteuta o direito que no artigo 4 5 0 . h e atribui ao
proprietario do predio.
0 s comproprittarios que teem, conjuntamente considerados, OS mesmos direitos que o proprietirio
singular e que, considerados ind~vidualrnente, n56
podem dispor especificadamente de
7.9, s6 podern
parte
da cousa comum (artigos 2176." e 21Iualquer
explorar aguas subterrsneas medianbe previo acbrdo
de todos eles ou havendo assim sido resolvido por
maioria. E expresso a kste respeito o artigo 1270.O
n.""."
e'5.", em que se declara que nenhum dos
s6cios pode, sem consenrimento dos outros, fazer
altera~oesnos imoveis da sociedade, ainda que tais
altera~&s Ihe parecam hteis, e que, se houver divergBncia, sera0 OS negbcios resolvidos por maioria, seja
qual for a despropor~iiodas suas entradas, sendo
esta dispos~~iioaplicavel aos comproprietirios por
f b r ~ ado drsposto no artigo 2179."

0 propriedrio pode explorar aguas no seu predio e conventir que outrem f a ~ aessa exploracao.
E' assrm que no artigo 2322." se preceitua que
nenhum proprietario pode estender as suas minas e
excava~Bes alkm da l ~ n h a prependicuiar divisb~ia,
sem consen~imentodo seu vrzinho.
Nao se declara neste artigo como deve ser prestado o consentimento para a abertura de minas ou

para qnaisquer excavaeBes que tenham por fim n
pesquisa de Lguas subterraneas. E indubitavel,
porkm, que, para a adquisi~sodo direito i s aguas,
do rnesmo mod0 que para a constituieiio da servidiio
de presa ou de aqueduto, se torna necessbrio que
bsse consentimento seja dad0 por document0 aut6ntico, exarado na nota ou fora da nota, conforme o
valor das aguas ou das servid6es.
Leva-nos a esta conclus20 o carhter imobilikio
dbstes direitos, tornando-se necessario tal documeulo
para que se di: a sua alienacIo e o seu registo na
respectiva conservatbria para que a alienaeiio produza efeitos em rela~fioa terceiros.
A verdade, porkm, e que no artigo 2322." n8o se
exige que o consentlmento seja manifestado por escrito,
donde se depreende que Bsse consendmento produz
efeitos juridrcos seja qual for a forma por que se preste.
E' asslm que n8o hesitamos na afirma~sode que o
consentimento verbal, ou por factos donde necessariamenle se dedoza, para a explora~50de aguas em
predio alheio, tornara licita esta explora@o, 1150 se
copstituindo em responsabilidade para com o proprietario quem a f a ~ acomo se se tratasse da IesSo dum
direito. Quem assim explora aguas em predio alheio
apenas poderi ficir adstrito a repor as cousas no estado
an~eriora explora~iioe a indemnizar o proprietario dos
prejuizos causados, devendo atender-se para bste
eleito aos-termos em que foi prestado o consenllmento.
Esta doulrina n5o B uma mera aplrca~Io do
principio -volunts non fit injwraa; deduz-se da disposieBo consignada no artigo 2 3 2 2 . q e s d e que,
dad0 o consentimento, 6 permitrda a abertura de
minas em pr8dio alheio, quem com Bsse consentimento abra uma mina niio ficari, so por Bsse facto,
constituido em responsabilidade civil.
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~ s t econsentimento obrigarb at6 o proprietario do
predio a efeituar a transmiss'io do direito 5s iguas
exploradas, desde que das circunstSncias em que f&
dad0 bsse consentimento se veja que tal foi a inten@o das partes. Para que se const~tuaessa o b r i g a C ~ ~
nZo se torna necessario o consentimento por escrito,
como se n5o torna necessario no contrato prornessa de
constitui~iioe transmiss20 de direitos imobiliarios.
Esta doutrina 6 uma simples aplicaelo dos principios relativos ao direito das obriga~ijes,em que se deve
ter em vista a inten@o das partes para se determinarem as conseqhenc~asque res.ultam da manifesta~~o
da vontade. Ora e 6bvio que, dada autorizac"a para
a abertora de uma mina em predio alheio e sendo
em proveito de quern realiza essa abertura que .se
faz a explora~lodas iguas, h i por parte dbste a
inten~gode adquirir o direito i s aguas, como 6bvio B
tambkm que o consentirnento B dad0 para que essa
inteneiio se efective.
Seria iniquo e revoltante que, exploradas as Bguas,
detas se pretendesse aproveitar quem consentisse na
sua explora~loB custa e para proveito de outrem.
E, se B certo que o proprietario do predio em que se
faz a explora~aonao e obrigado a efeituar a transmiss20 do d~reito a agua, para 'o que se tornara
necessario que preste o seu consentimento em documento au tkntico e portanto a prestaci%o dum facto a
que 6le nio pode ser coagido, nlo o B rnenos que, se
nlo transferir o direito a Bgua, ficara adstrito B
indemniza~iiode perdas e danos por n2o cumprir a
obrigaeao em que se constituiu para com quem exploroa as Bguas.
Seguindo, em relaelo ks aguas subterrbneas, urn
principio diverso do que sancionou ern relac50 as

minas, exceptuando o que respeita as aguas minero-medicinais, o nosso legislador nlo teve na devida
considera~iioos interesses da agricdtura e da industria e ainda o facto de s6 poder fazer-se em alguns
predios a explora~aodas aguas subterrgneas numa
profundidade tal, qne, por um lado, nenhum prejuizo
dessa explorag5o pode resultar para o proprietario
dhsse predio, e que, por outro lado, essa exploraqlio
S$ pode ser filha proveitosamente pelos proprietarios
de predios situados inferiormente.
Impondo-se a modifica~80 do principio formulado
no artigo 2 i 8 8 . q e forma que OS direikos do proprietario acima e abaixo da superficie do seu predio sejam
limitados pelos interesses que dele pode auferir,
deverh ainda ter-se em considera~30,dentro destes
limites, que o interbsse social pode reclamar que ble
seja expropriado de utilidades que o predio pode
produzir, sernpre que n b possa ou niio queira realizar
OS trabalhos que para Bsse fim sao necessaries.
E o interbsse social conciliar-se h6 com OS interesses individuais, que 'o direito deve parantir, reconhecendo-se ao proprietar~o do pr6dio direito a
indemnizaeso.

82. Limidac6es ao direito de sxploraca'o das ciguas
subterrcineas ern prddios partacdares. 0 direito de
explora~lo de aguas em predios particulares tern
limitapbes, e uma delas vem formulada no pr6prio
artigo 450.", em que se atribui aos proprietarios dos
predios bsse direito, nas palavras ((contanto que 1150
prejudiquf! direitos, que terceiro haja adquirido, por
justo titulo, sbbre aguas dbse predion.
Tern havido duvidas na nossa jurisprudencia sbbre
a exegese e aplicqao dbste preceito. Essas d6vidas
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recaem sdbre a significa~50das palavras justo tilulo e
sdbre a limita~soao direito de explora~aode aguas
resultante do direito a nascentes em predio alheio.
Quanto as palavras justo titulo, tem-se sustentado,
por um lado, que abrange todos os meios legitimos
de adquisi~To,incluindo a prescri~ao,e, por outro
lado, que se refere s6 aos meios por que podeadquirir-se direito Bs iguas de fontes e nascentes e que
sao, pela referbncia que no 5 ljnico do artigo 444."
se faz aos artigos 4 3 8 . 9 439.", a escritura ou auto
puhlico, sendo excluida a prescri~80.
Emitiu a primeira opiniso o dr. Dias Ferreira ',
sendo a doutrina por ele exposta seguida num ac6rd%o da Rela~iiodo Pdrto de 7 de janeiro de 4908 '.
A Reoista de legisla~iio e de jurisprudincia ernitiu
parecer, em resposta a uma consulta 3, no mesmo
sentido, mas modificou-o posteriormente 4, sustentando a mesma doutrina que o dr. ASSISTeixelra 5.
.As palavras justo litulo, diz Dlas Ferreira, empregadas no artigo, referem-se a todo e qualquer titulo
legitrmo, tanto nos termos d i lei anterior, como nos
terrnos da lei nova, segundo a adquisi~50do direito
haja tido lugar antes ou depois da promulga~%odo
c6digo civil, e n5o simplesmente aos titulos especificados nos artigos 438." e 439." que respeitam apenas
as correntes de aguas nao navegivers nem flutuaveis,
em que n^ao h6 proprledade exclusiva, bem como a
quaisquer outras iguas a que o legislador f a ~ areferencia expressa, como as dos artigos 444." e 453.n

2
3

4
5

(%&go & D ~ Z amtado, tomo l.", 2.' ediqZo, &na 319.
Na Gazeta a!! Rely& de Lisboa, volume 22.', pigina 698.
Volume 2.", n." 91, pagina 671.
Volume 49.4 n." 2041.", k i n a 311.
D m eow&m, pigina 304, nota 2.
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Na primeira tenc%o do citado ac6rd8o da Relac20
do Pdrto, notando-se que no artigo 450." n2o se faz
referbncia ~ b disposi~6es
s
especialissimas dos artigos 438." e 4 3 9 . ' ~acrescenta-se
~
:
~Suposto nao descubra razso plausivel para a
diferen~adas disposi~ijescontidas nos artigos 444."
e 450.Odo c6dig0, a verdade indiscutivel e irrefrag p e l e que tal diferen~aeniite, e se nota a simples
Jeltura dos d o ~ sartigos. E, por isso, sempre que se
tratar de aguas. que cada um queira explorar no seu
prhdio, e certo que o dono dbste s6 tem de considerar
e atender quaisquer direitos que terceiro haja adquirido Dor iusto titulo sdbre aguas dele, sem a menor
considera@o pelo que disibem os artigos 438."
e 439.").
Concordamos em que a disposi~50exarada no
5 linico do artigo 444.", pela qual as aguas das
fontes e nascentes s i o imprescritiveis, 6 especial.
Ja nos base6mos ate neste caracter para considerar
inaplicivel as aguas particulares que se n3o considerem partes componentes dos predros em que brotam
o disposto no citado 5 unico, limitando-o assim as
fontes e nascentes de que se trata no artigo 444." e
nBo cornpreendendo portanto quaisquer direitos sbbre
fontes ou nascentes em predio alheio.
Notamos tambBm que a autoriza@o para a explora@o de Bguas subterrsneas pode ser dada por
consentimenro verbal, mas que dessa autoriza~ao
n8o resulta o direito a agua que se expiora nem as
respectivas servidaes de presa ou de aqueduto.
Em relac50 a estas servidaes nao ha, quanto B. sua
adqulsi$io e perda, disposi~aes espeaais, estando
conseqhntemente subordinadas aos principios gerais
e podendo constituir-se ou extinguir-se pela prescri@o desde,que sejatn continuas e aparentes. E, anteL

.
I
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riormente ao decreto n.' 4:170, de 26 de abril
de 1918, B para n6s indubitivel que podia estabelecer-se s6bre um prCdio em proveito de outro prkdio a
servidao negativa de n3o explora~iiodas aguas disse
pri4dio por titulo particular, se o ,valor dessa sewidgo
niio fosse superior a 50800. E 6bvio que se n i o
trata neste easo de fontes ou nascentes, mas da
explora@o de iguas subterrheas, limitando-se por
essa servidiio os direitos do proprietario do prkdio,
mas n50 se adquirindo direito algum Bs aguas do
mesmo prbdio.
Esta hip6tese n8o esta, pois, compreendida pr6priamente no ltrtigo 450.", visto que bste artigo
apenas ressalva quaisqner direitos que terceiro haja
adquirido s6bre aguas do prkdio, vendo-se assim gue
as limitagijes ao direito de explora@o de Bguas'subterrineas pode resultar de uma servid50 constituida
s6bre urn prBdio, independentemenle de qualquer
direito adquirido sbbre Bguas do mesmo prkdio.
Quando se aplique o artigo 450." aos direitos ja
adquiridos ao tempo em que o c6digo civil foi publicado e se trate de Bguas j6 exploradas a Bsse tempo
ou que houvessem brotado espontaneamente, hsses
direitos ser8o apenas os que se legitimem corn
qualquer dos titulos a qne se refere o artigo 438.'
Essas hguas d o fontes on nascentes, e, para que
haja direito s6bre elas e dBsse direito resultem limita@es B faculdade que o proprietirio tern de explorar
as Qguas subterrineas, e evidente que se torna
necesedrio que Bsse direito subsista.
Lobso nao considerava, porkm, apenas limitado a
direito de explora~Bodas aguas subterraneas pela
concess5o destas Qguas ou por se haver adquirido o
direito a aguas exploradas pela prescrigiio.
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Independentemente da 1imita~Boresultante de fontes piblicas, de que adiante trataremos, Lobgo afirmava, de mod0 geral, que a liberdade natural de
explorar as Bguas subterrdneas era restringida
aquando algurna servidao obsta a que qualquer
possa tirar Bgua no seu prkdio, on fazer ai alguma
obra, de que resulte faltarem ou diminuirem a s Bguas
ern prhdio a1heio.n
E, desenvolvendo o principio assim formulado,
dizia: ((Esta servidiio pode conslituir-se em palavras
claras e expressas, ou indirectamente: Pelo primeiro
modo quando aquele que tem urna fonte vizinha de
um prkdio alheio, receando que o dono dBste Ihe corte
ai as Bguas convenciona com hie de o nao fazeir: on
quando um terceiro que pretende tirar algumas aguas
convenciona corn outro de Bste as niio tirar no seu
prhdio : Porque semelhantes pactos e condi~aess8o
validos, e por hles se constitui uma servidiio negativa. . . a
aPelo segundo modo, isto B, indirectamente,
adquire-se esta servidiio, quando o dono de am
prbdio concedeu a outro licenea de tirar ai Bguas, e
de as conduzir para o seu; porque com semelhante
concessfio ficou privado de tirar jamais aguas no
pr6prio fundo em prejuizo do outro, a quem conced e ~ ]aquela licen~a,a menos que a s bguas n8o sejam
suficientes para todos, porque enBo J B cessa o prejuizo, e fica a servid8o sem dan0.x
nEsta servidso finalmente se pode adquirir, como
a s mais, tambBm por prescrieIo; como, por exempio,
se no prBdio de Semprhnio estS urns mina ou presa,
que lanea ou estanca Qguas, de que se serve Paulo
de tempo antigo; n5o pode Sempr6nio no mesmo seu
predio em algum lad0 ou por cima hzer outra mina,
ou vala, pela qual faga secar a de que Paulo tinha a
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posse e servidiio, porque a posse e o pacto se equiparam; pela prescri~iiose adquire geralmente boda a
possen '.
Em relaciio & prescrirao, B indubitavel que esta s6
pode considerar-se titulo legitimo da adquisi~gode
Bguas sbbre fontes e nascentes em predio alheio desde
que tenha OS requisitos enunciados no 5 6nieo do
artigo 438." As concessaes de aguas em prbdio alheio
forarn ressalvadas neste artigo e. seja qual for o mod0
por que essa concessZo haja sido feita, desde que se
considerasse vaiida em face do direito anterior ao
cddigo civil, nBo pode deixar de considerar-se subsistente em face do mesmo c6digo. As servidbes
negativas pelas quais o proprietario do predio esta
inibido de expiorar aguas subterrheas nso podem
deixar d e produzir tambem o seu efeito, desde que
tenbam sido constituidas em harmonia com a legislac50 anterior ao c6digo.
Quanto aos direitos adquiridos ao tempo em que o
c6digo civil foi publicado niio pode, pois, deixar de
determinar-se o sentido das palavras justo titulo pelo
disposto no tj linico do artigo 444." Nao se faz no
artigo 450." referencia ao artigo 438." mas, desde
que se Irate de uma limita@o ao direito de expIora@o
de Qguas resultante de fontes ou nascentes em predio
alheio, o direito a essas fontes ou nascentes s6 pode
conslderar-se subsistente e conseqhentemente a iimita@o deie r3suitante quando seja legitimado por algum
dos titulos espec~ficadosneste artigo, que esta redigido
de modo tiio amplo que nele se eompreendem sem
dzivida todos OS modos por que no dire~toanterior se
podiam adquirir aguas subterrheas.

Quanto aos direitos adquiridos posteriormente B
publica@o do cddigo civil, afigura-se nos que, para
determinar rigorosamente o alcance do artigo 450.O,
se torna necesshrio, em harmonia corn a dontrina
anleriormente exposta, distinguir entre o direito de
explora~Bode ignas subterrbneas e o direito adquirido a Qguas ja exploradas. E, em nosso parecer, a
Bste direito que se refere o artigo 450.", sem de
modo algum excluir a limitaqBo directs do direito de
explora~Bo das aguas subterrineas, ja mediante a
constitui~aode uma servid50 negativa em proveito
de outro prkdio, jb mediante a cess80, em termos
mais pu menos amplos, do direito de explorae50.
Em qualquer dkstes casos haver5 um direito adquirido. No primeiro, a servidiio; no segundo, B explora@o das aguas. Esta qualquer dksses direitos compreendido no direito de propriedade, mas nenhum
deles rec.ai sbbre determinadas aguas que sejam de
per si objecto do direito de propriedade,
Pode objectar-se que, neste 6ltimo caso, h i a
aliena@o das Bguas subterrrtneas. A existbncia
destas aguas B sempre mais ou menos hipotetica, 030
podendo as partes ter em vista, ao efeituarem o contrato, determinadas veias ou dep6sitos de Bgua. E o
objecto do contrato pode deixar de ser a transferencia
do drreito as aguas, ficando apenas o adquirente com
o direito de realizar todos OS trabalhos que se tornem
neeessarios para a sua explora@o e de adquirir as
Sguas exploradas.
E' assim que pode ser autorizada pelo proprietirio
esta explora~50,eonvencionando-se que Ble transferira
a propriedade das Qguas que se descubrirem mediante
determinado preCo conforme o volume dessas 6guas e
as despesas que tenham sido feitas com a sua exploraqiio.
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~ s t econtrato n'i0 ter6 eficbcia real mas obrigat6ria.
0 contririo se d a r i se forem alienadas as aguas
subterraneas de um pr6dio. Neste caso n%ose faculla
apenas a exploraqiio ; transmite-se o direito &S Bguas
que se explorarem, e esta transmiss50 s6 poderi ser
feita por document0 autkntico na nota ou fora da
nota, desde que foi publicado o decreto n . q I 7 0 , de
26 de abril de 1918.
Anteriormente a kste decreto, discutiu-se se seria
necessaria a escritura ou auto p6blic0, considerando
uns aplicbvel e outros n5o a esta hipdtese o 5 unico
do artigo 444." Por urn lado, argumentava-se tom o
caracter especial desta disposiqiio que, referindo-se
i s fontes e e nascentes, n I o compreende as ipuas
subterraneas. Por outro lad0 afirmava-se que, tratando o cddigo civil destas 6guas na mesma su bsecqiio
em que trata das fontes e nascentes, subordinou
aquelas iguas ao mesmo regime juridic0 que para
estas estabeleceu.
Sendo para n6s indubitavel que a limita~iioao
direito de explora@o de aguas subterraneas proveniente da alienacgo dhste direito n l o esta abrangida
no artigo 450.", consideramos todavia a adquisi~ao
do direito 5s aguas que se explorarem subordinada
ao unico do artigo 444." E' 6bvio que, tornadas
superficiais as Bguas pela exploraq50, se tratara de
fontes ou nascentes, como 6bvio B tambem que, em
face do citado 5 tinico, o direito as fontes e nascentes
s6 pode ser, posteriormente ao c6digo civil, adquirido
por escritura ou auto publico.
Um contrato de explora~go de Bguas subterrlneas que n2o fosse feilo por escritura ou auto
p6blico n l o teria, pois, ainda mesmo anteriormente
ao decreto de 26 de abrii, eficacia real, mas apenas

5

obrigatbria, pelo que respeita ao direito B Qgua
explorada.
E, sendo verdadeira esta doutrina, v&-se que de
mod0 algi~mpode adquirir-se pela prescric50 direito
a Bguas de fontes e nascentes que hajam sido exploradas posteriormente B publicacBo do c6digo civil.
Nno podendo admitir-se direito adquirido pela prescriciio a tais bguas, B 6bvio que n5o pode, pela prescri~iio,limitar-se o direito que o proprietario tem de
explorar Qguas no seu pr6dro.
Presuposto o direito a uma nascente em prBdio
alheio, vejamos como B limitado, por bsse direito, o
direito de explora~50de aguas no prkdio.
A Revista de h?giSla$d0 e de jzirisprud&cia tern
tratado largamente dkste assunto sustentando liltimamente a doutrina ', que julgamos ser a verdadeira,
de que a existbncia de uma nascente num predio a
que terceiro tenha direito niio inibe o proprietbrio
dbsse prkdio de explorar Lguas subterrbneas contanto
que dessa explora~iion60 resulte prejuieo para a
nascente. Modificou assim a doutrina, que primeiramente havia sustentado 2, de que niio 15 permitido
ao proprietirio procurar aguas no seu predio por meio
de pocos, minas ou quaisqner excavag6es desde que .
nesse predio exista em favor de outrem uma servidio
de aguas.
Esta doutrina fundava-se em que o direito B nascente em, predio alheio era uma servidzo de iguas
que, recaindo sbbre os fundos do predio sereiente, OS
sujeitava ao predio dominante, pela impossibilidade
I Volume 31.", n." 1415, pagina 455 e volume 37.", n." 1601,
&ina 100.
2 Vol~~ll~e
28.0,n.0 1286, pigina 20.
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de determinar quais as veias subterrbneas que alimentavam as nascentes. E o principio da indivisibilidade das servidfies, sancionado no artigo 2869." do
c6digo civil, parecia confirmar esta doutrina.
Contra ela dizia a citada Reoasta que podiam ser
aduzidas as seguintes eonsidera~$es : a l." que a
servid5o da mina nso abrange todo o prbdio serviente, que pode ser extenso, pois que o dono do
predio dominante nZo tem o direito de abrir nos
fundos do predio serviente outras minas nem prolongar a jB existente; 2."que sujeitar todo o predio
A sewidgo ja consti~uidapela mina seria tornar a
servidTo mais onerosa, o que e eontrario b natureza
das servidaes, que silo rneras frac~aesdo direito de
propriedade; 3." que, n8o havendo o titulo primitive
da alienaggo dos fundos, a interpreta~goque deve
dar-se aos direitos do proprietario do predio dominante nunca pone ampl~ar-sealkrn da restrita significaego que comportam as obras constitutivas da
servidiio; 4 . 9 u e o principio da indivisibilidade das
servidues .nIo contraria esta interpreta~Qomais equitatha para o prhdio serviente, porque a servidgo,
sem perder o seu caricter, podia ter sido primitivamente constituida por esta f0rma.n
E, fundando-se especialmente no principio formulado no artigo 450." que, como restri~aoao direito
de explora@o de aguas, s6 admite o prejuizo de
direitos que terceiro haja adquirido sobre Qguasdisse
predio, notou que ~ p a r amanter sem prejuizo OS
direitos adquiridos pelo dono do predio dominante
n50 6 necessario proibir absolutamente ao dono do
prbdio serviente a explora~Zode outras aguas que
porventura existam no seu pr6dio; basta conservar
intaeto o direito B igua ja adquirida, o que se obtkm
medindo-a e restituindo a p o r ~ i odiminuida, no caso
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de haver diminuic50 por efeito das novas explora@es. v
Nos ac6rdgos da R e l a ~ s odo Pdrto de 3 0 de janeiro
de 1 9 0 3 e de 17 de junho de 1905 ' foi tambkm
largamente discutido hste assunto, emit~ndo-se em
aigumas das ten@es o parecer de que o direito de
explora~aode aguas s6 pode ser limitado pelo direito
preexistente a aguas do m e m o predio quando dessa
explora~Ioresulte prejuizo para estas Bguas, prejuizo
que o dono delas deve provar quando pretenda
opor-se ao exercieio daquele direito.
E' esta a doutrina que deriva do disposto nos artigos 450." e 2170." do c6digo civil, nao podendo, a
nosso ver, aplicar-se no caso sujeito OS prineipios
relatives as servid8es.
As nascentes em predio alheio podem ser objeeto
de propriedade, e pode considerar-se ate o direito a
essas nascentes de per si e nio corno parie integrante
de outro predio. As servidaes de presa e de aqueduto
relacionam-se, consideradas assim as aguas, corn a
nascente, sendo indivisiveis no sentido de que nio
podern adquirir-se, exercer-se ou extioguir-se em
parte.
0 direito de propriedade das nascentes nIo 6,
porem, indivisivel, nem abrange todo o prbdio.
0 proprietario da naseente nlo tem direito a quaisquer iguas subterraneas que a nso alimentem,
podendo essas aguas ser livremente exploradas pelo
proprietario, visto que eom isso lhe n20 cansa o
minimo prejuizo. Se o proprietario da naseente tiver,
juntamente com o direito da naseente, o direito de
explorar Qguas no predio, t! 6bvio que o proprietario
do predio nZo podera explorar essas aguas.
1

Na Reaistca dos tribzmais, volume 24.; piginas 61 e 72.

NBo se trata, porbm, neste caso da limita~iiodo
direito de explora~iiode aguas subterraneas resultante de direito adquirido sabre aguas do prhdio: mas
da limita~gode direitos do proprietario resultante
da aliena~iode iguas subterraneas. E ve-se assim
que, para se determinar concretamente se o proprietirio dum predio onde ha uma nascente pertencente
a tcrceiro tern o direito de explorar aguas subterraneas, necessario Ct verificar, em face do titulo por que
se constituiu o direito B nascente, se foram ou n8o
limttados OS dire~tosdo propnetario do predio pelo
que respeita ,& explora~sode iguas subterraneas.
NBo basta, para bsle efeito, atender ao dtsposlo no
artigo 450." '.
Alim da limita~iioconsignada no artigo 450.; e
corn um alcance muiio diverso do desta, h i a limita@o do artigo 451.", em que se preceitua que aqllele
que por qualquer forma alterar ou diminuir as iguas
de fonte ou de qualquer reservatbrio, destinadas a
uso publico; sera obrigado a repor as cousas no seu
estado anterior.
Esta limita~Ioao direito de explora~iiode aguas
subterraneas existia j i no direito ar~teriorao c6digo
civil.
Dizia Lobso a bste respeito:
c(N5o pode qualquer abrir no seu predio poeo, vala,
ou mina subterrbnea, de que resulte secarem as
aguas, que brotavam na fonte ptiblica; e fazendo-a
pode ser impedido, ou pelos Vereadores ou por qualquer do Povo. E ainda que OS DD. variam sbbre a
distancia ou intersticio que regularmen te deve inter1

Sabre a jurisprudDncia anterior ao Gdigo civil veja-se a ffazeta

dos tribuna;s, tomo 19.",n."' 2858 e 2875 ; tomo 20.",n."' 2924-2928 ;

tomo 26.",n." 3778-3780.

mediar entre o t~bvop o ~ oe o antigo nascente, isto s6
procede quando se trata de interesses particulares,
mas n5o quando de interesses publicos; porque neste
caso em qualquer distancia, que corn manufactura se
cortem as suas veias, e que assim se realize pela
falta de agua na fonte, se deve enlulhar o ndvo poeo
ou mina pelas razbes ja expostas no 5 51 e que
adinnte se expor2o; na certeza de que o mesmo
que rnilita nas bguas superterraneas, que v50 utilizar
ao phblico, procede nas subterraneasu '.
E Correa Teles escreveu: NE tarnbbm proibido a
um particular minar DO seu predio em modo, que f a ~ a
secar a fonte publicar '.
Apesar de reproduzir o nosso direito anterior, a
disposi~aoconsignada no artigo 45 1." esti redigida
de forma que tern suscitado d~vidasna nossa jurisprudencia.
Trata-se de uma Iimita~Boao direitg de propriedade que, embora se funde no interbsse priblico, e de
interpreta@o restrita. E, sendo assim, parece que
essa iirnita~iios6 se aplica Bs fontes e aos resewat6rios publicos, ngo estando compreendidos nela as
fontes B reservatbrios de uso comum, atenta a distin~iio que entre fontes ptiblicas e fontes comuns B
feita no cbdigo c i ~ i l(artigos 380." n . 9 . " e 3881.'
n." 22), a qual nso pode deixar de se ampliar aos
reservat6rios, apesar de naqueles artigos s6 se especificarem os reservatbrios comuns.
N3o 8 esta todavia .a interpreta~~o
que ao artitgo
451.' tern sido dada pela nossa jurisprudhncia.
0 dr. Dias Ferreira afirmou perempt6riamente que
aquele arligo (cabrange, 1120 s6 as fontes priblicas,
1

Batado,

rc212em,56."
2

g 56. Veja-se tamb6m a Diss&a@

Digesto portuqw, torno l.",artigo 772."

s6bre a ' v sz16ter-
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artigo 3 8 0 . " n . ~ . " , mas tambbm as fontes comons,
que sSo, como aquelas, destinadas ao uso p~jbiico,
ou seja para abastecer os moradores de povoaCSo ou
casal, ou seja para saciar a sbde dos animais domesticos, ou para lavagem de roupas, ou para acudir a
incbndiosn '. E cita OS ac6rdHus da Relac50 de
Lisboa de 4 de maio de 1889 e do Supremo Tribunal de J u s t i ~ ade 1 9 de maio de 1891.
A Rec~istude legisla~iioe de jurisprud&cia susteulou
a mesma doutrina 2.
E' de notar, porkm, que B distin~aoentre fontes
publicas e comuns n80 se tem ligado na nossa
jurisprudkncia o mesmo sentido, havendo quem sustente que essa distin~Bo assenta nao no uso das
aguas, que consideram sempre como pljblico, mas no
facto de serem construidas pelo Estado ou pelas
autarquias locais, ou de existirem em terrenos do
Estado ou mun~cipais e paroquiais. No aedrdao da
Relaggo de Lisboa de 4 de malo de 1889 tratava-se
de um chafariz e de um tanque existentes num largo
pertencenle a ulna freguesia, largo que bem podia
ser e parece que efectivamente era d e uso publlco,
considerando-se todavia o ehafariz e o tanqu'e como
send0 cousas comuns 3.
Ora B evidente que, considerando-se comuns as
fontes que sejam de uso pdblico s6 pelo facto de
haverem sido construidas peias autarquias locais, ou
de existirem em terrenos a elas perteneentes, nIo
podem deixar estas fontes de se considerar abrangidas no artigo 451."
C6di90 o i i l anotado, tomo l.",2.' edigio, pigina 319.
Volume l.",n." 28, pagina 437.
3 Veja-se a 1." e 2." ten$&
no Boletivn dos tribunazk, torno 5.',
piginas 42 e 43.
2

Dando-se, porkm, como se nos afigura que 1150
pode deixar de se dar, outro sentido 5 distin~ao
entre fontes publicas e comuns, baseando essa distin@o no uso dessas fontes e considerando portanto
ptiblicas as que s8o-destinadas para gbzo de todos e
comuns a que estBo no gbzo dos habitantes duma
determinada circunscri~aoadministrativa, a aplica~So
do disposto no artigo 451."~ fontes comul~ss6
podera fundar-se em que as palavras ((us0 pliblicon
se contrapBern no artigo citado ao uso particular.
Compreender-se h50 assim no uso pdblico niio s6 as
aguas de fontes e reservatbrios que sejam destinadas para uso de todos, mas tarnkm as que sejam
destinadas para uso dos habitantes de qualquer
povoa@o.
E sendo OS mesmos OS earacteres das cousas publicas e das comuns, sendo igualmente de interksse
pliblico o uso de todas elas e baseando-se sem
dlivida nesse interesse a disposi~iioconsignada no
artigo 451.", afigura-se-nos que ela devera ser
aplicada tanto Bs fontes e reservat6rios que sejam
destinados para uso publico como as fontes e
reservatbrios que sejam destinados para uso comum.
No uso p6bliico c no comum compreender-se ha,
porkm, apenas o que respeita & satist'a~50de necessidades comuns da vida, como sejam as que se
destinsm ao abastecimento de povoacijes, lavagem
de roupas, bebedouro de animais.
Fode haver direitos adquiridos aos sobejos das
Bguas de fontes ou reservat6rios comuns. For estes
direitos niio pode limitar-se, porbm, o direito de
explora~%ode Bguas subterrineas, considerando-se
legitima a oposi~iioa exploraeao dessas bguas em
qualquer predio fundada em tais direitos, v~stoque
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no artigo 451.hpenas se faz referbncia i s iguas
destinadas a fontes e reservat6rio.s de uso publico '.
0 s direitos i s aguas sobejas das fontes e reservat6rios p6blicos apenas podem considerar-se garantidos
em reiaglo aos predios onde as iguas brotam pelo
artigo 450.'

0 artigo 451.' abrangera as aguas a que se referem OS artigos 440.' e 447."?
Trata-se, num e noutro dkstes artigos, de Aguas
de que se abastecem para gastos dorn6sticos os vizinhos ou OS habitantes duma povoaglo ou casal.
Sao portanto aguas de uso publico, quando se tome
esta expressgo no sentido que Ihe atribuimos no
artigo 451." e, desde que neste artigo compreendemos as fontes e reservatdrios comuns, pode parecer
que tambbm devemos compreender aquelas aguas.
E ja se opidou neste sentido em relaq'ao i s aguas
a que se refere o artigo 447.', notando-se:
1) Que neste artigo a palavra nascente significa o
mesmo que a palavra fonte, designando n&o o lugar
ern que as aguas brotam do solo mas onde s&ocolhidas ou aproveitadas.
2) Que sendo licito aos habitantes duma determinada circunscrig20 administrativa U tilizar-se dessas
aguas, estas se devemkonsiderar destinadas ao us0
publico. a 0 direito, neste caso, n8o 6 pessoal de
cada utente: B, geralmente, urn direito de servid6o
constituido em beneficio !a povoaeao ou casal, da
urbs, e pode ser portanto exercido por todos OS que
1 Veja-se o ac6rd5o do Supremo Tribunal de Justiw de 8 de novembro de 1881 e confronfem-se OS ac6rd&osda R e l a w do P3rto de 13 de
dezembro de 1881 e de 17 de janeiro de 18tK2, na Reuista L& legtlapiio
e de jdsprud6ncia, volume 26.", n." 1082, pkina 110, e nP 1085,
phgina 169.
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habitam no referido lugar, e ernquanto neEe residam,
perdendo-o logo que pela mudancn de dornicilio
venham a perder tarnbbm aquela quaiidade. SIo dos
cbamados direitos de uso civico*.
3) Que as aguas de que se trata no artigo 447.'
n50 slo Sguas particulares. 0 proprietario do terreno
tem apenas N O direito de ser indemnizado do prejuizo
que para ble resul tar de ser przvado do lzvre uso das
dguus, donde resulta que tais aguas ihe ntlo pertencem, mas sim a povoag%oou casal (arligo 648.") ; 15
uma expt*opri&eiio, que a lei ordena em beneficio do
publico, indemnizando o proprietirio dos prejuizos
sofridos. Por essa expropria~ioadquirem os habitamtes da povoagzo ou casal o ztsd das ~ g w sda
nascente, que foi par!icular, se acaso o nio tinham
j i adquirido por titulo justo, como diz o citado
artigo 448." pr.)) '.
Considerarnos inadmissivel esta doutrina.
No artigo 451.' especificarn-se as aguas das fontes
e reserval6rios destinadas para uso publico, e, embora nesta express30 se compreendam as fontes e
reservat6rios comuns e a palavra nascente signifique
o mesmo que fonte, B certo que as nascentes de iguas
a que se refere o artigo 447.' n ~ so ~ fontes
o
p6blicas
nem comuns. Essas fontes s8o particulares, limitando-se o direito de livre disposiglo das suas aguas
pela in1big30 para o pr~prietario delas de mudar o
seu curso costumado. E esta a priva~ao do iivre
uso das iguas a que se refere o 5 tinico do artigo 4/18."
0 direito que teem os habitantes da povoagao ou
casal de se abastecerem das iguas pode e deve
considerar-se urn direito que estB no dominio comum,
1

Dr. Teixeira de Abreu, DQ8 &m,k i n a s

84-86.
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coma no dominio comum se deve considerar a servid8o constituida nos termos do artigo 440." Tal
direito que, tomando esta palavra num sentido g e n 4
rico, se pode considerar servidao, de nenhum modo
pode confundir-se cam o direito de propriedade das
aguas, nem corn o destino das aguas.
Represenlando, em relagiio as aguas particulares,
uma limit~gao ao direito de livre disposigso, tal
direito nfio significa que essas aguas sejam destinadas para uso pliblico ou comum, ou, por outras
palavras, que essas iguas sejam aplicadas para Bsse
fim por quem tenha sbbre elas o direito de livre
disposigiio. Quando se Ibe atribuisse Bste alcance,
haveria flagrante contradigao, pois considerariamos
particulares iguas que, pelo seu destino, eram publicas ou comuns.
Ora o artigo 451.", referindo-se a 6guas destinadas para uso publico, exclui quaisquer iguas parliculares. A Iimita~Io ao direito de explora@o de
Bguas subterraneas eonsignada nesse artigo n8o
resulta, pois, das nascentes a que se refere o
artigo 4 4 7 . b m relagiio a qualsquer proprietarios
que n l o sejam os proprielarios das mesmas nascentes.
Quanto a estes, a limitagfio imposta pelo artigo
447." compreende tamb6m, como ja notamos, o desvio- das aguas do ponto onde elas brotam, e portanto
qualquer mina ou excavagiio que tenha como resultado a mudanga do curso costumado dessas aguas.
Quanto as aguas a que se refere o artigo 440.',
tais iguas nso sgo fontes mas correntes n5o navegaveis nem flutuiveis e o fim para que essas aguas sTo
destinadas e a irrigaglo dos predios marginais.
Tal dest~no nao exclu~ o seu aproveitamento para
outros fins, mas 6 evidente que, embora se use
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dessas aguas para abastecimento de povoa@es, elas
nfio estiio compreendidas no artigo 451."
Vejamos qual sera o meio por que se pode evitar
que, mediante a exploragiio de aguas subterrineas,
se diminuam as agtlas de fonte ou reservatdrio destinadas a uso publico.
Da f6rmula do arligo 451." parece depreender-se
que qualquer acg8o para Bsse fim intentada s6 pode
considerar-se procedente quando se haja produzido,
em virtude da exploragTo de aguas subterraneas,
qualquer diminuiggo nas aguas da fonte ou do reservat6rio. Se nestas palavras por qualquer forma aEterar
ou diminuk se pudesse compreender n5o s6 urn facto
que jS se produziu mas que se pode produzir, as
palavras swli obrigado a repor as cousas no seu estado
anlerior revelam-nos que o legislador s6 teve em vista
uma diminuiglo que j i se tornou efectiva.
No artigo 380." do cddigo de process0 civil determina-se, porBm, que toda a pessoa que se julgar
ofendida no seu direito, em conseqhbncia de obra
nova, que Ihe cause prejuizo, ou que pela sua direc@o.venha a causar-lho, pode requerer o embargo de
obra nova. E, fundada neste artigo, sustenlou a
Revista de legislaciio e dejur%'sprud&ciaque se o dono
dum predio onde naspa, ou pelo qual a pouca disiancia dele passe a igua duma fonte pliblica, abrir
pogo, mina ou qualquer excavagfio no mesmo prkdio,
essa obra pode ser embargada, provando-se na accho
que ofende ou pela sua direcggo vira a ofender a
fonte publica e pedindo em conclusao que o proprietario seja obrigado a repor as cousas no estado
anterior.
Seguiu assim a doutrina do acdrdlo da Relagao do
Pdrto de i i de janeiro de I8S.2, j i atris citado.
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Julgando admissivel o embargo de obra nova no
caso do artigo 451." do cddigo civil, d~scutiuainda
a Revista se o proprietario pode, antes de comepar a
obra, evitar o embargo nela, obrigando-se a restituir a
agua B fonte no caso de a prejudicar, e pronunciou-se.
negativamen te, considerando o embargo de obra nova
como urn meio de tornar efectivo o direito originario de defesa das cousas, direito de que ninguBm
pode ser privado senCio por lei formal e expressa, n8o
havendo nenhuma disposiqko de lei que permita ao
dono duma obra evitar o embargo nela, quando se
obrig~leprhviamente por meio de c a u ~ i oa repor as
cousas no estado anterior, se hoover prejuizo, e em
que, irataado-se de uma fonte publica, seria inadmissivel que se facultasse tal cauplo, pois, sempre que
ngo fosse possivei restiiuir a agua a fonte, haveria urn
dano irreparivel l.
Afigura-se nos que a doutrina que a Reoista de
leyisla~iioe & jurispnldt!neia sustentou n8o e completamelrte exacta.
Qoanto B admissibilidade do embargo de obra nova,
se parece que as palavras do artigo 451,"epr as
cousas no seu estudo anferior n%o podem referir-se h
nao contin~ia~ao
da obra iniciada ou Q destrui~gode
obra que ja se baja feito, mas Q restituiptlio a fonte
pfiblica das figuas que nela houverem faltado em
virtude de qualquer obra que se haja feito, e que,
emquanto, esta diminui$io n8o se bouver produzido,
nao pode o autor dessa obra ser obrigado a repor as
cousas no seu estado anterior, a verdade B que, pela
direegg0 em que se faz a explorap50 das Qguas
subterrdneas, pode julgar-se que corn essa explora$50 sera prejuili'cada a fonle ou reservatdrio de uso
Volume 42.', n." 1810, pigina 356.
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piiblico. E julgando-se assim, o fundado receio de
que Bsse prejuizo se produza sera suficiente para o
embargo de obra nova nos termos do artigo 380." do
c6digo de processo civil.
0 facto de o artigo 451." se referir a urn prejuizo
que j6 se produziu ngo obsta a que se recorra a urn
meio que as leis facullam para se evitar ksse prejuizo.
0 embargo de obra nova ntio se admite apenas nos
casos em que por esta obra se ofenda um dirbito,
mas em todos OS casos em que por essa obra se
venha a causar urn prejuizo que seja a lestlio de urn
direito. E 6 dbvio que pela explorapiio de iguas
subterraneas se pode dar prejuizo em Eontes ou reservatdrios de uso phblico e que bsse prejuizo representar6 a ofensa de urn direito.
N8o se nos afigura, porkm, que, se quem faz a
exploragtlio de aguas subterrineas prestar caupgo
para a reposipgo das cousas no seu estado anterior,
essa caupiio nIo deva ser adrnilida.
F e i b o embargo, tem de ser distribuida a ac@o
dentro dos trinta dias seguintes irquele em que o
embargo for feito ou ratifieado, para que o embargo
n8o fique sem efeito, como preceitua o artigo 383.'
do cddigo de processo civil. Mas, feito o embargo, o
juiz pode autorizar, nos termos do 5 1." do mesrno
artigo, a continuag50 da obra, a requerimento do
rbu, quando por vistoria se verificar que resulla
prejuizo de a nao continuar, e o rhu prestar caupao
nos termos do artigo 8 0 6 . 9 a r a o caso de ser afinal
ordenada a demoli@o.
VB-se assim que ha casos em que, apesar de
embargada uma obra, Q admissivel caup60 ao prejuizo
.que por essa obra venha a ser causado, quando se
julgue na ac@o que Bsse prejuizo se produziu ou que
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vira a produzir-se. Ora n a explorapiio de Bguas
subterrineas pode haver obras cuja interruego possa
determinar graves prejuizos, e, verificando-se por
vistoria que estes se podem dar, parece-nos, em face
do parigrafo citado, que a caup'io se deve admitir.
N&o h i drivida de que o embargo de obra nova
se funda no direito d e defesa, tendo at6 esta epigrafe
o capitulo em que se inseriu o artigo 2355.",no qual
se declara que se a violap'io do direito provier de
qualquer obra nova, a que alguem dB inicio, podera
o ofendido prevenir-se e assegurar o seu direito
embargando a obra.
No momento, porbm, em que a obra B embargada
nao se verificou ainda se h i ou n50 a violapiio 40
direito, e, at6 que se d6 essa verificapiio, justo 6 que,
prestando c a u ~ g o se
, autorize a continl~a~go
da obra,
se a interru~iiodela causar grave prejuizo.
No caso de que estamos tratando h i ainda a notar
que dificil s e r i verificar pr6viamente se pela explora@o de aguas subterrdneas um determinado local
vira ou n3o a cortar-se qualquer veia que alimente
uma fonte oo reservat6rio de uso p6blico. E, quando
n8o possa fazer-se essa verificapao, o embargo de
obra nova nso poderi subsistir, pois que B necessirio provar na acpzo que o embargante tern de propor
que pela explora@o se causou ou vem a causar
prejuizo B fonte ou ao reservat6rio de uso priblico.
Sendo assim, o embargo de obra nova s6 em casos
excepcionais representara um meio eficaz para evitar
que pela explorapiio de aguas subterrdneas se diminuam a s iguas das fontes e reservatdrios destinadas
a uso pitblico.
Quando se d13 hste facto, o meio de evitar o prejuizo s e r i restituir B fonte ou ao reservat6rio a Bgua,
que delas haja sido desviada, e, sernpre que isso nao

seja possivel pela situapso dos lugares nada obsta a
que o predio se aproveite d a agua noutro local que
para Bsse fin1 seja destinado pelas entidades competen tes.
0 que se deve ter sempre em vista B que o artigo
451." contBm uma limitagiio ao direito de propriedade,
que essa limitagao 6 conseqbentemente de interpretaQEO restrita e que por ela apenas se restringe o direito
de explora@o de iguas subterrheas quando por essa
explorap50 se diminuam as aguas de fonte pitblica.
Nos casos em que, tendo-se dad0 esta diminuipio,
sejam restituidas B fonte ou reservat6rio de us0 pitblico
as aguas qoe pela explorapio deles foram desviadas,
6 CIbvio que nso podera exigir-se a destruigso de
quaisquer obras que hajarn sido feitas e pelas quais
se explorassem mais aguas do que aquelas que foram
desviadas da fonte ou reservatbrio de uso p6blico.
Para concluir esta matbria, resta-nos ainda determinar quem tern legitimidade para as acebes que
tenham or fim efectivar a obrigagiio imposta pelo
artigo 4 1.' contra quem, corn prejuizo das iguas de
fonte ou reservat6rio destinadas a uso pitblico, explore
aguas subterrdneas.
Trata-se de bens que estiio no dominio pitblico ou
no dominio cornurn, e s50 portanto as entidades a
quern pertence a propriedade e administragiio d6sses
bens que em juizo devem propor as acpaes que tenharn
por fim a sua defesa. Conforme se trate, pois, de
Lguas pertencentes ao Estado ou i s autarquias locais
sera aquele ou estas que terao legitimidade para propar em juizo as competentes acpaes.
Devemos notar todavia que se teem suscitado diividas na nossa jurisprudbncia quanto B legitimidade
para proporem essas acpoes de individuos gue, tenda
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direito ao uso dessas Bguas ou ao dos seus sobejos,
sejam prejudicados nesse direito.
Assim, no accirdgo da Reiaqao do PGrto de 43 de
dezembro de 1881 ' julgou-se que todos OS que se
atilizam das aguas das fontes de uso publico ou a
elas teem direito podem propor aquelas acqaes, independentemente de qualquer proeedimento por parte
da respectiva autarquia local, fundando-se em que o
usufrutuario tem, para se manter no seu direito de
usufruto, OS mesmos direitos que o proprietario, considerando assim os habitantes que se utllizam das
Qguas destinadas a uso pubiico como sendo usufrutuirios dessas iguas. E m sentido contrario julgou o
Supremo Tribunal de J n s t i ~ aem ac6rd;To de 8 de
novembro de 18812, declarando-se que o artlgo 2249."
do c6dig.o civil e inapl~civelporque, tratando-se de
uma fonte ptiblica pertencente a urn municipio, sci a
Bste cornpetia propor a ac@io p ~ l oprejuizo que nela
fosse eausado.
Efectivamente, OS utentes rle uma cousa que esta
no dominio pliblico ou no dominio comum ngo podem,
como meros particulares, propor em juizo qualquer
aceso que tenha por fim a defesa dessa cousa, s6bre
a qual nenhurn direito teem de caracter patrimonial.
A lei apenas lhes pode facul~arque intentem, n5o em
pr6prio nome e no seu jrrteresse individual, mas em
nome e no interksse de uma determinada circnnseri$50 territorial, as a c ~ a e sjudiciais competentes para
manterem, reivindicarem on reaverem bens ou direitos
que i s respectivas corpora~6estenham sido usurpados, ou de qualquer mod0 tenham sido lesados. E e
1 Na Reaista de kgislap& e dejum'spwld6120ia, volume 22.", n." 1086,
pegina 169.
Na M t a oitada, volume 22.', n.' 1082, &na 110.
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assim que a nossa legisla@o administrativa lbes
faculta Bsse direito como se v6 do artigo 422.' do
c6digo adrninistrativo de 4 de maio de 4896, no qual
alias se dispae, 5 4.0, que estas acG3es s6mente
poderso ser propostas quando as respectivas corpor a ~ B e sas n5o propuserem no prazo de tres meses
depois de lhes ber sido apresentada uma exposi~8o
circunstanciada ackrca do direito que se pretende
fazer valer e dos meios probat6rios para o tornar
efectiro.
Mais interessante 15 a questgo se quem tern direito
aos sobejos d a agua de uma fonte p6blica B pessoa
legitima para intentar em juizo qualquer ace50 para
evitar o prejuizo que nessa fonte seja causado.
0 Supremo Tribunal de Justi~a,em ac6rd3o de 1 7 de
agosto de 4900 l, pronunciou-se em sentido contrbno, sendo revogado por 81e um ac6rdlao da Relac50
do PBrto em que se julgou que, tendo nm proprietario
doado a uma cimara municipal para uma fonte
publica as aguas qne explorou num prhdio seu, reservando para si o excedente das mesmas aguas que
niio fosse necessirio pars uso pliblico, aquele proprietario era parle legitima para propor em seu nome
a c ~ i i ocontra quem, explorando aguas no seu predio,
privasse a fonte ptiblica das ditas Aguas.
Considerou o Supremo Tribunal de J u s t i ~ aque o
artigo 454." em que se fundou a acqao, garante um
direito que e s t i no dominio publico, em que essa
ac@o tern por Gm efectivar urn direito ssbrc uma
Qgua destinada ao'uso publico e nso s6bre agua particular, n2o podendo conseqhentemente as pessoas
particulares intentar essa acqBo em seu nome.

1

Na Revista oitada, volume 41.", n."

1759, p*na 174.

Capftnlo IV

596

- Das @as

5 13.' - Das @as subtedneas

prarticulares

Considerarnos procedentes estas r a z k s , sendo de
notar que pelas doacbes que OS proprielirios f a ~ a r n
de iguas de nascentes suas para uso pljblico apenas
se pode ter em vista prejudicar o direito que OS proprietarios vizinhos teem de explorar Qguas subterrineas em prkdios seus.
A Revtsta de leyisbagiio e de jurisprudtficia referiu-se
jB a Bsie assunto, observando que, embora se pudesse
anular a doapiio com o fundamento de que o doador
apenas teve em vista prejudicar os direitos de terceiros, as nossas leis n8o garantiam devidamente os
direitos dBstes. (CO processo sugerido pela rabulice,
diz a citada Revista, e recente, e produz sem dtivida
todos os seus efeitos. A pia fraude dos proprietaries,
que pretendem defender com a inviolabilidade de
priblicas as suas aguas particulares, e bem recebida
pelas cimaras munici ais, quando se trata de municipes poderosos e in uentes, cujas boas gracas e
conveniente captar ou conservar, e os direitos do mais
fraca s8o atropelados B sombra da lei maliciosamente
interpretadan '.
Em todo o caso o proprietirio que f a ~ atal doai$o
nunca pode ser considerado parte legitima, pelos
direitos que fica tendo aos sobejos da agua, para
intentar a acpiio que o artigo 454."faculta, embora
a sua generosidade v i at6 o ponto de tomar sbbre si
o encargo, na escritura de doa~lao,de defender em
juizo os direitos do donatkio contra a explora~Bode
quaisquer aguas subterraneas por que sejarn prejudicadas as Bguas da fonte que pela sua doac;So se
tornam publicas.

1

Veja-se o volume

p@m 181.

29.9

n." 1342, e o volume

32:,

n." 1432,
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83. A s dgua;s subterrdneas em terrenos de logradouro publico oer comum; sua explora~ilo. H a subsecc8o
em que se braja das fontes e nascentes e s t i inserido
o artigo 452."em que se d.ec1ara que 6 perrnitido a
todos fazer minas ou poqos nos terrenos priblicos,
municipais ou paroquia~s,em busca de aguas'subterraneas, precedendo licen~ada respectiva autoridade
administraliva ou municipal.
N5o teem estas aguas a rnesma natureza que as
aguas subterraneas existentes em prhdios particulares, nos quais sem d6vida se compreendem OS que
perten~amao Estado ou a quaisquer outras pessoas
colectivas que, embora sejam de direito publico,
podem possuir bens patrimoniais sbbre que exercem
OS mesmos direitos que se foram pessoas particulares.
Desde que as 6guas subterraneas sao pertenca de
bens que estBo no dominio publico ou no dominio
comum, B pelas leis que regulam Bste dominio que
temos de determinar o direito de apropriaqgo dessas
aguas, iratando-se, como efectivamente se irata, de
utilidades cuja exclusiva apropriap80 B compativel
corn o uso pdblico a que os terrenos onde essas
aguas existem sgo destinados.
E' assim que nos ocupamos do direi~ode explora$go de aguas subterraneas e do direito sdbre as
aguas nativas em terrenos publicos e de logradouro
comum nos capiiulos em que iratamos das aguas
piblicas e das Bguas comuns.
Cumpre-nos aqui acentuar que fica sendo proprietario das aguas quem, mediante previa licen~d, as
explore em terrenos p6blicos ou de logradouro comum,
ngo se tornando assim, para a adquisi~Bodo direito a
essas iguas, neeessaria escritura ou auto publico,
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como se essa explora~iiohouvesse sido feita em predio particular.
Quando os terrenos de uso p6blico on comum onde
se faz a explora~iiopassam ao dominio privado pela
sua aliena~iio ou por se haver dado a ksses bens
outro destino, quem hajn expiorado a s aguas nesse
terreno conserva o seu direito. Esse direito recairti
s6bre fontes ou nascentes em pr6dio alheio, sendo
aplichveis a essas fontes ou nascentes as mesmas
norws.
Como vimos, ngo pode conceder-se l i c e n ~ apara a
exploragiio de aguas em terrenos p6blicos ou de
logradouro cornum quando por essa explora~iioseja
prejudicado o interesse p6blico. Nso pode, consequentemente, ser nutorizada tal explora~iioquando
por ela possam ser prejudicadas as aguas de fonle
ou de reservat6rio destinadas para uso publico.
A limitaqiio que no artigo 451.' se faz iexploragiio
de Qguas em predios particulares n8o pode deixar
de abranger tambbm a explora@o de aguas em terrenos publicos ou de logradouro comum.
S e em terreno p6blico ou de logradouro comum
existir alguma fonte ou nascente que esteja individualmente apropriada, nfo podera tambkm ser autorizada
a explora~iiode novas aguas err1 prejuizo da Fonte ou
nascente que ja existir.
Se B certo que, como jii demonstrimos. as entidades a quem perlence o terreno p6blico ou de logradouro comum niio podem recusar, fundadas em que
por essa explora@o se ofendem interesses privados,
autoriza~iio para a explora~iio das iguas subterraneas em tais terrenos, n I o o e menos que, uma vez
feita a concessso para explora@o dessas aguas, n?io
podera ser feita nova concessiio que a v a prejudicar.
A apropria~50 que pela explora~&ode aguas em

terreno publico ou de logradouro comum se f a ~ an50
pode deixar de abranger OS manancials e veias subterraneas de que essas fontes se alimentam e que
existem nesses terrenos, do mesmo modo qu? a s fontes e nascentes em pr6dio alheio abrangem a s aguas
subterrbneas existentes nesse prkdio. E era esta a
doutrina da nossa antiga jurisprudkneia '.
Quando se seguisse outra doutrina, anular-se hia
implicitamente o direito facultado pc10 artigo 452.",
pois nso ficaria garanlido o aproveitamento das aguas
que se explorassem.
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84. A e x p l o r u ~ ode minas e us ciguas subterrdneas.
Pelos trabalhos de exploragio de minas podem interceptar-se minas de agua que alimentam. fonles ou
nascentes que brotam j i no prciprio prkdio em que
se esta fazendo a exploragiio, ja em predios contiguos,
compreendidos ou n l o na concess80. Para concluir a
materia relativa i s Bguas subtel-rineas, necessario B,
pois, determinar a situa~iiojuridica em que, pelo
corte dessas veias, se constitui o concessionario da
mlna para com o proprietario do p r e d ~ oem que se
faz a explora@o e ara corn 0s proprie68rios dos
pr6dios vizinhos. Re erir-nos hemos tambkm &S limita$"os que ao direito de explora~iio mineira s8o
impostas, como medidas preventivas para evitar que
sejam prejudicadas fontes ou nascentes, dep6s$os e
correntes de agua.
Atrtbuida ao Estado pela lei n." 677, de 43 de
abril de 1917, a propriedade das minas, em rela@o
i s quais se lim~tavano c6digo civil, artigo 2288." o

f
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haja fontes ou nascentes a que se tenha direito
adquirido, OS proprietarios dessas fontes ou nascentes
teriio direito a indemnizyiio como o tem o proprictario do predio particular onde se faz a explorac80
ou qualquer terceiro que as aguas dBsse predio tem
direito.
Niio se aplicam OS mesmos principios aos prhdios
contiguos aquele onde se esti fazendo a explora@o
mineira, quer estejam compreendidos quer nio no
perirnetro da concessao.
A propriedade do subsolo esth subordinada aos
mesmos principios que a propriedade do solo pelo
que respeita a Bsses predios. E, do mesmo modo que
o proprietirio dum predio n8o e responsive1 para
com os proprietarios vizinhos quando pela explora~iio
de iguas subterraneas ou por quaisquer excava@es
feitas corta as veias que alimentam fontes cu nascentes nos predios ddsses ~rzinhos,tambdm o concessionario das minas n l o se eonslitui em responsab~lidade
por qualquer ddsses factos.
Trata-se de um dano que niio representa a les8o
dum direito mas a mera priva~iio duma utilidade,
pois o proprietario dum predio onde h6 uma nascenle
nfio tem direito as veias de iguas subterrbneas em(panto estas correm em predios alheios.
0 contrario sucedera se, em conseqhencia da explor a ~ 5 omineira, se for causar algum dano as fontes,
nascenles ou corre~~tes
de agua em predios rizinhos.
Neste caso ja n50 se trata da mera priva~aoduma
utilidade; lesa-se urn dlrelto, o direito de frui~Bodo
predio que, em conseqtiencia da explorac^ao miueira,
niio pode efectivar-se tlao lililmente corno se exercia.
E' esta, a nosso ver, a doutrina que esti sancionada na lei n." 677.
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E assim que. declarando-se no artigo 51.Oque no
alvara de concessio ser8o erpressas as condi~aes
gerais a que deve satisfazer o concessionirio, impaese-lhe, condi~Ho2.", a responsabilidade pelos danos
e prejuizos que da concessio possam resultar a tercelros, e, cond1~5es3.", 4." e 14.", a de ressarcir os
danos e prejuizos que possam sobrevir a terceiro do
aparecimento de aguas dentro da mina, sua c o n d u ~ l o
para fora ou sua encorpora~tioem rios, arroios UII
desaguadonros, quando se prove que elas siio nocivas;
de pagar OS danos e prejuizos que causar aos vizinhos
pelas hguas acumuladas nos trabalhos, se n%o as
esgotar quando para isso seja int~mado; de executar
as obras necessarias para evttar o extravio das aguas
das regas e os inconvenientes e prejuizos resultantes
da encorporag50 das aguas de minas em rios, arroios
on desaguadouros quando se prove que elas s8o nocivas, no prazo que the for marcado.
Em harmonia com a doutrina por. n6s exposta, os
prejuizos que sejam causados a terceiros pelo corte
das veias subterrbneas que alimentam as fontes ou
nascentes em prkdios alheios n8o podertio considerar-se compreendidos no artigo 51." condi@o 2.",
salvo o caso em qne o alvari de concess5o se refira
expressamente a Bsses prejuizos. Niio sucede, porCm,
o mesmo com OS prejuizos que, em vrrtucle do inquinamento das aguas, sejam causados a essas fontes
ou naecentes, embora a elas se n5o retira expressarnente o citado arligo 51."
Neste caso havera um dano causado em predio
albeio pela explora~aoda mina e o concessionario
sera obrigado niio s6 a remover a causa d6sse dano
mas a iudemniza-10.
Neo h6 nesta doutrina mais do que a aplica@o
dos principios gerais do direito civil, que a lei 11.377
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n"a modificou, procurando-se apenas nessa lei regular o exercicio da industria mineira de forma que
Bsses danos se niio produzam ou sejam reduzidos ao
minimo.
Normas de caracler preventivo pelo que respeita a
aguas em que se restrinja a erplura@o mineira,
apenas ha na lei n."77
uma, em que se determina:
((Artigo 29.OSilo proibidos traball~osde pesquisa
ou quaisquer outros trabalbos mineiros a dislancia
inferlor a 30 metros de qualquer edificio, caminho
de ferro, estrada, canal ou fonte publica, salvo se o
GovBrrB, em r e l a ~ a oi s servidijes publicas, e OS particulares relal~vamentei s suas propriedades, consenhrem na diminui@o daquelas d~skhncias.
unico. Em casos especiais estas distancias
pod,erao ser aumentadasa.
A express50 fonte ptiblzca parece-nos que se deve
Itgar o mesmo sentido que i s palavras do artigo 451."
do codigo civil ciguas de fonte ou de gttalguer reserwtorto destznadns a uso pziblzco, niio podendo deixar de
rer-se na lirnita~goque no citado artigo 29.' se faz
pelo que respeita aos trabalhos de pesquisa ou a
quaisquer trabalbos mine~ros o mesmo alcance da
Ilmita~iio lmposla no arhgo 451."uanto
aos Factos
que por qualquer forma alterem ou diminuam as
aguas destinadas a uso pliblico. SSo estas as aguas
a que o mesmo artigo 2 9 . 9 e refere.
Apesar da dtstancia a que se faz a explora@o
mineira, pode resultar dela a diminuicilo de aguas
da Eonte p ~ b l i c aou o ~nquinamentodessas Cguas,
tornando-as tmpr6prias para gastos domhsticos.
Neste caso, e nosso parecer que o concesslonario
da mina podera ser obrigado a repor a s coasas no
estado anterior.
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. A medida preventiva que se adoplou na lei n.' 677
nao obsta a que, tendo-se produzido, apesar dessa
medida, o prejuizo, Bste deva ser reparado. Trata-se
de urn dano causado a terceiros na explora~"amineira, pelo qual B responsavel o concession6rio da
mina nos termos do artigo 451." do c6digo civil. que
o obriga a repor a s cousas no seh estado anterior.
14.O
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85. Lirnitagfio do dzreito de liore dzsposiga'o e de
pesquisu das ciguas minero-naedicinais. No artigo 2288."
do c6digo civil formula-se o principio de que o direito
de frui@o do solo abrange o mesmo solo em toda a
SW profundidade, salvas as disposi~fies da lei em
r e l a ~ i oa minas. A lei a que kste artigo se refere B
a lei administrativa a que expressamente se alude
nos artigos 445." e 467.' do mesmo c6digo civil,
determinando-se no artigo 445." que, se as aguas
das fontes e nascentes forem medlcinais, podera o seu
uso ser regulado administrativamente. contanto que
o proprietario seja indemnizado do prejuizo que com
isso padecer e no artigo 467.Oque a designa~godas
subst;incias, que devem ser consideradas como minerais, para que a sua pesquisa e lavra fiquem sujeitas
B legisla~iiorelativa a Bste assunto, as lim1taq6es dos
direitos dos proprietaries dos predios mencionados
nos artigos precedentes, a designa~30das formalidades previas e das condi~6espara o seu exercicio e o
mod0 dele, bem como a especificaqso dos direitos dos
possuidores do solo e dos descubridores das minas,
no caso de concessiio, ficam reservadas para legislag i o especial.
No decreto de 30 de setembro de 1892, que regula
o aproveitamento dos dep6sitos das substaneias mine-
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rais, declara-se (artigo 2.') que entre os dep6sitos de
substancias minerais 6teis ha uns que, pela sua natureza e pela importbncia dos trabalhos necessirios
para o seu aproveitamento, s6 poder50 ser lavrados
mediante concess5o do GovBrno, e, especificando-se
no 5 6nico Bsses depdsitos, diz-se que as fontes e
nascentes de Qguas0minero-medicinais tambkm pertencem a Bste grupo, mas que o seu aproveitamento
sera regulado em diploma especial.
Fez-se esta regulamenta~go no decreto com a
mesma data de 30 de setembro de 1892, e, havendo
sido regulado pela lei n." 677, de 1 3 de abril de 1917,
o aproveitamento dos dep6sitos de substancias minerais, na qual se alterou, quanto aos direitos que
formalmente nela foram atribuidos ao Estado relativamente a Bsses dep6sitos, a legisla~3oanterior sbbre
minas no conlinente e nas ilhas adjacentes, n5o se
refere eesa lei as aguas minero-medtcinais, estando
assim em vigor, quanto a estas Qguas, o decreto de
3 0 de setembro de 1892 e o regulamento de 5 de
julho de 1894, corn leves alteraq5es neles introduzidas pelo decreta n."718,
de 1 2 de julho
de 1918.
No artigo 2." do decreto de 30 de setembro estabelecen-se o principio de que nenhuma corporaqao
administrativa, religiosa ou de benefickncia, sociedade, parceria, companbia ou particular, incluindo os
proprietbrios do solo oode se encontram nascentes de
aguas minero-medicinais, podera efeituar sdhre elas
quaisquer trabalhos de captagem nem explori-las
por qualqner modo, sem prkvia autoriza~iio do Govkrno, concedida pelo ministerio das obras pdblicas,
comercio e inddstria, actualmente pelo ministkrio do
trabalho.
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Distingue-se neste decreto entre a captagem e
explora~8oe a pesquisa das bguas minero-medicinais, estando as primeiras dependentes de concess50,
e, sendo permitido (artigo 3 . 3 a qualquer individuo,
empresa ou corpora~80,fazer pesqutsas para reconhecer nascentes de aguas minerais em terrenos
prdprios ou corn consentimento dos proprietirios do
solo. Em caso de recusa dos proprietbrios preceitua-se (artigo 4.9 que o GovBrno poderi autorizar as
pesquisas, ouvtndo os referidos proprielhrios e a
junta consultlva de obras publ~case minas, prestando
o pesquisador f i a n ~ ap r h i a B indemniza~iiodos prejuizos que possa causar, sendo a permiss20 concedida
por seis meses e perdendo-se o direito a ela quando
os trabalhos de perqoisa nio comecem no prazo de
sessenta dias, estejam suspensos por'igual espaCo de
tempo, ou quando o pesquisador falte a alguma das
condi@es estabelecidas na portaria que conceder a
permissio.
0 direito de pesquisa de 6guas minero-medicinais
pode ser, porem, limitado qm virtude da concessiio
que dessas iguas se faea. E assim que no artigo 9."
se determina que aos concessionaries, oficialmente
declarados, de explora@o de nascentes de iguas
minero-medicinais, reconhecidas como importantes,
pode o GovBrno conceder um perimetro reservado
dentro do qual seja proibido fazer excava~tksou
sondagens que prejudiquern ou tendam a alterar o
regime dessas iguas, e pesquisar on captar novas
nascentes, devendo os proprittarios do solo ser indemnizados pelo concessionario dos prejuizos que desta
servidIo lhes possam advir nos usos domhsticos, agricolas 011 industriais.
Declarando-se no 5 1." do citado artigo que o
perimetro reservado, depois de fixado primitivamente,

por meio de Iouvados dos prejuizos que porventura
possam advir ao proprietario do solo e que, avaliados
Bsses prejuizos, o pesquisador prestari f i a n ~ aid6nea
pela indemniza~aodevida, e declara-se o direito concedido pela autoriza~iointransrnissivel. Estabelece-se
(artigo 43."). quanto ao perimetro reservado, que o
concessionArio devera pedir Qsse perimetro ou m
pr6prio requerimento em que pedir a concess'io on
posteriorrnente e que, em qualquer dos casos, o perimetro reservado, que sera definido poligonalmente,
em harmonia corn as condi~fieshidrol6gicas de cada
uascente, e abrangera portanto uma area maior ou
menor, sera precisamente indicado pelo concession&
rio, bem eomo OS nomes e residbncias dos proprietarios do solo s6bre que se estenda o rnesmo perimetro,
OS quais seriio intimados administrativamente para
que declarern, no prazo de dez dias, o que tiverem
por bern da sua j u s t i ~ a ,e, quando reclamem indemniza~8opelos prejuizos que lhes possam advir, nos
usos domesticos, agricolas ou industriais, da servid3o
de que trata o artigo citado, essas indemnizapaes
serso liquidadas arnigivelmente ou jutgadas como as
da expropriaqgo nos termos da respectiva lei. Permitindo-he (artigo 44.') que no perimetro reservado se
possam efectuar, sem licenga do Govbrno, os mesrnos
trabalhos que o decreto de 30 de setembro hculra,
preceituava-se (artigo 45.") que dentro do perimetro
reservado s6 se podem fazer explora$6es subterraneas
e sondagens corn autorizaglo do Govhrno, determinando-se: a 0 que intentar proceder aos trabalhos
indicados neste artigo requererh, pela repartipso dos
servi~ost6cnicos de minas e d a indfistria, indicando
precisamente a natureza dos trabalhos, a sua extensso
horisontal e a profundidade que deverso atingir e o
local onde pretende execud-10s. Recebido o reqne-
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rimento, pela repartic30 referida se farb inbimar o
concessionario a expor o que julgar eonveniente a
bem dos seus direitos e se dara ordem ao engenheiro
de minas para que visite o local e informe s6bre o
que se Ihe ofere~a. 0 requerimento, a exposiqio do
concessionario e a informac50 do engenbeiro subir8o
ao conselbo superior de obras pliblicas e minas, que
emitira parecer, sbbre o qual o GovBrno, em portaria,
deliberara concedendo ou negando a licen~ano todo
ou em parte..
No decreto n." 4:748, atendendo-se a uque e
indispensivel proteger as novas nascentes de aguas
minero-medicinais cuja importtnc.ia seja conhecidan ;
vantagem de quaisquer aguas minero-medicinais
poderem ser exploradas por mais de um concessionb
rio, o que beneficia OS doentes que das mesmas
necessitem, pela competdncia que entre OS concessionarios certamente se estabeleceria e ainda por se
evitar o regime do monopolio~,e a que u h i conlradie30 entre a lei de 3 0 de setembro de 4892 e seu
regulamento de 5 de julho de 1894, estabelecendo
dste que as excavacaes ou pesquisas de qualquer
esphcie dentro de um perimetro reservado para aguas
minerais s6 podem ser feitas depois de obtida licenca,
que s6 dere ser dada quando pelos thcnicos seja
declarado que tais excava~aesou pesquisas nzo possam prejudicar as nascentes minerais ja em explora~BOW
preceitua-se
,
nesse decreto, para valer como lei,
que (artigo 1.") s8o proibidas as excavacaes ou outras
espkcies de pesquisas, para qualquer fim destinadas,
dentro de urn perimetro reservado para a s nascentes
de iiguas minerais, salvo o caso indicado no artigo 3.",
no qual se determina: ~ Q u a n d oalguPm desejar fazer
excava~tiesou qualquer esphcie de pesquisas dentro

611

de um perimetro reservado para nascentes minerais,
deser6 pedir licenca B Repartiqlo de Minas, nos
termos do artigo 13." da lei de 3 0 de setembro
de 4892 e do artigo 45." do regulamento de 5 de
julho de 1894, acompanhando o pedido de um proj e c t ~ ,em qne detalhadamente indique as pesquisas
que deseja fazer, e do relat6rio de um engenheiro de
minas portuguks, 'no qual se demonstre que, dos
trabalhos a realizar, n i o devem resultar prejuizos as
nascentes ji em exploracio.
U $
1." A Repartiqgo de Minas podera mandar
pioceder 8, verit?cag"a dksses trabalhos, a custa do
interessado, que, para Bsse fim,depositari na Caixa
Geral de Dep6sitos e Institui@es de Previdkncia a
verba que, pela mesma reparti@o, for indicada.
2." 0 secretirio de Estado, ouvidas as estacaes competentes, darb ou negarb a licen~a
pedida.
No artigo 2." preceitua-se que caso algukm f a ~ a
excavacaes ou pesquisas, OS interessados dever8o
imediatamente e para OS efeitos legais participi-lo
ao chefe de Reparticso de Minas e ao administrador
do respectivo concelho que, imediatamente a recep~iio
da participaq80, e nos termos do 3.' do artigo 44.'
do decreto de 5 de julho de 4894, intimari OS interessados a suspender OS trabalhos por trinta dias, sob
pena de desobedihcia 'para o interessado, e no
artigo 4.O determina-se que todo aquele que, sew
licenca, 6zer excavacbes ou pesquisas dentrr, de um
pen'metro reservado para nascentes minerais em explora~go,alkm da responsabilldade civil, sera punido
com a multa de 50800 a 500800, revertendo todos
OS trabalhos que houver feito em beneficio do concessionario da nascente a que pertencer o perimetro
reservado e de que sera dada posse adrninistrativa-
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mente (se assim Ihe for pedido) pelo respectivo administrador do concelho.
Para evitar possiveis abusos, preceitua-se no artigo 5." que nSo serl de futuro feita a concessso de
perimetros reservados senao a concessionhrios que,
achando-se nas condi~fiesdo artigo 9." do decreto
com f6rpa de lei de 30 de setembro de 4892, hajam
realizado trabalhos de captagem que sejam considerados perfeitos na Repartic20 de Minas, ouvido o
Conselho Superior de Minas.
NBo conseguimos descubrir entre o decreto de 30
de seternbro de 4892 e o regulamento que para'a
sua e x e c u ~ i ose publicou em 5 de julho de 1894 a
contradigao a que se refere o decreto 4:718 e que
nele se n80 encontra devidarnente notada, pois apenas
resume o que neste decreto se dispbe ackrca da concess3o da licenpa pelo Govkrno para as excavap"os ou
pesquisas e em que apenas se determinam, albm do
que a tal res eito se declara no decreto de 30 de
selembro, as ormalidades que para esea licen~as5o
necessarias. NZio sabemos ;e haveria confus%o corn
os trabalhos a ceu aberto para alicerces, exploraqlao
de materiais de constru@o, sanjas de desague e
outras, trabalhos de drenagem e outros de semelhante irnportancia e- natureza, que eram permi tidos
independenternente de licen~a,e aos quais se niio
devendo assim entender-se
refere o decreto n.":718,
que esses trabalhos podem ainda $er feitos sern
licen~a,considerando-se a fdrmula ccexcava@es e
outras espkcies de pesquisasn como compreendendo
os trabalhos n i o exceptuados no decreto de 30 de
setembro.
A verdade, por6rn, B que, referindo-se o artigo 2."
ao caso de se fazerem essas excava~bese pesquisas
e determinando que OS interessados o comuniquem
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imediatamente i s esta@es competentes para OS efeitos
legais, que determinarao a suspensBo dos trabalhos
por trinta dias, ao passo que o artigo 4." sujeita a
responsabilidade civil e penal quem as fizer sem
licenpa, n%o se compreende bem qual o alcance d a
d ~ s p o s i ~ gconsignada
o
no artigo 2." cop0 tambbm
nBo se nos afigura.facii precisar como se tornam
efectivos pelo decreto n." 4:718 e nao se podiam
tornar pelo decreto de 30 de selembro, os fins a que,
segilndo os considerandos que o precedem, aque4e
decreto visa.
Afigura-se nos que n i o B necesshria prkvia l i c e n ~ a
do GovBrno para OS trabalhos especificados no 5 2."
do artigo 9." do decreto de 30 de setembro de 4892
e no artigo 14.' do regularnento de 5 de julho
de 1894, niio incorrendo em pkna alguma quem sem
essa l i c e n ~ arealize tais trabalhos, e que apenas deve
ser ordenada a sua suspensao, niio podendo prosseguir Bsses trabalhos quando se entenda que deles
resultara prejuizo para as nascentes.
Da referencia que no artigo 2.' do decreto n." 4:7 48
se faz ao 5 3." do artigo 14.' do decreto de 5 de
julho, vBse que e para tais trabalhos que naquele
arbigo se dispije, parecendo assim que eles estiio
cornpreendidos na p r o i b i ~ i odo artigo 4."
facto,
porkm, de serem ~niciadosesses trabalhos sem licen~a
apenas terh como eonseqhkncia a suspens30 deles por
lrinta dias, quando OS interessados f a ~ a ma devida
eomunicac30 ao chefe d a Reparbi~"aode Minas e ao
administrador do concelho. No citado arligo 2."0
decreto n.' 4 ~ 7 4 8determina-se que o administrador
do concelho, imediatamente a reeepG5o da participa$50, intimari os interessados, pareeendo assim que
Ihe n5o compete verificar se desses trabalhos resultarh
ou nao prejuizo para as nascentes, verificapao que
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devera ser feita pela Re arti~iiode Minas dentro de
prazo da suspensgo.
verdade que se determina
que a intima~Bosera feita nos lermos do 5 3 . 9 0
artigo 14.' do decreto de 5 de, julho, e preceituava-W
nesse 5 que ((0 administrador do concelho poderi
suspender por trinta dias a prossecu~Iodos trabaIhos, quando entenda que dbskes pode advir prejuiao
a s nascentesn. Esta verifica~gopor parte do administrador do concelho ngo pode ter lugar nos termos
do artigo 2."0
decreto n." 4:718, visto que 6le tem
de fazer a lnlima@o imediatamente B recep@o da
participa~iio. E tambbm entendemos que 6le niio 6
obrigado, como o era pelo citado 5 3.", a participar
o ocorrido ao Ministdrio do Trabalho, visto que essa
participa~iiodeve, nos termos do artigo 2." do decielo
n."4:718,
ser feita pelos pr6prios interessados ao
chefe d a Reparti~iiode Minas.
Niio se declara neste decreto se os trabalhos
podem ou n%o prossegnir ap6s o termo do prazo da
suspendo. E obvio, porbm, que, se nenl~umprocedimento houver emanado da Repartic80 de Mlnas, os
lrabalhos comecados podergo prossegulr? sem prejuizo
de qualquer reclamaq80 que o concessionario posteriormente formule. E' o que preceltua o 4 . q o
artigo 14.Odo regulamento de 5 de julho, que nHo
foi revogado pelo decreto n.' 4:718.
Independentemente do perimetro reservado, o direito de explora@o de aguas dubterrineas pode ser
limitado pela concessio de nascenles minero-medrein?is.
E assim que, nos termos do artigo 12." do decreto
de 3 0 de setembro e do arligo 19." do regulamento
de 5 de julho, o concessionario do Bguas de nascentes minero-medicinsis que n8o tenham perirnetro
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reservado, e, quando o tenham, ainda fora dos seus
limites, tem o dire~tode.requerer a suspensio provis6ria ou a inlerruqiio definiliva de todos os trabalhos
subterraneos e a ceu aberto, que tendarn a mo4lili1:ar
ou allerar o regime das iguas, devendo 6sse requerirnento, em que se exporiio as rases da pretensiio,
ser feito B Reparticso de Minas, observando-se as
disposi~aesdos $5 1." a 4 . q o artigo 14." do eitado
rcgulamento.
0 requerimento s6 deveri ser deferido, ordenandose a nao prossecu~Iodos trabalhos de explora(;&o,
quando d6stes resulte qualquer moditicaqso ou al terage no regime das mesmas nascentes, ngo podendo
o concessionario opor-se a que, dentro ou fora do
perimetro reservado, se proceda a trabalhos de pesquisa ou captagem de novas nascentes, desde que,
pela pr6via licenca do Governo ou apcis a ierifica~8o
feita mediante comunica~Bodos interessados, se veja
que eom essa explorac8o nso havera prejuizo para as
naseentes minero-medieinais que hajam sido eoneedidas. E' o que se preceitua no artigo 20." do regulamento de 5 de julho.
Dentro do perimetro reservado pode haver, pois,
a pesquisa e captagem de novas nascentes, e dessas
nascentes pode ser feita concess%o pelo GovGrno,
dispondo-se a este respeito no
2 . q o eitado
a r t ~ g o20." que ao concessionario de uma ou mais
nascentes de Bguas minero-medicinais, concedidas
s
artigo, cornem observ8ncia das d i s p ~ s i ~ 6 edbsle
preendidas no perimetro reservado de nascente ou
nascentes exploradas por um terceiro, e ao qual por
esta circunstinci'a n%o podera ser co~lcedidourn perimetro reservado, fica salvo o direito que resulta cla
primeira parte do arligo 19." e todos os demais que
Ihe confere o decreto de 30 de setembro de 1892,
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que 030 se relacionam corn a existhcia de urn perimetro reservado.
Pela pesquisa de Aguas minero-medicinais em pr6dios particulares e pela inibiqtio da explora~iio de
Aguas subterrheas que para os proprietirios dbsses
prddios resulte d a concessiio dessas Qguas teem estes
proprietarios d~reito de indernniza~iio. Este d~reito
dCse nao s6 em rela~tio aos prejuizos que pelos
trabalhos de pesquisa das Qguas sejam causados nos
prkdios, mas tambbm pelos que resultem do nlao aproveitarnento das aguas dos rnesmos prkdiqs para OS
usos agricolas, industriais ou domBsticos. E expresso
a dste respeito o artigo 9." do decreto de 30 de
setembro.

86, Concess~ode dguas minero-medacinais; direito
que por ela se adquire. Para a exploraciio das aguas
minero-medicinais e sua captagem torna-se sempre
necessaria a autorizac;80 do Govbrno. No 5 dnico do
artigo 1." do regulamento de 5 de julho determina-se
que o Govbrno, quando assim o julgue conveniente,
roceder por administrac;%o directa a quaisquer tra alhos de pesquisa ou exploragZio de iguas
minero-tnedicinais que esiejam na sua posse.
0 principio, pordrn, que a Qte respelto se estabelece no artigo 58." do decreto de 30 de setembro 6
que as nascentes de aguas minero-medicinais do
Estado poder20 ser adjudicadas em concurso nos
termos do artigo 47."
Quanto as aguas medicinais de co12poraqUesadminis~rativasou de instilui~aesde beneficencia preceitua-se no decreto citado, artigo 59." que podem s e r
administradas directamente, ou adjudicada em hasta
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pliblica a sua explora~30,devendo contudo a receita
e despesa dos estabelecimentos hidroterapicos [ormar
eonta separada no respective orcarnento, e a parte
dos saldos positivos, que o Gov@rnodeterminar, ser
sempre aplicada aos melhoramentos a introduzir nos
mesmos estabelecimentos.
A concessao das aguas minero-medicinais tem
assim diverso earacter conforme se trata de iguas
mirrero-medicinais pertencentes ao Estado e aos orpos e corporac;Ioes administralivas ou de aguas pertencentes a particulares.
Sendo a s aguas pertencentes a particulares, a
explorac%o dessas aguas s6 pode ter lugar mediante
pr6via licenea, e esta licenqa s6 pode ser dada
quando com o requerimento para a concessio se
junte licen~ados proprietarios do solo para proceder
a quaisquer trabalhos indicados no pr0jecto.a que se
refere o n." 2.' do artigo 8." projecto de que devem
constar todos OS trabalhos superficiais ou subterriineos
que se pretende executar, ou documento pelo qual se
prove clararnente que o reqoerente esta habilitado a
satisfazer as indemniza~aesque por 6sse motivo possa
ter de pagar. No caso de ter sido recusada a licenga
pelo propiietirio do solo, o Govbrno podera decretar,
a requerimento do inleressado, depois de ouvidas as
estaeaes cornpetentes, a expropriaqao por utilidade
pijblica de qwalquer nascente de Agua minero-medrcinal a favor do concessionario, devendo o proprietario
do solo ser prhviamente indemnizado, pelo mesmo
concessionario, dos prejuizos que Ihe possam resultar
de ser privado da agua das nascentes, nos usos
dombsticps, agricolas ou industriais em que as ulilizasse. E o que preceitua o artigs 8." do decreto de
30 de setembro.
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0 facto de o requerente da l~cenqapara a exploragso das aguas minero-medicinais ser proprietario
do prBdio oode i i i essas aguas apenas Ihe da preferkncia, quando apresente o seu requerimento na
mesma oeasi50, em que o apresentem tambkm outros
pretendenles. E assim que no artigo 7.' do decrelo
de 30 de setembro se estalui que o drreito de preferknc~aa concesslao e dado pela prioridade da apreseutaqiio no Ministerio das obras publicas, comBrcio
e rndlistria, aclualmente no Minislerio do Trabalho,
do requerimento inslruido nos termos do ar~igo5 . A o
mesmo decreto, devendo na apresenlaq5o do requerimento lavrar-se termo assinado peio interessado ou
pelo seu representante legal, em livro especial existente na Repartic30 de Minas, em que se designara
o dia e hora recisa d a enkrega da petigao. E deter..
mina-se no
4." do mesmo artipo que, quando se
apresenlern na mesma ocasiso dois ou mais requerimenlos, tera preferdncia: 1," o requerente que provar
ser propriekario do solo na data da apresentagao do
pedrdo; 2." o requerente que, em dia aprazado pars
a lic~laqao verbal sdbre bases mandadas elaborar
pelo GorGrno, oferecer garantias de rnelhor explorar
as nascentes.
V&-se assim que a regulamenta~;ioadminislrativa
do uso das aguas minero-medicinais a que se refere
o artigo 445." do codigo civil exislenres em pr6dios
particulares leva at6 a expropria~aodessas aguas,
ficando proprietario delaa, em virtude da licenea que
pelo Govirno 6 dada para a sua exploraglao, o
concessionirio. NJo deixa duvidas algumas a iste
respeito a disposi~aorelativa a expropria~io,ua qual.
se presup5e o tlireito de propriedade dessas aguas
como element0 componente do pr6dio e se determina
o seu valor, nlao pelu que as aguas represenlarn sob o
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panto de vista da sua explora~8ocomo aguas mineromedicinais, mas pelo proveito que dessas Qguas eslava
auferindo o proprietario nos usos agricolas, industriais ou domBslicos, e, quando dhvidas houvesse,
elimini-las hiam os artigos do decreto em que, dados
certos factos, se deterrn1na.a .perda para o eoncessionario das aguas das nascentes e as conseqa6ncias
dessa pcrda ou da desistkncia ao direito resultante
da concessiio.
E' assim que no arkigo 4 4 . 2 e declara que o concessionario de nascente de aguas minero-mediclnais
que incorrer na pkna de perda da concess80, perde
o direito a todos os trabalhos, que passam a ser
propriedade do Esrado, e, garantindo-se aos concessionarios das nascentes o direiio de desiskirem da
concessso, medianie peti~go,devidamente fundamentada, contanto que n b tenham incorrido na pena
imposla pelo n.' 3.: do artigo 42.", se declara no
arligo 46.": ~Concedidaa des~stkncia,a propnedade
das nascenles e trabalhos feilos para a sua capiagem
e condu@o passam para o Estado, que em segulda
pora a concurso a sua adjudica~iio, ou declarara
campo livre, conforme o preceituado no artigo 49.'
As maquinas, utensilios, aparelhos e
K $ linico.
edificios destinados a banhos ou a fornecer agua ao
pi~blico,nao passam para a posse do Estado, porbm
o seu proprietario 6 obrigado a facultar o seu uso ao
ndVo eoncessionario, mediante conlrato prbvio, e no
caso de n%ose estabelecer ac6rd0, podera ser decretada a expropriac;%o por utilidade p6blrca nos termos
legais. n
Vi-se assim que o efeito da concessSo para a
captagem e explora~iiode aguas minero-medicinais
8, med~antea privia expropria~sodessas aguas pelo
concessionario, a adquisi~aoda sua propriedade.
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Essa adquisi~lotern por fim a explora~iio das
aguas em harmonia corn as condiqloes em que a
concesslo e feita n l o podendo conseqtentemerite o
concessionario dar a essas aguas outro destlno e nao
podendo, sob pbna de perder a coniess%o, deixar de
fazer a explora~iioem harmonia corn as condiqtjes
em que a hcenqa Ihe houver sido dada. E' assim
que no artigo 42."do decreto de 30 de setembro se
preceitua que OS concessionario~ de nascentes e OS
fabricanles de sais e aguas artificiais que faltarem
ao curnprimento das disposiq6es do decreto ou das
clausulas gerai's ou especiais impostas na concessao,
serHo punidos corn a p&nade rnulla simples ou agravada, conforme for a primeira ou a segunda infrac~iio
pelos mesmos rnotivos, e, no caso de reincidencia na
mesma falta, com o abandbno da concesslo das nascentes ou perda da licen~apara o fabrico de sais e
aguas arliliciais.
As limitaqaeu que ao proprietar~odo predio onile
ha a nascente s8o impostas quanto ao nso ou aproveitamento dessas aguas fundam-se no interesse
publico, e no mesmo interesse se fundam as disposiq6es em que se regulamenla a exploraq60 das aguas,
explicando-se assim a perda do direito de propriedade que ao concessionario 6 cominada desde que,
nos termos fjxados no decreto, deixe de fazer a
explora~aoou a niio faqa nas condi~6esdevidas.
Essa perda da-se em relaqHo ao pr6prio dono do
predio se 2 Ble houver sido feita a concess80, ficando
o Estado proprietario das nascentes.
Sendo o Estado proprielario das nascentes, podera
explorar essas aguas por admlnistra~80directa ou
abrir concorso para a sua adjudica~go.
Posta duas vezes em praCa a adjudicaqao da
exploraclo de uma nascente de agua mtnero-medtci-

nal, e nao aparecendo concorrente, sera declarada
hvre, podendo ser objecto de nova concess8o.
Ser declarada livre uma nascente de agua mineromedicinal significa que pode ser objecto de nova
concessso, devendo esta concessao ser feita nos termos do artigo 5 . q o decreko de 30 de setembro e
dos artigos 4." 8."0 regulamento de 5 de jolho
(decreto citado, artigo 49.' e regulamento, artrgo 50.").
Preceitua-se, porim, no 5 1." dkste artigo que, nos
casos nele previstos, o concessionario sera obrigado
ao pagamento de uma renda fixa anual proportional
aos trabalhos existentes que, nos termos do artigo 44."
do 5 1." do artigo 4 5 . 9 a s s a r a r n B
propriedade do Estado, sendo-the, todavia, aproveitavel a disposicao contida no 5 2." dkste ultimo
artigo quando o pedido da nova concessao de l i c e n ~ a
para exploragBo das nascentes for apresentado dentro
do prazo dum ano a seguir a declaraqlo de estarem .
livres as nascentes s6bre que foi pronunciada a deslstencia. E determina-se no 5 2."o.mesmo
artigo qne
o Govkrno promoveri o necessario para que o prazo,
dentro do qual o antigo concessionario da nascente 8
obrigado a faeultar ao ndvo concessionario tudo o que
niio diga respeito aos trabalhos de captagem e cond u ~ a odas aguas, como sao as maquinas, utensilios,
aparelhos e edificios destinados a banhos ou a fornecer Bgua ao publico, nao va alhm de dois anos
decorridos depois de concedida a desistencia, lirnite
de tempo Bste al&m do qual o antigo concessionario
tern o direito de retirar o que Ihe pertencer ou de
usar dele como entender.
0 facto de, no caso de abanddno ou de desistencia
do concessionario, ficarem pertencendo ao Estado as
nascentes de Bguas minero-medicinais e todos os trabalhos feitos pelo concess~onL~o
para a sua eaptagem
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e condu~iioe o direito de expropria~20de todos OS
nutros trabalhos que para a exploraqgo das a g u k
tenham sido realizados pelo concessionArio, revelamnos, de mod0 iniludivcl, qual 8 o caracter da propriedade das aguas minero-medicinais.
Pelos fins para que, atentas as suas utilidades,
estas aguas sSo destinadas; pelo direito qne, quanto
ao seu uso, todos ficam tendo, estabelecendo-se a
Bste respeito, no artigo 50." do decreto de 30 de
seternbro e no artigo 51." do regulamento de 5 de
julho, que o uso $as aguas minero-medicinais naturais ou artificiais B livre, salvo o caso de o Govhrno
exigir, segundo a irnportincia da exploraq50, ou
quando seja feika a concesszo ou em Bpoea posterior
e detsrminada, declaraqao de facultativo legalmente
habilitado, corn residencia obrigat6ria no local das
nascentes, responsabilieando-se porque o uso das
aguas se f a ~ asob a sua vigilincia e inspecgao ; pela
regulamentapiio do uso das iguas, qne e obrigab6ria
para o concessionsrio e que, nos terrnos do artigo 51."
do decreto de 30 de setembro e do artigo 52." do
regularnento de 5 de julho, s6 sera posta em execu@o depois de aprovada pelo Govbrno, devendo
Bste, por iniciativa prbpria, mandar pdr em execueio
nos estabelecimentos de aguas minero-medicinais as
disposi@.ies regularnentares que julgar mais convenientes, se no fim de tres meses, a contar d a data da
pnblica$io do alvark de concessiio, OS concessionirios
nio as houverem elaborado ; pelos principios em que
deve assentar essa regularnentaqiio e segundo OS
quais B proibido: a) estabelecer preferbncia no us0
das aguas; b) haver diferenqa de preGos em cada
classe, devendo as classes e prepos ser indicados em
tabelas a que se assegurara a maxima publicidade, e
devendo ser gratuitos OS serviqos prestados aos indi-
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gen tes, - vbse que as iguas minero-medicinais existentes em predios partieulares e cuja explora~soB
autorizada pelo GovBrno ficam efectisarnente no dorninio pliblico, m b o r a a p~opriedadedessas Bguas seja
atribuida pela legislapgo vigente ao concessionario e
niio ao Estado.
OS fins para que a concessiio B feita; as obriga~aes
que, para a consecu@o dbsses fins, silo impostas ao
concessionario; OS direitos que a essas aguas todos
ficam tends; a perda da concessio que envolve a
perda nio s6 do direito as aguas rnas de todos OS
trabalhos de captagem e condueao das mesmas aguas,
niio podem explicar-se sengo considerando essas SLguas
no dominio p6blico.
A licenoa para a explora~iiodas Bguas minerornedicinais parece, pois, que deveri atribuir-se 6ste
efeito: essas aguas s%odeclaradas de utilidade publica
e ficam conseqttentemente no dominio pfiblico. 0 concessionario tern o direito de explorar essas aguas e
6sse direito, que representa urn valor patrimonial, e
perpeho, s6 o perdendo nos casos fixados na rnesma
lei. E, pois, transmissirrel &sse direito; mas devendo
o Estado, visto que a exploraqiio das aguas deve estar
sempre assegurada e em condiq6es convenientes, verificar se o adquirente reline ou niio requisitos necessaries
para ksse efeito, a transmissio da concess80 das aguas
minero-medicinais esta sujeita a disposi~6esespeciais.
E' assim que, preceituando-se no artigo 57." do
decreto de 30 de setembro que a concessiio para
exploraqlo de nascentes de bguas rn~nero-medicinais,
ou para fabric0 de sais e aguas medicinais artihciais,
nso pode transrnitir-se sem a p r o s a ~ i odo Gov&rno,se
determina no artigo 57." do regulamento de 5 de
julho e seus $0: a) que a autorizacao s s sera concedida se o Gov&rno, ouvido o conselho superior de
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obras piiblicas e minas e a junta consultiva de saude
pliblica, julgar que niio ha isso inconveniente, e que
e neeessaria para que a eessao ou transferencia da
concessiio, no todo ou em parte, seja ailiila; b) que
o cor~cessionariotera de requerer ao Gov6rno a autorizacao indieando a pessoa ou entidade para quem
pretende fazer a transfereneia; e, no caso de morte
do concessionario, que OS seus herdeiros, devidamente
habilitados, poderso requerer a transrniss8o; c) que a
autoriza~iopara a transfereneia sera dada por meio
de portaria e que s6 em vista dkste diploma poderi
ser lavrado o respectivo titulo de transmissao ;d) que
no caso de venda judicial, ou qualqner outra forrna
de al~enaeao foreada, a validade da transmisslo
depende de homologa~aodo Govkrno pelo MinistQrio
das obras pliblicas com6rcio e industria, actualmente
pelo Ministerio do Trabalho, a qual sera requerida no
prazo de sessenta dias, contados da data da arremata~iioou adjudicaslo, declarando-se no caso contrario
o aband6no; e) q u e o requerirnento pedindo a confirmacso da trapsmisslao sera acornpanhado da c6pia
aut6ntica do titulo da transmissiio livre ou f o r ~ a d a ;
do certificado de dep6sito da quantia de 40100 no
Banco de Portugal para as despesas do alvara,
devendo ser apresentados mais OS docurnentos dos
n." '.h3.' do artigo 7 . 9 u a n d o o adquirente
retenda realizar novos trabalhos e satisfazer-se ao
1." do mesmo artigo quando o transmitente a isso
tiver sido obrigado, ou o Governo assim o determine;
f ) que a transmisslo deve ser eon6rmada em alvara,
consignando as condi~aesgerais e especiais irnpostas
ao adquirente, que ficara para todos OS efeitos sujeito
as obriga~6ese no gbzo dos direitos do transrnitente
derivados do decreto de 30 de setembro de 1892 e
do regularnento de 5 de julho.
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Atribuindo-se o efeito referido B licen~apara a
explorapiio de Bguas minero-medicinais existentes em
predios particulares; sendo reconheeido o direito B
concesslao dessas Bguas a quem primeiro a requeira
e a todos o de pesquisa das Bguas minero-medieinais;
tendo os propriellrios dos predios apenas o direito
de ser indemnizados do valor das mesmas Pguas
determinado pelos usos agricolas, industriais ou
domesticos em que as aproreitavam, segue-se que,
anteriormente a concessHo, s6 existe o direito de
apropriaqlo dessas aguas, tendo 6sse direito de ser
recgnhecido pela licen~apara a sua explora@o.
E 6bvio que as iguas minero-medicinais n5o estso,
anteriormente a lieen~apara a sua expl@ra~lo,no
dominio publico, como 6bvio 8 t a m b h que a propriedade deia: n5o pertence ao Estado. Nao estHo
no dominio pliblico, porque o g6zo dessas Q u a s nlo
pertepce a todos, mas s6 ao proprielario do predio
onde existem; niio pertencem ao Estado anteriormente
a licen~a para a explora@o, como n l o Ihe ficam
perlencendo posteriormente, pois nlao existe nenhuma
disposi~;tode lei que Ihe atrlbua Bste direito, sendo,
pelo contririo, expressarnente atribuida essa propriedade ao concessionLio posteriormente a licen~apara
a explora~80e presupondo-se, para esta licen~a,ou
a adquisi~sodas Bguas por contrako efeituado entre o
concessionario e o prop~ietario do prbdio ou a sua
expropria@o.
A licensa, porbm, ou a autorizaeiio para a explora@o das iguas 6 considerada como sendo uma
concess50, e, quando se lhe atribua 6ste caricter,
parece que o Estado s6 pode transrnitir para o concessionario urn direito que Ihe pertence, reconhecendo-se assirn implicilamente na concess5o o direito
preexistente do Esrado i s aguas minere-medicinais.
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E pode acrescentar-se que o imposto especial que
s6bre os lucros da explora~iio6 l a n ~ a d opelo Estado
e a percentagem fixa por cada hectare do perimetro reservado s6 se explicam ou justificam como
representando para o Eslado rendas que correspondem ao direito que Ble tern s6bre as aguas
minero-medicinais.
A circunstdncia de a licenca ou autorizagso ser
considerada uma concessso niio invalida a doutrina
por n6s exposta acbrca da propriedade das aguas
minero-medicinais. Ravendo sbbre essas aguas o
clireito de apropriac;%o,este direito s6 pode ser exercido nas condi~besfixadas na lei e para os fins que
a mesma lei indica, sendo ao Estado que compete,
por meio da licen~apara a exploragIo dessas aguas,
verificar s,e se dso ou n5o as referipas condi~bes.
Feita esta verificagiio e concedida a licen~aou autoriza~sopara a explosa@o, tal licen~a,pelo regime a'
que as aguas ficam sujeitas, represents uma declarac80 de que essqs aguas ficam no dominio ptiblico, e
portanto, desde que ha esta d e d a r a ~ s o ,Q um verdadeiro concessionario a pessoa a quem 6 dada a
licenga. Sendo assim, n%o tendo o concessionario de
indemnizar os proprietarios dos preclios onde ha as
nascentes do valor que, na sua expioragiio como
aguas minero-medicinais, a eoncessiia represcnta, e
sendo a ccincessao dessa exploraciio feita pelo Estado,
facilmente se explica o imposto especial que pelo
Estado 6 l a n ~ a d oao concessionirio s6bre os lucros
liquidos da concessso do mesmo modo que a renda
fixa pelo perimetro reservado.

A verdade da doutrina que acabamos de expor
mais sera posta em evidkncia analizando-se o regime
das aguas minero-medicinais cuja posse pertenceoao
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Estado, As autarqnias locais ou a pessoas colectivas'
de fins desinteressados.
Como ja vimos, hnto o Estado como estas pessoas
colectivas podem explorar as nascentes de aguas
minero-medicinais directamente ou mediante a adjuJ i c a ~ s odessas Qguas em concurso.
Quer explorem essas iguas directamente, quer
mediante adjudicat$io, 6 para n6s indubitivel 'que
essas aguas representam, desde que sejarn exploradas como aguas minero-medicina~s,bens que estso
no dominio publico, pois 6 certo que-todos delas se
podem aproveitar desde que observem as disposi~$es
dos regulamentos que, para o uso dessas aguas,
derem ser publicados, tanto no caso de exploracao
directa como por meio de adjudica~ao:
E' assim que no artigo 58." do regulamento de
5 de julho se' preceitua que a adjudica@o, em concurso, do exclusiro de explora~iiode nascentes de
aguas minero-meciicinais pertencentes ao Estado, sera
regulada como disp8em OS artigos 46." a 50." do
mesmo regulamento, e no artigo 59." que se o
Gorbrno, nos termos do 5 unico do artigo i.", adminlstrar directamente qualquer estabelecimento halneoterapico, a pessoa ou entidade a quem estiver
confiada esta administra~socumprira todas as dispos i ~ a e sdo mesmo regulamento, que lhe Forem aplicareis, especialmente as constantes dos artigos 2." 3.",
43." 28." 52."e 53."
Quanta Bs hguas pertencentes aos corpos ou corporapjes administratixas, determina-se no artigo 60."
$5 1." 3.' que, PI-etendendo-se adjudicar essas
6guas em hasta publica. o prhgrama de adjudicagiio
seri submetido & considera~iiodo Gov6rn0, que o
sprovarh on modificarj depois de ouvido o conselho
superior de obras publicas e minas e a junta consul-
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tiva de saude p~iblica; que a adjudica~iloda expiora@0 ficara dependente de confirmac50 do GovBrno,
que poderi recusa-la quando o adjudicatirio indicado
n5o seja considerado iddneo pelo que respeita ao
cumprimento das disposicaes do decreto de 30. de
setembro e do mesmo regulamento, Bs quais o adjudicatario ficari sujeito por todo o tempo que durar a
adjbdicagilo, como se f6ra o pr6prio concessionirio ;
e que o adjudicatirio incorrera nas mesmas pknas a
que esti sujeito qualquer concessionirio de licenca
para a explora~?iode nascentes de iguas mineromedicinais, devendo entender-se que B pbna de abandbno corresponde a perda de todos OS direitos que
Ihe resultavam da adjudica~50.
As aguas minero-medicinais que estao na posse ou
na propriedade do Estado e dos corpos e corporaqoes
administrativas S o , pois, desde que como tais sejam
exploradas, iguas que estHo no dominio publico,
gozando de todas as garantias que i s cousas dbste
dominio s l o atribuidas pela nossa legislac50.
Consideramos da mesma natureza as iguas mineromedicinais cuja posse ou propriedade nso 8 atribuida
ao Estado mas 5s pessoas a quem 8 concedida a sua
explora~?io,sendo assim o direito de propriedade, que
pela lei a estas pessoas Q atribuido, um direito especial, que recai s6bre o valor patrimonial da explora~ 5 odas mesmas Qguas, nHo havendo s6bre estas o
direito de livre disposi~io.
Se, sob o ponto de vista da tkcnica juridica, o
nosso sistema legislativo deixa muito a desejar,
podendo estabelecer-se sbbre- esta materia outros
principios mais harm6nicos com o regime das Bguas
minero-medicinais, sob o ponlo de vista pratico n8o
julgamos susceptivel de dtividas a doutrina que acabamos de expor.
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8 7 . Aquas partkulares que podem ser conduzaiSas
por aquedutos. As iguas de fontes e nascentes nem
sempre sao utilizadas nos prhdios onde .brotam para
serem Bm seguida abandonadas ao seu curso natural.
S%o conduzidas por meio de aquedutos para outros
prbdios, tanto para fins agricolas ou industriais como
parr\ usos dom8sticos.
No artigo 4 5 6 . q o c6digo civil faculta-se essa
condocao, em proveito da agricultura ou da indlistria, atraves dos prkdios r6sticos alheios, n8o sendo
q u i w a s muradas on quintais, jardins, hortas ou
patess adjacenles a prhdios urbanos, precedendo
indemniza~fodo prejuizo que disso resultar para OS
ditoo pr6dios.
Refere-se este artigo 8s aguas a que se tenbs
direito e abrange portanto n60 s6 as iguaa de fontes
e nrtscentes existentes em prkdios particulares, e
quer essas Qguas pertencam aos donos desses prkdios quer a terceiros que a elas hajam adquirido
direato, mas tambkm as Qguas de fontes ou nascentes
exis'tentes em terrenos p6blicos ou de logradouro
cornturn, as de correntes nao navegaveis nem flutuiveis ou navegiveis e flutuaveis que tenham sido
a p r ~ p r i a d a s ou hajam sido concedidas, OS sobejos
das &pas de fontes ou reservat6rios de uso phblico
ou Qomum, incluindo as de nascentes minero-medicinais. Todas estas iguas podem ser conduzidas por
aqukdutos e estlo sujeitas, desde que o sejam e at6
entrarem, abandonadas ao seu curso natural, numa
c o r b n t e n3o navegivel nem flutuivel ou navegivel e
fluth5ve1, a um determinado regime, independentememe da origem dessas aguas.
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Incltiimos nas iguas de aqueduto as provenientes
de gaivagem, canos falsos, valas, guarda-matos,
alcorcas ou qualquer outro modo de enxugo de terrenos, quando as Bguas assim canalizadas sejam
conduzidas, para serem deridamente utilizadas, para
fora dos prkdios donde escorrern. 0 artigo 462."
tambhm faculta, em rela~iioas aguas que tenbam
esta origern, o estabelecimen~ode servidbes atrav6s
de predios rristicos alheios e sujeita-as ao mesrno
regime das dguas dos aquedutos a que se refere o
artigo 4.56." emquanto n%o chegam a alguma corrente ou a oulra via dc escoamento, declarando que
a essas Qguas slao aplicaveis as dtsposic~esdos artigos precedentes.
OS aquedutos para a conduelao das iguas podem
ser construidos por urn unico interessado ou por
muitos, e pode essa derivaqiio ser feita pelo Estado
e pelas autarquias locais. OS criterios para determinar quando as iguas assim'derivadas devem considerar-se priblicas, comuns ou particulares ja por n6s
foram expostos, n5o se tornando necessirio insistir
nesta materia. 0 deereto n." 4505, de 2 9 de junho
de 1918, que, para promover o desenvolvimento da
produe50 agricola, autorizou (artigo 1.') desde ja o
Governo a conceder a qualquer entidade, sindicato,
empresa ou companhia portuguesa, por tempo limitado, segundo a importdncia e condi(;aes especiais de
cada.obra, a eonstru@o de albufeiras e canais que
tenham por frm armazenar, distribuir e vender a
i g u a para fins essencialmente agricolas, e que tambtSm autoriza (artigo 1.' § hnico) o Governo, se assim
o julgar conveniente, a proceder por sua conta, no
todo ou em parte, a constru~5oe exploraeiio das
mesmas obras, assim como a reservar para si o
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direito de ter participa~iionas sociedades que para
6sse fim se constituirem, nso alterou a dautrina por
n6s exposta. Trata-se neste decreto da concessHo de
um servi~opriblico e no dominio ptiblico se devem
considerar as albufeiras e canais.
Quando as aguas dos aquedutos sejam particulares
mas bsses aquedutos tenham sido construidos ou a s
aguas pertenqam a varios consortes, havera, em relac30 ao aqueduto, uma cousa comum, podendo as
aguas estar ou n8o partilhadas ou divididas. Trata-se
em qualquer dos casos de aguas que estiio na propriedade particular, devendo apenas ter-se em visla,
para a determinaego do seu regime, as disposi~i5es
especiais a que essa propriedade esta sujeita.
O aqueduto em prhdios particulares representa uma
servid20, que estudaremos no livro em que nos
ocuparmos das servidBes de aguas, ocupando-nos
aqui s6mente do regime a que esliio sujeitas a s
aguas.

88. Regime das hguas dg aquedutos: direitos qete
lerceiros podem a elas adquirir. No artigo 4 6 0 . q o
c6digo civil preceitua-se que, construido o aqueduto,
se n&o lorem todas a s aguas necesshrtas a seus
donos, e oulro proprietario qaiser ter parte no excedente, ser-lhe ha concedida essa parte mediantc
prhvia indemniza~Ho,e pagando albm disso a quota
proportional a despesa feita com a condue50 delas
ate-o ponto donde se pretendem derivar.
Este artigo contim uma disposi@o geral relativa
as aguas de aquedutos particulares, cornpreendendo
quaisquer iguas que por hsses aquedutos sejam conduzidas. E' de nolar, porbm, que a aplica~iiodisse
artigo 1120 pode fazer-se indistintarnente.
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d e 1892 o direito aos proprietirios, usufrutuarios ou
rendeiros dos pr6dios por onde passam OS aquedutos
de OS aproveitarem, se condiciona este direito pelo
pagamento de uma parte do custo da obra feita no
seu predio para a passagem da agua e se imp6e a
obrigacHo d e contribuirem para a conservaq50 dessas
obras, tudo na proporcao d a utilidade que tiverem.
Trata-se, nos artigos referidos, de obras para o apsoveitamento de i g u a s publicas ou de Qguas d e uso
comum, como resulta d a referbncia que no artigo 20.'
do decreto de 1 de dezembro se faz aos artigos 14."
e 15.' do mesmo decreto, e das disposic6es referidas
resulta que n20 podem considerar-se apropriadas a s
aguas pelos interessados s6 pelo factb de entrarem
no aqueduto, tendo Bsses interessados apenas direito
a aproveitarem-se da agua que lbes seja necessiria e
n2o tendo conseqhenternente direito algum i s aguas
sobejas.
Sendo assim em rela~laoa eslas aguas, niio pode
sustent&-se a mesma doulrina quanto i s aguas que
sejam particalares antes de entrarem no aqueduto.
A essas iguas podem OS respectivos proprietarios dar
o destino que lhes aprouver, visto terem d b r e elas o
dlreito de livre disposi~50. E se a lei admite que
podem ser expropr~ados em beneficio de outros proprietarios do direito que teem as aguas sobejas, n5o
podia deixar de reconhecer direito a indemniza$So
por essa expropriac50.
Como deverd ser calculada esta indemnizaqao ?
Preceilua o arkigo 546.* do eddigo de process0
civil que na visloria OS peritos avaliarao a indemnizaqao atendendo a ~ o d o sOS prejuizos que nesse acto
se conl~ecer dev'erem necessiriamenle resultar, nos
termos d a lei. E acrescenta-se no tj linico do mesmo
artigo que, na hip6tese do artlgo 460." do c b d ~ g o

9 15.0 - Das iguas de aquedutos

635

civil, os perilos determinar80 a quota que ao expropriante competir proporcionalmente na despesa feita
com a conduq50 das hguas at8 ao ponto de onde se
pre tendem derivar.
Niio e muito adequada a fbrmula prejubos que
nesse acto se conheter devena necessariavnenle resulla?,
visto que, tratandu-se na hipdrese do artigo 460.' de
Sguas que n8o s i o todas necesshrias a seus donos,
de dguas que, excedendo essas necessidades, n8o ,950
portant.0 aproveitadas por Bles, niio pode dizer-se
que d a expropria~iiodo direito a essas Aguas resulte
para iles necess6riamente urn prejuizo.
Por outro lado, 6 evidente que n2o pode atender-se, n a indemnizaeIo a fixar, ao proveito que o
expropriante poderi auferir corn essas Qguas. Na
indemniza~50 atende-se ao valor de que e privado o
expropriado, 6 por 6sse valor q u e tem de ser determinado o custo d a expropriacio. Trata-se d a aplica@o de um principio geral e 1180 da aplica~5opor
analogia da d~sposi~iio
consignada no arligo 448."
5 hnico.
Deveri atender-se apenas, como sucede em relac20
a s i g u a s minero-medicinais e a expropria@o para a
concessiio de quedas de igua, ao proveito que o dono
do aquedulo estivesse efectivamente auferindo nos
hsos agricolas, industriais ou dom8sricos? NHo pode
deixar de ser negaliva a resposta, pois que, pressupondo-se Bsses usos, n5o haveria o direito de expropria$io, vislo que por 6sses usos se rnostraria que o
dono do aqueduto necessitava das iguas. Acresce
que em relaciio Bs aguas minero-med~cinais o vaior
que como lais tenliam n50 se considera a p r o p r i d o e
nas correntes n%o navegaveis nem flutuaveis que se
aproveltem para quedas trala-se de aguas comuns e
que 1150 esiao porianto, em principio, individualments
,
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apropriadas. Ora as iguas dos aquedutos s8o iguas
particulares sdbre que h i o direito de livre disposiqiio.
A nosso ver, a indernnizaelao por estas iguas deveri
ser deterrninada pelo preeo que, usando o seu proprietirio do direito de as alienar, por elas poderia
obter, isto 6, pelo seu valor venal. E' dbste valor
que o proprietirio das iguas fica privado quando
outro proprietario, usanda do direito que pelo artigo
460." Ibe e atribuido, a elas adquire direito.
Preceitua-se no 5 6nico dkste artigo que, concorrendo diversos pretendentes ao excedente das iguas
do aqueduto, ser5o preferidos OS donos dos pr6dios
servientes. Esta preferbncia representa uma compensa~iiopela servidio estabelecida no seu pr6dio e
dela resulta em nosso parecer que, pretendendo o
proprietario das Sguas do aqueduto alienar as excedentes nIo o poderi fazer sem que da venda notifique
ou db conhecimento ao proprietario do prCdio serviente para que bste possa, querendo, usar do direito
de preferkncia. Se o n2o fizer, poderi hste proprietario usar do seu direito depositando o preqo da
venda (c6digo civil, arligo 4%"). E como a lei nlo
fixa prazo para o exercicio dbsse direito, entendemos
que o proprietirio do predio serviente podera usar
dele emquanto nZo haja decorrido o tempo necessirio'
para a prescri~zonegaliva. Aplicar-se ha neste caso
o mesmo principio que em relac20 ao senhorio direct0 e
ao foreiro est6 consignado no 5 2."0 artigo 1681.O '.
A disposi~aoconsignada no artigo 460.' aplica-se
a quaisquer aguas de aqueduto, seja qual for o tempo
Veja-se a &&a

XL*2013, pigha 391.

em que bste haja sido conskuido e o tilulo par que
haj? sido adquirido o direito i s igoas.
E assim que ja se opinou que estao compfee!idas
no artigo citado as iguas de uma levada CuJa dlvts20
e condieaes de uso haviam side e~tabebcidasnum
process0 de destrin~ajulgado por senten~ade 4782,
mas de forma tal que havia.pr6dioS corn tanto tempo
de rega que OS seus donos davam e ~ m d l a m
a
ou tros consor tes e a estranbos a0 passo qUe par3 ootros
prCdios ela era insuficiente para as necessidades da
cultura. Considerando irretratavel essa SentenGa, sustentou-se que OS proprictirios que foram lesados pela
divisao podiam corrigir em parte OS ln~onvenie[~tes
dela resultantes obtendo dos consorles cujas jguas
s30 sobejas as.iguas de qoe OS seU; pddlos necessltam mediante pr6via indemnizaqPo
NO artipo 460." ngo se estabelecem IimitaeGes
algumas. Desde que baja @las ~obejas,0s proprietarios podem adquirir direit0 a elas nas condi~aes
fixadas no rnesmo arrigo.
Fala-se em proprietcirios no art@ 4.60." e estabeleas-se preferencia no 5 hnico do mesmo artigd em
favor dos doms dos '$r&dios ~ ~ ~ i ~ n Vb-se
t e s ..assim
que o direito de expropria~so6 dad0 em beneficio da
agricultura, nio podendo ~ o n ~ ~ ~ u e n t e musar-se
ente
dbsse direito para fins industriais.

89. Regime das dguas de aqtbedGtos :asos e costedtnes relatioos ao SIU aprooeitarnmt~. Q, regime a que
est5o sujeitas as Qguas de aquedutO e determinado
em muitas localidades, designadamente do Minho,

de legiskq2.0 e de jurispdincia, volume 48P,
1

'-

Veja-se a RePDta citada, volume 31.", n.' l*', p@gina

5 15."

por usos e costames. Tendo tratado dos usos e costumes coma meio de apropriagso h~aguas, referirnos hernos agora a alguns usos e costumes como
reguladores do direito de apro~eitamenl0das aguas
de aquedutos.
aproveitadas
AS iguas de aquedutos podem
abaste~imento
de
para fins agricolas e industriais
povoaC6es. Em relac50 aos fins agricolas ainda se
faz distingso entre a lima e a regal send0 esta
nada B cultura de cereais e determinando-se por esta
cultura o.tempo da rega.
No tempo das limas, se as hguas ss0 abundantes
aproveitam-nas simullineamente ~ O ~ O0sS consortes.
Quando n8o s5o abundantcs, o direilo de limar pode
estar estabelecido por uso e costume em favor de
determiGados prhdios, e h& rn~litasSentenGas em
se reconbece o direlto de lima e de
No tempo das regas, a s B g ~ a sestao gcralmente
divididas por dias e por horils, fofrr~ando-sedos
e horas que d o fixados para a rega de lodes 0s
prbdios que teem direito I Ago3 0
se
0
giro 0s proprieth'io~ direit0 a
e tendo em
urn certo nlimero de dias ou de horas- Informam-nos
de que em algumas localidades, COmO na COn~arca
Fafe, a express8o uma hora de u 9 significa
~
uma
parte aliquola da disisBo da
num giro- Assim,
6
se a igua est& d~ridldanos dlas, uma
dia. Se esta d~vidida em quarlos de dia, seis horas
seAo uma hora.
para fins industriais
0 aproveitamenlo das
6 no tempo das regas firado ra#bkm par dias.
em sentenea,
A distribuica.0 da jpua pode ser
senlenC(4
e pode
deoorninando-se essas Aguas cjyfiils
ser regniada por usos e costumes, 0s V a i s teem de
ser observados.
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Em alguns aquedutos ou levadas h i prhdios que
teem direito por sentenea a determinadas 6guas ao
passo que pelos outros prhdios a bgua B distribuida
por juizes nomeados pelas cimaras municipais e
pelas juntas d e freguesia, n'a0 se observando nessa
distribui~aonormas fixas e n i o sendo raras as injustieas que se cometem.
Pior, porbm, que hste sistema B o costume do
toma e torna ou toma e tomarcis, muito a n l i g ~
no Minho e que tem sido reconhecido pelos .tnbunais.
Nas aguas de tornu e torna ha predios determinados que teem o direito de ser irrigados ou limados.
OS proprietirios dos predios que heem bsse tiireito
podem, p i s , opor-se a que quaisquer or16ros proprieiarios se aproveitem delas. Entre Qsses proprietirios
as iguas n8o est%o, porbm, divididas, sendo diversos
OS usos que se observam para o seu aproveitamento
sob a express50 de torna e toma.
E' interessante o q r ~ ese l6 a 6ste respeilo nas
alegae6es de um distinto advogado, o dr. Avelino da
Silva Guimarges, e que aqui reproduzimos.
.Ha locais em que o consorte que primeiro torna
a Qgua tern o direito de mantQ-la, emquanto a guarda;
ha outros em que a agua tornada n5o 6 desviada por
outro consorte emquanto no bdrdo do pigeiro, ou
talhadouro, se conserva o chapeu do que a tornou, e
que represents o seu direito p& urn simbolo singelo;
h i locais em que o tornar da Bgua B respeitado
emquanto o que a tornou n t o cobre de igua todo
o prkdio, a que tem a posse de aplica-la; l16 emfim
locais em que cada consorte corla con10 e quando
quere, sem resyeito pc10 us0 dos seus cons6cios, e i s
vezes na presenea unS dos outros, armando conflitos
na teima das tornadas, e muitas vezes as enxadas,
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canpdas de cortar as terras dos tapumes, erguem-se
em agressaes pessoaisn t.
Tem-se discutido se B admilida a a g I o de divisao
das Qguas para que b i o regime do toma e t o m ,
podendo OS consortes p6r krmo por 6ste meio as
conseqh6ncias que de tal regime derivam. Para n6s
a resposta deve ser 'afirmativa, visto que, tendo s6
determinados proprietirios direito a igua, esta B uma
consa comum, e, desde que assim deve ser considerada, o principio a aplicar B o de que se pode partilhar entre OS consortes.
A ~liliculdadeque se op6e a divisiio n8o Q de natureza juridica; dar-se h i na concilia~50de interesses
entre OS consortes. Sera esta dificuldade que explicara talvez a subsist&ncia do uso do torna e torna
relativamente ao aproreitamento das aguas de aqueduto para certos fins. E assim que na questao a que
respeitavam as alega~6esa que a t r b nos referimos,
a agua de que se tratava achava-se dividida para o
tempo da rega, havendo o uso do tornn e torna para
a lima, e talvez fossem diversos OS prkdios que para
Bste fim tinbam direito B Qgua dos que o linham para
a rega.
Para p6r termo aos conflitos que do llso do torna e
torno derivam nso baskark, pois, uma disposi@o em
que kle seja proibido. Torna-se necessario, tendo em
vista todas as circunstAncias e designadamente as
culturas a que podein ser destinados OS prBdios e a
conveni6ncia de alternar ou n2o essa cultura, estabelecer normas adequadas para a divislo das Bguas *.
Veja-se a &rista dos trdunais, volume 13.", phgina 338.
No project0 do dr. Ferreira da Silra dbre o aproveitamento das
iguas consigns-se a &te respeito o seguinte no artigo 92.":eS5io plulscritos no aproveitamento das Pguas os usos e costumes e as posses de as
utilizar pelo sistema chamado de tm-tomarcis ou outros semelhantes
mediante as quais a k u a comum pertenqa ao primeiro ocupante, sem
1
2

Em rnui tos emprazamen tos, designadamen te da
provincia do Minho, faz-se rebrkncia a iguas quinteiras pertencentes a casais emprazados.
Estas iguas, que tanto podem ser derivadas -de
correntes como de naseentes, geralmente abundaates,
constituern um aqueduto que vai at8 as quias;is ou
aos lugarejos e aldeas, havendo junto de cada casal
e quisi junto da entrada principal onde h i o portal
fronho, um pequeno reservatbrio que a agua enche,
seguindo do reservatQrio de uma morada para OS dos
outros moradores. E a ksses reservaldrios qae se
leeam OS gados a beber e deles B extraida a agua
para gastos domBsticos exceptuando aqueles para que
se requere agua limpa,
Quando urn s6 propriethrio tenha, para fins agn'colas ou industriais, direito B agua d6sses aquedutos,
OS usos a que as Bguas quinteiras slo destinados nfio
poderso deixar de considerar-se garantidos pela disposiq3o do artige447.qo c6digo civil, devendo ver-se
em cada um dos reservatbrios que se encbem sucessivamente corn essa igua locais onde OS habitantes da
povoaeZo ou casal dela se abastecem para gastos
domBsricos e ngo podendo conseqhentemente ser desviado o aquednto. Assim se explica que essas Bguas
sejam consideradas privilegiadas, sendo certo que no
direito antigo, do mesmo mod0 que no actual, as
Bguas que se destinavam ao abastecimenb de povoacties gozavam de garantias especiais.
Quando se trate de iguas de naseentes, deverlo
at8 essas aguas considerar-se protegidas pela disposi~ z consignada
o
no artigo 451.O, sendo assim proibido
alteri-las ou diminui-las.
outra norma de dietribque o k seja o arbitrio, sumptivel de cam
o extravasamento e a perda. As
que assim tenham sido utilizadas,
consideram-se indivisw para Coaos 0s efeitos,.
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90. kguas pluoiais que caem em prdios pmticulares ou neles se dqosifam. Preceitua o c6digo civil
no arrigo 454." que as Aguas pluviais, que caem
dircctamente s6bre qualquer predio rfistico ou urbano, podem sel. livremente ocupadas e usufruidas
pclos donos dos ditos prbdios; mas estes nso teem
direito a desviblas do seu cnrso natural para lhes
darem outro, sem consentimento expresso dos donos
dos predios a qriem tal mudanqa pode causar prejuizo. E no artigo 455." deciara que OS donos dos
prhdios servientes n8o podem adquirir por prescrieiio
a posse de receber as ditas hguas.
0 dr. Dias Ferreira, procurando determinar a raziio
e o alcance destas disposipijes, diz: aAs aguas pluviais, ou sejam de torrentes e enxurros, ou caiam
directamente no prhdio, como a respeito delas ningubm pode argumentar, nem com o seu trabalho
para as descubrir, nem com a circunstincia de serem
acessdrio do pridio onde caem, pois ao contririo siio
consequbncia de um fendmeno momentineo e passageiro, aproveitam a todos, tanto iqueles em cujos
prkdios elas caem directamente, como iqueles para
onde depois da queda naturalmente correm. A ningu6m B permitido dispor delas, nem dar Q corrente
direc@o diferente da indicada pelas circunstincias
nqturais, nem aos donos dos prhdios inferiores que
elas atravessam ou banham, altera-las em prejuizo
dos vizinhos imediatos.
a 0 project0 primitivo no artigo 480.O, correspondente ao artigo 4 5 4 . q o cbdigo, ainda permitia ao
dono do prbdio, onde as iguas pluviais caissem directamente, desvii-las do seu curso natural para as

dirigir s6bre prhdios de senentia pliblica; mas a
comiss5o revisora com acerto tirou ao proprietirio
aquela faculdade, que n8o era fundada em raise
plausivel, como com razso eliminou as seguintes palavras do artigo 481." correspondente ao artigo 45.5."
do cddigo "mas poderso opor-se a que se mude a sua
direcq50, se o dono do prbdio superior as pretender
desviar por acinte e sem utilidade conhecida", que
niio faziam mais do que reproduzir o pensamento j i
consignado na segunda parte do artigo 454."n '.
A afirmaeiio de que a ningubm B permitido dispor
das Bguas pluviais que caem no seu predio ou nele
correm, nem dar a corrente direcciio diversa da indicada pelas circunstincias naturais do terreno, de
forma alguma se pode considerar legitimada pelas
disposifles dos artigos 454.' e 455.' 0 principio
que no artigo 4 5 4 . h e formula leva-nos at8 a estabelecer, sem a minima hesitaggo, doutrina completamente contriria tanto em relaqso as aguas que caem
directamente no prhdio como &S que nele correm.
Trataremos daquelas em primeiro lugar.
A livre ocupaeilo e fruiq~odas iguas que caem
directamente sdbre qualquer prbdio significam o
direito de dispor delas como ao proprietirio do pr8dio melhor convier. A livre ocupa~soe o direito de
apropria@o, sern limitac6es impostas em regulamentos, dessas & p a s desde que oaem no prhdio. Esse
direito s6 pertence ao pro rietirio do pr6dio estando
abrangido no direito de rufeiio que dele tem e n5o
podendo qualquer terceiro, que para ksse fim n5o
tenha direito de servidiio no prBdio, ocupar as Bguas
que nele caem. Apropriadas a s aguas pela ocupa-
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$30, a livre disposi~sodelas B uma mera conseqhbncia
dessa apropriaq20. Desde que a lei faculta a apropriacgo, faculta a livre disposiqiio das aguas apropriadas. Desnecessario era ate que o legislador declarasse
que as aguas ocupadas podiam ser livremente usufruidas, sendo como e a ocupa~iioum dos meios de
apropriaqiio (artigo 383." e havendo o direito de livre
disposiq50 das cousas apropriadas (artigo 4167.').
Apesar da autorizada opiniiio do dr. Dias Ferreiia,
que, embora em termos mais restritos, B seguida por
outros escritores, consideramos incontestivel a doutrina exposta e dela deduzimos, como 16gico corolirio,
que o proprietirio do predio onde caem aguas pluviais
pode represar essas aguas dentro do mesmo predio e
conduzi-las para on& melhor Ihe aprouver atraves de
prBdios prbprios ou de predios alheios, teodo, em
relaqso a estes, o direito que Ihe 6 facultado pelo
artigo 456.'
E' assim que o dono de urn prBdio onde caem as
aguas pluviais pode recolhe-las em qualquer reservat6ri0, tanques ou cisternas; pode ceder a qualquer
outro proprietirio o direito de conduzir as aguas que
caem no seu prhdio para reservadrio que 6sse proprietario haja construido em predio seu. Represadas
as aguas, pode utiliza-las para quaisquer fins e pode
aliena-las. S30 aguas a que s6 ble tem direito e
s6bre as quais tem o direito de livre disposi~faocomo
livre 6 o direito de as ocupar.
A uliirna parte do artigo 454.hnBo invalida de
mod0 algum a doutrina exposta.
Proibe-se nela que as Agnas pluviais sejam desviadas do seu curso natural sem consentimento expresso
dos donos dos prBdios a quem tal rnudan~apode
causar prejuizo, e, se e certo que ja se'tem entendido
que tanto podem ser prejudicados os donos dos pr6-
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dios s6bra que as Aguas corriam esponthneamente
como os donos dos predios sbbre que as Bguas v30
correr ', n2o o B menos que aquelas palavras s6
podem referir-se aos donos dos prbdios para ondt as
agu,as sejam desviadas do seu curso natural.
'E o que vamos p6r em evidkncis tratando das
aguas pluviais que formam enxurros ou torrentes.

91. kguas pluviais pue corrern em prddos par&
culares. Nao se refere expressamente a estas igdas
o artigo 454.' quando a torrente ou enxurro n8o se
forme dentro do pr6prio prhdio onde as iguas pluviais caem directamente, sendo formadas essas torrentes ou enxurros de Aguas que caem noutros pridios
e em terrenos pfiblicos ou de logradouro comum.
Tarnh6m se n5o refere a estas aguas o artigo 453.",
pois nele apenas se trata de torrentes ou enxurros que
correm em terrenos, estradas ou ruas priblicas.
NHo descutiremos aqui a doutrina que v6 nas
torreoies ou enxurros que atravessam ou banham
prhdios particulares correntes de iguas sujeitas ao
mesmo regime que as correntes n50 navegiveis nem
flutuaveis. E certo que ja kouve entre n6s quem
sustentasse essa doutrioa, mas sem o minim0 fundamento juridico ou doutrinal.
Nao B evidentemente o regime das correntes n2o
navegiveis nem flutuaveis que para as torrentes e
enxurros se estabelece no artigo 453.", oem a natureza dessas iguas, que s5o acidentais, se cornpadecia
com tal regime. Aproveita-se delas, quando correm, qualquer proprietlrio confinante da torrente ou
1 Veja-se a $ t G o feita pelo Dr. Teixeira de Abreo, Dw @W,
Coimbra, 1917, pagina 31, nota.
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enxurro, e, ordiniriamente, o que se procura 6
evitar OS prejuizos graves que essas iguas podem
causar.
Quando essas iguas atravessam ou banham pr&
dios particulares s8o OS donos dbstes predios que
delas podem utilizar-se, impondo-lbes a lei apenas a
restri~aode n5o as desviarem do seu curso natural
para lhes darem outro, sem consentimento expresso
dos donos dos prbdios a quem tal mudan~a pode
causar prejuizo.
-Estes proprietirios s5o OS que, sendo as hguas
desviadas do seu curso natural, nlo s5o obrigados a
dar-lhes passagem pelos seus predios, como resulta
do disposio no artigo 454." do seu confront0 corn o
artigo 2282."
Por bste artigo, OS donos dos prkdios inferiores
sio obrigados a receber as iguas que decorrem naturalmente e sern obra do homem dos prbdios superiores. No artigo 454." pressupbe-se bsle encargo e
proibe-se que as bguas sejam desviadas do seu
decurso natural sem consentimento expresso dos
donos dos prbdios a quem essa mudanpa pode causar
prejuizo. Ora Bste prejuizo nunca pode dar-se em
relapso aos prbdios por onde as iguas corriam, pela
simplicissima raz8o de que 1120 pode considerar-se
um prejuizo causado pelas iguas a privagso das utilidades que OS donos deles poderiam auferir se n5o
fossem desviadas do seu curso.
Lobiio, na sua Disserta~iiosobre as aguas pluviais,
ja dividia esta matbria em duas partes e da seguinte
forma: aParte I. Quando o vizinho, que interessa
nas iguas pluviais, tem direito para obstar a que se
Ihe d~virlam,corn privaq20 do lucro, que delas Ihe
reSuItava. Parte n. hguas pluviais emquanto prejudicam ao vizinho, mediante operagio, ou facto do
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homem, ou sern ble),. E, em relac50 i i."parte,
escreveu nos $5 10 e i l :
((Sem embargo de que o inferior, sentindo o incdmod0 das aguas pluviais, deve gozar o cdmodo delas:
Porque i.' dever sofrblas, ainda que com incbmodo,
B uma servidio natural compensada com o cdmodo
que consigo leva a agua; 2." o superior, privando o
inferior, s6 o priva do lucro comunicado do seu pr6dio, e n%o Ihe causa dano, como discorrern OS jurisconsultos. . . sem haver diferen~aentre a igua que
vai ao vizinho por vias subterrineas ou pela superficie da terra. . .
Se porbm o dono do prbdio superior diverte sem
proveito algum pr6priu as iguas pluviais, que iam
interessar, e ser uteis ao prbdio inferior, ent5o se
presume que a faz por emula~80,e deve ser coibido,
e obrigado a que as deixe correr no inferiorn.
Coibia bste espirito de emula@o o project0 primil
tivo; n%o o coibe o ccidigo que, sancionando no
artigo 455.O a doutrina de que OS donos dos prkdios
inferiores n ~ podem
o
adquirir por prescri~iioo direito
de receber as aguas que correm de pkdios superiores
e limitando apenas o direito de desviar as aguas do
curso par elas seguido pelo prejuizo que podem causar
aos predios para onde s5o desviadas, nio deu aos
donos dos predios por onde as aguas corriam naturalaente direito algum a essas iguas, podendo assim o
dono do prbdio por onde elas correm desviblas, embora o faea s6 com o intuito de prejudicar o vizinho.
0 dono d o prbdio inferior niio tern direito algum as
aguas emquanto n5o entrain no seu prkdio. Se o
tivesse, nso poderia explicar-se o artigo 455." Para
que declarar efectivamente que OS donos dos prbdios
servientes, isto 6 , dos pridios inferiores niio podem
adquirir por p~.escri@oa posse, ou, melhor, o direito
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de receber as ditas Qguas, se aos proprietirios dos
prBdios dominantes, isto 6 , dos pr6dios superiores
'n'io fosse facultado desviar essas aguas do seu curso
natural? E' evidenke que niio se pode adquirir
prescri~iiourn direito atribuido pela lei.

0 Dr. Teixeira de Abreu, que reconhece ao proprietario do prhdio superior o direito de utilizar as
iguas como melhor Ihe convier, diz que a lei permite
ao proprietario do pr6dio inferior ccobstar a que o
proprietkio superior, quando niio queira ou ndo possa
ocupar as ciguas, que correm pelo seu predio, as desvie
do curso natural, com prejuizo alheio)).
E acrescenta : uEste preceito B inteiramente justo
n5o s6 pela regra ubi comodum ibi incorndum, mas
ainda porque sendo as aguas pluviais cousas nullius
desde que o proprietbio superior as n50 quere ou
d50 pode aproveilar, nso podia a lei reconhecer-lhe
a faculdade de impedir que delas se utilizassem as
pessoas a quem a natureza as deslinou, que siio os
proprie tLios dos prkdios inferiors,.
Esta doutrina leva o citado jurisconsulto a ver no
prBdio superior uma servidao negatioa, em proveito
ou service dos predios inferiores. ((E, diz ele, um
encargo para o prhdio superior porque n8o pode seu
dono fazer nele obras que alterem o curso natural
das iguas; e que bste encargo represents urn beneficio para OS pred~os inferiores resulta do prciprio
facto de bles serem prejudacados quando as obras s3o
feitas, isto B, quando o encargo desaparece, '.
N ~ opode, pelas considerac8es que expusemos, a
ultirna parte do artigo 454." referir-se ao prejuizo
que para OS predios servientes resulte da mudanqa,

visto que nenhum direito teem estes predios. 8 hgua
e s6 o direito que sdbre ela tiressem poderia levar-nos
a admitir uma servidHo no pr6dio superior. Trata-se
de um prejuizo causado pelas Qguas em virtade da
mudanca do seu curso natural, e e Qbvio que hsse
prejuizo so pode dar-se nos predios para o d e as
iiguas slo derivadas. Por outr'o lado, a inibigo de
mt~daro curso tanto se da no caso de se pretender
ulilizar as Qguaspor &ssemeio como no de nHo ha\er
essa pretens50. A lei n l o faz distinc8o.
0 direito de fruiqgo das aguas e assim limitado
pela obriga~goque, em relaeao as iguas sobejas, tem
o proprietario de as fazer seguir pelo Feu curso nalural, quando da mudanca d&ssecilrso resullem prejuizos para outros prBdios. E o prbprio Dr. Teixeira de
Abreu reconhece que, nesie caso, OS donos dos prbdios
servientes n50 poderiam obstar B mudanca. Mas o
seu direito Bs iguas B o mesmo quer o proprietirio
do prhdio superior se utilize delas quer n3o.
NHo pode pelo arrigo 455." o dono do predio por
onde as aguas correm adquirir direilo a elas pela
prescriqHo. 0 mero decurso das aguas n5o Ihe da
posse, e, confrontando-se bsie artigo com OS artigos
453.9 4338 e 5 unico parece ate que, em relac50
a estas aguas, n'io se pode invocar. romo em relac80
i s 5guas das correntes n%o navegjveis nem flutuiveis, o direito adquirido pela prescriqso anteriormente
ao cddigo civil.
Outro B, porem, em nosso parecer, o alcance do
artigo 455."
Refere-se ble hs iguas de que se trata na tiltima
parte do artigo 4.54." portanto As Bguas que seguem
o seu curso natural. Entendemos, pois, que nZo deve
aplicar-se is aguas que, por obras feitas no prBdio

superior, tenham sido eanalizadas para o prtidio
inferior. Neste caso, haveri no prbdio superior a
servidso de aqueduto, sersidIo que pode constituir-se
nos terrnos gerais de direito, e, uma vez constiluida
essa servidfo, havers por ela o direito de apropria~iio
das aguas que entrarn no aqueduto, nso podendo desviar essab hguas o ddno do predio serviente.
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.
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. . . . . . . .
. . . .
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. . . . .
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Ideas gerais s6bre a adminisha@ e policia das &MS .' .
Olassifiqlio e dem-o
das bacias hidrogdficas .
.
0 b w hidnidicas . .
. . . . . . . .
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22. Importffncia das modalidades e usos das hgaas na determina@o do seu regime jurfdico . . . .
.
biyii e o
23. Modalidades daa @as a que se referem o c&
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. . .
51. Propriedade do leito e margem das igms comnns .

g 9.0 - D m

m t e p

nbo mvtgctwie n s m p ~ v e i s

52. Legisla@ que r@
o nso das
das oorrentes nHo
naveghveis nem flutuhveis . . . .
. .
347
53. Principios em qde assents o sistema do dip civil gm&
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