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1. Conceito trudscioncll de servidtio. Sel.vid6es
prediais e pessoais. Nao B unjnime a doutrina dos
jurisconsultos ac6rca do coneeito de servid80, e,
como niio B indiferente Bste conceito para a exegesc
das disposi~ijes do nosso c6digo civil sbbre esta
imporlantissima matBria, por Ble iniciaremos d nosso
estudo, determinando em primeiro lugar o conceito
tradicional do direito de sertidso, para expormos em
seguida o que orientou o autor do nosso e6digo civil
e tern sido aplicado na nossa jurisprudkncia.
Pode considerar-se tradicional a doutrina que v6
na servidiio urn direito real sbbre uma cousa alheia
limitando o gbzo efectivo do seu proprietario em
proveito do titular daquele direito. Carno direito
real, a servidiio representa urn poder yue recai sbbrc
a cousa como object0 direct0 e imediato; 6sse poder
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8, porhm, limitado quanto ao seu contetido, qiter no
gbzp da cousa, quer no tempo dQse gbzo.
Este conceito vem, com a palavra por que se
exprime, do direito romano.
Seroitus significava o estado de sujei~%oda coasa
e tambem o direito em virtude do qual se constituia
e subsistia ksse estado. No estado de sujeiciio s6
podia conceber-se uma cousa que servia a pessoa
diversa do proprietario, visto que a cousa considerada
de per si, como objecto e n8o sujeito do direito, n3o
podia referir-se esse estado de sujeiciio, pretendendo-se conseqhentemente exprimir pela palavra
ser&tus que a cousa servia a uma pessoa diversa do
proprietario, que a cousa estava assim numa s i t u a ~ I o
que n8o era a nataral, como o nZo eraso estado do
homem que servia a outro.
N3o eram as servidaes OS 6nicos dirritos reais sbbre
cousa alheia. Havia tambem no direito romano, como
direitos reais sdbre cousa alheia, o direito de penhor
e de hipoteca e como tais s8o considerados por
alguns romanistas o direito de enfiteuse e de superficie.
Ficil P a distincso entre o direito de servidio e o
de penhor e hipoteca. 0 conte6do da servidao e urn
direito de g6zo por que se limiia o gozo do propriet l i o f o conteudo do direito de penhor e de hipoteca
e uma garantia. pela qual o credor fica tendo s b b ~
as cousas, de modo mais ou menos complete, a s vantagens de urn direito real pela faculdade de subtrair
a cousa ao proprietirio e pela preferkncia no pagamen to.
N"a su$ede outro tanto corn a distinciio entre OS
direitos de servidso e OS de superficie e enfiteuse.
Para a estabelecer nitidamente, necessirio e relacio-

nar b s e s direitos com o direito de propriedade,
precisando o contetido de cada um deles.
Windscheid diz a Bste respeito: .As servid~es
distinguem-se da enfiteuse e d a superficie em que a
restrieso do direito de propriedade resultante dbstes
direitos B tZo grando qrle o direito de propriedade B
quasi eliminado, ao passo que as servidOes se fundam
em que o direito de propriedade C sempre em r e l a ~ i o
a elas a cousa principal, em que elas ficam subordinadas ao direito de propriedade. '.
A falta de rigor do principio formulado pc10 notivel
sistematizador do direito civil tornar-se ha evidenle
para q u e h ler a extensa nota em que exp6e as virias
teorias que sdbre a natureza do direito de servidio
teem sido formuladas. Referir-nos hemos nqui i s
principais, porque assim B neeessirio para compreendermos o conceito de servidso no nosso c6digo
civil.

Ha teori:is clue determinam o conceito de servidiio
Craccionando de um mod0 mais ou menos acentuado
o direito de propriedade e vindo assim o direito de
serridso a rccair n%op~6priamentesdbre uma cousa
alheia, mas sdbre uma palate da cousa que dela se
considcra destncndn, sendo essa parte objecto. do
direito de proprierlade. Podem incluir-se nestas teorias as que v8em na servidrio urn direito de propriedade : a) sdbre uma cousa incorpdrea (Biichel);
b) ~ 6 b r eurna qualidade de uma col~sacorp6rea considcrada de per si ou como independente d a cousa
(Elvers); c) sbbre urna determinada possibilidade de
uso da cousa? separada d a mesma cousa como urn
D W t o delle P a d t e , tradu@o de Fadda e Bensa, volume l:,
parte 2:, phgina 243.

bem autbnomo ou um bem especial que tern o caracter
de cousa (Neuner). Destas teorias poder-se hia deduxir, como deduziu Siebenhaar e ja entre n6s se deduziu
tambbm, que a servidgo predial e uma qualidade
natural de uma cousa que, para o efeito do seu uso,
se considera separada da cousa e transferida para
outra.
Para defesa destas t+orias invocam-se alguns textos do direito romano. E assim que, determinando-se
OS efeitos da constilui~goduma servidTo, se diz no
D. 39, 4, 5 , 9 : Jus seturn derninuit, alterius amit, e,
definindo-se o usufruto, se declara no mesmo D. 7,
I, 4 : ususfrucfw in mdtis casibtss pars dominii est
e 31, 76, 2 : frztclus portionis instar oblimt.
Segundo outras teorias, e B esta a doutrina dominante, as servidtks nso representam urn fraccionamento do direito de propriedade. Pelo conte6do da
servidso limita-se o exercicio dbste direito, nao se
limita o seu contelido. Este subsiste o memo e o
titular do direito de propriedade B o dono da cousa,
ao qual pertence o poder de disposi~iioda cousa ou
o abusus. Pela servidiio limita-se o poder de gozar a
coosa, mas esta limitaqso, que Q uma conseqhhncia da
servidio, n8o 6 uma fragmenta~godo direito de propriedade, nem podia ser, porque a servid50 e urn
direito do n5o proprietario. E as passagens do direito
ramano atras citadas de mod0 algum invalidam Bste
conceito. Pela constitni@o da servidso diminuem-se
efectivamente OS direitos do proprietirio da cousa
pelo gdzo que a servidso representa em relae5o B
mesms cousa; mas isto n8o significa que o direito de
'propriedade se fraccione transferindo-se uma parte
da p~opriedade para o titular do direito de servidiio.
A l i m i t a ~ ada-se no gbzo da cousa que B objecto do
direito de propriedade; B Bsse g620 que se fracciona

e nlo o pr6prio direito. Quanto ao direito de usufruto,
abrangendo Bste o g620 completo da cousa e sendo
assim, quanto ao sen conteiido, a rnais extensa das
serviddes, as passagens a ble referentes podem explicar-se como significando esta importincia e nso a
fragmentaqso do direi to de propiedade, o que e poslo
em rel&vonoutras passagens. E assim que no D. 50,
16, 25 se diz que o usufruto n8o B dominii pun, sed
servilutis, e no mesmo D. 3 i , 66, 6 que o usufruto
injure non in p r t e consislil.
Alguns jurisconsultos dizem que as servidbes presupaem ccum desmembramento, restrigio ou fraccionamento da propriedade, ou do dominio, pelo quat se
distinguem dos direitos reais similares do direito de
propriedadej,, n5o podendo, ao conlririo dbstes, ((recair sobre universalidades de cousas, nern sbbre a
totalidade das rela~ijes de uma cousa, mas apenas
sbbre rela@es singulares, sbbre rela~ijesconcrelas e
determinadas das mesmass. Afirmam, porbm, ao
mesmo tempo, que o objecto da servidTo B a cousa
malerialmente considerada e n50 uma determi~ada
utilidade da mesma; que a servidTo n8o representa
um fraccionamento da propriedade ou do direito de
propriedade, um poder destacado dbste direi~oque
forme urna parte constitutiva de per si do direito de
propriedade, mas um direito do nso proprietario pelo
qual se restringe no seu exercicio o direito do proprietario '.
Como se vb, h i neslas passagens falta de rigor
resultante da confusso entre o objecto do direito de
propriedade, que B a cousa, o contelido dbste direito,
que s2o OS poderes de disposi~iiosobre a cousa, e o
1 Veja-se Valverde y Valverde,
tomo 2.", @gins 345 e seguintes.
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fraccionamento dBstes poderes, que correspondern oo
n8o a um fraccionamento da pr6pria colisa considerada em si ou do objecto do direito de propriedade.
Nas servidbes ngo existe Bste fraccionamento. A servid5o recai s6bre a cousa, limita o direito de propriedade ou de livre disposi@o da cousa, mas esta
limitaqao, que se dB no g6zo' da cousa, niio constitui
de per si objecto do direito de propriedade, recaindo
o contehdo dBsse poder ou o direito de servidao sdbre
cousa alheia e nzo representando portanto um direito
de propriedade
Que B Bste o conceit0 de servid8o que corresponde
Q verdade, p6-10 hemos em evidencia determinando
mais precisamente o contehdo das servid6es e as
rela~fiesgue por elas se estabelecem.

No direito romano fazia-se distin~soenke servidoes prediais e servidbes pessoais, conforme eram
estabelecidas em proveito de um predio ou de uma
pessoa. No D. 8, 1, 1 encontra-se, sob o nome de
Marciano, a seguinte f6rmula. que alguns romanistas
atriluem aos compiladores : Seroitules nut personarum
sunl, ut usus et us!lsfruclus, aut rerum, ut servttutes
rusticorurn prcediorum, et urbanomlm.
As servidaes prediais aplicava-se por excelencia o
nome de seroitutes, corno no D. 4, 2, 9, 7 : si ususfrutus vel seroitutes amissce sunt, e eram essas as servidaes
reais mais antigas, devidas B divisao da propriedade
da terra cujo aproveitamento se tornava possivel ou
era mais cdmodo por meio delas.
As servidfies pessoais tiveram a sua origem no
espirito de liberalidade e designadamente no espirito
de liberalidade mortas causa, concedendo-se a uma
pessoa por tilulo vitalicio o 33x0 ou o uso de ulna
cousa sem que esta saisse do patrim6nio do dispo-

nente ou da sua beranga. 0 ripo destas servidaes
era o usufruto '.
Do destino diverso das servidaes prediais e pessoais resultavam diferen~asimportantissimas no sell
regime juridico, tendo OS seguintes caracteres comuns :
eram direitos reais e estes direitos recaiam em cousa
a1heia.
A diversidade do regime das servidaes prediais e
pessoais determinou o abandbno dessa distinglo em
alguns c6digos. A Bste respeito notava o nosso Coelho
da Rocha: aAlguns dos c6digos moderoos teem abandonado aquela classifica~%o,e conservado o nome de
servidfies t80 somente as reais, contando as pessoais enlre as especies de propriedades imperfeitas.
Adoptamos Bste metodo, porque na nossa linguagem
forense niio se costumam designar as pessoais pelo
nome de servidaesn 2.
NBO teem seguido esta orientag8o nem os clidigos
dtimamente publicados nem OS recentes tratadistas
do direito civil.
No c6digo alemao e no c6digo suisso, designam-se
as servidaes prediais, o usufruto, o uso e a habita~20
pela denominae80 comum de servidaes. No cddigo
civil brasileiro, embora s6 se dB a designa@o de
seroidaes i s servidbes prediais, trala-se do usufruto,
do uso e da b a b i t a ~ l ologo em seguida as servidbes,
mostrando-se assim a intima relwlo que h&enwe elas
e aqueles direitos.
E, sendo certo que no cddigo civil Irancks, no
italiano e noutros, so se aplica o nome de servidaes,
corno no c6digo civil brasileiro, i s servidbes prediais,
Veja-se Guard, Yanuel iZ6mmtaire de droit romaipl, 5.' edipio,
pigina 357.
htitol@ks de direito cie$l, volume 2.', 5 587.

os traladieras do direito civil sistematizam a materia
relativa Qs servidbes prediais, ao usufruio e ao uso e
I~abita~iio
dando-lbe a epigrafe comum de seruido'es e
distinguindo nestas a s servidaes prediais. E' kste o
rnetodo seguido por Baudry-Lacanlinerie et M. Chauveau e por Chironi 2.
Seja qual [or a nomenclatura juridica que se adopte,
o q t nunca
~
se deve perder de vista 6 que a s servid&s pessoais e as prediais, exprimindo, em rela~iio
g620 do predio, uma limiiacIo que, quanto ao direito
de proprierlade, tem a mesma natureza juridica uma restrieiio a bsse ,a6zo, e tendo caracleies
comuns, se diferenciam hndarnentalmente pelo seu
regime.
A palavra g6w e tomada num sentido lato quando
se aplica i s servidbes prediais e pessoais. E' assim
que abrange n8o s6 o direito de usar d a cousa, mas
o de a fruir. A fruigio d6-se, porbm, especialmente
nas servidaes pessoais, e o uso pode ter e tem, nas
servidiies prediais, urna amplitude muito diversa da
que tem nas servidbes pessoais.
As servjdaes prediais sio estabelecidas num predio
em proveito de outro predio. Este proveito pode
coasistir: l ) nurn direito de uso s6bre o prkdio, como
se dB no direito d e passagem, no direito de aqueduto,
no dircito de esgbto; 2) oo enl o proprietirio do prbdio ficar inibido de certos direitos de uso, como na
sel~vidiioalritcs non tollendi, na servidiio de vistas, nZo
tendo o proprietario do prhdio dominante qualquer
direilo de uso no predio serqiente.
L

Trait6 fhhripue et prafipue ds bait civil. Des b i m , p6ginas 295

e seguintes.
2

Istitmiani d i diriuo &vile, bmo l.", piginas 245 e seguintes.

& s b s servidaes b5o de representar neeessiriamenie

em proveito para o prbdio dominante ; n"a p d e m ter
outro contetido. Esse pi*oveito pode electivar-se,
porem, pela pritica de actos 90 prhdio em que a
servid&~se acba constituida ou apenas pela inibi~so
para o proprietirio dbsse yredio da pritica de certos
~cetos.
E' 6bvi0 que nas servidbes pessoais n5o podem
exisrir limita~aesdesta natureza. Quando eslabelecidas em proveito de pessoas, estas teem de utilizar o
predio cm que a servidao se acha constituida.
0 conteudo de uma servidgo pessoal pode ser
moonstiluido por todas a s utilidades da cousa que
eepresclltarn urn interesse para o titular do respecliv~
a e i i o , ou por parte dessas utilidades. E' assim que
w direilo romano o usufruto recaia sdbre todas as
trdidades d a cousa pelo direito de a fruir e usar; o
U& abrangta as ulifidades da cousa resuttantes d a
sua a p l ' c a ~ ~3oquaisquer fins para que pudesse ser
d e s h a d a , sem a apropria~godos fruros; sendo esse
WO restrito ao g6zo de uma casa que podia ser habihda ou arrendada mas nso cedida gratuitamente,
h ~ e r i ao direito de habila~iio. Embora no dirqito
Mrnano apenas se formulasse uma teoria especial
p r a OS direitos de usufrulo e da uso, que se dislinguiam enlre si n5o s6 por ser mais restrito o direiio
die U=, lnas ainda por Bste direito se referir ao uso
-a
tat, donde resultava que n30 podia ser cedido,
:passo que no usufruto o uso era m elemenlo
@mAtulivo da utilidade da cousa podendo assim ser
@&do corn0 o direito de fruir, a verdade B que se
pdk restringir, no titulo por que Se constitmia, o
nsofruro, e que podia ser ampliado o direito de uso.
14' rhsle..o tprineipio que domina o direito actual, pelo
podem constiluir-se as denominadas servidaes
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pessoais de urn mod0 mais ou menos amp10 quanto
aos direitos de fruieao e de uso, represenlando estes
direitos interesses que se efectivam pelo gozo da
cousa, e sendo este gbzo essencialmente temporirio.
0 direito de gozb assim considerado nIo existe
sempre nas servid6es prediais, podendo as vantagens
que destas resultam ser meras inibig6es de determinados actos para o proprietario do prbdio serviente,
actos que o tihlar do direito de servidao tambkm niio
pode realizar, e sendo portanto o conteudo do direito
de servidiio diverso dos podcres cujo exe~cicioperde
o proprietario do predio serviente ap6s a sua constituieiio. E assim que na servidiio altius non lollendi o
proprietario do pr6dio serviente niio pode levantar o
edificio, mas o proprietario do prkdio dominante niio
adguire o direito de o levantar. E o que se dB com
esta servidlo verifica-se em relac50 a todas as servid6es negativas, quer o proprietario do predio serviente
seja inibido por elas da pratica de determinados actos,
quer OS nao possa exercer em relaeao ao fundo d ~ m i nan6e. Assim, havendo num prkdio a servidao de
vistas sdbre outro prkdio, o dono dhste n20 podera
cogstruir, deotro do seu prdprio terreno, seniio a distancia do*predio dominanle fixada ela lei, mas o
dono do predio dominante ngo po era edificar no
predio serviente.
V&-se, pois, que nestas servidbes, ao direito do
titular da servidiio de proibir certos actos, corresponde no propriettiri~do prkdio serviente a obrigaGo
de nao realizar esses actos. Nestas servid6es niio tem
o respectiro titular direito algum de gozo sbbre o pr8dio serviente qbe represcnte o direito de frui~goou
de uso desse prkdio.
Nas servid6es positivas ha o direilo de uso, rnas
este direito tern urn caracter prbprio, distinguindo-se
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fundamentalmente dos direitos de usufruto e de uso.
Constiluida a servid20 positiva, o titular d a servidiio
podc praticar certos actos, e, correspondendo a bsse
direilo no proprietario do prkdio serviente a obrigaqao
de nlro se opor a essa pratica, de n i o a embara~ar,
esta obrigaeiio niio representa a absoluta inibi~iioem
relaciio a iste proprietirio de realizar quaisguer actos
qne estejam a b r a ~ i d o sno conteudo da servidao.
0 quc ble perde pela constiruic50 da servidao e o
direito cle se opor a que o titular dela pratiqne determinados actos, de embaraear o exercicio da servidso,
mas, dcntro dos limites em que o exercicio de actos
idknticos n8o representa essa oposiqiio ou embaraco,
Ble pode praticar OS mesmos actos que o proprietario
do pr6dio dominante. Assirn, na servidiio de passagem, o proprietirio do pr6dio serviente niio fica
inibldo de utilizar para o mesmo fim o terreno em
que ela esta constituida.
0 nso uso absoluto, por parte do proprietario do
pridio serviente, da servidHo cortstituida no seu predio
poderi ser uma conseqhbncia da incompatibilidade
material de usos sirnultaneos, ou ficar dependente da
indemnizaeao que &le deva por esse us0 ao proprielario do pr6dio dominante em relaeIo ao custo da
servid50. Esse oao us0 n"a podera considerar-se
como sendo uma conseqhencia do pr6prio direito de
serrid80.
Por &ste direito limi tam-se OS direitos do proprietario do pr6dio quanto ao seu gBzo, pela obrigaeio
de niio efectivar cerlos poderes compreendidos no
direito de propriedade ou de sofrer que outrem OS
exerca; mas n80 se transferem ksses direitos para o
proprietirio do prkdio dominante. As s e r i i d ~ e sprediais representam, em r e l a q ~ oao direito de propriedade, a restrieso no seu exercicio de algr~nspoderes
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que o direito de propriedade abrange, rnas nso S ~ oO
fraccionarnento ou fragmenta~iiodbsses direitos '.

A anilise qne acabamos de fazer leva-nos a estabeleeer com seguranca e nitidez a distinciio entre o
direito de servidZo e o direito de enfiieuse e de
superficie.
Na enfiteuse constitui-se o direito de gbzo completo
de um pridio, n5o ficando o titular desse direito ou o
enfiteuta adstrito a conseivar a substancia do prhdio,
como fica o usufrutuario, mas apenas a n8o o deteriorar.
Desprendendo-nos das origens da enfiteuse e das
modalidades que revestiu no direito romano e no
direito intermkdio, o que sem hesitaelo se pode
afirpar B que o direito do enfiteuta tem sido sempre
urn direito mais amp10 que o do usufrutuario, quer
pelo que respeita ao seu contetido, campreendendo-se
nele o pr6prio direito de trandorma@o apenas Iimitado pela deteriorac50 do predio, quer & sua duraelo.
Daqui a teoria que v i na enfiteuse um direito gue
n5o s6 quantikativamente se distingue da servidiio,
was yue dela se distingue qualitativarnente tambkm.
0 direito do enfiteuta 8, no conteiido e no tempo, um
direito mais arnplo que o pr6prio direito de usufruto;
naquela, B o direito de propriedade o dominanke;
nesta, 15 o direito do enfiteuta.
Yara exprirnir a forrna de propriedade que pela
enfiteuse se constituiu f'ormou-se a teoria dos dois
dominios: o dminio 6til coneedido ao enfiteuta; o
dominoo directo que para si reservava o proprietirio.
Rejeitada .esta teoria por muitos jurisconsultos coma
Veja-se ~aiizoni;Istitu&ni P diritto eipile ltoliano, 4." edi~io,
volume 3P, parte 2.', piginas 10-15.
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inadequada para definir OS direitos que ,pelo contrato
de enfiteuse se constituem; vendo alguns no duplo
dominio um conceito absolut.amente incompativel eom
o conceito de propriedade, por ser inadmissivel a
coexislbncia simultinea de dois direitos de propriedade sdbre a pr6pria cousa, e atribuindo-lhe assirn
um valor meramente hist6rico e i s frases dominio
directo e dominio 6til a f b r ~ ada tradie"a, os que
rejeitam esta teoria do dominio duplo ou atribuem o
direito de propriedade ao enfiteuta ou o atribuem ao
senhorio directo. Atribr~idoo direito de propriedade
ao enfiteuta, surgem divergbncias quanio a natureza
do direito do senhorio directo; atribuindo o direito de
propriedade ao senhorio directo, surgem d6vidas
quanto a natureza do direito do enfiteuta.
0 estado da doutrina a bste respeito explica a
f6rmula vaga de Windscheid, que j6 reproduzimos,
quanto a distini$io entre o direito de servidiio e o de
enfiteuse. E, para verifiearmos at8 onde cbegs a
indecisHo quanto a natureza juridica .da enfitense,
transcrevernos as seguintes palavras de Mazzoni:
c ~ Odireito do enfiteuta B muito mais extenso que o
do usufrutuario, e, o que ainda B mais digno de noia,
6, para assim dizer, autdnomo, isko e, nlo esta inerente a pessoa do titular. Considerado na sua extensso e na sua autonomia, pode repelir-se com Cujacio
e Donello, e com mais razao em rela@o B nossa
enfiteuse que a romana, que o direito do enfiteuta e
quasi uma propriedade. Tanto isto e verdade que
nos textos da nossa lei, quando se determina a faculdade de dispor que ao enfiteuta pertence, se faz referbncia ao predlo enfiteutico. E exactamente pela
natureza c extenslo de quisi propriedade que tem o
direito enfitiutico, pode sbbre o predio enfitiutico
constituir-se urn usufruto e, corn maior razgo, um
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direito de us0 e de 11aL1la~iio.Blus, cuno o usufruto,
o diteito enfitkutico constitui de per si um bem patrirnonial, pelo qual por isso o enfiteuta e urn possuidor
verdadeiro e prdprio do pr6dio en6t&ntico; c s6 porque c emquanto o senhorio directo tem sbbre o predio
o direito de propriedade, d e ~ ser
e considerado d e ~ e n tor do meemo predio)) '.
0 direito do enfiteula B , segundo esta doutrina,
uma quasi propriedade ; a propriedade pertence ao
senhorio directo, mas s6 nos limites em qrle tem
sbbre o prhdio o direito de propriedade 6 que pode
considerar-se o possuidor do mesmo predio. E estcs
limites silo de tat mod0 apertados, s3o t2o estreitos,
que o senhorio directo, que nso tem o direiro de
transformacso, n I o pode opor-se a que o enfileuta
dB ao pr6dio o desbino que melhor Ihe aprouver,
tendo assim o enfiteula sdbre 81e o direi~ode livre
disposic%o, limilado apenas pelo valor que no predio
representa o dominio directo.
0 predio n l o pode, pois, em r e l a ~ a oao enfileuta,
eonsiderar-se como cousa. alheia, mas como eousa
sua, como coosa pr6pria. A autonomia do seu direilo
correspondem ul~lidadesda cousa qrle se consideram
de per si e nil0 como rneras limiia@es ao dirciio tte
propriedade ou, melhor, ao exerciclo clhsle tlircito.
Na constilui~iiod a enfiteuse di-se, pois, umn verdarleira transferencia do direiro de propriedadc, mas
kste direilo e limitado pelo direito do senllorio directo,
tlue tambbm esta representado no proprio pr6diu pelo
seu valor. E assim se explica a restrr~iioao direilo
cie transforma~goou de livre disposi~so,qut., conslituindo o element0 espeeifico do direito de propriedade,
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fiea fraccionado, o que e.xplica e justifica a teoria
dos dois dominios.
Na enfiteuse n8o h i , pois, como na servidgo, um
direito em cousa alheia, mas em cousa pr6pria; na
servidiio ngo ha a transferbncia do direito, nSo correspondendo o conterido d a scrvidiio aos poderes que
pcla sua constitnii$io pfrde o proprielario do predio
serviente, ao passo que na enfiteuse opera-se uma
verdadeira transferbncia de dlreitos, sendo o contetido dkstes poderes, o mesmo que per~encia ao
proprietario, corn as restriq"os provenientes dos
direitos que Bste, eomo senhorio direclo, fica tendo
no pr6dio.

A doulrina que acabamos de expor acBrea d a enEteuse e aplicavel ao direito de superfieie quanlo nos
direitos que sbbre o edificio fica lend0 o titular
daquele direito. Sendo certo que, pela relacao existente entre o edificio e o solo, aquele n3o pode ter
uma existhncia independente e que, sob bste aspecto,
o direito de superficie h um direito sbbre cousa doutrem, a verdade e que, pelo seu contetido, o direilo
de superficie n8o representa, do mesmo modo que o
rle enfiteuse, apenas urn direito sdbre cousa alheia.
E' assim qrle o proprietario do edili'cio ou do direito
de superficie pode dispor da pr6pria substincia d a
cousa, e pode constituir sdbre o edificio quaisquer
direikos de gdzo ou de garantia.
E' 6bvio que no direito de superfieie se d6, pois,
um fraecionamento do direito de propriedade; que,
pela eonstitui~60dbsse direito, se transferern para o
seu titular poderes que estZio abranpidos no direito
de propriedade e que, em rela@o B cousa sdbre que
hsses poderes recaem, o titular do direito de superficie
fica tendo o direito de livre disposi@o, ou o abusus.
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Ora 6 exactamente hste d~reiloquc 1120 eaiste nas
servidijes, n5o podendo es tas conseqhentemen te cunsiderar-se como representando urn direito de propriedade ou fraccionamento dBste direito. Siio sempre
urn direito sbbre cousa alheia.

E bste o conceito tradicional de servidso e o que,
segundo a ligiio dos mais autorizados ~ratadistas,
informa a s modernas 1egislag"os. Certo Q aodavia
que, co'mo jj. notimos, jurisconsultos ha que sustentam doutrina contrkria, quer em face do direilo
rornano, quer em face dos c6digos actuais, cumprindonos determinar, perante o nosso c6digo civil, qual o
verdadeiro conceito de servidgo.

2 . Conceito de servidk no codigo civil. 0 nosso
c6digo civil define (artigo 2267.') servida'o o encargo
imposto em qualquer predio, em proveito ou servieo
de outro pr6dio pertencente a dono diferente, e declara
que o prhdio sujeito B servidao diz-se - serviente e o que dela se utiliza - dominante.
Deste conceito de servidio, a primeira i l a ~ l oque
se deduz 8 que o nosso c6digo civil s6 quis nele compreender as servidaes prediais. E, para que nenhulnas d6vidas a ial respeito houvesse, caracterizou
(artigo 2268.") a s servidbes dizendo que sao inseparaveis dos prkdios a que, activa ou passivamente,
pertcneem, e (arkigo 2269.")que siio indivisiveis : se o
predio serviente for dividido entre vArios donos, cada
porglo ficari sujeita iparte de servidio que Ihe cabia;
e, se o ~rBdiodominante for dividido, podera cada consorte usar da servidio sem altera~gonem mudan~a.
VBse assim que a servidao representa especificamente urna relaggo entre dois predios, e qne por ela
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sBo limitados OS direitos sdbre um dos predios m
proveito on servigo do outro; que tan& se considera
servidzo o encargo imposto num predio corno o proveito ou servigo que ksse encargo representa par&
outro prkdio, havendo no primeiro caso a servidlo
passiva e no segundo a servidiio activa.
Desnecessario 6, para determiiaarmos precisammte
a natureza juridica da serclidfio em vista do conceit0
que nos artigos citados se formulou, reprodueirmos
aqui a critica que 9. impropriedade dos krmos por
que se exprirniu esse conceito tern side feita '.
E' 6bvio que OS prhdios nCo S% sujeitos de reltiqijes
juridicas; que niio h i portanto prhpriamente encargos
impostos a prhdios, eomo n30 h5 para OS prtidios
proveitos on servigos. Tambbm B 6bvi0, todavia, que
o corlteudo das relagoes juridicas pode ser determinado pelas utilidades que a s cousas proporhonam
n5o consideradas de per si mas por Ynterrnhdio de
outras cousas, pressupondo-se OS direitos sbbre estas
como c o n d i ~ ~neeessiria
o
para o g620 daquelas e
limitando-se 6ste g&o pelos proveilos que no exercicio daqueles direitos possarn ser auferidos.
Nestes casos, o direito sbbre uma cousa serS n i o
s6 a c o n d i ~ ~necessdria
o
para o g620 de outra cousa,
mas sera a causa e a medida deste g6z0, send0 pelas
utilidades desta cousa que se determina o gdzo
daquela. Dada esta rela~ao,podem objectivar-se nas
pr6prias cousas 6s interesses que ela representa para
OS respeetivos proprietirios. Pode assial dizer-se que
a servidiio B o encargo imposto num pr6dio em proveito ou bemficio de outro prQdio, para se signihcar

Veja-se o dr. Teixeira de
nas 20 e.seguintes.
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que 6 Bste pridio a causa do encargo e que o interesse d6st.e encargo resultante B determinado pelas
utilidades que o proprietario pode auferir em relac50
ao rnesmo prhdio.
Se, sob Psle aspecto, a definiq8o de servidao n2o
suscita dificuldades na deterrninae~o da natureza
desta categoria jnridiea, outros aspectds ha sob os
cpais ha dificuldades e gravissirnas para determinar
cssa natureza c relacionar o conceito de servidio
foi-mulado no nosso c6digo civil corn o de outras
calegoi.ias juridicas.
Pwlindo do conceito lradicionai de que a servidiio
represen ta uma limi ta@o ao direito de propriedade,
vejamos se nesse conceito se fez alguma modifica~io
pelo nosso cddigo civil.
Definindo-se (artigo 2167.") o direito de propriedade a faculdade que o homem tern de aplicar a
conservag"a da sua exislbncia e ao melhoramento da
sua condi~iio,ludo quanio para Bsse fim legitimamente ariqoiritr, e de que, pwianto, pode dispor
livrcmente, declara-se (artigo 2168.") que a .propriedade pode ser perfeiba e imperfeita e (arligo 2187.")
quc propriedade perfeita 6 a que consiste na fruipso
de lodos os direitos, contidos no direito de propriedade, e propriedade imperfeita a que consiste na
fruiqiio dc parte dhsses direitos. As scrvidaes s%o
inchidas (artigo 2189." n." G.") 'nas propriedades
imperfeitas, sendo portanto aplicArel Bs servidaes o
principio fermulado no artigo 2188.": aquele, a quem
pertence qualquer fracc"a do direito de propriedade,
goza, pelo que toca a essa frac~ao,do dircito de propriedade plenarnente, salvas as restriqije!: eslabelecidas na lei, ou no iitulo constitulivo da rnesma ~ r d priedade.

0 dr. Teixeira de Abreu, tendo determinado 0s
elemenkos constitutivos da propriedade: o usus (jus
uiendi), o fmctus otts fruendg), e o poder de dispor
livremente da cousa (jus a b u l d z ) ; bavendo refeiido
o dusus imediatmente ao sujeito do direito ; considerando OS demais elementos como elementos objectivos da propriedade, nem sempre essenciais, e explicando pela reriniiio ou separapao dhsses elementos a
distinciio entre a propriedade perfeita e a propriedade
imperfeita, diz : .Mas esta divisiio, ainda que simplesmente ideal, s6 tern lugar em relacgo aos elementos
objeetivos do direito; subjectivamente considerada, a
propriedade B indivisive/ como alias, o s b todos os
direitos. 0 poder ou faculdade de dispor, abusus,
somente pode existir na sua integridade, embora m J s
ou menos exknsa em relacgo ao objecto. Um tBrp on
um quarto do poder de alienar uma cousa n l o se
concebe; compreende-se, porem, o poder de alienar
a tbrea ou a quarta parte dessa. cousa o que i
diferente. OS poderes que eu tenho sdbre todo o
lneu rebanho, s5o OS mesmos qoe tenho sdbre cada
urn dos animais que o comp6em. A separa~so,p-ortanto, da propriedade nos seus elementos objectives,
substcincia, 2 1 ~ 0 , e frzito, nso importa uma divisao correspondenie no seu elemento subjective, o abusus;
Bste acompanha, em toda a sua plenitude, cada uma
daquelas frac~"as da cousa; 6 elemento comam e
irnprescindivel de todas as propriedades imperfeitasa '.
Orientado por Bste critkrio, o dr. Teixeira de Abreu
vb na serridgo uma desmembraqgo ou fraccionamento
da propriedade e faz consistir a essbncia da servidso
na transferbncia duma utilidade do prkdio serviente
1
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para o prkdio dominante, quer se trate de servidbes
afirmativas, quer de servidilcs negativas.
tant to no preceito da lei, diz ele, como na l i ~ l o
dos' escritores, a essbncia da servidiio esta precisamente na transmissZo de ceria pllilidade do prtidio servienbe para o prkdio dominante. Como disse Ulpiano :
jus suum demanuzt, alterius auxit. Sernpre que haja
servidiio ha esta transferkncia; o que resta, portanto,
e delerminar a natureza da cousa transferida nas
servid6es negativas.
aSeri o. elemento subjectixo d a propriedade serviente que s e fracciona em favor do predio dominanie?
~ N I o ja; precedentemente dissemos que o abrssus
8 indivisiuel : aeompanha todo e qualquer elemento
objective da propriedade. Logo aquela transfertlncia
h a de ter sido feita a custa dos elementos objecaivos
d a propriedade serviente: isto 6, d a subslincia, do
~ t s oou do fruto. Mas a subsldncta separada dos
outros elementos, nlo pode produzir qualquer utilidade, porque s6 B 6til o que satisfaz as nossas necessidxcles, e a aplicapiio da substancia de uma cousa a
sallsfa~iiodas mesmas necessidades conslitui precisamente o seu uso.
uportanto B d a esshncia da servidiio a transferhcia
para o prBdio dominante de nlgum us0 ou fruto do
predio serviente. E, sendo assim, como a todo o
elemenlo objecbrvo d a propriedade corresponde sempre, na sua integridade, o elemento subjectivo (abusus),
claro e que a servidiio afirmaliva, ou negativa, conslitui urn direito real, ou seja uma frac~iioda propriedade 1,.
Analizando em seguida a servidao altius non tolAendi, afirma que a o b r i g a ~ s o do proprielirio do
predio serviente a representa, evidentemen be, a aliena@o em favor do proprietario do fundo dominante

daquele particular uso, que, ligado ao elemento
subjectivo inseparivel de cada urn dos ebmeetas
objectivos da propriedade, constilui o diredo- de
ediftcar.
uMas n"a va daqui coneluir-se, como fazem aIgilns
escritores, que, dada esta transfer@ncia,poderia desde
logo o titular d a servidiio ir edzficar no pt.6dio servienle; 6 levar dernasiadarnente longe dma condus3o
que nas premissas se n5o comportn. 0 direiro de
edificar, como todos OS direitos faculkativos, tanto se
exerce quando se edifica, como quando tal se niio
faz; exerce-se tanto por factos, eomo por omissiio d e
factos. A transfereneia dksie direito para o proprielirio do fundo dominante niio imporla, por isso,
necessciriameae a faculdade, para W e , de edificar no
predio se-rvieate, visbo eomo 6le pode eexerer o seu
direito simplesmente pela omissHo de faclos. E 6
preeisamnte esta a diferen~aque sob Bste p n t o de
vista separa o proprietirio do prkdio servienie do
titular d a servidso: emquanto que o segando niio
pode exereer o seu direito edaficado, o proprierkrio
podia fazb-10. Mas m m por isso 6 meoos cwto que
o direito de ambos Q precisamente o memou,
P a z e m s estas transcri~aespara que se veja a que
conseq$bncias pode levar o intbprere a no$'ao de
prdpriedade imperfeita formulada no nosso c6digo
civil. Ligando-se ao conceit0 de propriedade Q jus
a b t l t d f que, seja dito de passagem, de modo 8 l p m
deve confundir-se com o direito de aliena$Ho, sigoificando bsle direiio apenas um poder de kansferhneia
para Butrsro e recaindo o jus abutendi s6bre a prdpria
cousa pela sua aplicai$?io para qualquer fim d i a n l e
a s u a transfurmag50 e a pr&pria destrul'ao, B 16giea
a conclus'ao de que na propriedade imperleita deve
'existir o jus abutendi, E, considerando-se k t e direito,
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em r e l a ~ I oao titular, como indivisivel, o fracciansmenlo, que a propriedade irnperfeita.necessariametx~e
envolve, ha-de dar-se nos elementas objectivos. E
lirgica devc considerar-se portanto tamb&m a eoneluFAO de que, sendo a servidiio, como o pr6prio legislador deciara, uma propriedade impel-feita, a servidiio
IlCde representar urn fraecionamenio do direito de
propriedade, fraccionnamento que s6 pode dar-se nos
demenbs objectivos da propriedade, USUS e frwtus.
Sendo higica esla conclus~o,ngo sTo necesskrias
largas considera@es para que se veja que a 16gica
nos ieva a verdadeiros absurdos e que h i disposi~bes
no c6digo civil que tal conclus%o contraria abertamenb.
Se a sersidao representa urn fraccionarnento do
direi~ode propriedade, se b s e fraccioearrteato se d i
nos elementos objectivos e estes n80 podcm deixar
de estar repreantados no predio, o titular da servidiio
seri proprietirio do prbdio serviente na parte relariva
a essas utilidades, visto que tern o zjss abutendi e
dsle direita recai sdbre utilidades do pritprio pr6dio.
No artigo 2267."declara-se, porem: expresisamente
que a servidiio B urn eneargo impost0 num @&dio
em proveito de o u t ~ oprCdio perteneente a dmu &ferente. Logo o titular d%servidgo n50 C p~oprietario
do prkdio, pois a palavra dono 1150 podc rfeixsr de
significar o mesmo y e a palavra pmprietbrio.
0 Creito de gbzo sdbre o prQdio serviente n% Q porlanto urn direito dc propriedade.
Nib podendo o dom do prkdio dominante ser dono
do prkdio serviente, e tanto que a servidso se extingne
(artigo 2279." n.' 1.") pela rehni50 dos dois predios
-no dominio da mesma pessoa; excluindo assim o
pr6prio conceilo de servidiio, em harmonia com a dou-
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trina'ji sancionada no direito romano (D. 8, 2, 26)
nujli eszim res sua servit, que o eacargo que a- wrvidiio
representa recaia em cousa prdpria, v&-se que o coneeitd de propriedade em que se inspirou o anbr do
c6digo civil quando formulau a clisposi@o consigaada
no artigo 2267.hn0 relaciona &ssedireito corn determinadas utilidades da cousa mas corn a pritpria cousa,
'sendo portanto sbbre esta que recai o ablrstts ou poder
de livre disposicb. 0 proprietirio do prCdio serviente
tem OS seus direitos tirnilados pelo g620 que nesse
prCdio representa a servidiio pode portanto considerar-se a sua propriedade como sendo uma propriedade imperfeita. 0 litular do dirvito de servid5o nAo
pode considerar-se proprietirio do prCdio, s a g e o
qual tem todavia determinados podares. Estes poderes n5o s80 poderes que Ble tenha coma proprietario;
tais poderes denominam-se servidaes, activamente
consideradas.
Tomaodo-se a palavra propriedade n w a significa$20 lata, ainda hoje podemos dizes, como no direito
romano se dizia, propriethrio da servrd&,-pr@fcErio
do trsufizrto, ou dmo da sermidiiv, dono do u.If&.
Na sua signifiea~50tkcnica a direi~ode propliedade
exprim, pos&m,urn poder absoluto e exclusivo sgbre
a prdpria cousa. E sendo corn Este poder que devem
relacionar-se, para que se determine preeisawnte o
seu conleudo e a sua natureza, quaisquer poderes que
s6bre a cousa tenha quem dela n5o C proprieticio,
necessirio 6 que o conceito tkcnico de propriedade
n8o se aplique .a direitos que esse conceito n5o
abrange.
NSo pode, pois, dizer-se, em nosso parecer, que o
abtlsus acompanhe o fmtus e o usus em quaisquer
fraceionarnentos que nestes se deem; que o abuus,
sendo subjectivarnente indivisivel, se pode dividir

objectivamewte, e que terernos assim tanks direitos
de propriidade quantos sejam OS fpa~oionamentosque
nas ntilidades da eoasa se dbern. Tais con+!itos
seriam a subversso compleka dos principios ern que
assenta a thcnica juridica. E representam tambbm
uma contradi5"ao flagrante com as normas saneionadas
no nosso cddigo civil.
No artigo .2;:i5."declara-se que o direito de transforma@o abrange a faculdade de modificar ou alterar,
por qualquer maneira, no todo ou em parte, e, ate,
de destmir a subst5ncia de cousa pr6 ria, e no
linico do rnesrno artigo diz-se que Bste treito pertence ao dono da couso, quer esta seja mobiliiria,
quer imobiliaria.
E nesta disposigiio que se v6 claramente qual e
o conceit0 de propriedade no nosso e6digo civil.
0 poder de livre disposicljo, a que o ar~igo2167." se
refere o m o sendo o element0 que caracteriza o direito
de pmpriedade, vai at6 a altera~80,modifiea~iioou
destmi~ioda substa~~cia
da cousa prbpria, e B por
Bste di@ito.de livre disposi@o
se define rigorosamente o direito de proprieda e, dizendo que 81e
pertence ao dono da cousa.
h:io tern o direito de transforrna~iioo usufrutuario
e B titular duma servidb, e isto equivale a dizer que
n50 S% donos Cta cousa, que esta nso Q prdpia deles,
tendo apenas poderes s6bre deterrninadas utilidades
dela.

S.

0 que 6ca dita B suficienk para que se veia que
as n o ~ % sde propriedade perfeita e de propriedade
imprfeita, que no nosso c6digo civil se encontranl
formuladas, nio correspondem de modo algum ao
coneeito t6enico do direito de propriedade, e que o
mesmo c6digo pressupOe, noutras disposicfies, Bste

C r ~ e i t eo designadamente n s definic'io de seruidib.
&&a, representande essencidmente um emargo
impsto num prddio de outrern e sigaificando tal
encargo que o titular do direito de servidgu tern o
g6zo de determinadas utilidades dbsse prBdio ou que
o seu p~oprietarioniio pode exercer s&br-eBle 0s direitos eol.respondentes a determinadas utilidades, nfio
pressupae de mod0 algum que egas utilidades sc
trmsfiram para o proprietirio do prkdio dominante.
A iimitap&oque da servidfio resulta para o propriet&
ria do predio, quer no que respeita ao seu direito de
gbzo, quer aa de livre disposi~lo,nso corresponde
aos poderes que sbbre o prbdio sepviente fica tendo o
proprielirio do predio dominante.
Dizer, por exemplo, que na servidso alticls no9
reilenda o conteitdo do direito de servidiio e o mesmct
que o da limita@o nos direitos do proprietirio do
prBdio serviente, visto tratar-se de urn direito facultativo que tanto pode ser exercido por faetus pmitivos
coma por factos negatives, e uma subilleza que nIo
resiste a uma cribica leve. 0 proprietirio do predio
serviente perde o direito de levantar o set1 pkdio,
deixa portanto de existir para'isb o direito famltativo
que, eomo propriekirio, lhe pertgace de le~anlaro
pddio, limitando-se assim o seu. direito de propriedade, deixando de existir em toda a sua plenitude,
segnndo as normas que regulam 6ste direito, o pivder
de transforma@o sbbre o predio. 0 propr&thrio do
pridio dominante n3o adquice s6bre o predio serviente
direito algum eujo conterido corresponda.b lirnitaqiio
que o proprietArio deste prkdio sofre. I:lr? nao tern
evidenkmente o direito facultative de levantar ou de
niio levantar o pr8dio ; o unico direito que Ale tem Q
o de se opor a que o ~roprietiriodo pridioserviente

o levante. A ulilidade que, em relaeso ao predio
dominante, represenla o encargo imposto no prCdio
serviente, nil0 se efectiva pela pratica de quaisquer
actos de g&o s6bre este prkdio, por poderes que se
exerpm fruindo, usando ou transformando. N%oh i
portanto a transferbncia do propriethrio do prkdio
serviente para o proprielario do pr6dio dominante de
quaisquer direitos que, segundo o artigo 2169.'; o
direito de propriedah absange.
E corn rela@o i s semidaes positivas, a doutrina
que expusemos a propdsito do conceito tradicional
de servidio B a que corresponde ao eonceito de servidiio no nosso c6digo civil. 0 gbzo que se efectiva
por tais servid~esdi-se ssbre cousa alheia. Limitam-se, pois, por bsse g6zo os direitos do propriotario
servieete at6 onde essa lirnikaeiio sc torna necessaria
para que o proprietkrio do predio dominante posm
exercer os direitos que para 6le resultam d$ servidso
constituida s6bre aquele pr6dio. Nos termos do artigo 2278.", o dono do prBdio scrviente n20 pode
ernbaraear de mod0 algum o uso da servidiio,
podendo ble prhprio utilizar-se portan to da servid5o
sempre que &sseuso n50 seja incompativel corn o do
dono do prkdio dominante. Donde resulta que o
direito de servida nao 8, em rela@a ao proprietkio
do prCdio dominante, um direito exclusive, como
sempre o C o direito de propriedade.
Mas h i mais: extinguindo-se o direito de servid5o
s6 pelo facto do seu &So uso (arligo 2279.' n.' 22),
dando-se essa extine50 independentemente de se
haver constituido pela posse uma situaeiio de facto
incompativel com a de direito, vbse que a exlinelo
da servidao nada mais regresenta do que o restabelecimento da situry;go normal do propriethrio, que
ksb 1180 adquiriu por Bsse facto o direito de servirl50,

was que cessou apenas uma limitaciio. ao direito de
popriedade.
Do-,que deixamos diko resulta: 1) que a se~vid408
urn direito s a r e prt5dio alheio; 2) que p e l a s e r ~ i d k
se limita o direito de propriedade ssbre o prhdio;
3) que tal limita~iose d i quanto ao exrrcicio dbste
direilo.

3. Contekdo das servidks. A doutrina exposta
nso E suficiente para que se determine rigorasamente o eonceito de servidiio no nosso c6digo civil.
Nfio basta para h t e efeito relacionar o direito de
servicl50 com o direito de propriedade ; C necessario,
examinando o cohteudo d&ssedireito, destingutlo au
diferencia-10 de todos OS outros direitos por qire se
p d e limitar o direito de propriedade.
No conceito de servidiio 15 fundamental a relsqilo
entre predios, representando o encargo constituido
num deles um pro~eitoou se'rviw para outro. Onde
esta relac50 nio exista, n i o hb a servidiio tal ~ o m oa
define o artigo 2267.' ou a servidio em sentido
tbcnico.
Exigindo-se na servid5o que o encargo estabelecido
num prbdio seja uma vantagem ou utilidade para
outro, escluem-se do conceilo de servidio quaisqner
encargos que representem proveitos ou servi~esque
0s p~ediospossam proporcionar d-irectamente a pessoas deleminadas ou indateminadas. NSo se formuloa no nosso c6digo civil, c o r n se havia formulado
no c6digo civil frames (artigo 686.7, expressamente
o principio de que uo servieo nio pode ser irnposto
nem as pessoas m em favar be pessoas, mas s&w&e
nm predio e em beneficio de urn predio)). A cxclns%
dos servi~osou encargos impostos a pessoas ou em

beneficio de pessoas 8, porbm, dbvia, desde qlle se
define servid5o o encargo imposto em qualquer prhdio
em proveito ou servi~ode outro prkdio e se declara
(artigo 2268.")que as servidaes sso insepariveis dos
prhdios a que activameae ou passivamente pertencem.
0 instituto das servidaes entra na organizacb da
propriedade. SBo de inkeresse p6blico as normas
respeitantes a esta organizaG5o e, consec~itentemente,
n5o podem ser alteradas ou modificadas por vontade
das partes.
.S6 podem, pois, existir servidaes nos termos precisos em que a lei as define, e desde que a lei exige,
como elemento especifico e essential, que o encargo
imposto num prCdio seja urn proveito para outro,
sempre que bste proveito se possa cons id era^ em
separado dos prCdios no sentido de que se efective
no prkdio servimte independentemenk do prCdio
dominante, n8a haverk servidso.
A f6mula do nosso c6digo civil 'corresponde assim
exactamente B do c6digo civil franc& e, para se precisar o seu alcance, conveniente C quc nos refiramas
B raz%oque a determinou.
Na organizw20 feudal da propriedade estabeleceu-se, pela depend6naa das terras, a dependbncia
das pessoas, criando-se privilhgios restritivos da liberdade dos possuidores das terras, direitos banais e
servi~ospessoais, que*constituiam verdadeiras servid a s . Medidas sucessivas foram suprimindo nos
diferentes Estados tais direitos, cuja recorda~iioera
ainda auiko viva ao tempo em que se publicou o
cddig~civil francks. Assim se explica a restri~Zoque
em matCria de servidaes prediais se consignou neste
cddigo. Assim pode explicar-se tambBm a restrieso

[ormulada no nosso c6digo civil que, s6 admitindo
servid6es constituidas em pr6dios e em proveito de
outros prkdios, excluiu as servidaes impostas b
pessoas ou em beneficio de pessoas.
- Esta restricso vai sendo atenuada, permitindo-se
a conslitui~8ode servidbes em que nlao h6 predios
dominantes. E desde ja notaremos que h6 no nosso
direito e at6 no cddigo civil servidaes em que n80
existe a relagZio entre prkdios que no artigo 2467."
se exige. Essas servidbes s6 podem, por6m, constituir-se nos termos em que as respectivas normas as
admilem e corn OS efeitos que tais normas lhes
atribuem.
De -urn modo geral, as servidaes s6 podem constituir-se quando satisfacam aos requisitos do arkigo
citado. E n5o poilem portanto ver-se servidaes em
quaisquer encargos que nurn pr6dio se estabeb~am
quando nso sejam um proveito para oulro prkdio.
Na f6rmula do c6digo civil alem5o (artigos 4018."
e 1019."), i~umprCdio pode ser onerado em proveito
do proprietario de outro pr6dio qtlalquer que ble
seja. . . Uma servidBo predial s6 pode consisiir
num encargo que oferc~auma certa utilidade para o
gdzo do prhdio dominante, nso podendo ser ampliada
al6m do que esta ulilidade comports.))
E' esra a idea que o nosso legislador pretendeu
exprimir ao declarar que a servidiio 6 um enearge
imposto num prCdio em proveito ou servko de outro
pBdio : as utilidades que formam o conteudo da servidk h50 de estar de tal mod0 relacionadas corn o
gdzo do pr6dio dominante que a servidiio s6 eniste'
at6 onde Bsse g620 permite auferir essas utilidades.
Pela relaeiio que a servidiio necessiriamente pressup6e 6 que teremos de determinar quais s5o as
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utilidades que podem format o seu conterido. E 6 b i o
que podem ser diversas essas utilidades, mas 6bvio B
tarnhem que s6 podem ser consideradas corno direitos
de servidao quando sejam tais que s6 possam ser
gozadas por meio do pddio dominante. Sempre que
tais utilidades possarn separar-se dkste prhdio, sempre q w o seu g820 n8o pertenea 30 respectivo proprietbrio corno tal, nso havera servid20.
E' assim que n%o p d e ser objecto de sewid50 o
direito 4e pastagem, corno o n8o pode set o direito
de cortar madeiras, e, embora esta afirrnqso seja
era parte contrariada pela tradiego juridica, diremos
que nHo podem ser objecto de servid%o quaisquer
direitos de f r u i ~ i ossbre o prCdio serviente pelos
quais se possam apropriar os frutos ou produtos
&ses predios.
NHo desconhecemos que no direito romano havia
direitos corno o arence fdiendce e gretce e x i m e n d ~ que
,
s e eonsideravam verdadeiras servidijes quando tais
direitos fossem constitoidos em proveito exclusivo dz
um prhdio, e que os jurisconsultos ensinam que lais
direitos ainda actualmente se devem considcrar servidaes quando assim sejarn constituidos. E' assim
que, segundo esta doutrina, ainda hoje se podera
eonstituir uma servidso de cortar madeiras num prkdio para as construcaes qne noutro prBdio se faeam ;
poder-se ha tambem estabelecer a servid8o de extrair
barro ou tirar pedra de um predio para caminhos ou
dekrminadas obras noutro predio. E pode considerar-se assente a doutrina de que o direito B Bgua de
uma fonte em prhdio alheio constitui urna servid-ao em
beneficio do predio para onde essa Bgua C conduzida.
Em nosso parecer, OS direitos que assim se constituam nio sao, todavia, na t6cnica do nosso c6digo
civil, servidties.
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0 encargo a que o artigo 2267."se refere dCse
no predro serviente considerado corno tal e n8o em
relaeiio a determinados pmdutns on frutos dBsse prBclio. S6 assim considerada C que a servidio sera
~nseparaveldo predio 4 que activamente ou passivamente pertencc, pois d evidente que os frutos ou
produtos de qualquer predio se podem considerar,
quanto a sua fruie5o; em separado do predio servienle e do prddio dominante. As ulilitlades que OS
produtos ou frutos representam s6 130' circunslancias
fortuitas poder^ao relncionar-se com o prkdio dominante e a servidso B um encargo perp6tuo que deve
acompanhar os prbdios sejam quais forem as modalidades que nesses pr6dios se deem.
Pela servidiio nzo se estabelece relap20 algama
sdhre o pddio serviente que correspond%ao direito
de iisofruto ou de uso; na servidCo, quando tern por
conterido urn direito de uso, este uso B limitado, consistindo na pratica de determinados actos por parte
do proprietario do predio dominante que&opropriekirio do prCdio serviente k m de sofrer. Esses actos
representam 3 aplica~50do pr6prio predio para urn
fim determinado e n3o a apropriaelo de frutos ou
psodutos desse pkdio. Esta apropriaQo n5o representaria uma vantagem quc o proprietbrio do predio
dominante auferiria por intermedio dBste predio; niio
seria uma utilidade que s6 o gbzo do p-rBdio dominante comportaria. Essa apropriaeiio 1aNo se pode
dar pelo proprietkio do pddio dominante kqmo por
qualquer ou tra pessoa.
Limitado o direi to de uso pelas utilidades do)&dio dominante, vbse que o direito que seja atribuido
aos proprietirios de um prBdio de passear noutro
prCdio, de nele caear, armazenar frutos, secar ou
moer trigo ou milho, nao pode considerar-se servid'io.

,

Qualquer destas utilidades nlo se relaciona com o
g620 do prkdio dominante de forma tal que s6 por
intermedio .d&ste prCdio possa ser auferida; n i o d o
encargos que recaiam sdbre o prCdio serviente para
gdzo do prCdio dominante.
As vantagens desses direitos resultantes nso podem
deixar de considerar-se proveitos pessoais, e, sendo
assim, n b cabem dentro do institute das servidaes
tal como se acha regulado no nosso c6digo civil.
Quando se eonsiderasse o direito de fruieb como
podendo constituir objecto de servidaes, poder-se hiam
estabelecer cam esta designaeio -verdadeiros direi tos
dominicais, e 6 6bvio que o nosso c6diga civil, considerando element0 especifico e essencial das servidaes
que o eocargo num prCdio seja constituido em proveito. de outro prkdio, teve em vista evitar que tais
direitos pudessem ser constituidos '.

0 proveito que da servidao resulta para o predio
don~inantedeve ser ta1 que se possa tornar efectivo
seja qual for o fim.para que bsse pr6dio se destine.
A servidiio nio esti, em principio, relacionada corn
determinado gbzo do prkdio mas corn qualquer g620
de que Bsse predio seja susceptivcl. Consideramos,
pois, descabida a questao se pode conslituir-se uma
servida em beneficio de uma industria.
E' dbvio que, considerada a indlistria de per si,
n%o pode estabetecer-se uma servidio que com e h
se relacione sdbre qualquer prCdio. Constituida,
porCm, a servidao em beneficio do prCdio, podera
1 Veja-se s6bre esta mat6ria OS a&rdIlos do Supren~oTribunal de
Justiqa de 16 de junho de 1914 e da R e l w de L~sboade 8 de
novembro de 1916, na G m t a dd W f i o de Lisboa, volume 2S.",
M n a 324 e volume SQ.", yig~na302.

ser utilizada para fins industriais. E' assim que u-ma
servidao de aqueduto tanto pode ter pot. fim a irriga$20 dum predio, como gastos domisticos, como usos
industriais. Pelo aquedulo conduz-se a agua par& o
predio dominanle, sendo indiferente, em principio, o
fim para qne a agua se destina e que depende do
mod0 por que o plddio B utilizado. A utilidade gue
a igua presta d 6 s e sempre pop intermhdio do prkdio
dominante para o q~iala agua C conduzida atravhs do
prkdio serviente. Sucede o mesmo corn a servidiio
de passagem, corn a servidtio de escoamento das
iguas. Qnalquer destas servid~es,se no seu titulo
constitutive se niio precisar o fim para que sio destinadas, podera ser aprove~tadatanto para usos industriais do pr6dio dominante, con10 para quaisquer
outros usos.
Nas servidbes podem existir ate vanlagens que sd
vcnhaln a tornar-sc efectivas quando se verifiquem
determinadas hip6tcses. 0 qrie se torna necessirio
para clue, se possom constituir C que rcpresenlem um
encargo nuin predio em beneficio de orltro predio,
quer este beneficio seja actual, quer scja fr~turo,e
seja qual for a natureza dessc heneficio. E' assiin
clue pela servid50 alfius .non lollendi se tornarA mais
aprazirel cjunlqucr habilac.50 no predio dominante;
pela inibigso do exercicio de determinadas industrias
no pr6dio sel-viente ou de constrrieiio de depdsilos
para cerlos materinis se tornar6 ~naishigihnica, ou
mais c6mocla, ou iscnta de perigos a I~alsita~So
do
prQdio dominante.
A lei 1150 limita a servidiio a determinadas vantagens para o prkdio dorninante. Quaisquer utilidades
podem, pois, constiiuir objeclo de se.rvid;'ro desde
que possam ser gozadas pas meio do plddio dominante.
VOL. n

Recaindo a servid8o sabre o prbdio, v&-se que o
pr6prio conceit0 de servidzo exclui a prcsta@o de
faclos pelo propl*ietii*iodo prCdio serviente, considerando-se pssa prestaciio eorno conletido de uma obiiga~iio. 0 proprietirio sofre pela servidso nma Iirnita@o no exercicio do seu direito de prclpriedrlde, nlao
ficando adstrito pela servidgo B prestac5o de servi~os
pessoais, que representem um vinculo de obriga@o.
Pela servidgo constilui-se tim direito real e, em
harmonia corn a naiureza dkstes direitos, o proprietario do prt5dio serviente fica constituido numa obriga$0 negativa. Este principio, que jh estava forrnulaclo
no direito romano. D. 8, 1, 45, 4 : servirutum non-ea
nntura est ut aliquid fizciat quis. . . sed 211 patiarzrr
r e l non facial, informa lambkm o direito moderno.
clevendo atribuir-se a falta de uma dlstin~50nitida
entre direitos reais e direitos dc ohriga~laoas duvidas e incerlezas qrre na jurisprud&ncia tern haviclo
quanto a possibilidade de presta~aes pessoais nas
servid8es.
A servidao. rlireito real, n80 exclui de modo algum
a presla~5ode delerminados servi~ospar ela condicionados. E' assirn que ja no direito romano havia
servidijes que, como a onerzs ferenda, potliam exigir
para a sua subsistkncia a realiza~zode ohras par
parte do proprietirio do predio scrviente.
E o nosso c6digo civil admite (artigo 2277." qclne
no lilulo constitutivo da scrvidlao o proprietirio do
prBdio servlente se obrigue a custear as obras necessirias para o exercicio da servidiio.
Ha, pois, servidaes em cujo contetido entram prestatpes positivas do proprietirio do pddio serviente.
Tais presta~i~es
ngo entrarn, porbm, na categoria das
obriga~iSespessoais. Obriga~aesdesta natureza nunca
podem ser servidbes.
'

As prestaCbes a que o ~~~~~~~~~~io do predio servienlc fica como tal adstrito s5o o h r i g a ~ ~ condicioes
nadas pela serridgo, e, sendo esta um direito real,
est&o relacionadas corn kstc direito e n;lo com o
patrim6nio. Donde resulta que tais prestatgies ngo
s6 acornpanham sernpre o predio, mas s6 podem
tornar-sc efectivas contra o proprietirio do predio,
facultando at6 a lei o abanddno do ~ r h d i ocoma meio
de o seu proprielirio se eximir a tais encargos.
As prestaC6es pessoais a que o proprielirio do
~ r b d i oserviente fica adslrito relacionam-se. mis., e
he forrna tal corn a servid8o que conslikern urn
acessdrio ou complemenlo dcla, assumirydo a mesrna
natureza e nso podendo considcrar-se de per si como
ot~jectode uma reIa@o juridica. E' esia a idea que
no c6digo civil s u i ~ ose exprirnio (artigo 730.') com a
fdrrnula: a obriga@o dc om facto pos~livoso acessdriarnente pode istar ligada a uma iervidgo.
Sernpre que a prrbtsi$io de scrricos seja o object0
principal e a lirnltnC%o do dircito de propri&de se
relacionc secund&rismente cam lnl presta~iio, esta
nao podera scr irnposta como urn encargo predial.
Nos lerrnos tio arrigo 2277." o proprielirio do prCdto
scrviente podc obr~gar-sea executar as obras necesscirias a0 exercici~da serviclao, cornpreendendo-se nas
palavras obras necesscirzas s6rnente as quc tornem
possivel, facili~cmou assegurem &sse exercicio.
'
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Assirn como os scrvi~ospessoais do proprietirio do
prBdio serviente se podern relacionar acess6riamente
corn a servidlo, tainbhrn esla rela~iiose pode esrabeleeer corn deterrninaclos produtos do prBclio serrienle.
E assirn qoe a servidHo se podc consiituir iieando o
proprietirio do predio dominante corn o direito de
estrair do predio serviente a pedra, barro, areia ou

madeira que sejam necessArios para a eonsbru$la~
ou reparaebes da servidiio. E 6bvio que, neste cast),
n5o se irnla tlc urn dil-eito de frui~80,n;io sc cdnsiclerando 6ste direilo de per 51 rrms eorito uln acesdrio
ou complemento d a servidao e representando assin]
tal encargo nm proveito do pr6dio dominante.

4. Caracteres das servidGes. Concluiremos a matkria relativa ao conceit0 de servid20 tratando dos
caracteres desie direito, qne estno directamente relaci'onados cam o seri eonlelido.
No artigo 2268.O declara-se que as servidaes s8o
insepar&veis dos predios a que, activa ou passivamente, perlencem. Sendo as servidties inseparaveis
dos pr6dios a que pertencem activa ort passiv;lmenk, nso podem de per si const~luirobjeclo dc
r e l a e ~ e sjuridicas, ou, por outras palartrns, sao inalienives.
Admltida por q u b i todos OS jurisconsultos, desde
o dire110 romnno, a inalienabilidade das serviclacs
precliais, divel.sos sao os fundamentos em qne se tem
pretendido basear essa inalienabilidade. Para nos, a
inalienabilidade das servidaes deriva cle que elas,
estando encorporadas no predio dominante e no pr6dio serviente, formando com Bsses prddios juridicamente uma cousa 86, nIo podem considerar-se 16gicamente dis~intasdesses prCdios.
E claro que a scrvidio que num predio existe nclivarnente pode ser transferida para um n8vo prCdio.
Neste caso dar-se-hi, porBm, a exlin~H0de urna scr\idso e a cons1itui~aode umn nova servitlIo. NIo se
verifica apenas urna modifica~$io na scrlidao, visbo
que a primiliva servidao nao pode subsistir desde
que houve sabstituie%o no prkdio dominante.

Pode, por&m, constituida que seja uma servid%o,
ampliar-se a novos predios o proveilo que inicialmente sd era auferido 1101. um predio. E' sssim que
urna servidiio de aqueduto por onde sejam concluzidas
iguas sobejas podera ser aproveitada pelos proprietarios de outros pr6dios, pagaedo urna cola proporcional a despesa corn a condu$io das aguas at8 o
ponto donde se pretendem derivar. ~ Q u a n d oOS proprietarios a favor dos quais n8o estivesse constitl~ida
a servid3o usem dBsle direito, que o arligo 460." do
cddigo civil lhes faculta. nao sera s6bre a propria
servidlio que se constituiri uma nova servidiio?
Uma resposta afirmaliva significaria a negaCIo do
principio de que as servidaes s%o inseparaveis dos
prkdios a que activa ou passi\lamente pertencem, visto
que a servidgo constituiria em tal caso de per si o
ol~jectode uma nova relacso juridica. N5o Q admissircl, porim, esta doutrina, sendo o principio ja
formulado no direito romano D. 33, 2, i : servitrts
serv~tutzsesse tlon polest, aceito pelo nosso direito.
Sendo certo que nas vantagens resultantes de urna
servidao podem participar prCdios que a elas n i o
linham direito, o object0 das novas relaeaes juridicas
que assim se constituem C sempre o pr6dio serviente
s6bre que recaia a servidao originiria, e, sendo assim,
nso pode deixar de concluir-se que o objecto da nova
scrvidso n50 6 a antiga servidso.
~ M a Iiavel-a
s
nesie caso a e o n s t i ~ u i ~de
l ? uma
~ nova
servidso ?
-A nosso ver, s6 havera unia nova servidtto no caso
de o proprio prCdio dominante se tornar por sua vez
serviente. Em todos OS outros casos, e quer seja o
proprietirio do predio serviente que se utilize da servidiio quer seja um terceiro, niio haveri urna nova
servidso mas uma modificaelao na servidzo originaria.
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Assim, se for o proprietirio do prCdio serviente que
sc o ~ i l ~ z no
e , excmplo que demos, do aqoeduto, como
nwlli res stra servtt, o faeto de Ble participar das ulilidades da ser~idiiorepresenlara urna diminuiC30 no
encargo correspondente a essa participaciio. Haverh,
pois, urna modificae~qna servidao, e niio a constitui$30 de unla nova servidio. Se for um terceiro que se
aproveite da servidao e 6sse aproveitamenlo se der
sdbre a servidso lal como se aeha constituida dc
forma yue sejam OS mesmos OS predios servientes,
a servicI20 subsisdra, sendo o mesmo o encargo e
hsrcndo apenas um maior nrimero de prkdios que
dele se aproveitam. N e s ~ ecnso nIo havera tambem
urna nova serridiio, rnas urna moditicaeiio na servidiio
primitiva. No cnso de, porbm, o proprietario que se
aproreika da servidgo de aqueduko sb o poder fazer
por intermedio do predio dominante, ou, quando haja
mais do (ue urn prkdio dominante, par intermkdio do
ultimo, bste predio, que s6 era dominanie, tornrrr-se h a
por seu turno serviente, e, em tal caso, constituir-se h6
urna nova servidio.
Esta servidiio prduzira ou nso as seus efeitos cm
relac50 ao predio ou predios servientes em qne se
achava constituida a servidgo originiria, conforme
OS respec~ivos donos bajam ou nso intervindo na
constilui~30d a nova servidfio. Quando a serridiio
se entenda constituida em relaeiio a todos os prkdios
que ja eram servientes e subsista em r e l a ~ s oa kles
e ao prddio dominanle, havers, quanlo aqueles prk:
dios, uma moditicae50 da servidso e, quanto ao prCdio
dominante, a constituicao de uma nova scrvidao.
No ,ztitigo 2269.' deeeiara-se: As servidaes S ~ indiO
visiveis: se o prkdio servienle for dividicio entre varios
donos, cada pore30 fica sujeita B parie da servid5o
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que Ihe caiba; e, se o prhdio dorninante for dividido,
poderh cada consorte usar d a servidiio sem al~eraciio
nem mudanca.
A malkria d a indivisibilidade das servidgea pode
sei considerada ja em reia@o ao seu cooteudo, is10
8, ao encargo co~~stituido
e ao proveilo ou service
d&sse encnrgo resrtltanke, jb em rels$rlo AO plddro
sbbre que recai Bsse encargo e ao que dele se aproveila.
No artigo citado, a indivisibilidade das servid&s
foi considerada sob BsLe aspecto, is10 Q, atendeu-se i s
relac6es das se~i~id6escom oa predios seniente e
dominante. Neste sentido, 6 aradicional a doutrina
de que as servidijes, estando inerentes aos prkdios
sdLre OS quais ou em beneficio dos quais siio constituidas, recaem sbbre tedo o pr6dio c nPo sdbre urna
parle dele de forma que, fraccionado o prkdio servierrte, cada urna das partes em que &le se divide
fica sujeito B servidlo, e, frrrccionado o pridio dominanie, OS novos predios que assirn se lormam ficar&o
com direito B servid%o lal como se aclla constituida.
A divisao do prkdio domintlnle 1150 ter6 como
conscqukncia, pois, a conslitui~fode urna nova servidao em relaqio ao p r 8 d i ~serviente; sera uma
modificaciio na servid~oji constituida, o que nos
mostra que, no easo de noros prkdios se aprovaitaren~
de unla seniciiio ja constiluida, nSo teremos tainbbm
uma ova seroidao, mas apenas urna mod1fic~80o a
servidao preexisien te.
A relac30 da servidao corn o prQdio serviente em
que se funda a sua indivisibilidade nso sigaifiea que
a servidiio seja .de tal forma inerenle a bsse prkdio
que n l o se admita a possibilidade d a sua desloca@o.
Esta desloca~5oou m u d a n ~ apode fazer-se e nao s6
dentro do prkdio serviente mas at6 para outro predio.

eslc respeito preceil~ia-seno artigo 2278.O que se
servidiio, no silio assinado primitivamente para us0
dela, so lornar prejodicial ao dono do prddio serviente, ou Ihe obslar a fazer reparos ou melhoramentos
importantes, podera ser mudada por Cie, contanto que
o dono do prddio doininante n80 fique prejudicado.
0 pr6prietario do predio dominante nAo pode
opor-se a essa m u d a n ~ adesde que n5o haja prejuizo
para 61e, e n l o o havera desde que a serridao seja
igr~almenle cdmoda. 0 legislador parte do principio
de que p o d alleri pr-odes1 et ttbi non nocet, facile concidendurn, para favoreeer o proprietirio do prddio
sentiente permitindo-lhe a mbdanga da servidso sempre que esta mudnnga ngo represente prejuizo para
o propriethrio do pr6dio dominante.

pois qrle ou se exerce ou n50 se exerce: pelo costririo, a pereepglo dos frutos ou produtos de uma cousa
pode realizar-se air~dapor parbes sem alterae,?~d a
sua natureza juridica. Nesta ordem de ideas, o usufrulo deve eonsiderar-se divisivel, porque a p e r c e p ~ a o
dos fratos que conslilui a parte principal do seu
contelido, B dlaisivel, ao passo que, pelo contririo, o
uso e a habita~iios%o indivisiveis. Quanto, pois, Bs
servidaes prediais, s5o divisiveis a s que kern por
objecto uma quantidade de cousas ou produtos a
perceber do pr6dio serviente, como, por exemplo, a
servidfio de presa de igua, de extrair pedra, marmore e semethantes. S20 pelo conlrario indivisiveis
as que atribuem ao titular um direito de uso das
cousas nlheias ou as que proibem ao proprietirio do
fundo servienle um determinado mod0 d e uso das
suss cousas (servidaes negativas~)'.
Tratando do conteudo das servidijes, dissemos que
o enearpo que elas represenlam recaia s6bre o pr6dio
e n50 sdbre irulns ou produtos do predio. Nao admilimos, pois, coma s e r v i d ~ e sas que tenham par objecto
a apropria~20ou percepCao de frn~os,e, consequentemente, julgamos descabida a distingao que se faz
pelo que respeita ao contelido das servidaes para as
considerar divisiveis ou indivisiveis conforme 6sse
conieudo.
Supondo, porkm, que a nossa doutrina n8o 6 verdadeira, cumpre-nos ainda assim notar que a divisibilidade das servid6es teria cpmo conseqbencia qoe
elas dcirariam de considerar-se inseparhveis do predio dominante, sernpre que, subsistindo a servidHo,
se desse o seu fraccionamento.

A
3

Considersda a indieisibllidade em rela~fioao conteudo das servidGes, 116 juriseonsul~osqoe sustentam
que elas s5o divisiveis ou indivisiveis conforme Csse
conleGdo.
Venzi diz que, tcndo-se em visla o conteudo d a
servidso oa a psestae5o que dela coristitui o objecto,
t(n5o C correcto dizer que as servidoes siio em regra
indivisiveis, derendo peio conlririo dizer-se que as
servid~essso divisireis ou indivisiveis conforme o seu
conteudo. Sob iste ponto de vista, deve assentar-se,
como principio, que a s servidcies cujo conteudo consiske no uso d a cousa de outrem s s o indivisiveis,
emquanlo que as servid5es que atribuem uma participa@o n& produtos de cousa alheia, siio divisiveis.
Islo, acrescenta o notavel advogado, ja foi ensinado
pela sabedoria rornana: frtii pro parte possttm~ts,uti
pro partc non possu~m~s
(D. 7, 8 , 19). Corn efeito, o
ilso das cousas constitui urn facto qtle de per si
memo 050 C suseeptivel de ser dividido em partes,

1 Mazzoni, latituxiofzi di diritto chile italiano, 4." edipb, piginas 28 e 29.
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Suposta essa divisibilidade e ao mesmo tempo a
relaq'lo entre OS pred~osque 6 essencial no conceito
das servidbes, a divisibilidade da servidao s6 poderia
dar-se em favor de novos prbdios. E' evidente que,
tratando-se, por exemplo, de uma nascente em predio
albeio ou do direito de extrair pedra em predio alheio,
pode ser dividida a hgua por outros predios e que aos
proprietaries de outros predios pode s e t atribuido o
direito de extrair a pedra.
Havera, porem, neste caso o fraceionamento d a
servidiio; o seu conteitdo, em rela~Zo ao predio
dominante, niio subsistira o mesmo. A conseqhBncia,
a nosso ver h~iludivel,seria que n80 se poderia ver
nesse fraccionamen to apenas u ma modi ficaeiio aa
servidao e que, admitida tal doutrina, s6bre a servid8o podecse hia eonstituir urna nova servidso, ou,
por outras palavras, que a servidao poderia eonstituir
de per si object0 de uma r e l a ~ ~juridiea,
o
do mcsmo
mod0 que o pode ser o usufruto.
Venzi, seguindo a doutrina ~radicional, susbenta
porem doutrina contraria, mantendo integro o principio de que sdbre urna servid80 n5o pode constituir-se
uma nova servidao l.
E Bste principio levar-nos h i a admitir, quanto ao
seu pr6prio conteudo, a indivisibilidade das servidbes,
e sera mais uma raz5o para que se considere inadmissive1 a doutrina que ve servidijes no direito de
apropriar frubos ou produtos de cousa alheia.
'

5 . Hd encargos impostos sdbre prkdios que teem o
naesmo conlezido das servcdaes mas nao estiio sr~jrrlosuo
Obra e wlame c9ada, pigiua 26.

ntesmo regime juridico. AB entre as 1imiLa~'oes ao
direito de propriedade encargos constituidos ebbre
predios em rirtude dos quais OS respeciivos donos
esiiio adstritos a consentir determinados faetos e inibidos de realizar outros, nZo representando todavia
tais encargos um proveilo ou servigo para outros
predios. Sendo a relaqso que par este proveito se
estabelece entre o prQdio serviente e o predio
dominnnte fundamental no conceito de ser\idiio, e
incontestavel que aqueles encargos nZo podem considerar-se tecnicamente servid~es.
E' todavia esta a denomina~iiocom que se designarn Bsses encargos e a eles se refere de um mod0
geral Q cddigo c~vil no ariigo 2286.O, em que se
declara: Todas as mais servid'oes, denominadas de
interesse public0 ou de inleresse particular, s8o verdadeiras restri~bes ao direito de propriedade, e,
corno tais, reguladas no lugar competente.
NIao Q ficil deterulinar qual seja o alcance desta
disposi~tto,mas pretende-se evidentemente significar
eom ela que a tais servidaes, de interesse pliblico ou
de interesse particular, niio e aplie6vel o regime que
de um mod0 geral se estabelece para as ouiras servidaes.
E' de nolar que se declara que todas aquelas
servidbes s8o verdadeiras restri@es ao direito de
propriedade, donde parece dever concluir-se que as
servidbes definidas no artigo 2267." n5o s5o verdadeiras restri~besao direito de propriedade. No conceito de servidao e todavia, corno julgamos ter
demonstrado, essencial a idea de que o encargo que
POP ela se consli~ui representa uma limitaq50 ou
restriqgo ao exercicio do direito de propriedade.
Para o autor do c6clig0, porern, a servidgo e urna
pr*oprieJade irnperfeita, e 6 sem duvida bsk conceiio

de servidiio que ble contrapbs ao de verdadeira restriq5o da propriedade, pretendendo por bste mod0
significar que n8o se bodem considerar propriedades
imperfeitas, isto 6, que OS respectivos titulares n8o
ficam lendo quanta ao conteudo da servidao OS direitos que a propriedade abrange, as servidaes que ngo
sejam constituidas nos termos dos artigos 2267.' e
seguintes.
E' evidente que, se e esta a explicaelo do disposto
no artigo 2286." niio nos ministra bste artigo elementos alguns para distinguir as servidbes a que se
refere das que geralmente, como categoria juridica
aul6noma, se acham reguladas no cbdigo civil, pois
que estas servidaes, sendo, como 6, cornple&amente
inaceitivel o conceit0 de propriedade imperfeita aplicado As servid~es,n8o podem deixar de considerar-se,
em relac20 ao predio serviente, como sendo verdadeiras restri~aesao direito de propriedade. Necesslirio 6, pois, determinar o criterio por quc devem
diskinguir-se as servidaes de ou tros encargos prediais
que, tendo a mesma denominacso na nossa legislacgo,
e, mais do que isso, o mesmo conteudo, n l o podem
todavia considerar-se, nem pelo Legislador siio consideradas, como verdadeiras servidaes.
Para determinarmos a verdadeira natureza das
servidaes a qrle se refere o artigo citado e OS casos
em que podem constituir-se, conveniente B que nos
refiramos primeiramente a algumas dessas servidaes,
que, na sua maior parte, niio estso reguladas no
c6digo civil. Esle estudo . descrilivo tornara mais
compreensivel a leoria que em seguida formularemos
e o seu alcanec.
No artigo 440." do c6digo civil preceitua-se que
os proprietaries marginais de quaisquer correnles de

hgua niio podem impedir OS seus vizinhos de aproveitar a necessiria para OS seus gastos dorn6sticos,
contanto que sejam indernnizados do prejuizo que
padecerem com o trbnsito pelos seus predios.
Trata-se neste arligo de uma servidilo de passagem
par um pridio para abastecimento de iguas, e como
servidao 6 designada pelo c6digo civil no 4." do
artigo citado. 0 conte6do desta servidao 6 fundamentalmente o mesmo que se tivesse sido eonstiluida
em proveito de determinado predio. No caso s~~jeito
n5o existe, porbm, este predio. sendo a servidao constituicla em proveito dos vizinhos e obedecendo essa
consti~ui$io a normas diversas das que regulam a
constituiciio de servidaes em proveito de prCdios.
E' assim que nos $5 I.' a 33 do citado artigo se
declara: que a ser~id8os6 se dari verificando-se que
OS rizinhos n5o podem haver igua de oulra parte
sem incomodo ou dificuldade ; que as questaes que a
este respeito se levantarem, excepto no tocanie a
indemniza~bes,sera0 resolvidas administralivamente,
e que o direito de uso das Qguas n&o presereve, mas
cessa, cessando consequentemente a servidiio, logo
que, pela construq&o de alguma fonte pliblica, as
pessoas a quem ele e concedido possam haver sern
grande dificuldade ou inc6modo a igua de que carecerem.
s
com leves altera@es,
Estas d i s p o s i ~ ~ eforam,
transcritas no decreto n.' 5787 1111, de 40 de maio
de 1'319, artigo 6.O
4." a I..', subsistindo assin1 a
servidao que nos terrnos do citado arrigo do eddigo
civil se haja constiluido ou venha a eonstituir-se e
Com a mesma natureza.
No artigo 4 4 7 . q o ocddigo civil preceitua-se que o
propriethrio de qualquer nascente nso poderi mudar
o seu curso coslurnado, se dela se abasteceretn OS
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habitartkes de alguma povosgao ou casal, e declara o
artign k58.O que, se os hnhitantes mencionarlos no
artigo pi-eeedente, nao lioiivecein adqoirirlo por lilt110
jtlstn o uso das Ag~astle clue ai se trata, poderi o
propriebirio exigir a desida indmniaa~iio. No cikado
dercreto de 40 de rnaio, ~ r t i g o400.O, exigintlo-sc qrle
o abastecimenb
habitantes se tenlla dado Ira
mais dit cinco anos para que o proprielirio seja inihido de mrrdar o eurso costurnado dns n'g uas, manteem-se as rnesmas disposigaes. HA neste caso ilma
servidiio negativa por virtude da qual o proprielario
esta inibido da pritiea d s determinados frtcios, rnns
esta servidao 6, do mesrno modo qrle a servidiio a
que se refere o artigo 440.", constituida, niio em
proveib de urn predio, mas em favol. dos i~abitariles
de uma povoa@o ou casal.
NBo 115, ~ o i s :cm nenbum dos~cssos.servidaes a
quc se possa considerar aplicavel o coneeito que delas
6 dad0 no artigo 2267.'.
Niio discutiremos aqui a doulrina, tiio extravagante
se nos afigura ser, de qne as servid~esconsl~tuidtis
em beneficio dc vizinhos ou de uma povoaqao ou casal
se entendem constil~lidasem psovciko dc umg tletermir~adacircanscriggo lerritorial e qoc esta se podc
eonsidcrar, em relaqao a sesvidiio, como scntlo um
pr6dio. A palavra prkdilio tern na nossa tegislaf$io
uma significagZo precisa, n3o podendo de mod0
algum abranger Breas ou circunscri~aesa~lmini's~rativas. E, sendo as servid'oes a que nos ~eferimos
conskituidas em proveito ile pessoas q i ~ etenham as
terrisuas llabita~aesem dc tcrmiriada circunscri~~o
torial, outras 115, e que s5o scm duvida da mesma
nalureza, que n2o represerttam um encargo relacionado corn determinacra Brea territorial, pndendo
aproveitar-se dessas servid6es quaisquer pessoas.
,

Na lei de 9 de julho de 1 7 7 3 dispbs-se, 5 i2.O)
ern heneiicio da agrieultura, e o decreto de 17 de
.bIho de 1778 deixou em vigor essa disposi@o, que
dos a~ravessadouros por predios particuiares constii
toidos por posse irnernorial e n8o por jt~sto titolo
quq conforme o direito, exclaisse a a c ~ B negatbria,
e
~6 eram manuteniveis OS que sc dirigissern a fonle otl
ponte, corn manifesla ulitidade publica; ou a fazendas
F e n% pudessem ter ontra serventia.
Como ji noton a Rnista de legislo~iioe de jt~rispm&&&a ', ((0s alravcssa-douros a que esta lei respeila
tan10 podcm represenkar urn eneargo eons\ituido em
proveilo direct0 de urn prkdio, tendo assim o caracter
pr6prio das serridbes (c6digo eiril, artigo 2267."), e
tais s8o os que st! dirigem a um prkdio encrarado
(e6digo civil, artigo 231X0), como limitacaes em beneficio do ptiblico ou dos h a b i ~ a n ~ edes dertas circunserigBes que o c6digo civil, coma se v& dos arligos 440.'
e 2286.", tambbm chama servid?ies, e tais s8o OS qoc
derem c o m u n i e a ~ ~para
o uma fonte, ponte 011 igreja,
OS que ligarem entre si duas estradas ou caminhos.~
Estas servidbes, que s%oconstituidas em beneficio
do ptiblico e n4o apenas dos habitantes de uma determinada cireunscri@o territorial, a h d a actualmenlc
subsistem nos terrnos em que faram ressalvadas pela
cikada lei de 9 de julho de 1773. E' bbrio que os
atravessadouros que se djrijam a fonte otl ponte n2o
podem considerar-se constilrtidos $6 em beneficio dos
habitantes de ums determinada circunscri$io territoriab Quaisquer pessoas teem o direito de se abastecer da Bgua de fonle p6blica e de transitar pelas
ponles, aproveiiando-se conseqhenlemente dos atravessadouros que a elas se dirigem, que, digamo-lo j i ,
Volume 34.")R." 1510,figina 343.

est%o tanto no dominio pliblico coma as pr6prias
fonte~ou pontes.
Nlo vale, pois, R p&nn rccorrer a lecwias percgrinas de que c i ~ . c u n s c r i ~ lei.rilor.iais
~es
se podem considerar predios para explicnr a constilui@o de servidijes
em beneficio dos habitanles dessns circumcri~fies.
Mas ha mais.
Nos termos do artigo 381."
4.' e G,', a propriedade do leit,o ou ilseo de qualquer torrente ou
corrente de uso comum, que passa entre dois ou
mais predios, 6 alribliida aos mesmos predios cam
as Iimitagijes e servidGes expressas no cddigo, e OS
lractos dos lcitos on alveos das torrentes ou corrcnles
de uso eomum, abribuiclos aos proprieiarios marginais,
fieam suje~tosa t o h s as servidaes, que OS regulamentos de po'licia gcr;tl hnjam de impor-lhes, para a
conserva~ao, desabstrt1~50 e limpeza dos mesmos
leitos ou aIreos. Faz-se nestes parhgrafos refcrEneia a servidfies consli~uidasern provciio de torrentes
ou correntes de uso comum, e qtle tloje se considcram publieas em virtrlde do dispos1.0 no dccre~o
n.' 55787 1111, arligo 1." n.' 3.' Neske decrelo,
artigo 3.'
4.', reproduz-sc a doulrina dos
eilados do c6digo civil, determinado-se: 0 leito ou alveo
das correntes e torrenles que no todo ou em parLe 6
alribuido aos predios rnarginais, fica sujc~toi s obrigaqaes imposkas nesle decrelo e a lodas as servirl5es
que as leis e regulamentos de policia hajam de
impor-lhe para a conserva@o, dcsobstrufio e limpeza do mesmo leito ou hlveo.
N5o B, porbm, pr6priamente no leito ou alveo que
se conskituem as servid6es determirladns por estas
correntes, mas scjbre as margens dos predios, sendo
esta rnadria regulada ainda pelo decreto de 1 de

w m b r o de 4892 e segulamentci de 49 do msmo
&K
e ano, n8o sendo as respectiva-s Cspesi@es
pcpmduzidas, niio sabemos porque, m mencionado
&reto de 40 de maio.
No citado decreto de 4 d e dezembro preeeitua-se
(artigo 4:)que nos lagos, tagoas, rios, valas, esaeiros
8 mais eorreutes de agua, a margem, hcluindo OS
%6moros, motas, valados e diques, consistira em ama
bfa de termno adjacente, junto & linha de @a, pne
ie -eonservs ordiairiamente enxnta, e 6 destinada aos
serviqos hid1 &olicos, de policia ou, acess6rios de n a v e
g a e o e flutaaqiio. Nos n." Lo e 2.' h mmionado
artigo determina-se a largora das maigerns, F e
geralmente de 3 a 30 metros e exeepehalmm&
ate 50 nos naveghveis e flatuiveis, m~forroaa imporbkcia e necessiddes da via Butuavel on navkgavel,
e de f a 3 metros nos ngo navegaveis nem fl~ubveis,
tendo em considera~Fioa sua importbncia e usos qae
teem, ou de que forem susceptiveis. Nos 85 i.' e 2.'
do citado artigo praeeitua-se que nas lagoas 0 correntes de agoa de menos conside~a@opoder80 stk6
ser suprimidas as margens, atendendo ao sea uso,
aatigos costumes .e regimentas, R ~ Opodend0 porern
neste caso OS respectivos proprietarios opor-se ou
impedir a que pelo seu terreno, junto B co~rehtede
igua em solo enxut.0, passem os agentes administrativos ou das direcqbes hidraulicas, em execu@o do
servi~opublic0 a seu cargo; e que a superficie do
terreno consti tutivo de qualquer margem devera conservar-se sempre livre e desernbara~ada,~ 5 podendo
o
ser cuitivada pelo proprietirio do terrentl.
N3o pertencem estas margens, quando as correntes
ou lagos sejam de uso comum, ao Estado. A Bste sd
perhnce em p~opriedade, como m, citado 4 2.' se
declara, o terrmo das margeas junto &S lagog,

lagoas, canais, esteiros e correntes de igua navegiveis ou flaluiveis, sendo a propriedade dbsse terreno
que, nos termos do 3."0 artigo citado, tern de ser
expropriada pelo Estado. Pelas margens junto dos
lagos ou correntes de uso comum, os respectivos
proprielirios s6 teem direito a indemnizag30 pela
servidiio que em virtude delas nos seas pridios se
coastilua e a que o mesmo 3.Oexpressamente se
refere falando em expropriagso ou servidiSes impostas.
Trata-se, pois, nesle easa de encargos constituidos
s6bre os prbdios banhados ou atravessados pelas
correntes nHo navegdveis nem flutubveis, encargos
gue, tendo o mesmo conte~idodas servidaes prediais,
niio podem todavia assim ser considerados, visto que
'nao representam urn proveito para um pridio mas
para bens que estiio no dominio p6blico ou no comum
e consequentemente para as pessoas qbe teem o
direito de uso dhsses bens.
As servidaes a que nos temos referido silo suficientes para qne, em relac50 5s servidaes que teem por
fim o interbsse pliblico, se possa formular uma teoria
por que se delermine niio s6 o regime de todas essas
servidaes mas o d e quaisquer oubras que, couio as
constituidas em proveito dos servipos lelegraficos e
telefdnicos, das concessws de quedas de agua, tenham
por fim ou a satisfa@o de neeessidades dos habitantes de determinadas circrrnscrifles territoriais ou um
servipo de interbsse publico.
No artigo 2286.qaz-se tambbm referbncia a servidaes de iteresse particular que, do mesmo mod0 que
as de interesse p6blic0, niio estilo sujeitas ao regime
gsral das servid~es,considerando-se verdadeiras restri@es ao direito de propriedade e, como tais, achando-se reguladas no lugar competente.

Que servidaes serilo estas?

E' evidente que, se o interesse particular pne a
servidiio represenla estirer imposto num p~6dioe de
tal modo relacionado corn outro priklio que d d e seja
iraseparbvel~ teremos uina servidgo predial prdpriamenle dita. embora a constitui~%o
dessa servid% seje
iraposta por lei.
E' assim que A servidiio de trhsito on de a c e s s o
para urn predio encravado se aplica o conceito de
servidiio do arligo 2267." e o meimo conceito se
aplica B servidao de aqueduto que se haja constituido
em proveito de determinado prhdio. Estso todarria
estas servidties reguladas n3o no eapituh em que o
cddigo civil trata das servid~es mas em legarm
&versos. A servidiio de accesso eu de tdnsiki B
regulada no capitulo 3." do 6irulo 5.O.da parte 3.",
tendo o capitulo a epigrafe Do direito de accesso eu
trcinsito e o titulo Do direito de fru&8o; as servkkies
d: aqueduto s5o objrcto da subsec~iioLada s e c d o 2."
do capitulo 4.' do titulo 3.' do livro 1." da p a r k g.",
tendo essa subsecpso a epigrafe Dos canais, nqalednrtos
partictilares c outras obras relalivas ao uso das ciguas e
a respeetiva seceBo Dos hgguas.
N5o h i dueida de que a eslas servidaes se apli~a
a disposipao consignada no artigo 2286."
que,
consequentemente, embora sejam. constituidas em
pwveilo de determinados pridios, n50 entram no
regime das seruidae's prdpriamente ditas, sendo
h s i d e r a d a s verdadeiras reslri~aes ao direito de
propriedade e, como tais, reguladas nos lugares
wmpetentes.
b0 que haverb. porbm, de peculiar npstas seru i d m para que se nso considerem subordinadas
ao regime que em geral se estabeleceu para as
servid6es ?
I

Se B certo que a servidfio de aquednto pode daixar
.de s t a r rdaeicinada pelo lad0 activo c m determinah s prhdios, gee essa servid~opode constituir-se para
eondueir as Qguaspara quaisquer prhdios que pertenp m ou venham a pertencer ao proprielafio das
m e a v agips e que 4ste pode ceder essas hguas a
terceiros sem que o dono do prCdio em que a sefvid'lo eie &a consthida possa opr-se a essa cessso,
n&o o 6 caenos que a servidiio de acesso ou de trbnsito se $i
sernpre em favor de determinado prhdio.
E;, ~ d a v i a o, cddigo trata desta servid5o.em especial
e deelara-nos que a o b uma servidlao propriamente
dita mas m a verdadeira restri~loao direito de propriedde.
R a ~ o ' t e v eo legislador para nZo sstljeitar ao regime
que de m b o b geral estabeleceu para as servidiies
os meargos prediais que, embora tenhatn o mesmo
G M ) W ~ ~ Oobedecm
,
na sua constituip30 e no seu
regime a principios diversos dos que informam as
servidaes prdpriamen te di tas.
E' o que rarnos p6r em evidbncia tratando das
restri~6eslegais ao direito de propriedade e determinando quais dessas restri~7ies se podem considerar
servid6e.s.

6 . Restri@es iegais ao direito de propriedade que
se consider~mserd6es. Befedndo-se aos atravessa-

douros que pelo 12."da lei de 9 de julho de 1773
se c ~ s i d e r a r a msubsistentes e decidiado que &sse
paragrafo ainda esta em vigor depois da publica~go
do e6digo.ciri1, diz-se nnm bem elaborado accirdso do
Supremo Tribunal de Justipa : NOSatravessadouros

'
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de &boa,

volume 32.",pigina 160.

p r a as pontes e fontes constituem w m c o d i d &
p
m qnm por bles passa, e BBO sgo, prdpriamente,
as servidoes do artigo 221i7.O daqtrele cddigo, e,
etnbora sejam restrig;loes ao direito de p ~ ~ r i e d e d e ,
n u foram reguladas nos lugares a que se refern o
seu artigo 2286.' Porque irnplicam a idea de utilidnde piiblica, geral, municipal ou paroquial, e s t a
fora do alcance do direito civil e dentro do dire&
administrative, devendo, por isso e nessrr parte, COBsiderar-se subsistenbe bsse 5 12.' Era tambbm .o
gue se deduzia do ar6igo 2506." do Projecto do e6digo
&vii, e o que, daramente, afirmava o autor dhsse
trabalho i s Observa~~es
do dr. Pais da Silva,,.
Vejamos como se faz esta dedup20, a que j i se
referiu a Revista de legidqiio e de jarisprud&
'.
No Projecto primitivo haria, no titulo relativo -ao
direiio de transforma@o, um capitulo corn a e p i ~ a f e
Das restriciies por motivo de uudilidade pziblica, em que
se enumeravam (artigo 2498.') as obriga@es dos
proprietirios confinantes com as estradas ou canais e
se regalavam (artigos 2499.' a 9505.') eessas ebrigagiies. No liltimo artigo (2506.') ddesse capitulo
dedtuava-se: UAS sereidaes de utilidade ptilirliea,
geral, ou municipal, niio compreendidas neste titulo,
ser'lo reguiadas por leis e reguianrentos espegiaism.
Tende o dr. Pais da Silva proeosto que se acrescentasse ao artigo 2491." do Projec.to primitivo que
6eavarn proibidos OS atravessadouros p se ~ i i o
dkigiarn a fontes, pontes ou praios que nHo padess m ter outra serventia, e que nZo pudesse haver
neste ponko prescrip3.0, o autor do Projecbo.respdeu: aAs servidiies consbituidas por utiiidade comum,
~ a m oas de fontes e pontes, ficaram para .OS reguVolume 34.9 '.n 1510, &ha 313.
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hmentos e leis especiais, segundo o disposto no
artigo 2506.O, e portanto h a em vigor a actual lei
sbbre os at~avessadouros~,
'.
A coati&o revisora resolveu, em sessso de 6 de
abril de 4863, suprimir o capitulo em que se tralava
das r e s t r i ~ k sao direito de propriedade par motivo
de utilidade priblica, substituindo dsse capitulo por
urn artigo em que se-declarasse que essas restripaes
seriam reguladas pela legislap~ioadministrativa, arbigo que no Projecto de 1864 era assim redigido:
u 0 direito de propriedade pode ser limitado por
.motives de utilidade ptiblica mediante a prkvia indemniza~Iodo proprietario quando kste haja de ser
expropriado. 0 s casos em que estas restri~besdevem
ter lugar e o modo de efeituar as expropriapaes ser8o
regelahs por legislap80 especial..
No Projecto definibivo foi dste artigo eliminado,
consignando-se apenas no ccidigo o principio de que
o direito de-transformapHo pode ser limitado por lei ?.
E' 6bvio que o artigo 2462.' do Projecto primitive,
eorrespondente ao artigo 2286.' do cc6digo civil, se
aplicara as servidaes a que se referiam os artigos
2498,' a 2506." do mesmo Projecto e manifestam-se
assim as relapoes que h i entre estas servidas e a
regulamentapfto do direito de propriedade quanto as
relapaes entre predios particulares e bens que estao
no domioio p6blico ou comum.
Por estas relapbes, estabelecem-se restrifles ao
direito de propriedade e essas restripaes podem ter
o mesmo conterido que as servidaes. Embora OS bens
que estiio no dominio piiblico ou comum se consiVejam'se as Obseraap8a3 sobm o pq*ecto do &dig0 civil, artigo 56.' e a Resposta ds observa@ea do sr, dr. Joaquim Josd Paia da
Sn'lva, @gins 111.
Adas, pfginas 357 e 409.

derem pertencentes em propriedade ao Estadq b
autarquias locais ou a pessoas calectivas de fins
desinteressados e entre OS bens que e s a o no dominio
pirbtico ou comum e OS bens em que se estabelece a
serv~dHohaja uma relapgo directa e' imediata, cerlo
6 que tais servidaes n50 estso subordinadas ao mesmo
regime que as servid6es prcipriamente ditas.
Pela servidso estabelece-se urn encargo ,exceptional
sdbre a propriedade, e, sendo certo que no artigo
2271.' se declara que as servidaes podem ser eonstituidas por facto do hornem, on pela natureza das
cousas, ou pela lei, nio podem considerar-se servid6es
em sentido tkcnico as limitafles que por motivo de
interesse geral ou de interesse privado silo pela lei
impostas a propriedade. Tais limitap6es eatram na
regulamentap20 objectiva do direito de propriedade,
fixa-se por elas o contelido normal d b ~ s edireito.
0 que se da corn as lirnitapties impostas Q propriedade por rnbtivos de interesse ptiblico, verifica-se do
mesmo mod0 quanto Qslimitapbes legais que repreeentam um interesse de caracter privado. Estas
limitapaes entram tambbm na regulamenta@o objeo
tiva do direito de propriedade, define-se por elas o
seu contetido normal. N8o representam tais limita~Ties,pois, um encargo excepcional da propriedade,
n30 podendo considerar-se servidfies.
Sendo esra doutrina indiscutivel em principio,
casos ha em que, jB em relap50 ao dominio piiblico,
ja em relapso a interesses privados, pelas limitapaes
legais da propriedade se constituern verdadeiras
situapbes subjectivas em virtude das quais se estabelmrn encargos s6bre prkdios, ja em beneficio do
dominio pliblico, ja em beneficio de outros prkdios,
qoe representam uma restric3o excepcional do direito
de propriedade.

Assim, conslituindo-se uma sersidiio de aqued~ito
para uma fonte ptiblica ou para urn predio, essa sery i d 5 fica seado unl erlcargo excepcional do predio
s6bre qee recai. Do mesmo modo, estabelecida uma
servidio de trhsito para urn predio encravado, o
prkdio s6bre que se constitua essa servidao fica tendo,
em relapgo ao conteitdo do direito de propriedade,
uma situac8o excepcional tambbm.
N&o I duvida ajguma de gue tais servid6es s5o
impostas pela lei. E sob Bste ponto de vista que n6s
consideramos essas servidiies uma limitap8o legal ao
direito de propriedade, fundando essa lirnita@o jjb no
inleresse pubiico, ja nas rela~aes de vizinhan~a.
E, assim consideradas essas servidQes, n8o podem
deixar de ser havidas como servidaes legais, .nao
e s t a d o consequentemente sujeitas ao regime que
para as servidaes se esrabelece de urn mod0 geral.
Sendo assirn em principio, as servid~esa que acabamos de nos referir 1130 representam uina restri~so
iinediata do direito de propriedade. Por outras palavras, para que tais servidaes existarn, nBo bastam as
nmmas legais, determinando-se por estas a sua existkncia, o seu conteudo e a sua extensso, como
sueede, de urn modo geral, com as rela~aesde vizinhanpa. Para que se constitua a servidso dc aqueduto e a sewidso d e trAnsito e oecessarics, na falta
de m6rdo que deve ser feito corn as formalidades
estabelecidas na lei, que se verifique jrndicialmente
eu administrativamente se existem ou niio as condi~ B e slegais para que seja irnposta a servidk e que a
sna constituipgo seja autorizada.
A lei impfie a servid80. 0 direiro a ela representa
urn poder objectivo ou legal, que entra na regulamenta~godo direito de propriedade. Para que todavia
se constitua a servidgo, necessario se torna que, por

de um neg6cio juridico, pela posse, on por
@o judicial se exerga esse. poder.
Bstas reslriq6e.s Go, pois, estabelecidas pela lei,
m s mediatarnente. Imed~atamente, resultam dos
faetos rete~idos. E, em virtude dbstes factos, fieam
essas servidBes sujeitas, em principio, ao m e m o
regime que as oulras .servidaes cuja constituiq30 n30
B imposta pela lei. E assim que no artigo 2312."
se declara que ao adquirente ck, direilo de passagem
para um predio encravado nlao pertence a propriedade
do terreno, mas tlao s6mente uma servidso que
~egatada nos termos dos artigos 2268.' a 2285."
De notar B, porbm, que a disposipiio consignada no
arligo 2313." representa urna modificacio aos prineipios q ~ l em
e geral silo aplickeis i s servidaes, tendo-SE
sem dtivida em considera@o que a servidgo d e acbso
aos prhdios encravados B imposta por lei e entra, sob
bste aspecto, na regulamenta@o do direilo de propriedade.
N%ose refere o arligo 2271." quando fala em servidaes conslituidas pela lei; As litnitai6es da propriedade que resultam imediatamente de disposi@@da
mesma lei, mas i s qoe, sendo impostas pela lei, s6
se constituem quando se deem as c~ndi@ies exigidas na
mesma lei, por achrdo entre as partes ou jdicialmente.
I

Serso, porkm, todos os eacargos assim constituidas servidaes propriamente ditas ?
Nas wnsidera~iiesque a Bste respeito temos &to
h i elementos suficientes pwa responder B perguMa
que formulamos.
Quando a servidlao imposta pela lei mediatamenta
represente um encargo em beneficio de urn prbdio, de
,mod0 que, dbsse predio se deva mnsiderar inseparb
vel, nHo h5 dtioida de que a bsse enottrgo cabe a
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denominaplo de servidao no seu sentido rigoroso.
Sempre que, porkm, Bsse encargo nib seja estabele
cido em benefido de deiermioado prbdio, quando
represente um proveito para bens do dominio pliblico
ou entre mesmo directamente neste dominio, 6 6bvio
que tal encargo n8o poderh considerar-se servidso no
seu sentido rigoroso.
tSignificara, porbm, o nlao se poderem considerar
his encargos como servidbes que Bles ftquem sendo
regidos pelas leis administrativas e n%o pelo ddigo
civil ?
Esta materia exige, para o seu compielg desenvolvimento, que se determinem as rela@es entre o
dominio publico e as semidoes t: o regime dos bens
do dominio pliblico sob ksse aspecto.
Para o fim que temos em vista, bastara notar que
consideramos servidaes irregulares as que, representando urn encargo da mesma natureza que o das
servidaes, nao se constituam em proveito de nm determinado prkdio, mas em proveito das pessoas de uma
determinada circunscri@oo-administrativa ou de um
servipo pliblico.
Do que deiramos dito eonciui-se:
4) Que o cbdigo civil niio considera no arkigo 2286."
como servidiies mas como restrifles ao direilo de
propriedade e que conssquenlemente deviam entrar
na regulamenkapZo objec~ivadbste direito, algumas
servidaes que, sendo mediatamente impostas pela lei,
resultam imediatamente de determinados factos por
gt~e se constiini urn encargo exceptional para o
direito de propriedade da mesma uatureza que o
resultante das servidires e a que sBo, em principio,
aplidveis as mesmas normas.
2) Que estes eneargos se podem considerar servid'oes prdpriamente ditas, salva a irnposipHo deles por

Ici, que entra na regulamentapao objectiva do direito
propriedade, quando sejam estabelecidos em benefi& de determinados predios, e que sso servid7ies
ic;regulares quaado se n%o dB esta hipbtese.
3) Que niio podem considerar-ae servid6es mas
w a s restrip'oes impostas ao direito 'de propriedade
pelo interesse publico ou relapaes de vizinhanpa todos
M encargos que s%oimediatamente impostos pela lei,
ni%olhes sendo apl,icareis as disposipties que regulam
as servid6es.
E tanto basta para que se veja que a madria das
servidaes n% estl regalada convenientemente . no
cddigo civil. No6ai.emos a bste respeito que nos a&gos 2282."-2285."se trata de restrieaes ao direito
de propriedade a que nlo s8o aplidveis OS principios
regulaclores das servidaes, achando-se bsses artigos
eolocados, todavia, no capitulo das servidaes e sendo
excluidos pelo artigo 2 2 8 6 . q a s servidaes que neste
arligo se denominam de interesse pubiico e de ihteresse particular.
Necessirio 6, pois, .Lei sempre em vista n e t a
m~biria os prhcipios que informam as servidaes
p~bpriamente dibas e quais s l o as servid'oes a qee,
embora nlo retinam todos os reqnisitos para que
assim devam ser consideradas, se aplicam OS mesmos
principios, distinguindo-as cuidadosammte das h i taeaes ao direito de propriedade que entrttm na
~egulamenta@o objectiva d&ste direito e que no
eBdigo civil e na nossa legidap%o administrabva hemb8m se denomirtam servidbes. E como as Grvidbes
de interesse pliblico e as que se cons~ituemem bens
domi'nio pliblico estlo sujeitas, sob determinados
aspeetos, a um regime especial, vtlmos expor mais
alguns principios relatives a Bste assunto.

7 . Smid6es ac&iz?ase passioas m dominio p2iblico.
As servidaes de interesse public0 entram no dominio
publico ou no dominio comum confo~rneo gbzo directo
dessas ser-vidae's perience a todos ou apenas aos habitantes de uma determinada circunscri~iioterritorial.
Se essas servi&es
de r;rl modo relacionadas
c m determinados bens que estao pa dominio publico
ou comum que s6 por intermedio dBsses bens podem
set- auferidas as utilidades que tais servidties proporciopam, devergo estas servidiks eonsiderar-se como
fazendo parte inkgrante dbsses 'bens, de que s30
inseparaveis. Quando n5o exista tal relapiio, as servidiies de interesse piiblico seriio bens que entram,
considerados de per si, no d~mifiiopublico ou no
'dominio cmum, e essas servidties subsistem emquanto existirem as causas que as determinaram.
Pertencendo ao dominio publico servid'ies activas.
podem sbbre os bens que estao nesse dominio eonstituir-se servidaes passivas.
No c6digo administrative de 4 de maio de 4896 consideram-se (artigo 328.' n." 2.")como object@do conteneioso adminisQativo ((as quest'ies sdbre servidbes~.
Comentando esta disposipgo, disse a Reuista de
letjsla~ioe tie jurisprudhcia ': ((Compete as comissbes decidir os pleitos aeBrca das servidbes, tanto de
beps publicos e comuns, adlainistrados pelas eamaras
municipais e j ~ n l a sde pardquia, como as de bens
partieuhres', eslabelecidas em proveito geral, contanto
que se nso trate de questijes sdbre titulos de propriedade 013 de posse, vaiidade de contratos ou direitos
deles emergentes.
1
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& encargos a que acabamos de nos referir, posio
aa sua. maiorta n5o merepam o nome de s m d & s ,
sss.assim denominados pelas leis administrativits que
0s estabelecem e regulam.
saer\.idfies umas sfio canstituidas p ~ hvre
r
vsrrtade, a outras pela lei.
~Relativamenleas primeiras, diz o e6digo adminiseativo (artigss 51." n." 4.' e $76."n.' 77.") que As
W a r a s rnunicipais perknce deliberar sdbre conces6fia de servidties em bens municipais, e As juntas de
par6quia sdbre concessao de servidks em bens par+
qoiais, conservando sempre umas e outras servi&es
a natureaa de preearias.
d E ' claro que estas servidbes respeitam, a& a138
bens pr6prks dzquejas corporaGGes, s6bre o s qwh
elas exeroem os sells direitos como qualqoer particular, mas aos bens de uso pGblico ou cornurn qae
elas administram.
&em motivo justificado nHo devem revogar-se
estas eoncessbes, nem conceder-se com prejuim de
outras, porque a20 devemos supor que fossem dadas
sem aquela condipgo.
((Faltando as cdmaras municipais ou as juntas de
parbquia a Bste dever, reclama-se para a, c o m i W
distrisal por ofensa de direitos.
~Tambbmse pode constituir voluntiriamente uma
servida em terreno particular, para nele, por exemplo, se realizar peri~dicamenteurna feiran.
Forn.lulimos j6 o crite~iopor qoe s e deve determinar quais s5o os encargos que, denomlnando-se na
nossa legislap30 servidbes, se podem considerar eomo
pertencentes a esta categorla juridica, quer se considerem servidaes pr6priamente ditas, quer se considemm servidGes irregulares. Necesdrio 6, porbm,
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erplanar mais esta ma~bria,atenta a s u s grande
impwl&ncia pvitica, pelo que respeita i s aervidijes
que se podem constituir em bens do dominio pliblic'o
e do dominio comum.
Sendo OS bens tlue estiio neste d m i n i o detinados
para o seu g6zo directo, &ste gbzo pode ser u a ttso
o r W r i o , especial s excepcional.
Usa ordinario e W que deriva do prdprio destino
dos bens que e s 6 o no domhio pribl-ico, cemo o das
estradas para transitar, das fonkes pitblicas para o
abastecimento d a agua.
Uso especial e o que, n8o derivando do prbprio
destino dos bens que estgo no dominio publico, B
eancedido por lei ou pelos regulamentos aos individass que e s t b ern dekerminadas condi@es. Tal B o
dieto d e construir junto das ruas e estradas, abrindo
p w a eias portas e janelas.
Por estcs usos especiais podem eslabelecer-se
~elaqbesentre a propriedade ptiblica ou comum e
a prropriedade particular, estando essas r e l a ~ a e s
d&ntdas nas leis ou regulamentos e cornpdindo a
entidades piiblicas a aplicac80 dos principios neles
formuiados.
N30 se t r a b neste caso de servid&s prdpriamente
ditas, mas d a regulamenta~ioobjectiva dos tst~nsque
esteo no dominio pliblico. Pode, porkm, logo que,
cessando o seu destino p a w o gdao directo, OS bens
pubiicos ou comuns passem a ser considerados como
prciprios, ficar constituido sdbre estes bens, como
verdadeira servidiio, um direito que anteriormente o
nilo cra.
E' assim que n8o pode considerar-se como sendo
urna verdade~ra servidso o olznhamento a que estio
sujeitas a s conslrup&s junto das vias publicas. Esta
m t e r i a entra nas reia~besespeciais que se estabele-
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antre os bens que estzo no dominio pliblico e OS
b n i q u e estfio no dominio priuada; niio representa
am9 siha@o excepcional dksses bens, mas tlma
s i n e ~ s oespecial que entra n a regulamentac&o objective do direito de propriedade.
,&bw OS bens do dominio pcblico ou comum pode
h a ~ e r ,porbm, usos excepcionais, is& 8, usss que niio
derivem do destino da cousa ou de nma limitiapiio
legal imposla aos bens que estlao nesse dombio em
kneficio da propriedade priva$a que com etes eon6na.
Estes usos podem derivar, ja de situa~8esque se
tenh9m constiluido anteriormenbe ao moment0 em
que determina& bens enlram no dominio pliblico
ou como condipgo a que &sses bens ticam sujeitos
quando s s o expropriadqs; j6 em virtude de c o w s s 8 0
admiaistrativa.
Assim, suponhamos que b expropriado um terreno
pars urn jardim pliblico ou para uma estrada. Nesse
terreno havia um aquedubo subterrine0 por que esa
conduzida uma agua que nascia ~ o u t r opredio, ou,
sendo essa agua conduzida em r6go descoberko, no
tiiulo por que se expropriou o terreno ficou a entidade
expropriante obrigada a canaliaar sobterrheamente
essa agua. Neqtes casos, havera uma servidIo constituida em hens do dominio p6blic0, servidso que,
atenlo o titulo da sua constituipIo, niio pode considerar-se preciria. Essa servidao representa um
encargo excepcional constikuido sbbre bens que esGo
no dominio public0 que, sendo compativel 6om o
des~inodksses bens, deve subsistir e que, quando
o nao scsja. tera d e ser expropriado, recebendo o
tilular clbsse direito a devida indemnizack l'.
1 Veja-se a resola@o do Supremo Tribunal Adrninistrativo de 23 de
janeiro &L 1905, ns CoaCe@o, volume 17.; peninas 58 e semte8.

Suponhamos, porbm, que a servidgo de a q u e h t o
n2o se a c h a ~ aconstituida ou nHo se constituiu rm
molnento em que se deu a expropria~20dos bens
para entrarem no dominio pliblico, tendo sido a agua
que se pretende conduzir atraves ddsses bens explorada poeeriormente ou at6 entiio conduzida para
twal diveso daquele para onde se quere canalizar.
gPoder-se ha neste caso construir o aqueduto?
Esta eons6rugSo est6 dependente de concesslao d a
enlidade a quem pertkncem os bens que esrao no
dominio publieo e, feita essa concessiio, nenhuma
a6vida h i de que se constituira um uso excep&mal.
Este encargo reveste os caracteres de uma servidso,
NeeessiPio h, porbm, ter em vista q u e OS direitos
que d a concessiio resnltam estlao subordinados aos
prirwipios que informam o dominio p6biic0, podendo
tais encargos, quandu o interesse ptiblico o reelame,
ser,madificados e ate suprimidos,
E neste sentido que se diz que as servidaes constituidas em bens do dominio p$blico ou do dominio
comum s2o precarias. 0 que n50 significa que a
rnodificatpo ou supress30 de tais servid6es possa ser
arbitririamente decretada e que as ,eoncessbes possam revogar-se livrernente. Esta revoga~iios6 pode
dar-se quando o interesse publieo o reclame.
Contra as revoga~6esarbitrarias ha o direito de
reclama~iio,mas n I o se trata de uma quest20 de
propriedade ou de posse ou de lesiio de um direito
individual, e nso pode portanto recorrer-se para o
poder judicial. Neste caso, s6 ha o recurso para
o contencioso admioistrativo.
OIencargo exceptional que s6bre os bens do dominio piiblico se constitui pode ter caraeter pessoal.
E &via que, oeste caso, ni3o h a v e d o que em lingua-
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gem thcnica se chama servidso, embora na legidacio
administratia7a se Ihe db esta denomina~iio.
Havendo servidbes pertencentes ao dominio p\iblico
e servidbes constituidas em bens ddsse dominio e
podendo estar essas servidaes sujeitas a normas
especiais, referir-nos hemcts a etas sempre que, sab
qualquer ponto de vista, niio estejam sujeitas ao
regime que de um mod0 geral se estabelece para as
servidijes.
Como principio pode dizer-se que, onde haja uma
servidgo pr6priamente' dita, quer ela seja quer nao
de ipteresse publico, haveri urn direito real e, sob
bste aspecto, essa servidao s e 3 regulada pelos principios sancionados no c6digo civil. Compete, pordm,
B legislag2o administrativa regulamentar o modo por
que devem ser fruidas as servidaes de interesse
piiblico e nessa legislap50 se determina tambbm qual
B a eficacia das concessaes que, pelo que respeita Qs
servid~esem bens do dominio p~blico,sejam feitas
pelas entidades a quem pertencem estes bens.
3.0 - Classiflcaqfio das servid5es

8. Idens geraes. 0 nosso ccidigo civil classifica
(artigo 2270.') as servidaes em continuas e descontinuas, aparentes e niio aparentes. Esta classificag50
das servi&es n8o e devida ao direito romano; neste
direito fazia-se disting5o entre servidloes afirmativas e
negativas, a que o nosso c6digo civil se nHo refere.
A classifica~20das servidhs em confinuas e desConlinuas, aparentes e n50 aparentes teve a sua
origem no direito intermhdio, sendo controvertido
ainda o fundamento dessa classifica~iioque, sancio~ a d ano cbdigo civil francbs, tem sido aceita em

alguns c6digos modernos. E esta classificap50 B de
importhncia capital pelo que respeita a constitui~30
e extinpBo das servid6es pela prescri~80.
Coviello, procurando determinar as origens his tb
ricas e o desenvolvimento da distinpiio entre as servid6es continuas e descontinuas, aparentes e nlo
aparentes, chega a esta conc1us"a: cque a classificap60 das servid"os em continuas e descontinuas nasceu
de um conceito juridico err6neo ac&rca da posse, e
n5o de urn conceito econ6mico e social, qual 6 o da
presumida tolerbeia e das relapiies de boa vizinhanpa,
sendo Bste o conceito que pouco a pouco foi d.ominando no direito consuetudinario francbs, e geralmente abandonada a antiga tese da posse n;io continua. E notavel todavia que escritores reflectidos,
posteriores ao c6digo francds, em cuja disc~zsslaose
aduziram razaes novas para defesa da velha teoria,
reproduzem ainda o velho e desprezado argument0
da impossibilidade de uma posse continua nas servidaes descontinuas: cito, entre outros, Duranton, que,
primeiro por I)emolombe e em seguida por Laurent,
foi justamente censurado. ~ Q u a foi
l todavia a nova
moticapiio 9 Esta: que nas servidiks descontinuas e
n8o aparentes devesse sempre presumir-se o titulo
precbrio, o exercicio jure familiaritatis, por amizade
ou cornplac&ncia do proprietario. Tal razso tinha
sido jb aduzida por Dumoulin e por Merlin para justi6car a imprescritibilidade de qualquer servidiio em
costumes, como o de Paris, que tinham por lema
"nenhuma servidiio sem titulo", o que era 16gico.
((0legislador, em vista dos usos locais e da facilidade corn que OS proprietirios fazem concess8es
benevolas, pode recear que destas se abuse para
fundamentar direitos e pretensaes em actos de tolerhncia e de complacbncia, interdizendo a adquisi~3o

qualquer espkcie de servidSio pelo mero decurso do
tempo. Mas invocar Bste motivo como pr6prio e
,:xclusivo para as servidiies descontinuas e n8o apa.rentes, quando, por ou tro lado, se admitia a prescripao
das servid6es continuas e aparentes, foi uma engenhosa descoberta dos compiladores do C6digo Nap*
lednico)) '.
0 nosso Coelho da Rocha, tratando da adquisipgo
das servid6es pela prescripso, diz que as servidaes
(~tambbmmuitas vezes se constituem, oueao menos se
provam por prescriplo, isto 6, pela posse, em que
esti o predio dominante de exereer o encargo no
predio serviente)), e, fixando OS prazos em que pela
prescripgo adquisitiva se podem provar as servidiies
continuas e aparentes, acrescenta : uporem as descontineras, e todas as nGo ioparentes, como ou niio dB0
absolutamente sinais ,de posse, ou mui equicocos,
s6 poderlo provar-se por uma posse imemorial~.
E observa em nota:
uDeixamos admitida a prescripZo imemorial para
fundamento das servidaes descontinuas, e nifo aparmtes, seguindo os nossos praxistas : igual disposip30
encontramos no Codzgo da Baoiera. Entretanto o
Codigo ciotl franc& artigo 691.', o da Sardenha,
arligo 649.", e outros, para evitar as dificuldades de
tais provas, nao admitem que se constituam servidaes
conlinuas na'o aparentes, e as descontinuas, quer sejarn
apnrentes, quer niEo aparentes, por outro modo, senlao
por titulo expresso. E devemos confessar, que esta
disposip2o B'mais simples, e mais eonfonne Bs regras
da presunpso)) 2.
lie

Della usurnpione delle servitzi ~rediali,na Rivista italirana per b
volume 10.",pbglnas 182 e 183.
Imldffl~iCoes
cEe direilo civil por#ugu&, tomo 2.", 8 599.

8~ktt;te
giuridiche,
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Como se v&,Coelho da Rocha, relacionando corn a
teoria da posse a distinciio entre servidaes continuas
e descontinuas, aparentes e nZio aparentes, para
justificar a imprescritibilidade das servidBes descontinuas e nao aparentes refere-se B dificuldade da
prova da prescrip80, motivo subsidisriamente invocado por aiguns .jurisconsuitos.
No nosso cddigo civil admitiu-se a doutrina
que o c6digo civil franc& havia sancionado, declarando-se (artigo 2273.') que as servid6es conbinuas,
.n%o aparenles, e as descontinuas, aparentes, ou
n8o aparentes, n2o podem ser adquiridas por prescripso.
Fundando-se esta, como prescripzo positiva que 6,
ua posse, e n8o constituiodo posse OS actos facultativos ou de mera tolerincia (artigo 474." 5 i."),se o
uso nas servidbes descontinuas e n8o aparentes deve
considerar-se, em relac50 ao proprietario do prhdio
serviente, como mera tolerincia, certo B que nlao
baveria necessidade de declarar imprescritiveis tais
servidaes. Por outro lado, sendo o uso nas servidaes
continuas e nas aparentes uma verdadeira posse,
nenhuma necessidade haveria de declarar (artigo
2272.") que essas servidaes podem ser constituidas
por qualquer dos modos de adquirir declarados no
presente c6dig0, disposipio que, confrontada com a
do artigo imediato, visa especialmente a prescripio
positiva.
A verdade B que se o uso nas servidaes corresponde ou pode corresponder a uma situa~laode facto
por que normalmente se revele a exislbncia de um
direito, sendo-lhe conseqtientemente aplicbvel a teoria
da posse, a distin~80entre as servidaes continuas e
descontinuas, aparentes e nlao aparentes nao resolve,
em relac30 i s servidaes, as necessidades d a vida

social como deveriam ser resolvidas em vista do instiluto da prescripao.
E assim se explica que, sendo quisi unhirne a
doutrina quanto aos crit6rios por. que se estabelece
a distinpso entre as servid~escontinuas e descootinuas, aparentes e nlao apareptes, se suscitem diividas
n a sua aplicac5o pritica. E que gsves crithrios n%o
correspondem rigorosamente a verdade dos factos
quanto a eficbcia juridica que lbes deve ser atribuida.
As considera~aes que acabamos de fazer e que
julgamos necessirias para apreciar de um mod0
geral a classificapIo das servidaes no nosso c6digo
civil tornar-se h80 mais concludentes e precisas
depois desta apreciapiio.

9. SeruidGes contitauas e descontinuas. 0 ccidigo
civil define (aftigo 2 2 7 0 . 9 5 4." e 2.") servidaes
continuas aquelas cujo uso C, ou pode ser, incessante,
independentemente de facto do homem, e desconlinuas
as que dependem 4e facto do homem. Coelho da
Rocha definia servidbes continuas aaquelas, cujo uso
Q,ou pode ser continuo sem facto actual do homem,
v.. g., a de dar escoante, a de'vista, todas as negat~vas)),e descontinuas aquelas ucujo uso consiste na
pratica e repetipgo de actos, como a de passagem, a
de fonten l.
Por equivoco sem drivida, o grande jurisconsulto
baseava esta distio$io entre servidaes continuas e
descontinuas na forrna, quando, como das no@es por
Ble dadas evidentemente resulta, bsse fundamento B o
exercicio da servidiio. Depende sern diivida da rela-
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@o que h i entre Bsle exercicio e o faclo do homem,
isto Q, do proprietirio do pnidio dominante, o ser a
servidiio continua ou descontinua.
Nas servidaes continuas o uso pode deixar de ser
incessante ; nas servid~esdescontinuas Bste uso pode
ser incessante. Assim, sera continua -a servidao de
aqueduto c u j ~exercicio sci tenha lugar em determinados dias ou horas do ano ou de dois em dois anos,
e sera descontinua a servidso de passagem para urn
pr6dio que se exerce regularmente todos OS dias.
Sbbre &sle ponto nenhuma dlivida pode suscitar-se.
As dlividas dso-se na determinaego da rela~8oque
deve existir entre o facto do homem e o exercicio da
servid80, para que esta deva considerar-se descontinua, sempre que para bste exercicio se requeira
,
juntarnente corn o facto do homem, cooperern' as brGas da natureza.
Assim, na servidio de aqueduto 1150 e em geral
suficiente a situa~sodos lugares para a condu~aoda
Bgua, sendo oecesstiria a constru~50de obras; na
servidao de presa torna-se necessiria a deriva~godas
Bguas; a servidso de esgoto ou de despejo pode
exercer-se laneando-se as aguas directamente sbbre
o prkdio serviente ou por intermedio de uma pia ou
dep6sito colocados no predio dominante.
Corno dever8o considerar-se estas servidaes ?
& evidente que a distin~soentre servidaes continuas e descontinuas se aplica a servid6es jh constituidas. Uma servidso n5o deixa, pois, de ser continua
pelo facto de se exigirem obras para a sua constitui$50. Embora no nosso c6digo civil se n'io exija,
como se exige no c6digo civil franc&, que o facto do
homem seja acttlal, n8o pode haver d6vida de que e
continua a servidso que, exigindo o facto do homem
para a sua constitui$io, pode ser incessanle, inde-
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penden temente d&sse facto, depois dessa constituigio.
E sendo a constru$io de obras que para o exercicio
de uma servidiio se tornem necesshias uma circunst5ncia que nPo pode deixar de se co~sideraracidental, devendo a necessidade do facto do homem que a
lei exige para que a servidao se considere descontinua
resultar do pr6prio conteudo da .servidso, afigura-se nos 6bvio que uma servid50, como, por exemplo,
a de presa ou de aqueduto, nfio poderti considerar-se
descontinua pelo facto de, sempre que se pretenda
efeituar a deriva~sodas aguas ou conduzi-las atraves
do prkdio serviente, se tornar necessario o facto do
homem para essa deriva~tio,fazendo a talhadura ou
construindo o rhgo.
0 legislador n8o podia nem devia atender a estas
circunstlncias, que s8o meramente acidentais, para
considerar a mesma servidgo ora continua ora descontinua. 0 critbrio a que o legislador atendeu foi o
de a servid5o poder ser incessante, e 1150 o de ser
incessante, independentemente de facto do homern.
Assim, a servidao de aqueduto, que pode ser incessante independentemente de facto do homem, serS
sempre considerada como servidgo continua; a servid5o de passagem, queArequerede urn mod0 absoluto
o facto do homem, sera sempre uma servidso descontinua. Quere dizer : a necessidade de facto do homem,
para que uma servid~o se considere descontinua,
deveri ser uma necessidade absoluta e niio uma
necessidade que esteja dependente do mod0 por que
se acha constituida a servidao. Mais precisamente :
o facto do homem a que a lei se refere B o que
constitui o prdprio exercicio da servidlao, n8o bastando por isso, para que uma servidso se considere
descontinua, que bsse exerdcio esteja dependente,
apenas no inicio dhsse exercicio, de facto do homem.
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Mais rigorosamente que o c6digo civil exprimia
Coelho da Rocha a dou~rinaque o fact0 do homem
que torna a servidiio descontinua B o que constitui o
pr6prio conteudo da servidgo, dizendo que eram descontinuas as servidaes cujo uso cotts~sleraa prdtica e
repdi~iiode actos.
Nao siio suficientes todalia as consideraciies que
acabamos de expor para definirmos prrcisamente a
distin~Po entre servid6es continuas e descontinuas.
Visto que essa distiglao se relaciona conk o exercicio
da serridso, necessario 8 determinar em que bsse
exercicio coqsiste.
Sabe-se que as sert-idties consistem ou na pritica
de actos que o titular do predio dominante pode
pralicar sbbre o predio serviente, ou na a b s t e n ~ ~deo
determinados factos por parte do proprietirio deste
predio.
Estas servidties, n'ao exigmdo por parte do proprietirio do predio dominanie facto algum para o
seu exercicio, siio sempre continuas. Certo e que
em algumas servidbes negativas a sua constitui~iio
faculta a pritica de determinados actop. E' assim
que a servidiio de vistas se exerce d sfrutando a
janela, eirado ou varanda que deita s 6 h e o predio
do vizinho. NHOe todavia neste g620 ou disfrute que
a lei faz consistir a servidso, caso em que ela devia
ser considerada descontinua ; o exercicio dessa servid2o consiste no prhprio facto de ter a janela, o eirado
ou a varanda que deitam s6bre o predio serviente.
Quere dizer : esse exercicio e urna situac;iio de facto
independente de facto do homem.
Sendo assim, parece que, para se definir se urna
servidzo B continua ou descontinua, nso deve apenas
ter-se em considera~ao o gbzo da senidso, mas,
como oota Venzi, C O modo de ser da pr6pria servi-

d'io, o seu fundamento objeclivo, considerado de per
si, como desenvolvimento do contetido da servidgo.
E' necessario portanto, nos casos prftticos, verificar
em primeiro lugar em que consista pr6priamente o
contelido da servidso e considerar como exercicio da
servidso a efectivac30 ou desenvolvimento disse conteudo; e, quando se veja que o exercicio da servid80,
assim considerado, consiste em um facto do homem,
entiio deve ahrmar-se que ha urna servidiio descontinuaw '.
Aplicando kste crithrio, o distinto jurisconsulto
resolve questaes muito debatidas sbbre a contioui,dade ou descontinuidade de algumas servidaes, questiies que teem sido diversamente resolvidas na nossa
jurisprudbncia.
E m rela~laoB servidio de passagem, que B considerada como urna servidso descontinua tipica, nota
Venzi que, em alguns casos, deve ser incluida nas
servidaes conlinuas. NBO baslam para este efeito
quaisquer sinais por que essa servidso se manifeste
e ate obras que tenham por fim assegurar ou facilitar
a passagem. E' assim que a abertura de urna porta
de acesso sbbre o fundo serviente ou o facto de, pela
passagem no rnesmo local, ter sido calcada urna faixa
de terra formando-se assim nm caminho que se distingue do restante terreno, nso podem considerar-se
suficientes para que a servidlao de passagem seja
havida como continua. A porta e o caminho ser8o
meros sinais que revelam a servidTo, n3o alterando o
seu conierido. N5o sucede, porBm, o mesmo se, para
o exercicio da servidso, liver sido construida urna
estrada. Neste caso, pela estrada nao se revela
apenas o exercicio da servidiio ; a estrada 090 s e d
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uma mera obra por que ela se torna aparente. A servidso consistiri n8o s6 no direito de passagem mas
em ter uma estrada sbbre o prhdio serviente propositadamente feita para esse exercicio. E' este o conte6do da servidiio e, atento bsse conteudo, a servidso
de passagem deverii considerar-se continua, como
continua Q a servidlo de vista.
~ S e r verdadeira
i
esta doutrina ?

A existivcia de obras ou sinais por que se manifeslarn as servid6es descontinuas tem influbncia no
?osso direito para a adquisi~iio dessas servidoes.
E o que sucede com a constitui~Bodas servidties pela
destina~sodo pai de familias (artigo 2274."),em que
se atende a nma determinada situaq"a de facto no
moment0 em que veem a separar-se pelo que respeita
ao dominio prQdios pertencentes ao mesmo dono.
~ S e r licito,
i
por6m, atender a essas obras ou sinais
ern delerminadas condi~aespara considerar conlinua
urna servidso cujo exercicio consiste essencialmente
no facto do homem, como a servidBo de passagem?
gPoder-se-hi caracterizar esta servid5o como descontinua ou continua conforme as modalidades que
ela reveste?
N5o h i duvida para n6s de que as rela~aesde
boa vizinhanea, desenvolvendo-se em actos de toler h c i a , n80 slo de invocar em rela@o a determinadas
servid~esdescontinuas como tendo eficbia juridica
diversa da que teem nas servidaes continuas. A abertura de um aqueduto no predio de um tizinho para
a condu~Boda Qgua n5o e evidentemente uma obra
que deva considerar-se de natureza diversa da constru@o de uma estrada sobre o mesmo prhdio para a
passagem de carros. Se a abertura do aqueduto 1180
pode explicar-se corno sendo urn acto de tolerancia,

tambem corno acto de tolerincia n8o deve ser considerada a constru~50da estrada.
E' dbvio que, dada tal situacao de facto, sendo a
mesma a condicionalidade objectiva, se deve considerar indiferente que a servidlo consista num facto do
homem ou possa exercer-se independentemente dele.
Mas, se tehricamenle 8 esta a doutrina que se nos
afigura mais defensavel, em face dos criterios que a
lei estabelece para a distine~oentre servidbes conkinuas e descontinuas e dos efeitos juridicos que a essa
diskin~loatribui, a doutrina que v6 na servidBo de
passagent, quando para ela se tenham realizado
determinadas obras no prQdio serviente que se considerarn como representando de per si o conleddo duma
servidgo, afigura-se nos arbitriria.
A servid8o de passagem exerce-se sempre por
meio de actos; s8o estes que constituem o conteudo
da servidso e nso quaisquer obras' que para hsse
efeito se realizem no prkdio serviente. Essas obras
representam, quanto ao exercicio dessa servidso,
modalidades, condi~aesde caracter secundirio, do
mesmo modo que, em relaeao i s servid'oes continuas,
represenka tambhm o facto do howem uma modalidade
que n8o in5ui na determina~soda natureza dessas
servid6es.
Consideramos, pois, a servid5o de passagem como'
constiluindo sempre, em face do nosso c6digo civil,
uma servidso desconlinua.
Em relac80 &S servidaes de despejo, teem-se suscitado duvidas tambkm, havendo quem as considere
sempre continuas seja qual for o mod0 por que se
exercem, quem as considere continuas ou descontinuas conforme o mod0 por que sso exercidas e quem
veja nelas sempre servidaes descontinuas,

OS jurisconsultcrs que seguem esta opinilo fundam-se em que o exercicio da servidso exige sempre
o facto do homem, tendo de ser deitadas por Bste
s6bre o predio serviente as iguas ou imundicies,
quer estas se lancem directamente no predio serviente quer por intermbdio de pia ou depdsilo que
estejam colocados no pr6dio dominante. 0 despejo
ou escoamento di-se no momento em que as Bguas
s ~ deitadas;
o
cessando bste facto, cessa a servidlo
que consiste no prdprio despejo ou escoamento.
Esta doutrina tem sido abandonada e com raziio.
A relaqio que deve dar-se entre o facto do homem e
o exercicio da servidiio nao consiste em esse facto se
tornar necessirio para o exercicio da servidiio, em
representar uma condi~sopara que se dB Bsse exer~icio. 0 fact0 do homem que caracteriza a servidiio
descontinua B o que constitui o pr6prio exercicio da
servidso.
Desde que o facto do homem apenas se torna
necesshrio para que a servidBo se ponha em movimento, e que, uma vez iniciado Bste, a servidso se
exerqa pela pr6pria acqso de f6rqas naturais, a servidao sera continua.
Ora Q isto o que sucede com a servidiio de despejo.
NO conte,udo da servidao, diz Venzi, n"a consiste
em l a n ~ a ra Bgua ou as imundicies, mas consiste,
pelo contririo, no direito de as deitar s6bre o predio
de outrem; e o pr6prio facto do esg6to e nlo o
impulso que para Bste Q necessirio, que constitui a
servidso, e o esgbio B independente do facto do
homem. D
OS jurisconsultos que consideram a servidlo de
despejo ora continua ora descontinua atendem i
forma por que a servidlo se exerce. Ou a servidlo
consisle em o praprietario do predio dominante lan-

car directamente as iguas sbbre o pridio do vizinho,
on em lancar essas Qguas numa pia ou dephsito,
donde elas se escoam para o predio serviente por
meio de um cano.
No primeiro caso a servidiio sera descontinua. No
segundo seri continua.
Referindo-se ao primeiro caso, diz o dr. Teixeira
de Abreu que ((a servidlo, geralmente conhecida
pelo nome de semidab de despejos, 6 manifestamente
descontinua, porque o seu exercicio 6 constituido
por actos do hornern, cessando quando estes actos
terminam. NBQha a Bste respeito a menor dlivida)) '.
Assim pensa a maioria dos jurisconsultos, sustentando que a servidso de despejo apenas tern o
caracter de continua quando haja canos ou nutras
obras visiveis e permanentes destinadas a recolher e
conduzir as iguas de esg6to. Nota, porhm, Venzi :
~Na'minhaopiniio, a continuidade desta servidao e
independente da existhncia de canos e de outras
obras, porque a servidio consiste no despejo s6bre o
fundo de outrem e Bste despejo, seja ou nio regulado
por canos ou outras obras, opera-se por fdrca da
natureza e nIo por faclo do homem~.
Afigura-se nos ser esta a verdadeira doutrina.
0 conte6do da servidao B o direito de despejar
Qguas e imundicies sdbre o pr6dio serviente, e, desde
que a circunstincia de se tornar necessirio o facto
do homem para que se exerqa Bsse direito nio obsta
a que a servidso se deva considerar continua, deve
haver-se como in~lil'arenteque as Qguas sejam despejadas directamente s6bre -0 prQdio do vizinho, desde
que Bsse despejo se fara do prdprio predio dominante
n8o se tornando necesshrio entrar para Bsse efeito no
Das seraid%s, torno l.",pMna 196.
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predio serviente, ou que se efeitue por intermedio de
pias, dep6sitos ou canos colocados no predio dominante ou no predio serviente.
Estas obras serge necessirias para tornar a servidHo aparente e nLo para que deva considerar-se
continua.
Se o acto do lancamento das Qguas ou imundicies
se der no prdprio predio serviente, ton~ando-seportanto necessario o acesso a 6ste predio para que se
exerga o direito de servidgo, nLo hesitamos em afirmar que a servidso deveri em tal caso considerar-se
descontinua, visto que o exercicio dela depende de
facto do homem no sentido de que Bste facto 6 essencial para tal exercicio.
Inclinamo~nos aseim para a opinigo dos que sustentam que a servid3o de esgdto ou despejo Qdsempre
uma servidao continua, desde que o despejo ou esgdto
se faca sdbre o predio servien te independentemente do
acesso a Bste prkdio para o exercicio dessa servidso.
Sao servidas descontinuas a de abastecimento de
Bgua para gastos domesticos e a de bebedouro para
animais, quando a agua n5o seja conduzida por
aqtreduto para o predio dominante, sendo indiferente
que para o exercicio dessas servid~eshaja quaisquer
obras no pridio serviente. Tais servidaes s6 podem
exercer-se mediante facto do homem, dependem ehencialmente ddsse facto, e as obras que para Bsse efeito
se tenham construido no predio serviente, quer tenham
por fim Jornar possivel a servidso quer facilitar o seu
exercicio, apenas tornar5o essas servidaes aparentes.

IQ. Servid8es apwenles e n60 apnrentes. 0 ~6digo
civil define (artigo 2 2 7 0 . 9 5 3." e h.") servzdaes
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aparentes as que se revelam por obras ou sinais exteriores e nSio aparentes as que n8o apresentam indicio
algum exterior.
Coelho da Rocha definia servid6es aparentes as que
se indicam upor obras visiveis e permanentes, como
a de passagem por uma porta, a de aqueduto~,e nao
aparmtes as que a 5 0 oferecem sinais de existbncia,
como a de nao levanlar a casa, e todas as negativaa.
0 cddigo fala em obras ou sinais.
g Bastari qualquer sinal ?
Em nossa opini50, OS sinais a que a lei se refere
s2o principalmente OS indicios que revelam a existincia de obras destinadas a facilitar ou tornar possivel
a servidao, como as claraboias nos aquedutos ou
minas. Neste caso, embora as obras nlao sejam visiveis, revela-se a sua existincia por Bsse meio, que B
um sinal da existkncia da servidso.
As uobras ou sinais exteriores~de que fala o ccidigo
ciril sso uas obras visiveis e permanentes~)de que
nos falava Coelho da Rocha, pois, como a pr6pria
palavra iniludivelmente revela, s6 podem considerar-se
aparentes as servidaes cujo exercicio e incidhcia sdbre
o predio serviente e a relac50 entre dste B o dominante se patenteam claramente, devendo ser conseqhentemente visiveis, inequivocas e permanentes as
obras ou OS sinais por que se manifesta essa servidIo.
Se i s obras ou sinais por que a servid&ose manifesta
faltar qualquer destes requisitos, a servidso n"a estari
constituida de forma que se possa considerar aparente.
As obras ou sinais por que se patentea a constituigLo de uma servidLo tanto podem existir no prbdio
serviente como no predio dominante e podem existir
em ambos OS predios. Assim, na servidgo de estilici-
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dio, na servid8o de despejo, as obras ou sinais por
que a servidso se manifesta, OS beifais e canos que
conduzem as Bguas, ss0 colocados no prQdio dominante, mas podem OS canos conduzir as Qguas a um
determinado ponto do predio serviente e ekistir nesie
tambem sinais da servid80. Na servid'io de aqueduto
as obras s I o feitas no prbdio servienle e n8o basta,
para que a servidso se considere constituida de mod0
aparente para o efeito de se haver adquirido direiio a
ela pela prescrigso, que haja obras no predio dominante destinadas a receber as aguas derivadas do pr6-dio serviente. E' o que se preceitua no artigo 438."
5 unico, fundando-se kste preeeito em que do decurso
natural das iguas dos pr6dios superiores para OS
inferiores nenhum direito resultava para estes pr$
dios, embora neles houresse 'ohras para o seu aproveilamento. S6 as obras efeituadas no pr6dio superior
tinham a eficacia de limitar o direito de livre disposic80 das bguas que nela brotavam ou corriam, conslituindo-se por essas obras a servidso de aquedu~oe
adquirindo-se pela posse o direito its Bguas.

A distin~3oenkre servidaes aparentes e n8o aparentes n8o deve de mod0 algum confundir-se com a
distin~goentre servidaes continuas e desconlinuas.
Tanto as servidaes continuas como as desconlinuas
podem ser aparentes e nlo aparentes. E' o que
expressamente se reconhece nos artigos 2272." e
2273.' do c6digo que, referindo-se aos faclos adquisitivos das servidaes, faia em ~servid8escontinuas
aparentes ) I , (c servidaes con tinuas, n8o aparen tes, e
descontinuas, aparen tes e n80 aparen t e s .~
A distinczo entre as servid~es aparentes e nso
aparentes funda-se na forma d a serv~dgo, e essa
forma Q distinta do exercicio da servidso. E' assim

que a servidao de passagem, sendo sernpre descontinua, pode ser aparente ou n8o aparente, conforme o
direito de passagem Q ou nao patenteado por meio de
obras no prkdio serviente. Do mesmo modo, a servi&o de esgBto ou de despejo B sempre continua, e essa
servidlo serQ aparente ou n8o aparente conforme
haja QU nfio canos ou outras obras por que se manifeste visivelmente o exercicio dessa servidiio.
NIO e apenas em r e l a ~ s oao proprietirio do pr6dio
serviente que se deve revelar a constitui~aoda servidso por meio de obras on sinais para que ela se
considere aparente. Essas obras ou sinais devem
tornar a servid~opatente a todos OS interessados,
isto B, a quaisquer pessoas que adquirarn direitos
sdbre o prQdio serviente que sejam prejudicados pela
servidiio.
E' assim que, n l o sendo obrigatdrio o registo das
servidaes aparentes (decreto de 30 de setembro
de 1870), se v6 que essas servidaes produzem efeito
em rela~8oa lerceiros independentemente do registo,
iornando-se conseqhentemente necesshrio que essas
servidaes possam ser conhecidas de terceiros por
obras ou sinais permanentes. Desde que essas obras
ou sinais deixem de existir, a s servidaes aparentes
entrargo na categoria das n80 aparentes.
N50 julgamos necessitria a subsistencia dos mes&OS sinais ou das mesmas obras para que a servidlo
se considere aparente; o que B' sempre indispenshwl
e a permanencia de sinais ou obras, podendo dar-se
a sua subslitui$io ou transforrna~80.
Quaisquer obras ou sinais s8o suficientes desde
que por Bles se revele a existencia da servidiio.
E' assim que a servidgo de passagem se tornarS
aparente desde que para Bsse efeito se f a ~ um
a camid o , se construa uma ponte ou se abra uma pods;
VOL. n

uma servidfio de aqueduto sera. aparente desde que,
se a agua for conduzida por uma mina, se revele a
existhncia desta por meio de quaisquer dculos ou
elaraboias existentes no prhdio serviente; se a 6gua
for conduzida por um cano de alvenaria ou de tubos,
serl apareate quando a existkncia do cano ou dos
tubos se manifeste por meio de quaisquer sinais ou
obras, sendo suficiente para Bste efeito que o cano ou
tubo, quando a presa da Agua se faca no prkdio serviente, se torne patente apenas no pr6prio local em
qpe se faz a deriva~soda igua.
Em relacso Bs servidaes negativas B conveniente
notar que a servidlao de vistas. podendo ser aparente
quando se exerce por janelas, varandas ou eirados,
e ser adquirida, como continua e aparente que 8,
pela prescricgo, tal servidso so limila OS direitos do
proprietirio do prhdio serviente em harmonia corn as
normas que regulam o direito de propriedade e n%o
corn o titulo constitutive da servidso. E' assim que,
tendo-se obrigado o proprietirio do prbdio serviente
a n3o Consbruir no seu predio ou a n5o levantar mais
qualquer edificio nele existente, estas servidaes serlao
sernpre n80 aparentes, embora no prBdio dominante
existam quaisquer janelas, eirados ou varandas que
deitem dlrectamente sbbre o prhdio serviente. Estas
obras revelam a existdncia da servidao de vistas, mas
a30 inibem o proprietirio do prhdio serviente .de
edificar B distancia de metro e meio do prhdio dominante.

0.nosso legislador atribuiu mais imporlbncia B
distin~80das servidaes em continuas e descontinuas
do que em aparentes e nIo aparentes. E assim que
esta modalidade da forma das servidbes apenas influi,
quanto B sua adquisi@o pela prescrieio, nas ser-

vidijes continuas, pois s'ao as servidaes c~ntinuas
aparentes as 6nicas que se podem adquirir por aquele
meio. As descontinuas aparentes n8o podem adquirir-se pela prescriciio.
Como razso justificativa da disposi~iio que s6
admite a prescricIo como meio adquisitivo paia as
serridaes con tinuas aparen tes, s6 poderi dizer-se que
e pela continuidade da servid'ao que pode constituir-se
uma posse' que exclua o acto de tolerbncia ou de
complacencia que as relaci3es de boa vizinhan~anso
s6 aconselham mas em certos casos quisi impaem.
E' assim que nas servidbes descontinuas, n'a0 existindo uma situaelo com o caricter de permanbncia
que exclua o acto de tolerancia, n l o pode dar-se uma
posse que conduza B prescrigso.
Ja notarnos, a prop6sito do conceit0 de servidaes
continuas e descontinuas, que as obras ou sinais nas
servidaes descontinuas, quando essas ohras ou siaais
sejarn inequivocos'e permanentes, excluem qualquer
idea de tolerincia por parte do proprietirio do prbdio
serviente, do mesmo modo que nas servid~escontinuas.
E efectivamente pelas obras ou sinais que se constitui
uma situacao'de facto em que se revela ordinariamente de mod0 iniludivel o prop6sito de que essa
silua~lose torne d~lradourae normaf, nBo podendo
assim deixar de atribuir-se a essas obras ou sinais
maior eficacia juridica que ao facto de a servid8o
depender ou n8o de facto do homem.
Notaveis jurisconsultos teem cri ticado a doutrina,
sancionada no nosso c6digo civil, pela qual se exclui
a prescri~socomo m i o legitimo de adquisic'io nas
servidaes descontinuas aparentes '. Numa remodela-
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$20 da possa 1egisla~Iocivil deverb ser modificada
esta doutrina, estabelecendo-se para a adquisic50 das
servidbes pela prescrieao uma disposiq3o correspondente B que para a sua constituieBo pela destina~ao
do pai de familias se formulou no arligo 2274."

11. Consideraco'es gerais. 0 c6digo civil enumera
as fontes das servidaes ou OS factos por que se
Podem cmstituir no artigo 227 1." em que se declara
que as servidijes podem ser constituidas por facto do
homem, ou pela natureza das cousas, ou pela lei.
No c6digo civil frands indicam-se (artigo 639.")
como fontes das servidaes ou a situn~iionatural dos
lugares, ou as obrigaq6es imposlas pela lei, on as conven~6es entre OS propriet5rios. 0 autor do nosso
c6digo civil substituiu a palavra , conven$bes pela
expressso facfo do hornem, para significar sem duvida
que as servidaes voluntarias podem constituir-se n5o
s6 por declara@es bilaterais de vontade ou por contrato e por declarae~esunilaterais de vontade, como
o testamento, mas ainda pela prescri~50e por destinagso do pai de familias.
Coelho da Rocha indicava como origem das servidaes: i) a natureza, como o encargo que tern o prhdio inferior de receber as Bguas que naturalmente
descem do superior; 2) a disposiqBo das leis:
a ) emquanto Bs obras e expropriacaes de predios
rhsticos; b) emquanto as escavaeties ; c) emquanlo i s
planlaeties; d) emquanto aos edificios; e) emquanto
aos muros e paredes meias; 3) a sentenqa do juiz,
quando Bste em partilhas determina que um predio
preste ao outro certa servidso; 4) a disyosi~aodo

propriet8ri0, conveneso ou disposi@o de tiltima vontade ; 5) a prescriqgo '.
Correa Telles havia indicado as mesmas footes das
servicbes e referia-se tambbm, na secqgo em que
tratava do mod0 como se constituem as servidijes, ao
destino que o dono de dois predios deu a urn deles
em utilidade do outro, declarando que .vale por titulo
constituinte das servidties, quando esta 6 continua e
aparenteu '.
Na jurisprudencia francesa foi impugnada a distin~Iaoentre servidbes impostas por lei e pela situa~go
dos lugares, dizendo-se que as servidbes que derivarn
da situaego dos lugares s3o impostas pela lei que as
reconhece e que as servidaes impostas pela lei derivam tamb&m da situae2o dos lugares, pois que teem
por fim regular as relaqbes entre predios contiguos.
Planiol, referindo-se a esta critica feita por Demolombe, observa : ((Entretanton8o serB verdade, como
o pr6prio Demolombe nota, que essas smid6es n2o
teem lodas idhlica origem ? Umas teem a sua causa
na disposiq80 natural $OS terrenos e estso, por assim
dizer, "escritas s6bre o terreno, tal como Deus o fez".
As outras s8o estabelecidas mais ou menos arbitririamente pelo legislador. A distin~goB, pois, fundada
e justan.
*As servidaes naturais s?io as mesmas, em todos
os tempos e em todos OS paises, e forqoso seria sempre admiti-las na falta de qualquer regulamento do
legislador (Demolombe). N5o se pode dizer o mesrno
acbrca das servidties legais.
uA distine50 deve, pois, ser mantida, se nela ha
algum interesse pritico. Ora n8o e dificil descobrir

Bste interesse: as servid6es naturais s'io devidas sem
znderraiza~iio,porque slao obra da prdpria natureza,
ao passo que as servidaes legais, sendo impostas num
dad0 'moment0 pela autoridade publica, nZo podem
estabelecer-se equitativamente set130 mediante uma
indemniza~ioaos proprietaries dos prbdios servientesn.
A critica que se fez & distin~sodas servidiies,
quanto As fontes de que derivam, no c6digo civil
franc& nHo deixou de produzir OS seus efeitos.
E"assirn que no ccidigo .civil italiano se declara
(artigo 532.") que a servidso predial pode ser estabelecida por Iei ou por facto do homem, e no 'ccidigo
civil espaohol (artigo 536.') que as servidaes se estabelecem pela lei ou pela vontade dos proprietririos,
chamando-se aquelas legais a estas voluntirias.
A verdade, porbm, e que, quer nas servidws legais,
quer nas servidiies impostas pela situa@o dos lugares, se incluem no ccidigo civil franc&, e forarn
incluidas por Coelho da Rocha, Iimita~Tiesao direito
de propriedade que de mod0 algum se podem considerar servidaes, quando a esta palavra se dB, como
se nos afigura que n2o pode deixar de dar-se, a sua
significap3o tecnica. E, posta a quest50 nestes termos, facilmente se reconheeeri que a defesa da dist i n ~ s oentre servidbes impostas por lei e ela situac3o
dos lugares de mod0 algum pode consi erar-se procedente.
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Tendo presentes as considera~iies que fizernos
acbrca do conceito de servidso e designadarnente das
servidaes que slao impostas quer por interesse pfiblico
quer por interesse privado, imediatamente se reconhecera que n50 pode justificar-se a distin~80que se
faz entre servid~eslegais e servid6es impostas pela

situa@o dos lugares. Rastara notar, para nos convencermos de que 6 iniludivel tal conclus50, que n80
podem considerar-se servidiies as limita~iies ue &
propriedade de prbdios r6stieos e urbanos slao %ire&
tamente impostas por lei em virtude das relaeloes de
vizinllan~aou das situa~iiesdos lugares. Tais limita~ 6 e sentram na regulamenta~Ioobjectiva do direito
de propriedade; n5o constituem de rnodo algum
encargos que sejarn excepcionalmente impostos a urn
predio em' beneficio de outro predio. Nbo podem,
pois, atento o conceito que de servidlao se d i no
nosso cddigo, ser tais encargos considerados como
servidaes.
Sendo isto assirn, apenas pode .fundar-se a distinG&I entre servidaes legais e voluntirias no facto de
aquelas serem mediatamente impostas por lei e estas
resultarem de um facto voluntbrio, E indiferente seri
o facto a que o legislador atenda, nas servidiies
legais, para Impor a obriga~goa urn predio de nele
se constituir uma senidlao em beneficio de outro
predio. Estes factos apenas poderbo ser tornados
em considera~50,na parte em que se trata da regulamenta~aodo direito de propriedade,' para determinar, pelas causas que motivam as limita~aesdksse
direito, a natureza destas lirnitapijes. Em znateria de
servidijes, desde que a extens50 ou o limite e conieudo da servidao B determinado, oas servidoes
legais, pelo titulo imediato por que essa servidiio se
constitui, llenhurna importhncia pode ter a distin~80
entre servidGes impostas pela lei e servid6es impostas
pela natureza dos lugares.
NBO sucede outro tanto com a distin~iioentre servidaes legais e servidaes voluntirias, incluindo nestas
todas as que resultam de facto do homem, sendo,
como B, diverso o regime juridic0 a que estiio sujeitas
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as servid~esque slao mediitamente imposlas pela lei
e as que se constituem por neg6cio juridico, por destinagbo do pai de famihas e por prescri$Bo.
Sob hste aspecto, a distin~Boentre servidfies voluntbrias e servidaes legais e importante e n"a podemos
conseqhentemente deixar de a ter ern considera~so
na exposigb da doutrina relativa as fontes das servidaes.
Indicaremos, pois, sumdriamente OS factos por que
se constituem as servidaes volunlarias e as servidaes
legais.

prkdio pretenda estabelecer o proprietbrio transrnitente, ou a subsistencia de uma servidso que de
facto ja exista, independentemente da interveng~ono
respective contrato do proprietario a favor de quem
esse encargo e constituido. E' assim que n&o podera
deixar de se considerar valida a clausula exarada
numa escritura de venda ou doaeiio de um prhdio
em virtudt! da qual o donatirio ou o comprador se
obriga a dar passagem pelo prkdio alienado para
outro predio pertencente a diverso proprietario.
Por essa clausula, e em virtude do contrato, a
vontade do adquirente fica vinculada e o terceiro a
favor de quem o encargo 6 estabelecido pode aproveitar-se dele, ja aceitando-o, como no mso de se
tratar de uma doa~iio,ja realizando corn o adquirente
o contrato de compra, quando &sse encargo tenha
sido estabelecido mediante determinado preeo que o
comprador ou o donatario tenha de receber do prop~ietario a favor de quem o encargo 6 estabelecido.
Desde que por parte dksle se realizem as condi~ties
de que fica dependente a adquisigb definitiva da
servidb, esta constituir-se ha como um direito real.
Emquanto niio se verificarem essas condigGes, havera
uma relac20 de obriga~soem que, por vonhde unilateral das pessoas que outorgaram no contrato em
relaglao ao adquirente da servidao, e por. contrato
entre o transmitente e o adquirente do p!$dio que
deye Gcar onerado corn a servidlao, o adquirente do
pr6dio se constituiu.
Trata-se de negcicios juridicos em beneficio de terceiros, pelos quais se podem constituir encargos em
prkdios transmitidos, quer a titulo gratbito, quer a
titulo oneroso, e quer esses encargos sejam pessaais,
p r sejam reais.
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12. SernidLjes. cmstibuidas por negdcios juridicos.
Entre as servidaes que se constituem por facto do
homem, referir-nos hemos em, primeiro lugar i s que
resultam de uma . declara~80 directa da vontade.
Esta declara~Io pode ser bilateral ou unilateral,
haverldo no primeiro caso o neg6cio juridico bilateral
ou contrato e no segundo o neg6cio juridico unilateral.
Admite a possa jurisprudencia sem discrepancia
qae as servidGes podem constituir-se por testamento.
E' assim que ao herdeiro ou ao legatario de um
prAdio pode ser impost0 como encargo uma servidiio.
Esie encargo representara um legado em favor do
proprietbrio do predio dominante, encargo que se
.considera definitivamente cons ti tuido desde que o
legado 6 aceito.
Afora o caso do testamento, na nossa jurisprudkncia apenas se considera o contrato como neg6cio
juridico que possa ser fonte de servid6es. Conveniente sera notar, porkm, que num ~ontrato pode
impor-se como encargo para o adquirente de um
prtidio a constituigiio de uma servidao que nesse

'
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As servjd~essiio um direito real e a constitui@o
delas representa sempre a aliena~gode poderes que
entram no conteudo normal do direito de propriedade
ou uma limitagiio excepcional dksses poderes. Daqui
resulta que para a constitui~80de servidDes se torna
sempre necessirio urn documento autkntico na nota
ou fora da nota, conforme o valor da servidgo excede
ou 1180 a 50800 (decreto n.' 5:625, de 10 de maio
de 1919, artigo 10.", n.".'
e 4.')). E est2o sujeitos a contribui~laode registo OS contratos ou actos
pelos quais se constituem servidaes (regulamento de
23 de dezembro de 1899, artigo 3.",n.' 16.").
Representando a constitub80 de uma servidio uma
aliena$iio, segue-se que, para essa constitui$80, se
tornam necessarios poderes de disposi~aosbbre o
predio, e, sendo a servidso um encargo perpetuo,
ksses poderes pertencem s6 ao proprietario. Se bste
tiver um direito resoluvel, resoluvel sera o direito que
no predio se constitua como servidiio.
ResolGvel se deve considerar para kste efeito o
direito do proprietario que, em virtude de hipoteca
constituida no prkdio, pode ser expropriado dksse
pr6dio para, pelo seu produto, ser pago o credor,
desde que o registo da servidlao n2o seja anterior ao
da hipoteca, quer esta seja a do credor exeqhente,
quer seja a de qualquer outro credor hipotecirio
(c6digo de process0 civil, artigo 856.7.
Niio estlao sujeitas a registo as servidaes constituidas 'anteriormente ao c6digo civil (c6digo civil,
artigo 1023.' 5 hnico e decreto de 1 7 de marGo
de 1887) e, das constituidas posteriormente, as que
forem aparentes (decreto de 3 0 de setembro de 1870).
Em relac.20 a estas ser.vidOes, para se verificar se
elas caducam ou nlao em virtude da arremata~laoque
do prbdio seja feita para pagamento a credores que

tenham penhora, arresto ou hipoteca, necessario 8
atender ao tempo em que essas servidaes se constituiram por meio de obras ou sinais permanentes e
aparentes. E' apenas desde que haja obras ou sinais
que as servidws, em relacgo a terceiros, se consideram constituidas, independentemente do seu registo
que, em tal case, 6 facultativo.
0 enfjbuta pode constituir servidbes no prEdio,
havendo apenas, como limite a itste direito, a desvaloriza@o do predio resultante da servicl50 quando
por essa desvaloriza~iio fique valendo menos que
vinte vezes o for0 e mais um quinto (cbdigo civil,
artigo 1676.')).
Esta disposi~iioB uma conseqhbncia do fraccionamento de dominios que se da na eqfiteuse, em virtude
do qual OS direitos de disposi@o do enfiteuta silo
limitados pelo dominio directo, que se considera
representado tambbm no predio.
0 proprietario de urn prEdio sbbre que tenhasido
constituido urn usufruto niio podera, emquan to &ste
usufruto subsistir, estabelecer oele servidaes em virtude das quais seja limitado o direibo de frui$Bo pertencente ao usufrutuario. 0 precei to consignado no
artigo 2227.", pelo qual o usufrutuario 6 obrigado a
consentir ao proprietario quaisquer obras ou melboramentos, de que seja susceptivel a cousa usufruida,
e tambkm plantagbes novas, se o usufruto recair em
prhdios rusticos, confanto que dbsses factos nlao
resulte diminuic%o no valor do dito usufruto, indica-nos o limite que, relativamente ao direito de disposic30 do proprietario do prkdio uwfruido, niio pode
ser por ble ultrapassado: o ralor do usufruta.
E' esta tambbm a consequkncia que resulta do
prineipio formulado no artigo 2202.", pelo qual o
usufrutuhrio tern p direito de perceber todos OS frutos;
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que a cousa usufruida produzir, quer Bsses frutos
sejam naturais, quer industriais, quer civis. Qualquer
servid8o que no predio se constitua e em virtude da
qual o direilo do usufrutuirio nlao seja lesado, ngo
pode deixar de se considerar legitima. E' assim que
o proprietirio de um prkdio urbano podera, independentemente de consentimento do usufrutuario, constituir s6bre Bsse predio a servidiio altius non tollendi,
visto que o usufrutuirio niio poderi, sem consenlimento do proprietirio, alterar a forma do edificio
(artigo 2217.3. Niio poderi, porBm, o proprietirio
de urn prkdio rustic0 constituir nele a servidfio de
n8o explora~iode aguas subterrbneas, sem consenlimento do usufrutuirio, visto que a Pste Q licito pesquisar gguas para mell~oramento dos respectivos
prkdios (artigo 2213." '$ Cnico).

18, Smidaes que se conslituem por destina~iiodo
antigo propriei~rio. No artigo 2274." preceitua-se:
use em dois pr6dios do mesmo dono houver sinal ou
sinais aparentes e permanentes, postos por Ble em um
ou em ambos, que atestem servidfio de um para
outro, Bsses sinais sera0 havidos como prova da servidso, quando, em relacgo ao dominio, OS dois prkdios
vierem a separar-se, salvo se ao tempo da separaeso
do dominio dos dois prkdios outra eousa se houver
declarado no respeclivo documento~.
Previne-se neste arligo a hipdtese de s'e dar, quanto
ao dominio, a separaciio de predios que pertenciam
ao mesmo proprietirio e de haver, num dksses predios ou em ambos, sinal ou sinais aparentes e permanentes que alestem servidgo de um para outro.
Esta servidio n8o representa, an teriormen te a separaclaa, ulna limitaefio ao direito de propriedade, visto
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que, pertencendo OS dois pr6dios ao mesmo proprietario, tal limitapso Q inadmissivel. 0 que se chama
servidgo e uma mera situaqiio de facto que, *par
arbitrio do proprietirio, pode desaparecer de um
moment0 para outro, e, embora subsista ao tempo
em que se dB a s e p a r a ~ i odos prkdios, pode determinar-se a sua extinqlo ou modificagBo no pr6prio
titulo e h virtude do qual se opera a separac80.
E' assim que no artigo 2274." se declara que o
sinal ou sinais n80 serio haridos como prova de seryidso se, ao tempo da separacso do dominio dos
dois predios, (~outracousa se houver declarado no
respectivo documento)). A situacgo de facto atestada
pelo sinal ou sinais aparentes e permanentes B, pois,
emquanto sobsiste o dominio dos dois predios no
mesmo proprietirio, um acto da sua vontade, e a
conversiio dessa situagao dc facto em situac%o de
direito, pela constilui~aoda servidiio apds a separap30 dos predios, B ainda um efeito da sua rontade,
efeito que se depreende do silbncio que a tal respeito
houve no titulo por que se deu a transmiss"a de um
dos predios ou a separac80 dQtes.
Isto basta para se rer que a disposig80 consignada
no artigo 2274." se funda numa presunqso: a de
que houve por parte do transmitente e do adquirente
a intene8o de que se perpetuasse a situa@o de fncto
exislente ao tempo em que se deu a separaeso dos
prkdios. Esia intenpao, em rela~i?ioao transmitente
do predio, evidencia-se na express50 com que no
cddigo civil francBs foi designado Bste facto constilutivo das servidaes - deslination du pire de famille.
Cumpre-nos notar, porbm, que a destinacilo do pai
de familias parece que niio abrange no eddigo civil
franc& todas as servidijes que podem constituir-se
em virtude de uma situaciio de facto subsistente

ao tempq em que se efeitua a s e p a r a ~ i o dos
pr6dios.
Dispae-se nesse C6digo : U Article 692. La destmalion d d p k e de famille wlrt titre 1I'egard des servit~~des
cont~rtiaueset apparenles.
article 693. I1 n'y a destination du pkre de
famille que lorspu'il est prouve que les deux fonds
actuelhent davtsts ont appartenu au m&me propriktaire, et que c'est par lui que les choses ont et6
mises dans I'Ctat duquel r6sulte la servitude.
.Article 694. Si le proprihtaire de deux hgritages
entre lesquels il 'existe un sape apparent de semitudi,
dispose de I'un des heritages sans que le conlrat conlienne aycune convention relative h la serritude, elle
continue d'exister actiVementou passivemenl en fareur
du fonds alien6 ou sur le fonds ali6n6.u
Na jurisprudbncia francesa pretendeu-se conciliar a
contradi~soentre o artigo 692." e o artigo 694.'
quanto hs servidaes a que 6 nplieavel a desfin:ig%o
do pai de familias, contradi~ao resultante de o
artigm 692," se referir as servzd&s continuns e apnr m ~ se o artigo 694.' se referir a urn sillal nparense
de servid2i0, compreendendo assim as servidaes aparenles, tanto as continuas eomo as descontinuas.
N%o nos inleressn a exposiq5o das opiniaes que
sbbre Bste assunto foram emiijdas quanto B exegese
dos artigos, visto que o arligo 2274.' do nosso
e6digo foi redlgido de forma que nao suscita d6vidas
s6bre a scla aplica~Bohs servidcies descontinuas aparentes. Sendo, porbrn, o e6digo civil franc& que
considerou como categoria juridica audnoma as servidaes constituidas por destinacao do pai de familias,
e sendo as disposi~aesnele consignadas a fonte do
arligo 540.0 do Projecto do c6digo civil espanhol
donde foi traduzido o artigo 2 4 4 8 . q o Projecto prl-

mitivo do nosso c6dig0, interessa-nos verifie~se a
destina~dodo pcli de farnilias tinha on naa no cddigo
civil franc& o alcance que na nossa jurisprudbncia
Ihe tern sido atribuido, dando a mesma denominagio
as servidbes do artigo 2274."
De facto, na nossa jurisprudhncia tem-se considerado olmo mnstihidas por destina~sodo pai de
familiss todas as servidaes a que o artigo 2274.'
se rdere. Demos a tais servidbes a mesma denomina@o que lhes era dada no c6digo civil Francas,
apesar de o nosso c6digo nlo haver reproduzido tal
denominacio. Ora esta denomina@o parece ser inadequada para exprimir todas as servidbes que se
entendem consiituidas pela divisBo ou pela s e p a r a ~ i o
de predios que, at8 B divisao ou separacso, pertenciam ao mesrno proprietario.
A separacao de predios pertencentes ao mesmo
propriethrio tanto pode resultar da divisao, que ordinAriamente se fazia pela partilha entre coerdeiros dos
imbveis pertencentes ao autor da heranea, como da
mera separacso quanto ao dominio resultante da
transmissfio por titulo singular, oneroso ou graluito,
de bens imdveis. Ora no c6digo civil franc@ a
expressilo desli~lation du p b e de famille parece que
se aplicava s6 B primeira hipbtese, a da divisao de
imdveis, nio se compreendendo na destinac5o do pai
de familias a separacao, quanto ao dominio, de prhdios que ja anteriormente a separa@o estavam divididos.
E' esta a conclusao a que chega Jacques Latreille
depois de haver estudado as origens e fontes prdximas dos artigos 692." a 6 9 4 . q o c6d1g0 civil franc&.
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Para bste jurisconsulto, h i no c6digo civil franc&
dois destinos pelos quais se constituem, em virtude
d a presun~80que assenta numa de terminada situa~go
de facto, servidaes: 1) a deslin~cii0do paa de fnnailias; 2) a destinaciio do antigo proprielhrio.
Da-se a primeira pela divisao de imdveis resultante
ordiniriamente da parbilba enlre eoerdeiros, explicando-se assim que a essa constitul~?iode servidaes
s e desse a.~denomina@ode destina~aodo pai de
.familias, por quanto essa constitui@io provinha na
quasi lotalidade dos casos de uma determinada situa~ a de
o facto constituida pelo autor da h e r a n ~ a do
,
estado em clue 6ste cleixava um delerminado predio.
E tarnbbm se explicava que o legislador fosse mais
rigoroso quanto a constitul@o destas servidaes do que
quanto Bs resultantes da destinagao do antigo proprie tirio.
A constilui~20 de servid8es por destinag'io do
antigo proprietirio di-se em relac30 a predios clue,
ao tempo da sua transmissao, ja estao separatlos.
Teem ksses prbdios uma existencia autdnoma e s6
em cirrude de pertencerem ao mesmo proprielario e
que nao podem considerar-se sertitlaes OS encargos
que num estejam estabelecidos em beoefieio do outro.
Dada esta autonomia dos prbdios, compreende-se que
subsistam todos Bsses encargos desde que se mnnifestam por sinais aparentes e permanentes. Nao
sucede a rnesmo se o predio 8 dividido ou fraccionado. Neste caso, necessario sera verificar se ksses
eneargos, dada a divisao do prbdio, teem ou niio
razHo de ser. E' assim que, sendo dividido urn pr6dio composto de parte riistica.e urbana e havendo na
parte urbana urna escada por meio da qrlal se estabelecia a comunicagBo corn a parse r6stica e nesta
um caminbo para urna estrada publica, a existbncia
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da escada niio deve considerar-se, em face do c6digo
civil francbs, como suficiente para que se entenda
constituida a servidso por destinacso do pai de familiar;. Efectivamente, a escada poderia ser urn meia
pelo qual o proprielirio se utilizava mais c6modarnente da parte rilstica do predio e n%o pela qual se
estabelecia a comunica~i-loentre a estrada e a parte
urbana. E tornar-se h a evidente que assirn 8, desde
~ o a casa e essa estrada seja
que a c o m i ~ n i c a ~entre
mais eurta ou mais c6moda por outra parse.
Compreende-se que, fraccionado um pridio, d&sse
fraccionamento resulta urn ndvo estado de cousas pelo
que respeita ao mod0 de o utilizar, quer seja eomo
prhdio rustieo, quer seja como prbdio urbano. Em
virtude da nova siluaqao, s6 devem considerar-se
subsistentes OS encargos permanentes, isto B, aqueles
que dependam do modo de ser do im6vel e cuja
supresss? representasse urna alteraq5o nesse modo
de ser. E
' assirn que, pela divis'iao a que nos estamos
referindo, nHo poderia deixar de se considerar subsistente o encargo de vistas que por janekas, eirados
ou varandas estivesse constituido s6bre a parte rustica do predio. NIo poderia deixar de considerar-se
subsistente tambbm a servidao de aqueduto para o
pr6dio rtistico constituida em terreno que ficou pertencendb ao predio urbano.
Havendo apenas a separa~gode predios quanto ao
dominio, os encargos que num estejam estabelecidos
em beneficio do outro ja nIo podem considerar-se
como resultantes apenas de um determinado modo
de utilizar o prkdio. Esses encargos, quer representern serrid6es continuas, quer descontinuas, devem
pois considerar-se subsistentes, visto n8o se criar pela
separagiio do dominio um nbvo estado de eousas, dada
a autonomia anterior dos prbdios.
VOL.
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0 prdprio texto dos artigos 693." e 6 9 4 . q o c6digo
civil franc& autoriza esia doutrina. 0 artigo 693.",
aplicirel i s servidaes consti~uidaspor destinaeso do
pai de familias, fala de dois predios aclualmente divididos que perkenceram ao m e m o proprietario, sendo
por Ble que as cousas foram postas no estado do qual
resultou a servidso; o artigo 694." fala do proprietirio de dois prkdios (hdritages) enlre OS quais existe um
sinal aparente de servidso, o qual dispae de um dos
pridios sem que no conlrato haja cliusula alguma
relativa i servidso.
Basta um simples confront0 entre o arligo 2274."
do nosso c6digo e o artigo 6 9 4 . q o cddigo civil franc&, para se ver que o a u b r do nosso cddigo teve em
vista a servidgo a que se refere hste artigo do cbdigo
civil francbs. E' assim que no nosso c6digo se pressup6e a exist6ncia dos dois pridios, ao tempo em que
se d i a separagao pelo que respeita ao seu dominio,
quando se diz: se em dois prgd~osdo mesmo dono. . .
e, ern relagiio ao dominio, vierem a separar-se, salvo se
ao t m p o da separagiio do dominio dos dois predios.
0 texto da lei nBo compreende, pois, o caso em que
haja a divisao de prkdios resultante da partilha entre
coerdeiros ou de fraccionamento do pridio em virtude
de divis8o.
A constituioao de servidaes em virtude de divisiio
de prbdios refere-se o artigo 2143.", em que se
declara que, bavendo divislo de prldios que torne
indispensiveis novas servidaes, far-se ha delas a devida
declaraglo. E o artigo 740."
5." do cbdigo de
processo civil, determinando o mod0 por que se deve
efectivar aquela disposi@io, diz: KNOacto d3 dernarcarao, sera0 designadas as servid6es que for indispensive1 criar em canseqhbncia da divisao, e tambAm
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se designarb quais silo as servidbes antigas que devem
cessar )).
Do preceiruado neste arligo conclui-se que nso foi
considerada suficiente, quanto aos encargos jS constituidos anteriormente a divisso, a disposi~iio consignada no artigo 2274," E as consiciera~~esque
anteriormente fizemos sHo suficientes para nos evidenciar que jus~ificadamente assim procedeu o legisJador, visto que pela divisBo dos pridios se cria uma
nova situac8o de que n%o podem deixar de resultar
altera@es quanto ao mod0 de os aproveitar, podendo
e devendo, et8 conseqh6ncia dessa divistio, deixar de
considerar-se subsistentes alguns encargos.
Pode deixar de ser, porbm, cumprida pelos louvados a disposi~aoconsignada no arligo 740."§ 5."do
cbdigo de processo civil. Pode at6 a divis~oser conseqhhncia, n8o da partilha entre coerdeiros ou entre
consdcios, mas do faclo de cessar a mera compropri.edade, determinando-se pela divisiio a parte ' do
pridio que pertence a cada urn dos comproprietArios,
caso em que a lei n8o determina que se declare no
acto da divisso e da demarcaggo as servidaes novas
que se devem constituir e as servidbes antigas que
subsistem.
Embora a divisgo de pridios niio esteja rigorosa.mente compreendida na letra do artigo 2274.; necessirio se torna determinar se e aplicivel tambhm nesse
easo o que nele se preceitua.
Seja ou n%o aplidvel, porhm, o que para n6s 15
evidenre B que as servidaes constituidas nos termos
do artigo 2274."~ cbdigo civil n l o devem denominar-se servid6es por destinag2io do pai de famllias,
corno teem sido denominadas na nossa jurisprudhncia.
Se at6 para o caso de divisiio de prkdios que n8o
seja conseqh8'ncia de partilha entre coerdeiros essa

\
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denominae'io era imprcipria, muilo mais o B sem
duvida para o easo em que n8o haja a divis20 maa a
separa~aode prBdios pelo que respeita ao dominio,
em que a si6uaqSo em que OS prbdios se encontram
ao tempo da separa~Lopode deixar de represenlar o
mod0 por que o proprietario ou OS antepossuidores
do predio, de que o mesmo proprietario e representante, dele se aproveitaram. E assim que o predio
pode ter sido adquirido por 6le na situapao em que
se encontra ao tempo em que se da, quanto ao
dominio, a separa~so,e que o eneargo eslabelecido
num ein proveito do outro pode at4 haver sido constituido eontra a sua vontade, embora bsse eneargo se
mantivesse posteriormenle B sua adquisi~go.
Estas consideraeaes mostram-nos que a denominaqiio destinu~aodo pai de fan~ilzas deve ser substituida
por d e s l k a ~ d odo antigo proprielririo, o que n8o obs ta
todavia a que tenhamos dada e continuemos a dar As
servidaes assim constituidas a primeira denominae50,
visto ser a consagrada pela nossa jurisprudbncia.
Embora nLo esteja rigorosamente compreendido
na letra do artigo 2274." o easo de divisiio de um
predio em que'haja, em uma ou em ambas as partes
em que o prhdio se fraceiona, sinal ou sinais aparentes e permanentes que atestem servidao de um para
outro, 6 nosso parecer que o preceib nele consignado
B apliebvel tambkm a esse easo. Fundamo-nos na
presuni$io em que se informa bste preeeiio: a situaqIo
de facto ao tempo em que o prBdio se divide e que
OS interessados nso podem deixar de ter em vista,
podendo e devendo consignar-se no respeetivo titulo
qualquer modifieaqfo que, em eonseqhbneia da dirisiio, essa situaefo de facto deva sofrer. Se n'io 6
feita modifiea@o alguma, ou se nBo se infere das
circunstdncias que foi intenego das partes que niio
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subsistisse a mesma situa~Gode faeto, estn situaeio
deve man ter-se.
A eireunstiincia de o pr6dio ja estar fraccionado
em vida do antigo proprietbrio ou se fraceionar para
a partill~nap6s a su3 morte deve considerai-se, sob
kste aspecto, como tendo carke ter aeiden tal, sempre
que, posteriormente h divisgo, cad3 urna das partes
em que o pr6dio se fraceiona conserve o mesmo modo
de ser que linha anteriormente a ela, tornando-se
assim necessiria ou litil a mesma situagao de faeto.
Quando se seguisse outra doutrina, poderiam ser
iludidas as legitimas espectativas dos interessados e
loeupletar-se at6 urna das partes a expensas da outra
sempre que, na divisao do predio, sob o ponto de
vista do valor que a cada urna das partes seja atribuido, se tivessem em considerac%o, embora a tal
respeito nao houvesse declara@lo expressa, os eneargos que em qualquer delas se aehassem eonstituidos.
A nossa jurisprudbneia tem-se pronunciado no senlido de aplicsr o artigo 2374." divisso de prBdios
em conseqhbncia de partilha entre coerdeiros. E' de
notar todavia que n80 tern sido sempre fundamenkada
do mesmo modo essa ap~icta1$3o,havendo quem considere Bsse easo eompreendido no artigo e quem bste
julgue aplicivel por analogia '.
0 uso da analogia B para 116s duvidoso, tratando-se
de urna restri@o ou limita~goao direito de propriedade. Entendemos, por&m,que o caso esta eompreendid0 no espirito do artigo? havendo .assim, ngo urna
aplicaeiio de lei por analogta, mas urna mera interpretw30 extensiva, que consideramos legitima. E assim
Vejam-se OS a6rdios da Relaqb de Lisboa de 24 de maio de 1911
e do Supremo Tribunal de J a s t i ~ ade 22 de outubro de 1912, na Gazefa
da Relap60 & Thboa, volume 25.9 pjgina 418 e volume 26.', pigina 428,
e o dr. Teixeira de Abreu, Das s d & s , volume 2,: piginas 125-336.

--

se entendeu no citado n&rd%o do Supremo Tribunal
de Juslica, em que se declara quc ((a disposic5o do
artigo 2274." 6 inteiramente aplicivel, por igualdade
de razties, ao caso. de um predio se scindir nos dois,
de que no mesmo artigo se lala, uma vez que fiqucm
as demais condicaes nele prescritasw.
As duridas que podem, porem, suscitar-se, no caso
de divisao do predio, quanto A subsisldncia dos
cncargos estabelecidos anteriormente A divisgo, aconselham a aplicaciio rigorasa do dispos~o no artigo
740." do c6digo de process0 civil, determinando-se
no respectivo tilulo, n2o s6 as servidbes que devam
ser constituidas de ndvo em virlude da diris'io, mas
os encargos que devem subsistir convertendo-se em
servidbes, quer se trate de partilhas entre coerdeiros,
quer cle divis'io de predio comum.

A deelara$io no respectivo documento a que se
refere a 6ltima parte do artigo 2274.' pode ser,
quanto h n%o sobsistkncia dos encargos atestados
por sinal ou sinais aparentes e permanenles, expressa,
determinando-se directamento que ficam exlintas deierminadas servid~es,ou consistir em altera~aesque
no modo de ser do predio sejam feitas ou tenham de
eleituar-se em virtude dbsse ti~uloe que prqssupunl~ama supress50 de determinados enctirgos. E nssim
que, se nrtm prBdio houver uma servidso de passagem
para oulro pertencente ao mesmo proprietirio e no
titulo em que se transmilir bsle prBdio se declarar
que ltle ficara tendo servidiio de passagcm pelo mesmo
prBdio em determinado local, diverso daquele em que
a serridso estava conslituida, n8o poderi deixar de se
entonder que foi por &sso meio extinta a anliga
passagem, embora se niio fasa esta declarag30 no
docurnenlo, n2o sendo de presumir que para o n~esrno

prBdio se conslituissem duas servidijes de passagem.
Do mesmo modo, se num predio urbano hour'er j anelas que deitem sdbre o patio de outro prbdio e na
escritura de venda do prBdio se declarar que o seu
proprietirio poderi conservar a janela que da luz
para a cozinha, entender-se hA que foi inteneao do
alheador que o adquirente do pridio tapasse todas
as outras janelas, deixando assim de ter servidio de
vistas sdbre o oulro prbdio.
Tudo depende, nesles easos, da apreciaqgo do ju~z,
que deve decidir em vista das circunstincias que neles
se d8o. 0 principio que o deve orientar B bste: a
servidiio B atestada por sinal ou sinais aparentes e
perrnanentes, B ddsles sinais que se depreende a
subsistbncia da servidHo e, para que esta niio subsista, B necesshria declaragio das partes no respectivo
doeumento. 0 alcanee de qualquer deelara~Boque
seja f e i t a ~ k r hde ser determinado em vista das circunstAncias.
No artigo 2274." fala-se em sinal ou siraags. . .
postos.por &le, o proprietirio, em urn ou ena ambos.
N%oB rigorosa esta redace20 do arligo, dando-se a
mesma falta de rigor no artigo 693." d.o d d i g o civil
franchs e em outros c6digos que o tiveram como
modAlo.
Nao hesiiou rodavia a jurisprudbncia francesa,
corno a nossa niio tem hesitado tamh&m,ecri considerar indiferente que o sinal ou sinais, pelos quais se
alesla a exis~hnciadas servidbes, tenham s ~ d opostob
ou nIo pelo proprieilrio que o for ao lempo em que
se da a separasiio do dominio dos dois predicts.
A circunstAncia dnica a que deve alcnder-se e se
Bsses sinais exislem com caracter de permanhncia
ao tempo em que se verifica essa s e p a r a ~ l o .

Indiferente i! tarnbBm que o sinal ou sinais, n50
sendo embora anleriores a0 tempo em que no mesmo
proprieiirio se reuniu o dominio dos dois pridios,
n3o bcnham sido postos por 61e, mas por qualqtler
arrendatbrio, por urn usllfrutu~rioou p07 oulra pessoa
sem consen\imento dkle. Desde quc seja essa a siluac30 de facto a o tempo em que se dS a separagso dos
prhdios quanto ao dominio, n%o pode deixar de
subentender-se que esta situa$io deve ser mantida,
sempre qoe o alheador, tendo mnllecirncnto dela, n5o
dispds o contrario no respectivo documemto. Qualquer irregularidade que por venbura tenha bavido
na constituig%o do eocargo que. pela separagao dos
pridios, se converte em servid80, nso pode deixar
de considerar-se sanada pelo silkncio do doeumenlo.
0 legislador atendeu ~inicamenbao faeto de haver
sinal ou sinais aparenles e perrnanentes que alestem
a servidso. E' nesse facto que, dado o silhncio do
alheador, se basea a prova d a servrdao, e esta prova
n"a podera ser destruida alegando-se que o encargo
constituido num predio em proveito do ouiro foi estabelecido por quem pars o fazer nenhum d-ireito tinha,
desde que o proprietirio tevt: eonl~ccimentodo facto
e nele consentiu.
Quando se seguisse outra doulrina, poder~ascr
iiudida a boa f i do adquirenke.

14. Serutd~es que se ildqubetn por prescri~iio.
Preceituando-se no artigo 2272." que as servidbes
continuas aparentes podem ser constituidas por yualquer dos modos de adquirir, declarados no cddigo,
determina-se no artigo 2273." que as serridaes continua~,n8o aparentes, e as descon~inuas,aparentes,

ou n2o aparentes, tambCm podem ser adquiridas por
qualquer modo, exeepto por prescrig~o.
No Projceto primitive, o artigo 2447.", eorrespondente ao artigo 2273." do cddigo, cstava assim redigido: ((As servidbes continuas c n30 aparentes, e a s
desconrinuas aparentcs, ou niio aparenles, s6 podem
ser adquiridrts por titulo~.
Urn rnero eonfronro entre estas disposi~aes, OS
srtigos 690." e 691." do c6dieo civil francks e a
dou trina que acirca da constlluigiio das sert-idoes
pela preserigso era ensinada pelos nossos praxisras e
juriseonsultos anteriormente b publicag'ao do cddigo
civil, eeidencia-nos que o seu au tbr niio se inspirou
nas tradig-S da jurisprudkncia pitria mas nos prineipios que o codigo francis sancionou. Determinar o
aleance das disposicaes exaradas neste c6digo corresponde, pois, a reeonstituir o pensamento do nosso
legislador.
S6bre a adquisig80 das servidbes por prescrigso
s6 havia nos costumes e na antiga jurisprodkncia
francesa, como nota Planiol, divergkneias e confusao:
((A regra mais not&vel, diz 6sle emCrito professor,.
era formulada pelos costumes de Paris (arkigo 186.")
e de Orleans (artigo 225.") que proibiam inteiramente
a adquisiggo das sereid6es pela preseriGo, por mais
longa que fosse, e formulavam a regra : Nenhuma
sercidao sem titdo. Esta regra era muiko antiga em
Paris. Encontra-se jb no Grand coutzanaier (livro 11:
capiiulo 38) e 110s Coulurnes notoires (capitulo 8), que
s5o do s6calo i4..". !.
Ao lado dkstes costumes, outros havia que admitiam sempre a prescriggo.

1
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0 s compiladores do c6digo napoleonico, fundando-se na antiga disting30 entre a s s e r r i d ~ e continuas
s
e descontinuas, aparentes e n i o aparentes, estabeleeeram um meio Eermo entre OS costumes que rejeitavhrn
qualquer prescriggo em rnaleria de serviilaes e OS qile
a admitiam sempre, aplicando a regra de que n5o h&
servid50 sem titulo s6 b servid6es descontinuas e as
conlinuas n3.o aparentes.
Exigiu-se que as servid6es fossem aparentes porque, fundando-se a prescrig50 na posse e send0 um
dos requisitos desta a publieidade, sd sc considerou
p6blica a posse nas servid~esquando estas se patenteam por rneio de obras ou sinais. NBo se manifestando a existkncia da servidao por meio de obras ou
sinais, a posse sera clandestina e porlanto ineficaz
para a prescriggo.
Exigiu-se que a s servidties fossem continuas, n i o
prhpriamente porque se considerasse impossivel a
eontinuidade da posse em servidaes cujo conteudo
fosse urn facto do homem, visto que kstes factos se
podem dar de mod0 normal e regular, rnas porque se
reconheceu que haria ordinhriamente, na permiss50 de
tais factos, o espirito de tolerincia e nso a sujeigso a
um encargo pelo qual se limitasse o direito ile propriedade. E pensou-se sern divida em que, se as relagbes
de boa vizinbanga exigem que se db a maior expans20
ao espirito de tolerancia, a lei que reconheeesse a
prescrig50 em relaggo i s servidoes descontinuas constituiria urn grave embarago a essa expansno visto
que, se um proprietario pode consenlir.que um vizinho passe por um predio seu ou se utilize de uma
fonle que nele brota emquanto tal conseniimento nao
possa ser invocado para a conslitui@o de uma servidiio, ja o mesmo niio sucederh se por tais factos esta
se puder adquirir.
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Foram estas as raz6es que determinaram OS eompiladores do c6digo civil francbs a adrnitir a preseri@o
so para as servidaes conlinuas aparentes. Deviam
scr as mesmas as razOes que determinaram tsmbtm
o autor do nosso, tanto mais que a distingiio entre as
s e r r i d ~ e s conlinuas aparenles e as continuas ngo
aparentes e todas as descontinuas jh havia sido aplicada em materia de prescrigso por Coclho da Rocha.
Ensinava kste jurisconsulto que as servidues continuas
e aparentes podem provar-se pela prescrig80 adquisitiva de dez anos enlrc presenles e rinte entre
ausentes, ou, na falta de iitulo, pela de trinta anos
~ p o r q u ea repetigso de factos, ou OS vestigios aleslam a origem e. eontinuagiio 'da posse d a servidibos.
Quanto i s descontinuas e todas as 1180 aparentes,
dizia que, ((coma ou nao dao absolutarnente sinais de
posse, ou mui equivocos, s6 podergo provar-se por
posse imemorial W .
E desenvolrendo em nota a maliria, declara que
admite a prescrigiio imemorial para as servidaes desconlinuas e n2o aparentes seguindo os nossos praxistas, mas que o c6digo civil francbs, o d a Sardenha e
autros cgpara evitar as dificuldades de tais provas,
n5o admitcm que se constituam servidoes continuas
nxo aparentes e as descontinuas quer sejam apareutcs
quer nso aparentes, por oulro modo, seniio por litulo
expresso,) o, dcpois dc confcssar eque esia disposigo
C mais simplcs e mais conforme 5s regras da presungiio>>,exemplifica com servidaes eontinuas c aparentes, continuas niio aparentes e desconlinuas.
Vejamos OS exemplos relalivos As scrvidaes continuas n50 aparenles e as descontinuas.
((Quere o dono de um predio infe~iorfazer nma
obra que obriga o superior a tomar sdbre si a s aguas
da chuva, que ate ai escorriam naturalmente para o
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inferior, e de que bste n60 fazia caso, porque em
nada o prejudicavam; quere outro levantar a sua
easa, ou abrir janelas em frente do vizinho, onde at6
ai a s n3o havia: opbe-se bste alegando a prescrigHo
que nestes casos e cmlinua niio aparenle. Para se
fundar na prescrigao niio tem outro molivo a alegar,
senso, que o vizinho nqnca edificou, on nunca abriu
janelas naquele lugar. E facil entender que Este facto
negativo nso induz presungao de que kle renunciasse
B sua liberdade de proprietjrio: se nunca levantou a
casa, ou nunca abriu janelas, era porque nao precisava, ou nHo o tentou. Alega outro a servidso de
atravessar pelo prkdio do vizinho, ou de ir tirar Bgua
ao seu poco, porque 6 tem feito muitas vexes: silo
servid6es deswntiinuas n8o aparentes, quando se n8o
mostra aIguma obra especial para uso delas. Mas
estes actos entre vizinhos permitem-se corn tal facilidade, ou praticam-se com tanta indiferenga, que 6
mais ordindrio serem facultativos do que corn Qnimo
de consbituir servidso. Eis aqui porque nestes casos
OS legisladores franceses n60 admitiram a prescriggo.
(~Segundoa nossa opiniso sera necessario, que o
que alega a prescrigao, prove por testemunhas antigas, que sempre se praticou aquele facko, e senipre
como direito obrigal6rio; porque, se o advershria
convencer, que o k c t o prineipiou em tal ano, ou que
em tal tempo se praticava, sim, mas oi, clam, aut
precario, a servidao ngo procedea '.
Reproduzimos estas passagens do notavel professor
n2o s6 porque nos indicam quais s8o as raz6es que
determinaram a disposigao do artigo' 2273.", mas
porque, devidamente examinadas, representam a sua
condenagio.

A critica dos artigos 690." 69i.Odo c6digo civil
esta feita em trabalhos doutrinais, e OS lribunais
fyanceses, considerando procedentes acebes em qne
se invocam como fundamento do direito de propriedade factos por que apenas se poderia provar uma
servidso, revelam do mod0 mais iniludivel que ~ $
completamente inadmissiveis na pritica a s normas
que regulam a adquisig8o das servidaes pela prescri$20. E' assim que Planiol declara que o rigor do
c6digo teve praticamente um resultado inesperado.
~fJulgou-se a decisao da lei, diz Ble, muitas vezes
demasiado rigorosa para certos .proprietirios, que
realmente tipham servidaes cujos titulos n"a se
encontram. Este inconveniente da-se sobretudo para
OS direilos de passagem cuja origem Q muitas vezes
antiga e desconhecida. A jurisprudkncia deseobriu
um meio engenhoso de evilar que OS proprietaries
peream os seus legitimos direitos. N i o podendo
reeonhecer um direito de servidso adquirido por
prescrigso por quem passa h5 mais de trinta anos
sdbre o prQdio de outrern, reconhece-o propt;ietQrio do
terreno ulzEizndo par d e como camiraho ou como atalho.
A lei impede-o de adquirir uma servida'o; nso o
impede de adquirir a propriedadea.
Baudry-Lacantinerie condena tambbm a doutrina
sancionada nos artigos 690." 691.' do e6digo civil
franc& e reproduz o mesmo julgado a que se refere
Planiol, cuja decis2o considera uma conseqhencia de
a lei 060 respeitar direitos que se devem considerar
legitimamente adquiridos '.
Nas servidbes descontinuas h i posse continua dgsde
que OS factos que formam o seu conle~dose exergam
com regularidade e permanbncia, e, quando Esses
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factos se exeream pfiblicamente, n%o pode considerar-se clandestina essa posse s6 pelo facto de nllo
bzmr i i i s au obras que rerelem a exisGncia d a
servid%o. N2o podem, pois, julgar-se inaplicaveis i s
servid~es,quando sejam descont.inuas aparentes ou
a30 aparentes e continuas n50 aparentes, as requisites que na posse se exigem para a prescri(Zio.
E, eomo jj. temos ponderado, nfio B esta a principal
razao que se lnvoca para fundamentar a disposieito
que n2o admite que tais servidbes se adquiram pela
prescri~iio.
Essa r a d o B que, nas servid6es positivas, OS factos
praticados pelo proprietario -do prkdio. dominante
representariio, em relac30 ao proprietirio do prhdio
sen~iente, uma rnera tolerancia, e, nas servidbes
negativas, a manuteng20 ou subsistkncia durante urn
tempo mais ou menos longo de um determinado
estado de cousas sera urn acto mcramente facultativo.
E, quando tais faetos assim devessem ser sempre
interpretados, nenbuma duvida haveria de que nito
constituiam posse (artigo 474," 2.")e n"a podiam
conseqhentemente, por mais prolongada que fosse a
sua repetieao, conduzir B prescrieiio.
A verdade, porem, e que tais factos nem setnpre
assim podem ser interpretados.
Como jl notamos quando expusemos o conceit0 de
servid~es.conthuas e descontinuas, aparentes e nito
aparentes, h i situagbes objectivas que. n8o podem
deixar dc se considerar completamente idknticas nas
servid~esaparentes continuas e descontinuas, e, se
a q u ~ l a sse adquirem pela prescrigao, tambkm estas
devem adquirir-se por ksse meio. E, sendo certo que
a equivoeidade da posse desaparece desde que haja
oposielao nfio seguida e que, por outro lado, pode
haver urn titulo h non domino pelo qual se consti tua
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uma servid80 descontinua, aparente ou n8o aparente,
e continua nHo aparente, e que ksse titulo pode ser
registado tornando-se assim, pela publicidade do
registo, possivel o conhecimento do 6nus que pela
servidso se con'stitui e provando-se pelo justo titulo a
inteneito com que se exerce o direito de servida, o
que se nos afigura mais razoavel C que 5s servidbes
se apliquem OS principios gerais sdbre a prescri~ao
posi liva.
E' indubitivel que OS factos que apenas representam um determinado modo por que o proprietario
exerce OS seus direitos nunca poderito ser invocados
para proaa. da servidIo. Para que, em relaeao aos
poderes objectivos que o direito de propriedade condiciona, se dB qualquer limita~iio pela prescri@o,
necessario B que, pela'posse, se constitua uma situag30 snbjectiva incompativel com o exercicio dksses
poderes. Ora esta situa@o subjectiva niio pode resultar evidentemente do mero n8o exercicio. de poderes
ohjectivos, visto que Bsse exercicio B facultativo, como
facultativos s5o OS factos por que Bsse exercicio se
manifesta. Quem pretenda, pois, limitar &sseexercicio
em virtude de um direito adquirido pela prescrig80,
ha de provar que existiu urna situa~iio de facto,
durante o tempo e nas condigies fixadas por lei, em
virtude da qual se deu essa limita@o. Ora esta
situa~Totem de ser constituida sempre por factos
positives em que o aeu autor se apresente como titular
do direito de propriedade ou como titular de um
direito de servidito. E' s6 assim que se constitui a
posse, e, sem a posse, niio pode haver prescri~iio
positiva.
Do que deixamos dito se v6 em parte qual o alcance

da excep~"aque, em rela@o iis servidaes constituidas
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anteriormente B pt1blicag20 do cddigo civil, se faz no
artigo 2273." 5 6nico. Esta disposigso niio pode
aplicar-se Bs servidfies meramente negativas, pois
deve sempre haver posse para que pela prescri@o se
adquira direito B servidao. Quer se'trate, pois, de
servidiks continuas, quer de servidaes descoatinuas,
elas devem sempre revelar-se pela pratica de factos
por parte do proprietirio do predio dominanle em
virtude dos quais essas servid6es se tenham constituido.
~ s s e sfactos nao constituirIo ainda assim posse se
a pratica deles se puder atribuir a tolerancia do
proprieiario do predio serviente. No direito anterior
ao cddigo civil dominnva, -em materia de posse, o
mesmo principio que o cddigo civil sancionou: era
necessirio que, por parte d o possuidor, houvesse o
inimo de ter a cousa como .prdpria sempre que se
tratasse da propriedade; ou como titular do direito
respective sempre que se tratasse de uma servidfo
ou de qualquer outro direito por que se limitasse o
direito de propriedade. Donde resulta que, em materia de servidijes, era necesshrio provar ngo s6 OS
factos por que se constituiu a servidao, mas que Bsses
factos foram realizados como manifestagso do exercicio de urn direito. E assim que, em relagso a servid6es
descontinuas, sustentou a Revista de legasla~iioe de
jurisprudheia que, ((se ao tempo em que se publicou
o cddipo civil, era jh imemorial a posse das servidaes
de empilhamento do estrume e d a abertura do tanque
e se puder provar n%o 96 essa posse mas que esta era
exercida como um direito, deve considerar-se Bste
direito subsislente, niio s6 em harrnonia corn o
artigo 2273."5 unico do c6digo civil, mas em virtude
do disposto no artigo 8." do mesmo c6digo. Quando
nno possa provar-se a posse imernorial e o exercicio

dela nas condigaes referidas, os actos meneionados
devem considerar-se como tendo a sua causa nas
boas relag6es entre vizinhos e nao representam a
manifestagao dum direitoa '.
A Mas bastari provar estes factos?
Num ac6rd"a do Supremo Tribunal de Justipa de
27 de julho de 1900 16-se:
considera an do que, alegando OS recorrentes a
posse imemorial para fundamentar o seu direito B
servidso - afravessadouro - e julgando-a provada
o aedrdao reeorrido, violou manifestamente o artigo
2273." 5 dnico do cddigo civil, porque, nfo admitindo Bste c6digo a adquisigao de servidijes descontinuas por prescri~%o
sengo quando o forem, anteriormente B promuigagao do c6digo eivil, conforme o uso
ou costume das terras, mostra-se dos autos que OS
recorrentes n"a o aalgararn nem provaram)).
Se verdadeira fosse a doutrina dkste considerando,
necessirio seria que, para que se julgassem constituidas as servidoes destontinuas e as continuas nso
aparentes anteriormente ao c6digo civil por preserif60, se aiegasse e provasse a exist6neia do uso e
costume em harmonia corn o qual se deu a prescriggo.
Tal doutrina representa, porkm, uma interpretagao
pouco reflectida do 5 dnico do artigo 2273." como
pouco reflectida foi a redacgiio d6ste paragrafo.
0 autor do nosso c6digo civil, que traduziu do
eddigo civil franc& OS artigos 690.O e 69i.O, inseriu a
dltirna parte dBste artigo, em que se diz: aLa possession mime immkmoriale ne suffit pas pour les Btablir;
sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les
Volume 45.', n.' 1898, phgina 85.
Reaista de kgiala@o e dejurdsp"pld&a&, volume $g.", n." 1691,
pigha 368.
1
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servitpdes de cette nature dija acquises par la possession, dans les pays oh elles pouvaient s'acquirir de
cette manikre~,no 5 unico do artigo 2273.", n5o
vendo que as tradi~tiesjuridicas do nosso pais em
rnateria de adquisi~zodas servidaes pela prescrieao
eram muito diversas das que havia em Franca. Neste
pais eram diversos os costumes, como j A notdmos, a
Bste respeito, havendo alguns que excluiam sernpre a
prescri~Zo,outros que a admitiam sempre, e outros
ainda que s6 a admitiam em determinadas condi~6es.
Cornpreende-se, pois, que o autor do c6digo civil
frands, querendo ressalvar os direitos atlquiridos, se
referisse aos usos e costumes que admitiam a prescrigo e que considerasse legitimamente adquiridas
por Bsse meio as servidaes que, em harmonia corn
esses usos e costumes, se haviam constituidn.
No nosso pais n"a havia, porbm, diversidade de
usos e costumes. Era admit~dapelos nossos praxislas
a prescri$Zo para as servidbes descontinuas nparentes
ou n5o aparentes e para .as continuas aparenles.
Entre os nossos praxistas nso se diseulia se eram ou
n%o susceptiveis de posse as servid6es referidss.
0 que se controvertia 6 se estavam sujeitas a prescri@o ordiniria ou se s6 lhes aproveitava a posse
imemorial '. No nosso pais foram as tradiqijes romanistas que exerceram a sua influencia em materia de
adquisigio das servidoes pela prescri~ao,nrio se forrnando ca, como se formaram em F r a n ~ a costumes,
,
ao lado do direito escrito, em que se estabeleceram
normas diversas das que vigoravam nestc direito.
Ou se exigisse posse imemorial, opinigo que domina
na nossa jarisprud6ncia posteriormente a p1iblicae20
Veja-se o dr. Teixeira de Abren, Das m ~ e atorno
,
2.", piginas
103-105 e os escritorae ai citados.
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do cddigo civil, ou fosse su6ciente a posse ordinaria,
6 incontestivel que no nosso antigo direito as servidaes descontinuas e as continuas n50 aparentes
podiam ser adquiridas pela prescriG%o. As servid6es
assim cons ti tuidas representavam, pois, direi tos adquiridos, e, para os ressalvar, desnecesdrio era que a
tais servidbes se 6zesse referincia, sendo aplicf vel ao
caso sujeito o disposto no artigo g.', pelo qual a
disposil.20 .do codigo civil, qee n8o considera a presc r i ~ a ocomo meio de adquirir as servidaes descontinuas e as continuas n60 aparentes, n8o tendo efeito
retroactivo, n%o podia ofender situaeaes subjectivas
cons ti tuidas no dominio da legislagIo anterior,
Nso sabemos se em atgumas terras haveria usos e
costumes com que os vizinhos se conformassem relativamente B pritica de certos factos que se pudessem
considerar representatiros de servid6es. 0 que sabemos 6 que a posse, elnbora imemorial, B sernpre
individual, que por ela se constitui uma situagao
subjectiva quando se admi te como meio da prescrig%o
e que os usos e costumes a que o Fj h i c o do artigo
2273.' se refere s6 podem entender-se como constituindo direito objeetivo, em harmonia corn o qual a
posse fosse meio de adquirir.
Sendo assim, vbse que, anteriormente B publicagZo
do c6digo civil, n2o era necesshrio invocar os usos e
costumes; tinha de se alegar e provar a posse ordiniria ou a imemorial. E, desde que por esta se
constituiam servid~esdescontinuas e condnuas nlo
aparentes, as servidaes assim adquiridas nfo podem
deixar de se considerar ressalvadas pelo c6digo civil.
Exigir que se prove a exist6ncia do uso ou costume
em harmonia corn o qual se deu a prescriso, seria
estabelecer, eoni efeito retroactivo, uma c o n d i ~ bque
,
0 nosso direito anterior ngo exigia. Seria mais:
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anular eompletamente o fim que o legislador teve em
vista ao consignar no c6digo o
unico do artigo
2273." visto que, n8o havendo, ou sendo pelo menos
desconheeidos, usos e costumes das terras relatives B
adquisigao das servidGes, a prova de que a adquisiggo
se fez em harmonia corn Bles seria impossivel.

0 dr. Teixeira de Abreu, para evitar sem duvida
esta conseqir&ncia do disposto no pari~grafocitado,
diz afigurar-se lhe nque o legislador portugubs usou
das expressbes usb ou costume da lerra como sin6nimas de prescrigiio, caindo numa confusiio que sem jB
de antiga data, pois at6 ,o nosso Almeida e Sousa
contra ela se insurgiu nas suas Notas a Mello*) l.
Em face da redaceso do paragrafo, julgamos
inadmissivel esta interpretagiio. E' indnbitivel que
a disposiggo nele exarada se refere i s servidaes
continuas n%o aparentes e 5s descontinuas aparenles
e n60 aparentes e, quanro a estas serv~dBes,s6 no
que respeita a sua adqulsieIo pela prescrip30. Foi
nesta parte quo o c6digo civil alterou o nosso direito
anterior e foi em relagao a essa alteraeao que quQ
sglvaguardar os direitos anteriormente adquiridos.
Isto resulta, de modo iniludivel, das palavras: a disposigiio d e s k artigo niio $rejudzcard as sercidijes ~ d q u i ridas anteriormente a prornulgagiio d&ste codigo: pois
tais palavras n%opodem deixar de aplicar-se i s servidaes adquiridas pela prescrieao, linico meio de
adquisi~soque o c6digo civil exclniu.
A palavra adquiridas n%opode, pois, deixar de se
referir B prescrig20, devendo o parbgrafo interpretar-se como se, em seguida B mencionadn palavra, se
dissesse por prescrigao, ou por kste meio, ou pela posse.
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As palavras zrso ou costume das terras, se por eEas
se quisesse exprimir a prescrifio, n8o seriam precedidas do advirbio conforme, pois seria completamente
incorrecta a dig30 conforme a prescrigSio. E incorrecto seria tambkm, e completamente desarm6nico
corn as nossas tradi~ilesjuridicas, que pelas palavras
uso e costume se quisesse exprirnir uma situagPo subjectiva. Por estas palavras apenas poderiam expfimir-se OS factos por que essa situagao subjectiva se
constitua, quando bsses factos representem praxes ou
determinados modos de proceder a que s e atribuam
certos efeitos juridicos, e as normas em harmonia corn
as quais certos facbs adquirem determinada eficaeia
juridica, isto 6 , o direito consuetudinirio local.
Para n6s foi &ste o sentido que o autor do nosso
c6digo civil, seguindo o c6digo civil francBs, atribuiu
is palavras uso ou costume das terras, o que de mod0
alguln significa que quisesse aplicar, no caao de n80
haver tal uso ou costume, a disposig80 que csnsidera
imprescritiveis as servidaes descontinuas e as continuas nso aparentes As servidaes consti tuidas anteriormente a publicag3o do c6digo civil.
N"ao foi Bste o pensamento do autor do e6dig0,
sendo, pelo contrario, o intuito de respeitar essas
servid~es que o levou a inserir no c6digo aquela
disposigso. A incorreceso do texto n80 autoriza a
nosso ver que se ponha de lad0 o espirito da lei deixando de reconhecer como legitimamente consrituidas
pela posse, anteriormente B publicag80rdo c6digo civil,
as servidbes descontinuas aparentes ou n3o aparentes
e as continuas n2o aparentes.
N'ao nos referiremos agora ao modo por que pode
provar-se a posse ordinaria e a posse imemorial
anterior ao c6digo civil. J i diss;mos a Bsse respeito
0 que julgamos necessirio a prop6sito do 5 Bnico do

artigo 438.", sendo aqui apliciveis as mesmas consideragbes que entiio fizemos '.

A prescrigao das servidbes continuas e aparentes,
6nicas que por bste meio podem ser adquiridas, aplicam-se OS principios gerais. Esta aplicaqiio, que
derivaria ja do disposto no artigo 2272." 6 confirrnada pelo artigo 530.") em que expressamenle se
declara que as disposie~esdos artigos precedentes,
que teem por object0 a prescrigiio dos im6veis e
direitos imobiliirios, s6 podem ter excepqso, corn
relacgo a prescrig20 dos direitos imobilrarios, 110s
easos em que a lei expressamenle o declarar.
Sendo apliciveis OS principios gerais a prescri~Io
das servidties, VC-se que as condie~esyue na posse
se requerem para a prescriqgo e o tempo em que.
segundo as condig6es da posse, a prescriq80 se verifica, s8o OS mesmos nas servid~esque na adquisiggo
da propriedade. E' assim que, sendo a servidno
titulada e de hoa fe e achando-se regrstada a sua
posse, ser8 de cinco anos o prazo da prescrigao; se,
nas mesmas condig6es quanto ao tiiulo e boa f6, tiver
sido registado o titulo de adquisigiio, o prazo sera de
dez anos; ngo sendo a posse titulada ,ou de boa fk,
mas estando registada a mera posse ou o titulo de
adquisicgo, sera, no primeiro caso, de quinze anos, e,
no segundo, de vinte; havendo justo titulo e boa fk,
mas nso havendo registo de mera posse ou do titulo,
o prazo da prescrigao seri de quinze anos (artigos 526."-528.").
0 encargo qu:, como act0 de toleriincia ou vinculo
de obrigaggo, se constitua num prkdio, embora em
proveito de outro prkdio, nunca dara posse que seja
Veja-se o l."volume, n." 20, piginas 131-134.

6kil para a prescriqiio. Assim, consentindo o proprietirio de um prkdio que noutro se a b ~ auma janela
que deite directamente sbbre o seu predio ou que
neste se construa um aqueduto para conduzir as
6guas para outro prkdio, mas sendo dad0 Csse consentiment0 corn a condie% de que o propriebirio a
quem foi permitida a aberlura da janela ou a construgso do aqueduto tapari a janela ou obstruiri o
aqueduto logo que Cle o queira ou decorrido que seja
um diterminado prazo, a posse da janela ou do aqueduto nunca podera ser invocada, quer peio proprietirio a quem foi feita a concess%o, quer pelos seus
herdeiros, para a prescriqgo.
E' uma posse precaria.
Esta posse nao podera ser tambkm alegada por
quem adquire o pr6dio por titulo singular. Quando
Csbe desconhega, porbm, o caricter da posse e comece
a ealarcb-la como representando um direito seu, essa
posse considerar-se ha litil para a prescrie80, tornando-se necessario conseqhen temen te que o concedente use em tempo conveniente dos meios adequados
para qus n%o possa ser alegada a prescrigao.
As principais d6vidas que em materia de prescriego
das servidaes podem suscitar-se resultam de a posse
poder ser exercida por quem niio e proprietirio do
prkdio domirrante e de ngo se haver adquirido ainda,
ao tempo em que se db a reivindicag20, o direito de
alegar a prescrigso. Quando haja direito adquirido a
prescrig80 em' relac20 ao prkdio, n5o pode efectivaplente, em nosso parecer, deixar de admitir-se que o
adquirente do predio t ~ r adireito B servidiio constitaida por esse meio. Ele fica sendo o representante
do transmitente e, havendo Bste adquirido pela prescrifio direib ao prkdio, tambbm par Bste meio 'podia

adquirir quaiquer direitos inerentes ao rnesmo pridio.
S6 pede discutir-se, pois, se a servidso pode adquirir-se pelo mero possuidor do prhdio dominanbe e se
se transmite para o adquirenle do pr6dio o direito de
a alegar.
Sendo certo que a prescrigiio n8o represents urn
meio de adquisigso derivada mas de adquisi~gooriginiria e que, conseqhentemente, o proprietario do
prQdia n%o Q, quanto B servid20, representante do
possuidor e que nso sucede no direito dele, h50 B
menos certo que, do mesmo modo que fica.consiituido
nos encargos que oneram'o prBdio e nos direitos a Ble
inerentes quem o adquire pela prescrigo, tambem o
proprietario, quando o reivindica, fica com&ssesBnus
e direitos. Tais dnus e direitos nso S% a consequkncia da transrniss80 do pridio de uma para outra
pessoa, mas do facto de tais 6nus e direitos representaretn urn acess6rio do prBdio, cuja subsisrBncia e
independente da pessoa do proprietario.
Sendo assim, tanto podem constituir-se como ex tinguir-se as servid6es emquanto sdbre o pridio dominante ou sdbre o prkdio serviente existe apenas uma
mera relacso de facto. E esta considera~80leva-nos
a admilir que o propriethrio de urn prBdio pode invocar a posse que se tenha constituido anteriormente B
reivindicaqgo.
Esta doutrina C tanto mais de aceitar quanto e
cerio que a lei, exigindo para a prescrieao das servidbes que haja obras ou sinais por meio dos quais elas
se manifestem, pois que s6 as servidties continuas e
aparentes se podem adquirir por Csse meio, de mod0
algum exige que essas obras ou sinais sejam postos
p e b proprietario. Desde que haja portanto as obras
ou OS sinais e se exerca a s&rvidiiocomo representando-urn direito, comeeara a posse, que sera exercida

como se as obras fossem realizadas pelo proprietario
quando possua em nome deie quem as fez e que
podera ser alegada pelo proprielkio quando quem
fez as obras era urn possuidor em nome prdprio.
A douirina que exige que o proprietarlo tenha pelo
menos conhecimento.das obras, funda-se em que sd
assim haver6 por parte dele a intengLo de possuir e
em qae tal intenego on animo 6 completameate
neeessario para que haja posse util para a prescrig"a.
Esta r a d o seria procedente se o proprietirio tivesse
de alegar uma posse exercida p r 61e. A verdade,
porhm, B que ble, em nosso parecer, tanto pode invocar a sua posse como a posse de um terceiro, desde
que, em relagio a fisbe, do mesmo mod0 que em
relacgo a file, se d k m as condicaes necessirias para
a prescriciio. Sendo assim, desnecess&rio B que tenha
canhecimenlo das obras quando estas hajam sido feitas
por o-utrem.

A douirina que acnbamos de expor acirca da GOBstitui~$io das servidbes pela prescric8o aplica-se k
roodificacijes pelas quais se agravem as servidbes.
Essas modificaq6es, sempre que se prolonguetn durante o tempo e nas condieties necessarias para que
haja a prescri~so,representariio um direito adquirido
para o proprietario do prkdio dominanbe quand? a
servidao respectiva se possa constituir pela prescri~Ao.
N3o sucederi o mesmo se, brnando-se necesshrio urn
tiblo de adquisiciio, d6ste.mesmo titulo constem as
condigties em que a servid8o deve ser exercida, determinando-se por Ble o seu conteudo ou extensso.
Neste caso, as mesmas raz"os que obstam A constituic80 d a servidiio pela prescricao impedem que esta se
agrave par esse meih n8o podendo urn debrminado

modo de ser da servidao ser alegado
interpretar o titulo que a constituir.

sense para

36. Seroid2.t l a p i s ; factos por
se constiturn.
Nas servid6es legais que representam uma limilaeso
excepcionat ao direito de propriedade torna-se necessrErio urn tituta pelo qual .imediatamerzte se constitua
a servidso, determinando-se por Bsse titulo o conkeudo
dessa servidso ou o mod0 por que deve ser exercido
o respeetivo direito. A lei spenas reconhece o direito
a que se consbitua a servidso, db um poder objective,
poder que se subjectiva no momenko emqque a servi&3o se constitui.
Para esta consti!ui$iio e sempre suficiente a acbrdo
dos inberessados. E 6bvio que, sendo reconhecido por
lei urn poder, se as pessoas a quem respeila a pretensso que dQse poder deriva a reconhewm espootineamente, voluntariamenre, nenhuma necessidade h6 de
recorrer ao poder judicial para que, dando-se OS
pPessupostos exigidos por lei para o exercicio dbsse
poder, se cumpra a o b r i g a ~ bccorrelativa.
Assim, se os habitantes de urn determinado lugat
n b teem pr6rima uma fonte donde se abaste~amde
Bgua para os seas gastos dom6sticos nern caminho
pciblico por onde viio buscar a Agua a uma correnle
nSa nkveghvel nem fluludvel, poderi, por acbrdo entre
a respectiva e5mara municipal e o proyrietario de urn
pridio marginal, constituir-se a servidlo neste prkdio,
determinando-se nesse acdrdo a indemnizaq50 qrre
deve receber o proprietbrio. 0 decreto n . 9 7 8 7 1111
(artigo 6." 55 2." e 3.*), determinanda que esta servidao sd se darh verificando-se que as pessoas ou a
povoaeEo que a reclamam n'ao podem haver agua de
otltra parte, sem grande ine6modo ou tlili~;uldade,6

que as questaes que a bste respeito se levantarem sera0
resolvidas administrativamente pela cimara municipal,
exceplo no tocante a indemnizag8es, qoe serso liqnidadas judicialmente, previne o caso de as partes interessadas n8o chegarem a acdrdo, ngo excloindo de
modo algum que a servidso se constitua por kste meio.
0 que dizernos em relagiio a esta servidsu e aplic6rel a quaisquer outras que, sendo facultadas por
lei, tenham de se constiluir por meio de urn titulo.
E' por Bsle titulo que a servidfio se cria, que o
poder lega! relativo a essa cmstiluit$io se sabjectiva,
sendo indiferente que, no caso de OS interessados n i o
chegarem a acbrdo, a constituipiio se faqa por sentenea
judicial ou por deliberapZo ou deeissb de qualquer
c6rpo ou auloridade administrabiva.
Contra a doulrina exposta tem-se objectado :
c A sentenqa do juiz nao cria sel*vidbes, nPo poderia
mesmo cria-las sem desviriuar a f u n ~ a osocial do
orgao de que emana. 0 poder judicial tern por 6nicamiss20 declai-ar e aplicar a lei aos casos ocorrentes;
nSo cabe nas suas abribui~bescl~sporda propriedade
individual, sob qualquer prelexto ou raz8o. E' esta
a verdade hoje indrscutivel no campo da scikncia.
(cNso pode, por isso, a servidao, que comporta
sempre um desmembramento da propriedade, ser
constituida pelo poder judicia1.a
bonde se fundam pois as servidaes estabelecidas
por sentenea?
ttNa iei e sd na lei. E' ela que estabelece as cmdiqaes em que as servidbes devem ser criadas, e o
mod0 como devem sd-10; ao juiz cumpre sdmente
declarar se na hip6lese submetida 6 'sua apreciaeio
se verifioam ou n8o essas eondi~besn'.
L
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NIao cabe aqui a discuss&osbbre o fundamento e
alcance da distinciio enlre as sentencas que teem por
fim a verificaglo da tutela juridica relativa a um
determinado interesse ja criado ou constituido, e as
que teem por fim a realizagiio desse interesse ou a
sua constituicSo juatamente com a verifica~iiodas
condigas em que 6sse interesse pode ser criado ou
constituido.
Aceitando a distin~So,cum pre-nos apenas acen tuar
que o po&r legal relativo h constituieiio das servidoes
legais sd pode ser exercido, quando por parte do
propriethrio do prkdio semiente haja oposiggo e sempre que na lei se n%oadopfem a 6sse respeito providbcias de caricter exceptional, pedindu-se em juizo,
corn o fundamento de que a lei dB direito a determinada servidao, que se dB cumprimento a essa disposigao de lei, sendo o proprietario do prBdio serviente
condenado na constituigiio da servidso. 0 juiz, veriti.cad0 o dire110 do autor e julgado conseqiientemente
procedente o pedido, ordena que a lei se cumpra..
Neste caso, a sentenca n%ose lirnita a verificar que
procede a pretensao do autor, n5o declara apenas que
B 81e o titular do direito cuja e x i s h c i a a lei reeoc
nhece; vai rnais longe, ordenando que a lei se execute, criando-se uma determinada relagIa juridica.
Nesta parte a sentenw nao pode considerar-se apenas, em nosso parecer, urn tilulo executive. Por meio
dela concretizou-se, subjectivou-se um poder legal
relativo B constitai~iiode uma servidgo. Essa sentenga sera o titulo da pr6pria bervidiio, determinando-se por ela o seu conteudo e modalidades.
Pela senlenga .esecuta-se coercitivamente uma
norma legal, euja execu@o podia efeituar-se por
acdrdo dos interessados. E' esta, a nosso ver, a
fun()%oque em tal caso exerce a senten(ja.
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Sendo assim, v&-se que as servidoes legais podem
cohstituir-se peios mesmos modos por que se podem
constituir as servidaes volundrias, pois por qualquer
deles pode realizar-se o interesse que a lei tutela,
impondo para a sua realizaciio tais servidnes. Pode
conseqbentemente estabelecer-se por meio da destina@o do pai de familias uma servidao de trinsito
para urn predio encravado, como pode estabelecer-se
pelo mesmo meio ou pela prescricSio uma servidao
legal de aqueduto.
~ M a spodera constiluir-se a servidiio de transit0
por meio da prescrigso?
Esta pergunta parecera descabida a quem, considerando as servid~eslegais constituidas por lei, veja
nesta o titulo da servidiio e excfua conseqbentemente
qualquer outro meio de as adquirir, designadamenle
a prescriclo. Desde que B a lei que estahelece a
servidiio, esta subsistira emquanto vigora a lei, n3o
sendo possivel nem a sua adqoisicso pela posse, nem
a extinclo pelo nTo uso. E' assim que no artigo 6."
5 4.. do decreto n.O 5787 IIIl se declara imprescritivcl
o direito ao uso da bgua para significar sem d6vida
que, sernpre que se d6em OS pressupostos da lei, tamb8m ngo prescreve o direito a servidlo de trAnsito.
N%o B, porbm, nestes termos que a quest50 dere
ser pasta. A lei ngo constitui a servidgo; faculta a
sua constituiclo, derivando esta de um titulo. Sendo
assim, B co.nseqb6ncia 16gica que temos de verificsr
se entre hses titulos hh a prescri~80.
Por esta, e em relaciio as servidbes legais, podem
dar-se OS sepintes efeitos: a) desnecessidade de verificar judicialmente ou administrativamente se ha ou
n5o de bcto OS pressupostos
a servidiio legal ;
b) desnecessidade de verificar se, tal como se acha
mnstituida, a servidso represenia, para o predio ser-

5 5.vieeke, o minimo encargo a que, papa que se realize
o interesse que o legislador teve em vista ao estabelecer a servidso, Ble deve ficar sujeito; c) a isens50
de qualquer indemnizago que por Bste encargo fosse
devida.
Sendo estes OS efeitos que atribuimos B prescriggo
em relacso i s servidtles legais, desnecessario sera
aeentaar que, sempre q ~ i cse rerifiquem, quanto a
estas servidBes, os requ~s~tos
que para as servidaes
em geral a lei estabelece para que possam ser adquiridas pela prescri~iiqse dara a prescrig80. E' assim
que as servid6es legais continuas e aparentes, coma a
servidiio de aqueduto, podergo ser adquiridas pela
prescriqlao.
A rinica drivida que a este respeito pode suscitar-se
i! no que respeita as seruidaes desconlinuas aparentes
e nBo aparentes, como B a de passagem.
Para afirmar que, em relagxo a estas servid6es1 se
dever,i considersr a prescricio como meio legikimo de
adquisi@o, podera dlzer-se que, sendo elas estabelecidas pela lei,. q~iandotais servidbes exislam de faclo
n5o podem de modo algum atrihoir-se abjure farniliaritatis, mas ao reconhecimenh do direito do proprielirio do prkdio dominante.
Esta raziio nio potleria deixar de considerar-se
proeedente se, rerificados OS factos de qoc depende
a constituig80 da servidiio. pela posse apenas se estabelecesse o modo de ser dessa servid80. Em t.al
caso, pela posse interpretar-se-ia o litulo constitutivo
da servidso, dando-se a ksse titulo, pela pratica, uma
execug50 em que n%o poderia deixar de ver-se realizada a lntenciio das partes qrle outorgaram ou intervieram no titulo coristilutivo da scrvid8o.
NBOse trata, por6rn, de determinar o mode de ser
de uma servidiio, mas sim do pr6prio titulo por que
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a servidso se constitui. Ora, assim posta, parece-nos
que nio pode deixar de ser resolvida negativamente a
quest50 se a prescri~iio6 meio legitimo de adquirir
as servidaes legais, que nio tenham OS requisites que
na lei se exigem para poderem ser adquiridas por bsse
meio. A disposiqio dos artigos 2272."-2273.", em
que nenhuma excepcso se faz a tal respeito, leva-nos
a esta conclus50, que B confirmada, ern relac30 a
servidao de passagem para predios encravados, pelo
artigo 2 3 12.", que expressamente manda aplicar OS
artigos citados como reguladores desta servidso.
%

5.O
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16. Como se determina ern principio o uso e modo
das seryid6es. Encargo perpbtuo estabelecido num
prhdio em proveito de outro predio, a servidio n5o
pode ficar dependente, quanto ao seu uso e modo de
ser, da vontade do proprietirio do predio dominante
ou da vontade do proprietirio do predio serviente.
0 principio que 'domina esta matbria i! o da subsistBncia do encarko tal como foi constituido on o da
fixidez da servidio, nio se admitindo modi6catpes
que niio resultem de titulo identico Bquele por que a
servidiio se pode constituir ou do exercicio de direibs
que, em casos nela previstos, a lei atrfbua ao proprietario do prkdio serviente ou ao proprietitrio do
predio dominante.
Esta doutrina que Coelho da Rocha j i liavia sintetizado nesta f6rmula: ((0s direitas e obriga~tiesresultantes da servidso devem ser reguladbs pelo titulo
constitutivo~)', foi incompletamente reproduzida no

' htittd@.s,
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c6digo civil, artigo %75.", em que se declara: As
semidties estabelecidas por contrato ou por tesrarneuto, seAo reguladas nos termos do respectivo
titulo.
Ha, e o m vimos, servidnes constituidas por prescri$20 e pool. deskinaqIo do pai de familias, e, em relacgo
a estas, do mesmo mod0 que nas constituidas par
contrato ou testamcnlo, tnmbkm se aplica o principio
de que serso reguladas nos temos c10 respectivo
titulo. E' assim que,'quanto i s servidbes constituidas por prescr~@o, se aplica o principjo tanturn
prcescripturra, quantum possessurn; quanto BE servidbes
constituidas por destinack do psi de familias, deve
ter-se em vista a situa@o de facto existente ao tempo
da separaq"a dos prhdios, e, se esta separaqao se der
em relagao a prhdios que hajam sido adquiridos corn
a servidfio j b constituida anteriormente B. separaciio
quanlo ao dominio, deverh atender-se ao titulo por
que essa servidao se constituiu, considerando-se 6sse
titulo como subsistente sempre que, desde a jungso
dos prkdios no mesmo proprietario, nlo se haja feito
qualquer modifica~iiona servidiio.
0 prineipic, de que, constituida urna servidso, sera
regulada nos t e r m s do respectivo titulo, niio se considerou suficjente para resolver, por urn lado, tndas
as questaes que, quanlo ao exercicio da servidZio, se
podem suscitar, e, por outro lado, casos h i em que a
lei deve admitir, designadamente em proveito do dono
do prhdio serviente, que, n%ohavendw prejuizo sensivel do proprietario do pddio dominante, se f a ~ a m
determinadas alterag6~s na servidso. E' por 6ste
motivo que em todas as legislag6es se estabelecem
normas, ja de caracter supletivo, j i de caricter imperativo, relativas ao exercicio das servidaes, determinando-se pelas primeiras quais s%o OS direit~sdo
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proprietario do pr6dio serviente ou do proprietario
do prhdio dominante, na falta de declara~sodo titulo
constitutivo da servidu, quanto ao mod0 por.qne esta
deve ser regulada, e pelas segundas as mollili~;apijes
que na servidiio constituida podem ser feitas.
H i a b t e respeito normas gerais e normas especiais para determinadas categorias de servidaes,
designadamente para a de aqueduto. Neste lugar
trataremos das normas que regulam de urn mod0
geral o exercicio das servid~es,notando que estas
normas se aplicam tambbm i s servidloes legais, qualquer que seja o titulo por que estas se constituam,
sempre que na lei n2o se f a ~ aa Bste respeito excepg30,

17. Direa'tos e obragacaes do proprietcira'o do pridio
dominante e do predio serviente. OS direitos do titular
da servidso ou proprietario do prbdio dominante podem exprimir-se pela fbrmula de que essa servidso
lbe faculta a pratica de todos OS actos que sejam
necesshrios para o uso da servidgo em relacgo ao
fim para que esta foi constituida. Esta f6rmula n30
h mais do que a aplica~soi s servidaes do principio
relativo ao exercicio de direitos consignado no artigo
12.O do C6digo civil: Toda a lei que reconhece urn
direito legitima OS rneios indispensaveis para o seu
exercicio, e esta sancionada no artigo 2276.", assim
redigido: 0 dono do pr6dio dominante tern o direilo de fazer no prBdio serviente todas as obras
necessarias para o uso e conserr;a@io da servidso,
mas de mod0 que a nIo altere ou torne mais onerosa.
No titulo constitutivo da servidao podem indicar-se
as ohras que se jnleuem necessirias para o uso e
conserva~"a da serv~diio,e, em tal caso, e ao titulo
que deve atender-se ,pars ver quais as obras que o
VOL.

n
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titular da servidao pode realizar. At6 neste caso,
porbm, tera de recorrer-se ao artigo 2276."sempre
que as obras indicadas no titulo constitutivo da servidao sejam insuficientes para o seu exercicio, devendo em tal caso, com o limite estabelecido no
artigo - nlao se alkrar ou tornar mais onerosa a
servidiio, considerar-se o titular da servidao corn o
direito de, alkm das obras indicadas no titulo, realizar as que priticamente se reconhecam necessarias
para o uso da servidiio.
Variam estas obras conforme a natureza da servidao e a situagso dos lugares, e, no caso de n3o
haver a Bsse respeito acbrdo entre o proprietario do
pr6dio dominante e o do pr6dio serviente, compete
ao juiz, tendo em vista especialmente o parecer dos
tbcnicos, determinar quais as obras necesshrias para
o uso ou conservaqao da servidso.
0 proprietario do pr6dio dominante tem o direito
de fazer as obras, mas nso pode ser compelido a realiza-las, excepto se a isso se itver obrigado no titulo
constitutivo da servidao pelo interesse que o proprietario do redio serviente pode ter nessas obras, on
se, por fa ta das obras, o proprietario do predio serviente sofrer urn dano que deva considerar-se injusto,
isto 6, que o titular da servidao deva evitar, conservando a servidso em born estado. E' assim que,
havendo urn aqueduto para a conduqao das aguas,
estando bsse aqueduto obstruido, resultando dessa
obstruq~oa infiltraqao das aguas no prhdio serviente
e sendo essa infiltraqao prejudicial, o dono do pr6dio
dominante devera remover o obstaculo ao escoamento das iguas.
Nlo determina o nosso C6digo o tempo e mod0
POP que devem realizar-se as obras. 0 principio que
a este respeito se deve ter sempre em vista 6 o de

!
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que o proprietario do pr6dio serviente s6 deve sofrer
OS prejuizos que sejam necesskia conseqhencia da
servidgo e o de que, em relaqso a 6sses prejuizos,
n80 tern direito a indemniza@o alguma. Sendo assim,
o tempo em que devem realizar-se as ohras B aquele
em que, tendo em aten~soo estado do pr6dio serviente e natureza delas, estas causem menor prejuizo, e, quando dessas obras resulte qualquer alter a ~ %no prCdio serviente, devera ser restabelecido o
primitivo estado at6 onde Bsse restabelecimento seja
possivel. A doutrina exposta pode considerar-se uma
aplica~aodo principio sancionado no artigo 14.'

E' o dono do pr6dio dominante quem tern de realizar
as obras necessarias para o uso e conservac;& da servidso, correndo por sua conta as respectivas\despesas,
salvo o caso de serem v6rios OS pr6dios dominantes ou
de o dono do prkdio serviente tambbm se utilizar da
servidso. Relativamente ao caso em que haja varios
prkdios dominantes, preceitua-se no 5 i."do artigo
2276." que todos OS donos deles sera0 obrigados a
contribuir, na proporgso da parte que tiverem nas vantagens da servidao, para as despesas, do que s6 poderao
eximir-se desistindo daservidgo emprovei to dosoutros.
A esta mesma obrigac3.0 fica adstrito o dono do pr6dio
serviente quando tambBm se utilize da servidao, em
virtude do que se preceitua no 2."do mesmo artigo.
0 dono do prt5dio serviente pode obrigar-se a custear as obras necesshrias para o uso e conservaqao
da servidao no seu titulo constitutivo. Prevk esta
clausula o artigo 2277.; em que se declara que, se
o dano do pr6dio serviente se houver obrigado no
respective titulo a custear as obras necesskias, podera eximir-se dB8te encargo, abandonando o seu
prkdio ao dono do predio dominante.

Trata-se de uma obrigap50 condicionada por um
direi to real - o d a propriedade do predio, obrigaqso
que acompanha sempre o predio e que, em harmonia
corn o principio de que e permitida a renuncia a
qualquer direito subjectivo, sempre que a lei a n30
proiba, deixara de existir no caso de abandon0 do
predio. Nem sequer B facultada ao dono do pr6dio
serviente a ren6ncia ao direito de abandon0 do predio para se eximir por Bsse meio do encargo de custear as obras necessirias para o uso ou conservapao
da servid3o. Essa renlincia n8o o prejudicaria sd a
6le mas a todas as pessoas para quem o prBdio serviente f6sse transmitido, vendo-se assim que tal renuncia n2o significaria a perda de um direito sobjeetivo rnas a de um poder objectivo inerente ao direito
de propriedade.
Consideramos inaceitavel a argumentaqao de Baudry-Lacantinerie e M. Chauveau contra a doutrina
exposta, que e a seguida geralmente na jurisprudkncia francesa.
Dizem estes jurisconsultos que nada impede que
B obrigap~ose- dB um caracter meramente pessoal
para o promitente; que, embora assim nzo fosse, a
supress"a pura e simples do direito de abandon0 8
compativel com o caracter da realidade da obriga~ao,
no sentido de que esta se impae a quaisquer possuidores do pr6di0, que apenas nso podem, dada essa
renuncia, subtrair-se ao encargo, e que a servid30
n8o representa por Bsse facto um encargo impost0
ao dono do prbdio serviente, pois que as pessoas
que sucedam no prbdio n50 ficam adstritas B servidao, mas apenas a custearem as despesas necessarias
para o seu exercicio '.

Posta nos seus termos mais simples, a quest30
limita-se a verifiear-se, dada uma determinada organizapiio da propriedade e, em harmonia corn ela, a
existbncia de obrigapaes que por tal organiza~00sejam condicionadas, estas obriga~aes podem revestir
urn caracter pessoal de mod0 que se possam efectivar
em qualquer tempo e integralmente no patrim6nio de
quem venha a suceder no direito de propriedade.
E basta enunciar assim a questso, para se ver que
nao B de mod0 algum defensavel a doutrina de Baudry-Lacantinerie e M. Chauveau.
N"a hh6 d6vida de que o proprietario que estabelece
no seu predio a se~vidaopode assumir a obrigapao
pessoal de efeituar as obras necessarias para a sua
copstituieao e c o n s e r v a ~ ~durante
o
a sua v i b . Neste
caso, niio sera aplicavel o disposko no artigo 2277.",
pois que l~averauma obriga~aopessoal. A hip6lese
que neste artigo se prev6, cornpletamente idintica B
do artigo 699.O do Codigo civil franc&, e a de o
proprietario haver assum~do,como tal e n8o pessoalmente, o encargo de custear as obras. E' neste caso
que tal obrigapso acompanha o predio e B neste caso
que a lei admite que o proprietario se exonere da
obrigagao abandonando o predio.
E notarernos de passagem que o artigo 2277." do
aosso 66digo n2o suscita as drividas que na jurispru&ncia francesa e italiana se levantaram sbbre se s6
B permitido o abanddno de todo o pr6dio onerado
pela servid~o,ou se e admitido o abandcino da parte
do predio sabre que esta constituida a servidso. No
(itado artigo do C6digo civil franc& diz-se : il peut
.hliujours s'affranchir de la charge en abandonnant le
{*ds nssujetti au proprietaire du fonds au quel la
.sf!rvitude est due. No nosso C6digo as palavras grilidas foram substituidas por o sm prkdi~,tornando-se

assim 6bvio que o abandbno s6 liberta o propriethrio
do predio serviente da obrigacao de custear as obras
quando esse abanddno tenha por object0 todo o
predio.
Parece que o autor do Projecto do cddigo civil
teve em vista o artigo 5 4 3 . q o Projecto do cbdigo
espanhol de 1856 acBrca do qual diz Goyena: nEste
ponto, questionavel em direito francBs, deve deixar
de o ser segundo o espirito e latitude que a comissSo
deu ao artigo pois que, tendo-se agitado a mesma
quest20, por bsse motivo se escret7eu o seu prddio.
A servidgo pesa habiiualmente sbbre todo o prbdio,
embora o sen uso ou exercicio aciual se concreiize
em lugar determinado para ser menos gravosa. Se
assim nZo fosse, poderia muitas vezes tornar-se ilusbrja a obrjgagaos.
E esta a doutrina que, admitida a obrigac~ocomo
inerente ao predio, julgamos m-s harmdnica com OS
principios. Do mesmo mod0 que a obriga~sorecai
sbbre todo o predio, limitando o seu direito de 9620,
tambkm o encargo de custeal. as obras necessbrias
para a servidgo, que representa urn acess6rio da servidlao e que onera do mesmo mod0 que esta o predio, deve recair sbbre todo Ble.

Em relagHo, porbm, a bens imbveis, a ocupat$io s6
pode dar-se nos termos em que a lei a adm~te.visto
que a adquisic50 e transmissao dksses hens esk5 su:
jeita a formaliriades especiais. NIO pode, pois, qualquer pessoa, s6 pelo Facto de o proprietario de urn
pr6dio declarar que o abandona, apropriar-se dBsse
prkdio pela ocupaciio. 0 que pode e adquiri-10 pela
prescri@o, possuindo-o durante o tempo que a lei
exige para esse efeito.
Juigarnos, por6m, que nem a posse do prbdio aban' donado b garantida a quem n80 seja proprietario do
prkdio dominante. Nos termos do artigo 2277." o
ahanddno do prhdio considera-se feito, em virtude do
encargo que sbbre Ble pesa e que determina o aband8n0, em proveito do proprietirio do prbdio dominante, s6 6le podendo invocar 6 s 3 abanddno. Para
kste, o abandbno representa, pois, desde que entre
na posse do predio, um titulo que ble pode invocar
ate eontra o antigo proprietario do prbdio.
Para Bste, o abandbno significa a perda definitiva
do direito ao prkdio desde que, entrando na posse
dele o proprietario do prkdio serviente em favor de
quem o abanddno se entende feito, se torne irretrativel a vontade que pelo abandbno se manifestou.

Diz o arligo 2277." abandonando o seu prbdio ao
dono do predio dominante. 0 aband6no 6 a perda
voluntiria do direito de ljropriedade sbbre o prkdio.
Esla perda n8o representa, de per si, um titulo que
possa ser invocado por qualquer pessoa, quere dizer,
pelo abandbno nso se transfere a propriedade do
prbdio, nem pode transferir-se, visto que B um n e g b
cio juridic0 unilateral. Pelo abandbno, o prbdio deveria ficar sendo uma coisa nullius e portanto apropriivel pela ocupagiio.

Atribuindo ao proprietirio do prbdio dominante o
direito de fazer no prhdio serviente as obras necesszirias para o uso e conserva~soda servidso, o artigo
2276." pae como limite a Bsse direito niio se alterar
ou tornar mais onerosa a servidgo.
Pelos termos em que kste artigo esti formulado,
parece que e proibida qualquer alterag2o na servidiio, haja ou nso prejuizo para o propriethrio do
prbdio servienbe. E' assim que nesse artigo se diz
de mod0 que a niio altere ou torne mais onerosa.

L36

Capitulo I

- No@es gerais

~0 que devera entender-se por aEtera~iSoda servidao 7 Deveri assim ser considerada qualquer inovaCao que na servidao se d e ?
' A nosso ver, a altera@o a que o artigo 2276."se
refere k a que respeita ao conteudo da servidso, pretendendo-se por ela ampliar abusivamente bsse conteudo.
E' Bbvio que, determinado no titulo constitutivo
da servidso o direito que por ela pode exercer-se,
qualquer quest20 que se levante quanto B extensgo
desse direito tera de ser resolvida por esse titulo,
independentemente do prejuizo que no prbdio serviente possa causar a extensso. Desde que o titular
d a servidao pretenda auferir por ela utilidades a que
pelo seu titulo constitutivo, ou por qualquer modifica@o que nesse titulo se haja dado, niio tenha direito,
o proprietirio do prBdio serviente podera opor-se a
essa al teracao.
E' assim que, tendo sido a servidao constituida
para um determinado uso do predio serviente, n2o
podera aproveitar-se essa servidao para outro uso.
Se, tendo sido concedida servid%ode passagem para
nm prkdio urbano, se limitar no seu litulo constitutivo
essa passagem para OS usos dornest~cosdo mesmo
prhdio, nao poderh tal servidao ser aproveitada para
quaisquer outros fins a que o prbdio venha a ser destinado. Se a servidao de passagern tiver sido, porbm,
constituida de urn mod0 geral, isto B, se nTo se limitar essa servidao a um determinado uso especificado
no seu titulo, devera em principio interpretar-se bste
tifulu, quanto ao contddo da servidgo, como conlpreensivo, em relac80 ao predio dominante, de quaisquer utilidades de que esse predio seja susceptivel.
E' sssim qoe essa servidao podera ser aproveitada
tanto para as necessidades de cultura do prkdio corno
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para fins domhslicos, quando nesse prbdio venha a
construir-se qualquer casa.
Constituida uma servidgo, esta n l o se torna mais
onerosa pelo facto de ser mais frequente, e, por
outro lado, desde que no titulo constitutivo n%o se
limitou o uso da servid50, deve eritender-se que,
sendo ela constituida em proveito do predio dominante, pode ser utilizada para quaisquer necessidarlcc
deste prhdio em harmonra corn as modifica~6esque
nele venham a produzir-se '.
Es~abelecida,porbm, uma servidgo em proveito de
urn predio, nao poderii ser ut~lizadapara outros prBdios que veoham a pertencer ao proprietar~qdoprbdio dominante e que nele at6 se encorporem, embora
nao se agrave a servidao. Tal servidao tern como
limite o provello do*predio dominante. N%o pode,
pois, pelo seu proprio tilulo eonstilulivo, ser aproveitada para outros predios ?.
E' ne1;essario todavia ter em coosidera~goa Bste
respeita que s6 liavera altera~aoproibida na servidao
quando esta seja aproveitada drrectamente por um
prbdio que a ela niio tentla direito, nao podeudo o
proprietar~o do prkdio serviente opor-se a que a servidao seja aproveitada indirectamente para outros
prbdios. Assim, l~avendouma servidgo de aqueduto
para um prkdio, o proprietario do predio serviente
niio podera e m b a r a ~ a ro uso dessa servidao pelo f a c ~ o
de o proprietario do pred~odominante ceder as aguas
a um vizioho.
Esta cessiio e posberior ao exercicio d a servid"a,
dando-se &s6e exercicio em proveito do prBdio domiVeja-se a Rm4sla de Legtlaptm e de. Jurisprud&eia, volume 48.',
n.' 2007, pitgina 299 e o aobniio da RelqLo do P8rto de 7 de agosto de
1886, na Revhta dos tribumis, volume 15.",p & g p85.
Veja-se a Rev&ta citada volume 39; L"1692, ~Pgina372.
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nante. 0 direito de disposi@o das agubs pertence
ao proprietirio dBste predia, nao se alterando a servidso s6 pelo exercicio dBsse direito.
Limitada a servidso 5s utilidades para que se
constitui, podem nessa servidgo fazer-se quaisquer
modi6cag6es desde que por elas se ngo torne mais
nnerosa. NHOse altera neste caso a servidio, sendo
o mesmo o seu contelido ou extensso. Assim, constituida uma servidao de aqueduto para um prbdio
por um cano de pedra e pretendendo o proprielirio
do predio dominante substituir bsse cano por um de
ferro, o proprietirio do priidio semiente n8o poderi
opor-se a essa substituipHo.
0 propr~etirio do prkdio dominante pode fazer as
obras necesdrias para o uso e conservapao da servidgo. Em relapso a uma servidso de aqueduto,
entram sern a minima d6vida nesse direito todos OS
trabalhos que se tornem necessaries para a conveniente condu@o da igua, e, para bste efeito, n i o
poder$ deixar de se considerar como facultada a
substituigio de um can0 ck! pedra por um tubo de
ferro, desde que pela colocapHo d6ste tub0 n%o se
agrava, como B 6bvi0, a servidso. A servidao fica
sendo a mesma, havendo a p n a s uma mo~liIil:a~Ho
no
mod0 por que B conduzida a igua l.
NHOse altera tambbm nem se agrava a servidgo
de aqueduto pelo facto de For Bste serem conduzidas
mais Qguas do que aquela; a que o proprietirio do
predio dominante tinha direito ao tempo em que se
constituiu a servidiio. ConsCtuida a servidgo de aqueduto e de modo permanente, deve entender-se, sempre
que no titulo constitutive dessa servidao n8o haja
Vejase a h k t a oitada, volum 41.", n." 1972,
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qualquer lirnita~fip, que o proprietirio do prbdio
dominante se pode aproveitar dela em beneficio d b t e
prbdio para a condu~iiode quaisquer iguas a que
tinha direito ao tempo em que a servidgo se constituiu
ou a que venha a adquirir direito. Trata-se sempre
de uma servidtio de aqueduto em proveito de um
predio e n5o 6 portanto alterado o conteudo dessa
servidso; por outro lado, desde que a servidso e permanente, n%o se agrava pelo .fact0 de se tornar mais
freqhente, visto que dBsse facto nHo deriva prejuizo
algum para o proprietirio do prkdio serviente l.
TambBm niio agrava a servidao de esgdto o proprielirio do prkdio dominante que no seu predio
modifica ou altera a pia ou o cano destinado a receber ou a conduzir as hguas, desde que o conteudo
da servrdao fique sendo o mesmo.
Nesta matBria, o que deve ter-se sempre em vista
6 o principio de que, podendo n propriet.irio do
prkdio serviente fazer as obras que se tornam necessirias para o uso da serridao, pode nessas obras
fazer quaisquer inovaraes desde q i e o conte6do da
servidao fique sendo o mesmo e esta se ngo torne
mais onerosa, isto B, desde que por Bsse facto n8o
seja prejudicado o dono do predio serviente.

0 proprietirio do pr6dio serviente pode por seu
turno fazer no seu prkdio quaisquer modificap6es
desde que por elas ntio embarace o uso da servidiio
(artigo 2278."). 0 principio que domina esta malhria.
6 o de que o proprietirio do prkdio serviente pode
gozar e fruir o seu pri5dio auferindo dele todas as
utilidades que sejam compativeis com o exercicio do
direito de servidso.
1

Veja-se a Reoista oitada, volume 48.", n." 2018, pigina 469.
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E' assim que a servid20 de passagem constituida
num prbdio ngo obsta a que o seu proprietirio possa
vedar o seu prBdio pelo modo que julgar mais conveniente e colocar uma porta no ponto de passagem,
desde que entregue ao proprietario do predio dominante as chaves que a este sejam necessirias para
que possa utilizar-se da servidso quando Ihe convier.
Pnde at6 o proprietario do pr6dio serviente utilizar-se
d a servidiio, desde que Bsse uso seja compativel ccrm
o exercicio d a mesma servidiio pelo proprietario do
predio dominante. Neste caso ficara &le constituido
na obrigagao de contribuir para as despesas que se
tornem necessirias para o uso e conservapao da servidso.
0 proprielario de um predio onde haja uma servi-,
dso pode ale, quando o exercicio da servtdgo, com
delerminado modo, se torne para Ble mais onerosa,
do que se o for por outro modo que seja igualrnente
c6modo para o lproprietkio do predlo dominante,
pedir que a servidso seja modificada. No artigo 2278."
previoe-se a hipbtese de m u d a n ~ ada senidao, preceituando-se que, se a servidao, no sitio assinado
primitivamente para uso dela, se tornar prejudicial
ao dono do predio serviente, ou lhe obstar a fazer
reparos ou melboramentos importantes, podera ser
mudada por Ble, contanto que o dono do prbdio dominante n8o fique prejudicado.
A mudanpa da servidao podera tornar-se vantajosa
para o proprietirio do prhdio serviente, designadamente na servidso de passagem e na de aqueduto, e
n"a 6 ssuficiente, para que se considere procedente o
pedido de mudanga de servidgo, que o proprietario
do predio serviente alegue que nessa mudanga n3o
h i prejuizo para o proprietario do pred~odominante;
deve d e g a r e provar que a servidao, no lugar primi-
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tivarnente assinada para uso dela, se torna prejudicial
para o seu prhdio, ja danificanda-o ou diminuindo a s
suas utilidades, j i ohstando a que se fagam reparos
e melhoramentos que aumentern essas utilidades.
Sempre que cumulativamente se deem as condig6es
de ngo haver prejuizo para o predio dominante e de
ser vantajosa para o predio serviente, devera efeituar-se a mudanga d a servidao, seja qual for o titulo
por que ela se haja constituido e quer se trate de
uma s e n i d a legal quer de uma servidk volunt.iria.
E indiferente que o Iugar d a servidso tenha sido
designado no seu titulo constitutivo ou que a senidao
haja sido constituida no lngar em que B exercida pela
posse ou por deslina@o do pai de familia.
Para se verificar se a mudanga Q 6til ao proprietario do prkdio serviente e nso prejudica o prCdio
dominante, devera atender-se ao estado de qualquer
dos pr6dios ao tempo em que se requere a mudanga
d a servidgo, sendo por rneio de vistoria que se deve
verificar em que condig~es C admissive1 a'rnudanca
d a servidgo e a s obras que, para que a m u d a n ~ ase
dB sem prejuizo do proprieraria do predio serviente,
se devem realizar. Estas obras serzo feitas, visto
que revertern em seu proveito, a expensas do proprietario do prBdio dorninante, e s6 quando as obras
estejam concluidas B que produzira efeito a sentenca
que decretar a m u d a n ~ a ,devendo ser resolvidas pelo
juiz, mediante vistoria prBvia, as dlividas que se
levantarem sdbre estarem ou n20 concluidas a s obras
nos termos prescritos n a sentenga (c6digo de process0
eivil, artigos 5 5 2 . 9 554.").
0 direito atribuido pelo artigo 2278.' ao proprietario do predio serviente d e mudar a servidso e urn
poder objectivo ou legal, n8o tendo eficicia juridica
qualquer clausula do titulo constitutivo da servidiio

pela qual se renuncie a bsse poder. Esta doutrina
deriva n l o tanto, como notam Baudry-Lacantinerie e
M. Chauveau, de que !c por motivo de interesse geral
d a propriedade que a lei facu1ta.a m u d a n ~ ade servidso, como do facto de,que, n^ao sofrendo o proprietario do prBdio dominante prejuizo algum com a
m u d a n ~ a ni%o
, pode considerar-se legitima a sua oposicso, a qual seria determinada 6nicamente pelo
espirito de emula@o, que a lei nao deve reconhecer '.

18. Ac~6es por que se efectivarn as servi&es.

0 exercicio do direito de servida, quando seja
a m e a ~ a d oou cootestado, torna-se efectivo pelos mesmos meios que o exercicio de qualquer outro direito
real. Quando o titular do direito de servid2o tenha
de recorrer a juizo para que Ihe seja recorlhecido Bsse
direito, h5 de propor o que, desde OS jurisconsaltos
romanos, se chama uma ac@o cmfessdria. 0 proprietario do prbdio s6bre que abuslvamente se pretenda estabelecer uma servidao, t e r i de propor uma
acC3o negatoria. Tendo denomina~ijes especiais, a
estas acCCies aplicam-se OS mesmos principios que Bs
acCCies de reivindica@o, sendo, corno estas, de proeesso nrdinario. A rinica especialidade que nestas ha
B relativa B prova.
Sendo a servidao um encargo constituido num
prddio pelo qual se limita o direito de gdzo do proprietario do mesmo predio e presumindo-se, uma vez
provado o direito de propriedade, que Bste B absoluto
e que abrange OS direitos especificados no artigo
2169." n l o tendo outros limites senao OS que Ihe
forem assinados pela natureza das coisas, por vontade

do proprieta~ioou por disposi~5oda lei, segue-se que,
quem pretenda exercer um direito sbbre coisa alheia,
deve provar esse direito, tendo o proprietario em seu
favor a presun~2olegal de que o seu direito 6 n l o s6
absoluto mas perfeito (artigos 21 70.' e 2172.')).
E' assim que a lei determina, em. r e l a ~ g oAs servidaes, os rnodos por que estas se podem consrituir,
sendo necesshrio alegar e provar Qses modos ou
titulos constitutivos, quer se trate de uma a c ~ l oque
seja proposta por quem pretende exercer a servidso,
quer se trate de uma a c ~ a oproposta pelo propriethrio. 0 que Bste tern de alegar e provar 15 o direito
de propriedade.
Nao 6 . s6 no juizo petitdrio que pode tornar-se
efectivo o exercicio do direito de servidiio, podendo
recorrer-se tamb&m para Bste fim 8s ac@ies possess6rias.
Relativamente a estas acgCies h i , por6rn. a limita@o
estatuida no artigo 490.' do Cddigo civil, em que se
declara que as a c ~ a e smencionadas nos artigos antecedentes, que sao as que teem por fim a manuten~so
ou reslituiglo da posse, nso s8o apliciveis i s servidoes continuas n?io aparentes, nem as descontinuas,
salvo fundando-se a posse em titulo provindo do proprietirio do prbdio serviente ou daqueles de quem
Bste o houve.
A disposi~20consignada nesie artigo 6 urn consectirio do principio formulado no artigo 2273.' Desde
que a s servidaes a que se refere o artigo 490.' niio
podem constituir-se pela prescri~so,sendo considerados os actos por que se pretenda demonstrar o exercicio da servidao corn0 send0 actos facultativos ou de
mera tolerincia e nao se aplicando a estes actos o
conceit0 de posse, B 16gica 3 conseqhkncia de que

esta niio pode ser invocada, e, ngo o podendo ser,
n l o tern cabimento a aceso possessdria. Desde que
o direito se n2o pode fundar na posse, ngo pode o
seu exercicio legitimar-se por ela, pela presun@o de
que tal exercicio corresponde ao direito.
Para &ste efejto e necessario, como no artigo 490."
se declara, um titufo provindo do proprietArio do
prbdio serviente ou daqueies de quem Bste o houve.
Por bste titulo, o caracter de equivocidade que ha na
posse deixa de existir, sendo essa posse o exercicio
do direito a que o titulo se refere. 0 titulo do
artigo 490." pode, em nos30 parecer: ser um neg6cio
juridico, pode ser uma sentenGa judicial e pode ser a
destinaeso do pai de familia, quanto i s serridaes que
por Bste meio se podem constituir '. Nunca pode,
porBm, ser a prescripao, visto que esta nlo representa
um meio de adquisi~80derivada mas um meio de
a d q u i s i ~ koriginiria. As palavras provindo do proprietdrio do prbdzo signi6cam qoe o titular da servidao
a exerce como representante de urn direito que pertencia ao proprietario do predio serviente ou B pessoa
de quem o mesmo proprietario houve o prkdio.
0 principio de que niio pode invocar-se a posse
para o exercicio das servidaes descontinuas e continuas n8o aparentes tanto se deve aplicar no caso em
que o titular da servidao pretenda efectivar por Bsse
meio o seu direito propondo em juizo a competenle
a g s o , como naquele em que por Bsse meio se pretenda defender contra qualquer ac$io possessdria
I 0 conselheiro Dias Ferreira diz que a palavra titdo designa evidentemente s6 o doozcmmto escrito, visto que h&de pmvlv do p o p > tCio do p S i o serviente on daquele de quem gste o honvesse. Veja-se
o GWigo cioil amtado, tomo l.",2.' edipb; pkina 348. Na servidao
qne se constitui por destinqio o titulo e esta destinrv2io e provdm do
antigo pmpriehkio, nHc sendo tftulo escrito.

que contra 6le intente o proprietario do predio serviente.
Em ac6rd8o do Supremo Tribunal de J u s t i ~ ade i i
de junho de 1942 julgou-se que o disposto no
artigo 490.' do cddigo civil n80 impede que o individuo que est6 de posse de uma servidao descontinua,
ou continua ngo aparente, alegue a sua posse como
matbria de defesa em ac@o possess6ria contra ele
in tentada '. Diz-se nesse ac6rd'io : U Considerando
ccque, como se depreende do confront0 do artigo 490.'
ado c6digo civil, com o artigo 2 2 7 3 . q o m e m o
acddigo, aquele artigo s6 proibe que se intentem
ccac~8espossess6rias que tenham por fim conservar
uas servidaes a que alude e n8o h'essa a hip6tese
cc dos autos, a1Bm de que seria absurd0 o admitir que,
ccpodendo os autores demonstrar na presente a c ~ 3 o
aque o rbu n l o tinha direito a passar para as suas
ccpropriedades pelo caminho em questgo, Bste niio
apudesse defender-se demonstrando que tinha tal
adireitou.
Afigura-se nos que nIo B verdadeira .esta doutrina.
Desde que a posse'ngo pode ser, nas servidaes descontinuas e nas continuas nIo aparentes, fundamento
da a c ~ a o ,tambbm o n8o pode ser da defesa, pela
razIo de que se considera que em tal caso n8o existe
a posse. 0 s actos que podem alegar-se em defesa
e que consti tuiriam posse serZo considerados n8o
como actos de posse mas como actos facultativos ou
de mera tolerancia. Esta jurisprud6ncia, que nIo
consideramos harmdnica com OS principios sancionados no c6digo civil, tern todavia uma certa justifica~80
perante as necessidades da pratica.

l
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de Lisboa, volume 26.", pigina 215.

Coma j i notirnos, a disposi9Bo consignada no
artigo 2273." nso B aceitivel nos termos em que
esth formulada, pois casos h i em que de nenhum
mod0 podem considerar-se como sendo de mera tolerbncia OS actos praticados pelo titular da servidao.
Representari, pois, uma revot tante injusti~aque da
servidBo seja privado, pelo menos temporiiriamente
at6 que a questso se decida no juizo petitbrio, quem
legitirnarnente a tenha adquirido, s6 pelo facto de
niio oder apresentar ou alegar o titulo por que a
serviiso se constit,uiu.
Daqui o haver-se ja adoptado entre n6s o mesmo
expediente que na jurisprudencia francesa : alegar-se
a posse do terreno sdbre que a servidao est6 constituida, em vez de se alegar a posse da servidao.
E' assim que, tendo-se alegado a posse p~iblica,continua e pacitica de uma serventia de p6 e carro e
pedido a manuten@o nessa posse, o Supremo Tribunal
de Justi~ajulgou a ac~iiopmcedente: (*Considerando
aque, nBo se tratando neste processo de uma servidso
adescontinus, mas sim da turba~aoda posse do terareno corn serventia de pe e carro, de que o A. esth
ade posse pliblica, continua e pacifica h.6 rnuitos anos,
ae de colher o que se cria na mota e cbmoro. . .n '.
Em nota a Bsre acdrdii.0, diz a Gazeta da Relafizio de
Lisboa que Ble merece o reparo ((de ter sancionado
uo expediente usado de evitar a quest20 de poder ou
an80 empregar-se o processo especial do artigo 493.'
ado c6digo de rocesso civil para manter a posse de
uuma servidiio escontinua. 0 autor, segundo parece,
ualegou, n8o que tivesse a posse dessa servidlo, mas
ado terreno em que ela esta constituida. A ser assim,
apor6m, n%oh6 servenlia algumaa.
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Anteriormente a publica~?io do c6digo civil podiam
adquirir-se, como j i virnos, as servidaes descontinuas
e as coniinuas nIo aparentes por meio da prescri~"a.
Daqui a d6vida se a essas servid'oes se aplica ou n8o
a disposipiio consignada no artigo 490.", isto 6, se
tais servidaes podem ou n8o defender-se pela posse.
A &uista de leg. e de jurisp. opinou pela afirrnativa '.
Pronunciou-se em sentido contrario o conselheiro Dias
Ferreira, que deu largo desenvolvimento a esta mat&
ria, sem d6vida por causa das divergencias que se
estavam manifestando na nossa jurisprudBncia 2.
Nota ble que o c6digo respeitou OS direito<.adquiridos, mas n2o OS meios de fazer valer hsses direitos,
tendo assim OS titulares das servidties adquiridas por
prescri~30anteriormente ao c6digo civil e que agora
nlo podem ser adquiridas por bsse meio de recorrer
B ac@o de processo ordinirio. Entre o tinico do
artigo 2273." e o artigo 490.' nnio existe incompatibilidade alguma, pois que aquele respeita ao direiio
e 6ste respeita ao processo, nZo se confundindo urn
corn o outro.'
NBo nos parece procedenle esta argumenta~iio.
0 principio a que deve atender-se 6 o de que,
sempre que urn direito pcde ser adquirido pela .posse,
esta pode ser a manifestagBo desse direito, devendo
conseqaenternente admitir-se a acp"a possess6ria.
O'artigo 490." n%o admite a posse para defesa
das servidaes que n5o podem por ela adquirir-se.
E' Ibgico.
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1 Veja-se o volume 32, n.' 117, pigina 204, 6P, n." 286, pigha 404
e IS.",n: 890, pigina 87.
2 Veja-se a obra a vokme cilados, pSIginas 346 e 347. Se em a
mestna doutrina o dr. Dias da Siiva, B m s o s c&& eqemhis,
edi@J,pigina 470 e o dr. Ribeiro de Magalhls, Manual das a
w
e
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possessoriaa, 2.' edi950, pigina 58.

Mas esta Mgica niio existe quando as servid~esse
hajam adquirido por 6sse meio. E assim corno, no
caso de posse titulada, se admite o titulo para mostrar
que a posse pode ser a manifesta~Iode um direito
legitimamente adquirido, tambBm no caso do arkigo
2 2 7 3 . 9 linico parece que deve admitir-se, sempre
que se alegue que a servidso j i existia anteriormente
ao c6digo civil, a irova dessa posse e nas condiehes
alegadas.
0 que a nosso ver ngo pode nem deve admitir-se
Q que seja, sern que se possa defender, privado da
posse, quem tenha o direito correspondente a essa
situaqso de facto.
E' esta a doutrina que se nos afigura mais racional
e a que, cornbinando o artigo 490.' com o 2273.' e
rendo sempre em vista a teoria da posse, nos parece
que esth sancionada no nosso direito.

l@.Exlingdo das smulo'es pela confusiio. No
,ariigo 2279." enumeram-st! OS casos em ilue acabam
as servidaes, especificando-se em primeiro lugar a
rein60 dos dois prbdios, dominante e serviente, no
dominio da mesma pessoa. A rehnik dos dois pr8dios na rnesrna pessoa tanto se pode dar send0
adquirido o prCdio dominante pelo proprietirio do
predio serviente, ou vice-versa; como sendo adquiridos OS dois prbdios, por terceiro. Em qualquer dkstes
casos deixa de existir, pela confus80, um dos requisites fundamentais da servid50. o encargo imposto
num predio em proveito de outro predio pertencente
a dono diferente, requisite que deriva de nBo se
poder adrnitir no gdzo do direito de propriedade a

limitapao que pela servidso se constitui desde que ao
propriethrio do prhdio pertenca o direilo de servidzo.
E' obvio que o proprietkio do pr6dio n8o podera
efectivar contra Ale pr6prio o direit.0 de servidzo,
pois pode dispor livremente tanto dBste corno do
direito de propriedade.
Pode dizer-se que a eonfusao produz, em relac80
&S servid~es,o mesmo efeito que em relaeiio sos
crbditos: paraliza o exercicio do direito de semidgo.
E assim se explica que, nos casos em que se anule
ou seja rescindido o acto pelo quai se operou a
rehniao na mesma pessoa da propriedade dos predios
dominante e serviente, a sewidso revived, como
reviveri tambbm no caso de evicpso. Em qualquer
destes casos, cessa a confuszo com efeito retroactive,
considerando-se a servidso como subsistente durante
o tempo em que existiu a confusso, como se esta se
niio houvesse dado.
A servidiio pode reviver tambbm quando se transmita o prkdio dominante ou o predio serviente para
um terceiro. Neste easo, porbm, o renascimento da
servidiio nIo e uma conseqhhcia do prbprio act0 da
transmissZo, tornando-se necessirio que esta se verifique em determinadas condi@es para que se produza
tal efeito. E' assim que, sempre que no titulo de
transmiss"a se niio f a ~ areferincia 8, servid"a, j i pela
determina~30do seu contelido, jh pela altis3o ao
titulo por2que primitivamente se haja constituido, a
servidlao s6 revivera se for aparente e tiver subsistido
nos termos da artigo 2274.'. NBste caso, a servidb
revive por destinag5o do pai de familias e o atlllo por
que ela se haja constituido reviveri tambhm, determinando-se por kle o conteitdo e rnodo da se~vidso,
sempre que durante a confusiio ngo se tenham dad0
alteragbes que devam considerar-se subsistentes por

representarem a situag80 de facto que, existindo ao
tempo em que cessou a confus'io, as partes tiveram
em vista.
No n.O i.' do artigo 2279.' regula-se o caso da
rehni"a dos dois predios, dominante e serviente,
no dominio da mesma pessoa. Quando n5o haja a
reuniao dos dois predios mas s6 de uma parle
determinada deles ou de uma quota parte pela constitui@o da compropriedade, no primeiro caso a servidiio subsistira ou extinguir-se hS nos mesmos casos
em que subsistira ou se extinguira pela divisiio do
predio dominante ou do predio serviente, devendo
aplicar-se a disposigao consignada no artigo 2279,",
e, no segundo, a servidk subsistirh em proveito dos
comproprietarios do predio dominante que n"a se~am
proprietaries do prBdio serviente, ou linlitar-se ha por
ela o direito dbsses comproprietarios se o forem do
predio serviente.

'

20. Extiqiro das servidaes pela prescrifiilo. No
n.' 29."do artigo 2279.O preeeitua-se que as servidbes
acabam pelo nao uso durante o tempo necessario para
haver prescrigio.
Extinguindo-se a servidiio pelo n50 uso, deixa
de existir a limitagb ao direito de propriedade que
por essa servidiio se estabeleceu. Ilir~ose pode dizer
rigorosarnente que ha~a,neste caso, a adquisigIo de
um direito pela prescri@o positiva, visto que o pr6prio direito da servidiio deixa de existir pelo restabelecimento do direito de propriedade normal. E tanto
assim B, que nHo se torna necessaria a posse
pelo proprietario do prhdio domimante. 0 niio uso
do direito de servidlao representa prdpriamente urn
dos factos par que o titular dbsse direito pode

renunciar a kle, renrincia que se torna definitiva
desde que decorra o tempo necessirio para a prescric80.
Ao contdrio do que se da corn as servidloes, a
perda do direito de propriedade n5o pode resultar
apenas do seu n8o exercicio. Tal perda n8o B a
conseqhkncia de uma prescrigso meramente extintiva ;
B a conseqhkncia da prescri~Hopositiva que se da em
proveito de terceiro que possui a cousa durante o tempo
e nas condigoes necessirias para essa prescrip50.
Sob este ponlo de vista, e portanto fundarnental
verificar se se trata de uma servid80, se deum direito
de propriedade. Na lei nHo se estabeleee, porkm, o
tempo durante o qual deve perdurar o n8o uso da
servidao para que se di! a prescri~io,ao contrhrio
do que sucede no c6digo civil franc&, artigo 706.",
em que se declara 'que as servidbes se extinguem
pelo seu nlao uso durante trinta anos.
A quest50 que se debate na jurisprudbncia francesa -se as servidaes podem extinguir-se pela prescrigao de dez ou de vinte anos quando o predio
serviente seja possuido como livre da servidgo por
terceiro de b6a f6 e com justo titulo, n b pode, a nosso
ver, ser posta entre n6s nos mesmos termos em que
o tern sido pela doutrina e pela jurisprudbncia francesa. E' assirn que a opiniiio dominante e a de que,
estando formu,lado o artigo 706." de urn rnodo absolute, declarando-se nele que a servidso se extingue
pelo seu niio us0 durante trinla anos, esta disposigao
exclui a prescri~bde dez ou de vinte anos '.
N"a se determinando no artigo 2279.' o tempo
durante o qual se deve dar o n5o uso da servidiio
para que esta se considere extinta pela prescrigso,
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e declarando-se no artigo 5 3 0 . y u e as disposig~es
relativas B prescri~aodos direitos imobiliirios s6 podem
ter exeepgiio nos casos em que a lei expressamente o
declarar, a doutrina que se nos afigura mais conforme
a lei B a que aplicar aos possuidores, pelo que respeita a extensso do direibo de propriedade pela extinqao
das eervid~es,as normas relativas a prescriqlo positiva,
sempre que se deem as condigoes necessirias para
est? prescriq30.
E assim que, relativamente a terceiros que tenham
adquirido o prBdio serviente como livre, pode dar-se
a prescrigso em prazd mais curto do que o exigido
pela lei para a extingao de direitos. Suponhamos que
o proprietario de um prBdio em que ha a servidao
a112465 non tollendi desconhece a existbncia desta servidiio e levanta o prBdio, n3o havendo a minima
oposigSo par parte do proprietario do predio dominante durante o tempo exrgido pela lei para que se
dB a prescricao positiva. Entendemos neste caso que,
se o proprietario do prkdio o houver adquirido como
livre, a preserig80 podera dar-se em dez, quinze ou
vinte anos.
Neste e noutros casos idinticos, a prescriqiio n8o
actua apenas carno extintiva de um direito; actua
tambBm, pela posse, para a subsistincia de um estado
de facto que se prolongou durante o tempo que a
lei exige para que por Ble se adquira um direito.
No c6digo civil francis determina-se, artigos 703."
e 7042, que as servidoes cessam quando as cousas
se aeham em tal estado que ja se n8o pode usar delas
e que revivem se as cousas slo restabelecidas de
forma que se pode usar das servidaes, eontanto que
nso tenha ainda decorrido o tempo suficiente para
que se verifique a extingu da servid30, como se
dedara no artigo 707.".
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No nosso c6digo civil nlao se espeeifica Bste mod0
de extingso das servidoes, a que alias se referia
Coelho da Rocha, dizendo que as servid6es se extinguem ~ p e l aextingiio do prkdio dominante ou do predio serviente, ou se as cousas chegarem ao estado de
an20 se poder fazer us0 da servidlo. Porkm revive,
(cqnando o prkdio for restjtuido, ou reedificado, se Ihe
an30 obstar a prescrigo)) '.
380 diseutiremos ja a influencia que, ern relacgo
B extin080 da servidgo pelo nHo uso, pode exercer
a impossibilidade dBste uso. Queremos referir-nos
apenas ao facto de o niio us0 da servidao se-tornar
impossivel ou nso se dar de facto por facto realizado
pelo proprietario do prkdio dominante, que niio tinha
o direito de fazer obras cam as quais B incompativel,
no todo ou em parte, o exercicio do direito de servidso.
Na jurisprudkncia francesa aplica-se o principio de
que a servid80 revivera se, antes de decorrido o prazo
de trinta anos, as cousas forem restabelecidas no estado
anterior. Entre n6s, entendemos que se n8o pode
apliear esta doutrina desde que se deem as condigaes
necessarias para que se adquira, pela prescriggo
positiva, o direito de conservar as cousas no eslado em
que se encontram.
Nas condigaes para que se encurte o prazo da
prescriqk enira sempre, posta de lado a mera posse
corn regisio, o litulo de adquisic;&o, que pode ser
acornpanhado de registo e de boa fe, ou s6 daquele,
ou s6 desla. Desde que o possuidor do predio serviente
esteja vinculado pelo titulo por que se constituiu a
servid80, quer por nele haver outorgado, quer como
((
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herdeiro, s6 podera dar-se a exting'lo da servidiio
no prazo de trinia anos.
Sendo a servidgo urn direito real, n5o podem
aplicar-se a sua extingso pelo n5o uso as normas
relativas it prescriglaa negativa e encurtar-se conseqhentemente o prazo dessa prescrigiio, no caso de
boa ft5 e s6 em virtude desta. A boa ft5 deveria
dar-se no proprietario do predio srvienle, pela
ignorancia do dnus que sbbre kle recaia; lnas a
libertagiio dBsse 6nus, representando a ampliagZio
dos seus direitos s6bre o predio, s6 pode dar-se
quando haja as condigijes necessarias para a prescrig8q posi tiva.
Embora, pois, a extinego das servidaes pelo n8o
us0 nTo seja rigorosamente uma prescrigso positiva,
parece-nos que B a esta prescri~3o que o nosso
c6digo civil se refere nos artigos 2 2 7 9 . b . " 2.",
2 2 8 0 . 9 22281.". Sendo assim, e pelas normas relativas i prescrigiio positiva que deve determinar-se se
h i ou niio o tempo para ela necessirio, visto que o
nosso legislador, ao contririo do que se estatuia no
nosso antigo direito, no cddigo civil franc& e noutros
cbdigos, n8o fixou prazo certo decorrido o qual se
extingam as servidties pelo seu n8o uso.
Ao coniririo do que sucede com a sua adquisi~lao,
a extingiio das servid~espela prescrigfo d&se em
relac50 a todas, n'ao havendo, sob Bsle ponto de vista,
que fazer distingfio entre servidaes codtingas e descontinuas, aparentes e n8o aparentes. E, porBm,
importante a distingiio entre servid~es continuas e
descontinuas para a determinaego do momento em
que a prescrigiio comega a correr, preceituando-se
a Bste respeito, no artigo 2280.; que a prescricIo
correrh, nas servidties deseontinuas, desde o dia em
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que se deixar de usar, e, nas continuas, desde o dia
em que comegar a interru~80da sewidgo.
A servidso descontinua, pressupondo um facto do
homem que se tern de renovar incessantemente ou
peribdicamente, deixara de ser exercida desde o
momenlo em qne Bsse facto se n5o renove e nesse
momento teri o seu inicio a prescrigso. A duvida
que a Bste respeito pode suscitar-se B relativa Rs
servidws que s6 se exercem em periodos determtnados, e consiste em verificar se o tempo da prescrig30 corre desde que se deu o ultimo uso da servidso,
se desde o momento em que ela deveria seLusada
de ndvo.
Na jurisprudencia hancesa domina a opiniso de
que o prazo da prescric'io corneca a correr desde
o momento em que deve ser exercida de H ~ V Oa servidso e n5o desde o liltimo uso. Assim, havendo
uma servidao de passagem de dez em dez anos para
corte de madeiras, o prazo para a prescrigiio niio carreri desde o dtimo corte, mas desde que, tendo de
fazer-se urn nbvo eorte, o titular da servidso deixou
de exercer o seu direito de passagem pelo predio serviente '. Alguns jurisconsultos pensam que a doutrina
contraria B a que melhor se coaduna com o texto
do artigo 707.", pois que, fixando-se nele o prazo
de trinta anos desde o dia em que cessou o g6zo
da servidao, B sempre desde o liltimo gdzo efectivo
que Bsse prazo se deve comecar a contar '.
Afigura-se nos que, n8o podendo a servidso ser
exercida senso em periodos determinados, s6 devera
dizer-se que o titular da servidZio deixa de a exercer
no momento em que, podendo usar dela, nHo usou.
1 Veja-se Demolombe, 6 u r s de Code Nap&,
volume 12:,
n." 1013, e Laurent, Trait6 ds droit eioil, volume 8P, nP 307.
2 Veja-se Baudry-hantinerie e M. Chauveau, Des Bens, pigina 892.
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E desde Bste momenio que pode entender-se que Ble
renunciou ao seu direito, nso devendo, para este efeito,
computar-se o tempo decorrido desde o liltimo exercicio efectiuo, visto que, send0 a servidBo perihdica,
Bsse n5o exercicio nenhuma eficdcia pode ter para a
prescrigso.
Nas semid6es continuas, que se exercem de per
si ou sem facto actual do homem, o naa uso s6 pode
dar-se quando se produz qualquer facto contrario
it servidao ou pelo qual esta e interrompida. Esta
interrupso pode resultar, se a servidso C afirmativa,
de um obstkulo material em virtude do qual cessa
a servidiio, como a obstru~sode urn aqueduto, e,
sendo a servidao negativa, da realiza~"ade quaisquer
obras pelas quais se viola a obrigagao de nao
fazer que incumbe ao proprietario do prkdio serviente,
como, par exemplo, havendo a servidso de vistas ou
altzus non tollendi, a construg80 de urn edificio a d ~ s kincia do predio dominante inferior B que por lei e
exigida ou o levantamento do ellil11:io.
E indiferente que o acto pelo qual se da a extin~ao
da servidlao seja realizado.pelo proprietario do prBdio
serviente ou por um terceiro.
,
No ccidigo civil franc&, ariigo 707.", diz-se pm
aefe emtraere la servifude, entendendo a jurisprudencia que se tornrt necesshrio, para que a prescrigZio
comece a correr, urn faclo material pelo qual se
produza uma modifica~&ono estado dos predios de
que resulle o 1160 exercicio da servidao, nao sendo
suficiente para tal efeito qualquer protest0 do propriethrio do prhdio serviente ou a notificapgo par 6le feita
ao proprietario do prhdio dorninante corn proibipiio
formal de exercer a servidb. Estes actos representa1-30uma manifesta@o da vonlade e nil0 actos contrC

rios ao uso da sewidso, actos que obstem ao exercicio
efectivo do direito l.
A mesma doutrina deve ser seguida em face do
nosw cddigo civil. A interru~iio da servidBo p80
pode deixac de significar o seu n8o exercicio efectivo.
N"a podem, pois, considerar-se coma actos interrutivos
da servidHo OS mesmos que interrompem a prescricao.
Estes actos podem dar-se para que, tendo come$ado a correr a prescripso, o proprietario do prhdio
dominante torne efeetivos OS seus direitos obstando a
que a prescri~zose complete, mas nenhuma ~ficfie8cia
teem para a interrusgo da prescrigto.
Tem-se discutido se, quando seja em virtude de
caso f6rpa maior que se deixe de usar ou se interrompa a servidso, devera contar-se o tempo para a
prescripBo.
0 conselheiro Dias Ferreira, seguindo a doutrina
que havia ensinado Correa Telles 2, sustentou que,
se o nao us0 da servidso for devido a caso de f d r ~ a
maior, 'n8o corneca a correr a prescrig80, declarando
que B essa a disposip8o do n.O 3.' do artigo 545." do
Projecto do c6digo civil es anhol, que B Iambern o
que dispaem OS artigos 70l." e 706." do cddigo civil
francbs, e que, se o nosso legislador n%osancionou
expressamente esta doutrina, foi pelo facto de a julgar
compreendida nos principios gerais de direito 3.
Como ja notou a Revista de leg. e de jurisp., a
doubrina do Projecto do c6digo civil espanhol e a do
cddigo civil franc& n80 B a que o anotador do nosso
1 Veja-se Baudry-Laoantineriee M. Chauvean, obra sitada, p@na
2 %-to
Po~tugeAs,livro III, artigos 494." e 495.".

Veja-se o Caigo civil anohdo, tomo 5.", 1.'
Na 2: edi*, 1180 ventila a quest%.
4 Volume 37.9 n." 1628, pigina 530.
3

ediqLo, pigina

893.
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c6digo lhes atribui. Nos artigos par Ble citados
determina-se que as servid~escessam, quando ha a
impossibilidade de usar delas, mas que revivem
quando as cousas se restabelecem de mod0 que Bsse
uso seja possivel, excepto se houver j i decorrido urn
espaco de tempo suficiente para que se presuma a
extincfo da servidao.
A linguagenl daqueles c6digos, quando dizem que
as servidijes cessaon, B inexacta, pois que a impossibilidade de usar da servidfo constitui urn obsticulo ao
exercicio do direito e nao a perda deste, havendo
apenas uma interruc'ao no seu exercicio.
Esta impossibilidade pode ter efectivamente como
conseqhencia a extin050 da servi&o, quando se dk o
nao exercicio dela durante o tempo exigido pela lei.
E na jurisprudbncia francesa e quasi uninime a doutrina de que o artigo 704." s6 faz reviver a servidfo
extita pela impossibilidade do seu exe~cicio,quando
o uso dela se torne possivel antes.de expirar o pram
de trinta anos. E notam OS jurisconsultos que, podendo
o proprietirio do predio dominante obstar B prescriq'io
do seu direito, de que B amea~adopelo n8o uso forqado, mediante o reconhecimento voluntirio ou judicial
da servidso, n'ao deve aplicar-se no caso sujeito o
principio contra non valentem agere mn czsrrit praescriptio '.
Em face do nosso c6digo civil B esta, a nosso ver,
a unica doutrina admissive]. 0 legislador n3o considerou o facto de o uso da servidso se tornar impossivel
como causa de extine30 da servid'ao, mas tambBrn nfo
atribuiu a Bsse facto eficacia especial quanto Q prescriqlao. Tudo se resurnb em verificar se a servidfo

foi ou n'ao exercida durante o tempo necessirio para
a prescri~lao.
hS6bre quern reeairi o dnus da prova de que a
servid8o se extinguiu ?
Provando o proprietirio do pridio dominante a
servidiio, rnas havendo-se esta extinguido pelo nb
uso, sera o proprietirio do phdio serviente que teri
de provar Bste facto, ou seri o proprietirio do prBdio
dominante que tera de provar que exerceu a servidao ?
Atento o principio de qut? tem de provw o facto
quem o alega, B indiscutivel que, nas servidnes continuas, alegada que seja a prescri~aopelo proprietsrio
do prkdio serviente, quem tera de provar o facto que
interrompeu a servidlao e desde o qual comeqou a
correr a prescriq80 6 Ble. 0 mesmo principio deveri
aplicar-se nas servidcies descontinuas. Provado que
seja, pelo titulo constilutivo da servidgo, a existencia
do respective direito, h i a presunclao de que, uma vez
exercido Bsse direito, o seu titular se manthm na sua
posse.
As servidties podem modificar-se pela prescricso.

E assim que no artigo 2 2 8 0 . 9 Gnico se declara que,
relativamente ao mod0 da servidao, a prescrigio correra nos mesmos termos.
A fonte desta disposiglao B o cddigo civil franc&
no artigo 708.O, em que se formulou o principio: .
a 0 mod0 da servid5o~podepreserever coma a pr6pria
((servidso e da mesma rnaneirar.
A doutrina sancionada neste artigo B devida a
Domat que afirmou, interpretando erradamente as
leis romanas : [[AS servid~esperdem-se pela prescri{(GGo; ou s8o reduzidas ao que delas B conservado pela
mposse durante o tempo necessirio para prescrevers.

g 6:
r Corn efeito, dizem Baudry-Lacantinerie e M.
achauveau, o direito romano consagrava uma regra
ccmuito diferente, que os outros autores do antigo
a direito tinbam corn preendido e seguido. Na verdaadeira solug'ao romana, a servid8o n80 podia extinccguir-se nem reduzir-se pela prescri@o, quanto ao
useu mod0 de exercicio; a servid80 conservava-se
ctintegralmente par qualquer uso, mesmo parc~al;era
(~necesskrios6mente verificar se se tinha querido connstituir uma servidiio comportando.diversos modos de
ccexercicio ou vIrias servidaes distintas; neste ultirno
acaso, o exercicio de uma das servidijes niio impedia
aa extin~so das outras pelo n8o uso. Era uma
asolug8o mais juridica do que a norma consignada
an0 artigo 708." a servidiio pode formar urn direito
cclinico, posto que susceptivel de proporcionar diversas
ccutilidades; por conseguinte a uso, ainda mesmo
arestrito, do direito basta para assegurar a sua conuservagiio, para desviar qualquer idea de renlincia ao
abeneficio parcial dkste direito. 0 artigo 708." tem a
ccseu favor a mera aparhncia de uma dedu~iioIdgica.;
ccum exame superficial fez acreditar que, se o niio
ccuso tinha como efeito a extin~gocompleta, um uso
ccrestrito niio assegurava sen5o uma conservag'ao paracial do direito; julgou-se que o adagio tanturn praesacriptum quantum possessum devia aqui escrever-se
alantum praescripbm quantum non possessum, que o
ndireito prescrevia na medida em que havia deixado,
ccpor negligkncia, de ser exercido, esqueeendo o veradadeiro fundamento da prescrigiio extintiva ' . p
A jurisprudkncia francesa, julgando inaceitivel,
em face dos principios juridicos e das necessidades
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prAticas, o 'principio formulado no artigo 708:O, tem
procurado. reduzir as suas aplicag6es.
Assim: quanto as servidaes continuas, essa jurispudkncia B unanime em considerar parcialmente prescrita a servid3o positiva que, durante trinta anos,
n%o te-nha sido exercida nas condipaes determinadas
no seu titulo constitutive. 0 proprietsrio que, podendo
abrir determinado nlimero de janelas e de certas dimens6es, sBbre um prbdio vizinho abre janelas em nlimero
e dimensaes inferiores aos constantes do a u l o , ja n3o
pode, decorrido que seja o prazo referido, abrir mais
janelas ou aumentar as dimensijes das existen tes.
0 acto contririo, que se torna necessario para que a
prescri~lao comece a correr, consiste, no caso sujeito,
numa situa~50de facto que, provindo do proprietjrio
do prbdio dominante,-b interpretada, pela sua subsistkncia durante determinado prazo, como significando
o abanddno parcial do direito; se provier de tereeiro,
e consistir num obstaculo material ao exercicio pleno
do direito de servidgo pelo proprietario do predio
dominante. como a renlincia dkste ao seu direito na
medida do m e m o obstaculo; se emanar dg proprietirio do prhdio serviente, n8o s6 h i a mesma renhcia,
mas uma ofensa directa 20 exercicio pleno do direito
de outrem, uma usurpaqao dkste direito, em que se
pode fundamentar, pela prescri40 positiva, a liberta$50 dksse predio. Nas servidbes continuas negativas,
OS actos contr;irios B servidio, que representem a
violapao parcial dos direitos do prhdio dominante e
subsistam durante trinta anos, extinguirso tambkm
parcialmente a servidso na medida em que esta se
nlo pode tornar efectiva. Se houver em favor de urn
prkdio a servidBo allzus non 'tollendi e for levantado
mais um andar em parte do predio serviente, ja nIo
se podcra, deeorrido que seja o referido prazo, fazer
\OL. 11
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demolir o andar, embora o propriethrio do predio
dominante se possa opor a que se levante mais urn
andar na restante parte do' prkdio.
0 titulo da servidso subsiste, mas foi modificado
pela situagio de fact0 qoe, tendo perdorado durante
a tempo necessario para a prescrip"ao, n8o pode ser
suprirnida.
Nas servidaes descontinuas e no caso de haver
urna s6 servidgo ue, segundo o seu titulo constitutivo,
possa ser nsada e virios modos, n8o se considerara
extinta em parte a servidao sempre que, de~endendo
s6 do titular da servidso exerce-la no todo ou em
parle, 6le exerce OS seus direitos em harrnonia corn
o titulo e corn as suas convenibncias. Se houver num
prhdio urna servid;io de carro e de pe, o facto de s6
se exercer a servidIo de p6 durante trinta anos 1160
inibe o proprietirio do prhdio dominante, quando nisso
tenha conveniencia, de usar da servidso carral. Se a
restrigso no gdzo pleno da servidso nao e determinada, parern, pela exclusiva vontade do titular da
servidao, mas por outra causa, deverh aplicar-se a
diaposig5o consignada no artigo 708.: Assim, se houver urna brvidao de p6 e de carro, mas se houverem
feito obras no pr6dio servienle em virtude das quais
nso pode efectivar-se a servidso de carro, a servidso
ext~nguir-seha parcialmente.
Planiol, afirmando que o artigo 708." significa
evidentemente que o niio uso parcial tem o mesrno
efeiio extintivo que o nlao uso total, diminuindo a
servidb na mesma extensio em que nao foi exercida
de forma que, urna servidao que s6 em parte tenha
sido u~ilizada durante trinta anos, n6o poderi de
fnturo ser exercida em toda a sua plenitude, considera a distinqgo admitida pela jurisprudencia como o
reconhecirnento de que a aplica~iiorigorosa do artigo

1

citado as servidoes desconlinuas levaria a resuitados
inadmissiveis '. No rnesmo sentido se pronunciam
Baudry-Lacanlinerie e M. Chauveau '.
E de notar que estes jurisconsultos, ventilando a
quest30 de urna servidao ter sido exercida em condicaes diversas das que l~ouveremsido esiabelecidas no
seu litulo constitutivo, modificando-se o lugar ou o
tempo fixados para o seu uso, como se foi estabelecida oma servidso de passagem numa parte determinada de um prBdio e foi constantemente exercida
durante trinta anos noutra parte, ou se fohonstituida
urna servidio de presa desde as seis horas at8 ao
meio dia e B exereida desde o meio dia ate &S dezoito
horas, opinarn que a servidiio primitiva se extingue
porque n8o foi exercida em harmonia com o titulo, e
que o titular da servidao s6 podera valer-se da prescri~iiopositiva se a servidgo for continua, para se
determinar pelo gdzo efectivo as relaq6es entre o
predio dominante e o prbdio serviente. A distingso
que a Bste respeito se faz tambBm na jurisprudBncia
francesa entre o caso de serem limitati~as, imperativas, ou representarem um element0 essential do,
direito dc sewidgo, a s condigaes para esta estabelecidas, caso em que a servidso se extingue sendo
exercida de mod0 diverso, e o de tais condi~6es
terem urna importancia secundaria ou acessdria,
contendo apenss a indicagso demonstrativa de urn
determinado modo de exercicio da servidiio, caso em
que a servidso subsiste, B eonsiderada por eles
como inadmissivel em face do artigo 708.", embora
afirmem que, tebricamente, b preferivel a distinggo
admitida pela iurisprudt!ncia S.
1
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Mazzoni, interpretando o artigo 668." do cddigo
civil italiano, que B a tradu~Boliteral do artigo 708."
do c6digo civil franc&, diz qu'e com o nHo uso se
extingue o modo da servidiio, se esta for exercida
de forma diversa da estabelecida. Assim, se durante
trinta anos se n8o tiver usado da agua nocturna
havendo-se derivado de dia, perder-se h a o direito
B Bgua nocturna. Pelo contrario, n5o se extingue o
mod0 mais vantajoso' d a servidao por haver sido
exercido urn que o s e ~ ao menos. Assim, havendo o
direito de passar por um prbdio a p&, a cavalo ou
de carro e exercendo-se Bsse direito durante trinta
anos passando 96 a pe, n8o se perdera o direito de
passar a cavalo ou de carro. Crilicando a jurisprudBncia francesa, diz qne, send0 mais aceitBvel, e n ~
face do prineipio da indivisibilidade das servid~es,a
doutrina do direito romano, a diferenca aparente
entre est.a doutrina e a sancionada no cddigo civll
franc& consiste em que aquela adrnite um linico
mod0 nas servid~ese esta, alkm de urn mod0 originario, um n6vo R I O ~ O , pelo exercicio parcial.
E acrescenta : ~[Mas, reconhecendo-se isto, o
((artigo 688." faz excepgao ao principio da indivisibi(clidade das servidoes, admitido incontestavelrnente
apeios artigos 671." e 6 7 2 ? ou deve ser referido ao
((mod0 diverso ou ao uso de uma diversa servidIo?
~Julgamosque e possivel demonstrar a verdade da
usegunda proposic80. El~!ctivamente,o artigo 666.'
adeclara extintas as servidoes quartdo senao use delas;
no arligo 6 6 7 . q x a o comkpo nas servidaes desconatinuas desde o dia em que cessou o W O .
ccOra como pode afirmar-se que eu nIo use, que
atenha deixado de usar da servidao de passagem, se,
[(em vez de passar a cavalo ou de carruagem, atra((vesso o teu predio a ph, que nao use ou tenha
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((deixado de usar da presa de agua se, em Fez de
~ ~ m ime
l , aproveito de cinqhenta mddulos?
((A nova doutrina imporia o transit0 a cavalo ou
ude carruagem, para conservar com Bsle mod0 a
nservidao de passagem. Mas v&-se que esta imposia ~ g o1180 6 shria. Donde, atendendo por um lado a
ccorigem confusa e errdnea do pretendldo ndvo prin~cipio,e, por ou.lro lado, a concorrhncia no nosso
((direit0 de todos OS motivos que fui~damentavamo
aantigo, e considerando a proeminkncia indisc'otivel
'udkste sbbre aquele, cliegarnos a concluslo de que o
(tmodo d a servidao a que se refere o artigo 668."
ase extinguira se for dtverso do indicado pelo titulo
cte nIo se for menorn l .
A Rmista de legislaciio e de jarisprzrd&cia pronunciou-se sdbre a aplicaciio do artigo 2280."
h i c o a prop6sito de uma servidao de aqueuto que s6 havia sido exercida durante o verso
e cujo titular pretendia exerck-la tbmbkm durante
o inverno. Procurando determinar o alcance do
referido parigrafo, discutio se o modo da servidao
&range tanto o exercicio parcial quanto B extensiio
como quanto ao tempo, ou se abrange apenas o
exercicio parcial quanto a mlensiio, e foi de parecer
que apenas se referia ao exercicio parcial quanto
B exiens80, fundando-se especialmente em que o
modo significa o sxercicio efectivo em deterrninadas
condicoes, a forma dksse exercicio, podendo a servidiio ser exercida durante certo tempe pelo mod0
esbabelecido no titulo ou de modo diverso, e n8o

!
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podendo assim o mod0 confundir-se corn o tempo,
que no direito civil representa urn elemento distinto
do modo '.
A servidlao que seja exercida em tempo diverso do
constante do titulo nso poderi considerar-se como
sendo a servidao originaria, pois o tempo nlao pode
em tal caso considerar-se como sendo urn elemento
acess6rio; .h um elemento essential. E, se a nova
servidgo niio puder conslituir-se' pela prescri~iio,
extinguir-se ha pelo nIo us0 a primitiva e nio havera
uma nova servidio. NBste caso, nso se aplicara o
disposto no artigo 2280." 5 finico, mas o ariigo 2279.O
n." 2.:. Se a servidso for exercida de harmonia corn
o titulo fazendo-se dela um uso parcial mas n i o
diverso, necessirio B ter em consideragso a doutrina
sancionada no artigo 2280.O quanlo ao comego do
iempo para a prescric~o,afim de se yerigcar a servid5o se extinguiu ou nZo parcialmente. E assim que,
tratando-se de uma sevirdso continua, n80 Q suficienle, a nosso ver, que a servidiio haja sido parcialmente exercida de certo modo para que se considere
extinto o direito a outro uso. E indispensavel que
tenha sido interrompida, quanto a Pste uso, a servid50.
Se niio houver esta interruqiio, a servidso subsistira
nos mesmos termos em que haja sido constituida.
Tratando-se de ulna servidao desconlinua, em que a
prescri~laose da pelo simples facbo do nso uso, se P
certo que o principio da ind~visibilidadedas servidaes
nos leva a admitir como mais racional a doutrina
sancionada no direito romano, o lexto do kj ~inicodo
arligo 2280.' dificilmente se pode harmonizar com
ela. Desde que, em relagPo ao modo da servidlo, a

1

Volume 47.0,

n.O

1986, pigiia 472.

- Extin~lo

das servid8es

167

prescrigso corre nos mesmos termos ue em relapso
B servidso, parece que for~osoB conc uir que a servidio se pode extinguir parcialmente, vindo assim a
dar-se, pela prescriq'io, urn n6ro mod0 da servidso.
N5o se visa na disposi~socitada a hip6tese de diversas servidoes constituidas pelo mesmo titulo, mas a
de uma servidlao que pode proporcionar utilidades
diversas e em que, pelo facto de s6 em parle haverem
sido aproveitadas durante o tempo necessirio para a
prescrir$io, se fixa pelo seu exercicio efectivo o conteitdo, a extensso da servidiio.

4

Como j i nothmos, para que subsista o diineito de
servidgo basta o seu uso, sendo indiferente q n e . a
servidiio seja exercida pelo seu prdprio titular ou por
qualquer outra pessoa que dele se considere representante. Este principio Q aplicado no artigo 2281."
e 5 6nic0, em que se deelara que, se o predio dominante pertencer a vhrios proprietirios !ndivisamente,
o uso que um deles fizer da servidao impediri a
prescrieiio relativamente aos demais, e que se, por
excep~iio legal, a servidio nlo puder prescrever
contra algum dos proprietirios dominantes, aproveitarh o favor da lei a todos OS outros.
NIO consideramos estas disposigijes fundadas no
principio da indivisibilidade da servidlao, mas no
principio referido de que o exercicio da servidso
obsta B sua extin~iio pela prescri~so e de que,
estando indiviso o prkdio dominante, a servid~ose
mant&m em favor do mesmo predio. Ao tempo em
que se dB a divis~odo predio dominante ou a partilha e desde que um dos comproprietarios tenha
exercido a servidlao, esta considerar-se h5 subsistente
em beneficio de qualquer dos comproprietarios ou
de terceiro a quem o predio seja adjudicado.

21. Extin~iiodas seroid6es pela renlincia. No artipo 2279." n." 3." preceitua-se quc! as seruid6es se
extinguem pela rmzincia ou ceddncia do dono do
predio dominante.
&orrea Telles especifieou, entre OS modos de
extin530 das servidbes, o seguinte: (iSe o s'eehor do
icpredio dominante consente ao serviente fazer obra
aincompativel com a servidfio, tjcitamente lhe remite
cca dita' servidiio. Mas se o dominio daquele, que faz
iital remissgo, for resollivel, o seu sucessor pode
{irequerer a restaury50 da servid8oll '.
Coelho da Roclla ensinava qoe as servidbes se
extinguiam upela remisslao, a) ou expressa, b) ou
(ctAcita, quando o dominanie consente obra, que o
(iprejudicau 2.'
0 autor do c6digo civil, falando em rerazincia ou
cedencia, confundiu dois neg6cios juridicos de natureza cornpletarnente diversa.
A renfncio Q urn negbcio juridico unilateral; a
cedt!ncia e urn contrato, gratuito ou oneroso. Pela
ren6ncin perde-se o dire~toindependentemente de
qualquer declara~iio de vontade por parte do proprietario do predio serviente. Na eedeneia existe esta
declarapao.
Explica-se que o eodigo se referisse h renlincia
e & cedbneia visto que por qualquer dbstes negdeios
juridicos se extingue a servidso, dando-se a norrnalizaqBo dos direitos do proprielario, desde que a '
cedhncia seja feita em beneficio do proprietirio do
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prhdio servienle. 0 regime juridico, porbm, da reniincia B cornpletamente diverso do de cedbncia.
A eedbneia, como urn contrato relativo a direilos
imobiliirios e por que se veriGca a transmissiio dkstes
direilos, s6 pode ser realizado por documento autkntico na nota ou fora da nota conforme o valor dksses
direitos.
A rhnuncia pode ser expressa ou tacita, conforme
exisle ou n5o urna declaraqso de vontade que teuh,r
or fim directb a extineso da servidtio, on a intenggo
i e exiinguir a serridlo se deduz de faetos incompativeis corn a sna subsistbncia.
Necessiric, 6 , nbsle liltirno caso, que essa incompatibilidade se deduza neeesskriamente do facto, visto
o principio de que ngo se presume a renlincia.
Assirn, se o propr~etariode urn predio que tern sbbre
outro a servidso alkius plon dollendi ou urna servidfio ,
de passagem, consentir expressamente em que o
proprietario do prBdio serviente levante a casa e
pratique assim um aeto contrkrio & sersidao ou vede
o predio de fclrma que a servid5o de passagem n8o
possa ser exercida, enteqder-se ba que renunciou ao
seu direito de servidso. NBo basta, porem, para bsse
efeito que kle niio se oponha a que se facam as obras
referidas. A n5o oposic;%onHo sera considerada como
consentimenlo para o efeito de se depreender dela a
ren6ncia.
A renlincia s6 pode dar-se pelo titular da servidgo
e por ela ntio poder%o ser lesados quaisquer direitos
que terceiros hajam adquirido sbbre o predio dominante.
Tendo a ren6neia urn efeito extintivo da servidso
e dando-se este efeito independentemente da vontade
do proprietario do predio seriiente, que de rnodo
algum pode constranger o dono do pr8dio dorninanle

ao exercicio da servid"a, segue-se que basta provar
o faeto da rentincia para que a servidfio se considere
extinta, n'a0 se tornando necessiria a prova da aceitaeso dessa renincia para que a vontade que
por esta se manifesta se torne definitiva ou irrevogavel.

CAPITULO 11
DA SERVIDAO

D E PRESA

8 7.- - Conoeito da servidso de presa

22. . A servidiio de presa de agm confundida corn
0 meio

o direido a bguu e corn a seroidao de aqueduto.

por que as aguas se utilizam para OS princiyais fins
a que slo destinadas consiste na sua derivaego dns
correntes, fontes ou dep6sitos, e a essa derivag~o
chama-se resa de aqua. Feita a derira~Ho,a Qgua
B conduzi.%
a pw canais, valas ou aquedutos, tornando-se por vezes necessArio, para o sell eonveniente
aprove~tarnenta, represar a agua, e podem fazer-se,
ao longo do canal, vala 011 aqueduto, derivaeoes
secundirias, que podem considerar-se como eonstituindo, em relaelo ao aqueduto, outras tantaspresas.
Considerada assirn materialmente a presa da igua,
juridiearnentc pode representar ou n l o urna servid20,
conforme a deriva~Ioda Qgua e feita ou n80 em pr6.dio.alheia e em proveito de outro prhdio.
E 6bvi0 que, se se tratar da Bgua de correntes e a
deriva~iiose fizer no prdprio prhdio para que a igua
se destina, ou noutro pertencente ao mesmo propriekirio, niio se tornando para Bsse fim necessario efeiSuar obras em predio alheio, havera o direito de presa
da igua, mas nlo o direito de servidso de presa.
SI! se tratar de uma fonte ou reservat6riobe forem
kitas no pdprio prkdio em que a agua brota ou se
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acha estancada e pelo dono desse predio as obras
necessirias para a sua deriva~ao,o direito de presa
representari uma manifestaq80 do seu direito de'propriedade e nso urna servid8o coilstituida no seu
predio. Nos casos, porem, em que para a deriva~%o
das Qguas dss correntes se tornem necessirias obras
no seu leito ou nas margens de predios pertencentes
a outros proprieririos, teremos enlso n%os6 o direito
cle presa, mas a servidso .de presa. Dar-se-ha o
rnesrno se houver o direito de derivar as aguas que
brotern ou se achern estancadas em predio alheio.
A derivaqxo das Qguas sbbre que ha o direito de
proprjedade representari materialmente urn encargo
constituido em predio alheio e, se &sse encargo
representar um beneficio para outro prbdio, haver5
juridicamente urn direito de servid80.
A servidao de presa, quando se relaciona este
direito corn o facto rnaterial da de~ivaq80da igua
no ponto em que ela sai da corrente, fonte ou d e p 6
sito, ngo pode deixar de considerar-se distinta da
servidiio de aqueduto. E assim que, segundo o disposto no artigo 463." do c6digo civil, reproduzido
no artigo 122.' do decreto n.O 5787 1111, quando o
possuidor de um prbdio sito,na margem de qualquer
corrente, ao uso de cujas iguas tenha direito, s6
puder aproveiki-Ias fazendo presa, a ~ u d eou obra
semelhante, que va travar no prkdio de outro vizinho,
e use do direito que, mediante prhvia indemniza~$io,
a lei lhe faculta, realizando essa obra, constituir-se
hQ a servid5o de presa e n8o haveri servidao de
aqoeduto se a agua for derivada directamente da
presa ou a ~ u d epara o predio que por &sse aqude
se pretende irrigar.
Considerando-se a presa como o pr6prio facto da
deriva~so,e relacionando-se esta derivaqso corn o uso
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da Qgua que, sem so1u~'aode continuidade, 8 conduzida para o predio ou local em que se aproveita, a
presa e o aqueduto formarn urn todo. Para se determinarern, porem, as relaq~es juridicas que pela
presa e pela condug50 da agua se podem constituir,
necessirio se torna distinguir entre o direito de presa
e o direit0.de aqueduto, entre a servidao de presa e
a servidiio de aqueduto.
Na noq5o que demos de presa, dissemos que esta
consistia na deriva~soda Bgua da corrente, fonte ou
depdsito. E assim compreendida que a press se
relaciona corn o aqueduto, tornando-se necessario
distinguir o direito de presa, j6 do direito de extrair
ou apreender a Agua para gastos domesticos na
corrente, fonte ou depdsito, ja do direito de numa
corrente, fonte ou dep6sito se usar da agua para
determinados fins, como para bebedouro de animais.
Neste caso, a agua b utilizada directamente na corrente, fonte ou dep6sit0, nlo havendo a derivagso, e,
no primeiro, separa-se deles, deixando assim de
existir a relae'io de conlinuidade entre a agua que
se utiliza e a corrente, fonte ou dep6sito donde Q
extraida, mediante a sua derivaqiio.
Esta disting80 entre o direito de presa exercendo-se pela deriva~80da Bgua por urn aqueduto,
direito por que se eonstitui o que tecnicamente se
chama servidBo de presa, e o direito de utilizar directamente a agua na corrente, fonte ou dep6sit0,
que tern como acess6ria a servidao de trAnsito, era
Ja conhecida dos jurisconsultos romanos.
- r

23. A servidiio de presa no direito romarto niio se
considerava distinfa do aqueduto. No direito romano,
a servidgo de aqueduto compreendia a presa, a con-
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dt1~80da Qgua e o escoamento, o que facilmente se
explica atendendo a que todos Bsses direitos se
exerciarn pela condui$o da agua. Nao deixaram,
porim, OS jurisconsultos romanos de se referir ao
Bcto da press, embora como dependente do direito
de aqueduto.
Ibiir~ndoque c a q w ductus est jus aquam ducendi
uper fundum alienum~', consideravam &ste direito
camo sendo nBo 96 o de condueiio da agua, mas o de
presa, declarando que ((aquz ductus et haustus
uaqua per eundem locum, u t ducatur, plurimis
((eoncedi potestu e que uservitus aqua ducendz,
((vel haurienda, nisi ex capite, v81 ex fonle, eonstitui
anon potestr 3.
Nestas passagens, embora se f a ~ arefereneia ao
facto da deriva~so da agua, que se exprime pelas
.palavras haustw e h u r i d c e , considera-se Bste
facto como eompreendido na servidzo de aqueduto.
A derivacso e a condu@o da Qgua representam
o mesmo direito, n%o constituindo aquela uma servid30 distinta.
A servidb aquQ haustus e a peeoris ad aquam
adpulsus *, que eram computadas como a de aqueduto
nas servidties rristicas, nzo correspondiam ao direito
de derivaqao da Bgua mas ao de apreender a agua.
E assim que, tratando-se do interdict0 de f ~ e se,
deteruiina : ~ H o cinterdictum proponitur ei, qui fonutana aqua uti prohibelur. Servitutes enim non
'etanturn aqua ducendi esse solent, verum etiam
((hauriendi; et sicut discreta sunt servitutes ductus
Digesto, S, 3, 1.
Digesto, S, 3, 2, g 2.*.

j Digesto, S, 3, 9.
*

Wgesto, S, 3, l.
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aaquz, et haustus aqua: ita interdicta separatim
(~redduntur~~
'.
Constituindo a servidso aquce lsaustus uma servidHo
distinta da servidso aquE ductus, nenhuma drivida
ha de que nesta se compreendia a servid'lo de presa
como actualmente B entendida. E' terminante a Bste
respeito a seguinte passagem: aSi fundo Seiano
.confinis fons fuerit, ex quo (fonte) per fuodum Seiamum aquam jure ducebam, meo facto fundo Seiano
urnanet servitus. Hauriendi jus non hominis, srd
przdii esta '.
V&-se n5o s6 que o direito de presa se considerava compreendido no aqueduto, mas que Bsse
direito so podia ser, como Bste; conskituido em
proveito de um prbdio.
(t

24. Requisites da serviddo de prcsa. Entre os
jurisconsultos ha divergkncias sobre a nalureza juridica do direito de presa.
Romagnosi distingue o direito de presa constituido
sbbre urn prhdio em proveito de outro prbdio, que,
Ble compreende na servid50 de aqueduto, do direito
em que falta qualquar dbstes requisitos e que considera como uma relacgo de obrigaclo 3.
Gianzana que, seguindo a orientagIo de Romagnosi, havia feito distin~goentre o direito de lEgua e a
serviddo de presa de agua, charnando sern'dcio a
presa vinculada pelo titulo primordial a um determinado prkdio, e direito de agua o direito de a captar
sem que o respectivo contrato tenha relap50 corn urn
1

2

3

Digesto, 43, 22, 1, 1.
Digesto, 8, 3, 20, 1: e 2.0.
Cit. por Alfredo l&azza, Dei dirjtti tx&

acqw, pagina 195.

determinado prBdio, rejeitou depois, por fafta de
rigor, esta distin~80,dizendo que o facto de a igua
estar ou n5o relacionada com um determinado prCdio
e ler assim ou nzo o carhcter de direilo real nao
pode ter no direito italiano importancia alguma, porque o destino da Qguango exerce a minima influkncia
sdbre a natureza ou caracter da servidfio, que subsistira sempre, na forma do titulo por que se constitui,
sbbre o prBdio serviente.
Gianzana rejeita tambem a d i s t i n ~ ~feita
o
por
Dionisotti, que considerou a presa de agua sob dois
aspectos distintos, ou como urn direito de propriedade, ou como urn direito de servidso. Considerou a
presa sob o primeiro aspecto sempre que por qualquer titulo contratual, oneroso ou gratuito, B concedida uma determinada agua, no todo ou em parie,
sem que a essa zigua se atribua urn destino especial,
relacionado com urn determinado prbdio. Considerou
a presa de agua sob o segundo aspeclo, quando em
virtude do contrato celebrado entre o concedente e o
concessionario a agua deve ser aproveitada nurn
determinado predio.
Rejeitando esta doutrina, Gianzana diz que, nio
se aplicando no primeiro caso as normas reguladoras
das servidoes, nenhuma norma haveria que regulasse
em tal caso as rela~ijes entre o concedente e o
concessionario '.
Esta quest% esth directamente relacionada corn o
conceit0 de servidso. NBo se admitindo, como 116s
n5o adrnitimos, que o direito de servidzo compreenda o de frui~Bo,6 6bvio que o direito & agua
1 Teorica deUe acpw private, no Digesto ltaliano, volume l.', pwte
l.', pigina 565.

que brote em prbdio alheio ngo podera considerar-se
urn direito de servid80. Sobre a igua ha o direito de
propriedade ; sdbre a Qgua n80 pode constituir-se cun
direito de servidfio, desde que se considere a Qgua
como formando objecto do proprio direito e n5o o predio em que ela brota, corre ou se acha depositada.
0 direito de presa da agua ou a sua derivaqiio
pode exercer-se em predio alheio. Esse direito
representa conseqiientemente urn encargo constituido
no predio onde a Qgua brota.
Quando a Qgua que se deriva n8o esteja relacionada com determinado predio, n8o se poderh considerar Bsse encargo como cons ti tuindo uma servidzo
pr6priamente dita, e, mesmo que estejs, poderso
suseitar-se dlividas a tal respeito, sempre que a
udlidade que a Qgua presta se possa considerar em
separado do pridio dominante: n%o sendo urna utilidade que s6 por intermedio dbste possa ser gozada
e n8o constitu~ndoassim uma servidao.
No caso em que haja direito a Qgua que brota em
predio alheio, a Bgua relaciona-se corn o predio e
pode determinar a const~tuigiode encargos nesse
predio para que o direito & Qgua se torne efectivo.
Estes encargos odem deixar de se relacionar corn
determinado pr6 10, mas teem a mesma natureza'das
servidaes. Relacionam-se com o direito ii bgua e
considerar-se hio como acess6rios dbste direito, do
mesmo modo que, se houver o direito de abastecimento de Q u a cuja fonte fique dentro de urn predio,
a serridPo de transit0 sera urn acessdrio do direito h
agua, sisto que &stedireito nBo pode exercer-se sem
squeia servid80.
S6bre a Qgua que brota num prhdio pod& haver
direito de compropriedade e ser o prbdio objecto
~ q r i e d a d esingular. Neste caso, havera a ser-
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vid3o de presa em favor dos comproprietQrios da
Qgua que nio sejarn propriethrios do prBdio onde
ela brote.
Pressuposto o direito i agua, a presa da Bgua e a
sua conduqso atraves do predio onde ela brote ser8o
consideradas como acess6rios daquele direito. Donde
resulta que, extinguindo-se o direito a Bgua, o
direito de presa e o de aqueduto nio poderso subsistir. E, como ja notarnos e de nbvo teremos ensejo
de verificar, podem ser diversas as normas que regulern o direito 9, agua e o de servid8o de presa e de
aqueduto pelo que respeita & sua adquisiqgo ou
extinqso.
Ternos assim de distinguir o direito i igua do
direito de presa e de ver neste direito uma servidBo
sempre que a agua, brotando ou correndo em prQdio
alheio, seja nele derivada.

26. C~racteres da servidifo de presa. Para a
determinaqso dos caracteres da servidiio de presa
de agua f k i l Q a aplicaq8o dos principios gerais que
expusemos sbbre a classificaqiio das servidbes.
Embora para a derivagzo da igua se tornem necessarias obras, que tanto podem ser permauentes como
transit6rias, uma sez efectuadas essas obras, para a
derivaqso n5o se torna necessario facto actual do
homem, vendo-se assirn que a servid%ode presa 6
continua e que pode ser aparente ou n8o aparente,
conforme a derivaqso se revele ou n80 por obras
ou sinais exteriores.
Ao contririo do que se d i com a servidgo de
presa, a servidgo aqut;e hauslus Q uma servid8o descontinua, pois a apreensso da Qgua efectua-se por
facto do homem.
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26. Adquisi~iFo do dzreilo de presa; ideas gerais.
adquisiqso do direito de presa aplicam-se OS principios gerais, gue ja expusemos, sbbre a adquisicio
das servid~esquanto ao mod0 por que se pode dar
esta adquisiggo. E assim que a servidBo de presa se
pode adquirir por neg6cio juridico, pela posse e por
destinaq80 do antigo propriethrio, sempre que, em
relap80 a estes dois modos de adquisiqio, se verifiquem OS requisitos que, de urn mod0 geral, s%o
exipidos por lei.
I l i servidaes de presa que sgo inlpostas por lei,
mas taia servidoes n8o representam um encargo que
derive da imediata aplicap8o da lei, tornando-se
para bsse efeito necessario urn neg6cio juridico, uma
sentenGa judicial ou concessBo administrati~a mediante OS quais a servidso B constituida.
Em relaqiio i s aguas pliblicas, sempre que o seu
aproveitamento 6 facultado por lei ou concedido
administrativamente, a constitui@o da servid2o de
presa ou de derivagao pode considerar-se, em principio, como sendo urn consecthrio do direito & agua,
visto que, se assim n%o fosse, tal direito n5o poderia
efectivar-se. Nas Sguas particulares, sempre que
por lei e facultado o seu aproveitamento ou expropria~go,a servidio de presa representa tambbm uma
conseqii4ncia necesshria do direito a agua.
No estudo que vamos fazer procuraremos determinar o mod0 por que se constilui o direito de presa
tanto em relaqlio as aguas pliblieas eomo em rela@o
a s aguas particulares.
a
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Considerando-se dguas pliblicas no decreto n." 5787
1111 tanto as navegaveis ou flutuaveis como as ntio
navegaveis nem flutuaveis, e todavia certo que i!
diverso o ~egimedessas aguas e trataremos por isso
em separado da servidao de presa nas dguas publicas
navegaveis ou flutubveis e nlo navegheis nem flutuhveis.

27. Constitukno da serua'di?~de presa nas dguas
navegdveis e /tutuhueis. OS pro prie tdrios marginais
das correntes navegiveis ou flutuiveis podern, para
a irrigae5o dos seus predios, aproveitar as Qguas
dessas correntes, desde que pela sua deriva~tionso
prejudiquem OS servi~osda navegag20 ou da flutaag3o. Essas aguas tambbm podem ser aproveitadas,
mediante licenca, para fins industriais e, medianle
eoncessio, para outros fins.
Relativamente a estes aproveitamentas, estatui-se
no decreto 5787 1111 :
Art. 14." Nos l.agos, lagoas e correntes de igua
navegaveis ou flutuhveis, OS proprietirios marginais
poder50 montar livremente bombas e qualquer outro
aparelho braeal ou de motor animal, para extrair
Agua destinada & rega dos seus prkdios, sempre
que dai 'nso resultem prejuizos B navegag80 ou
flulua@o.
5 1." A e o l o c a ~ ~deo bornbas e outros aparelhos
corn f6rga motriz mecanica depende de licenga do
respectivo director dos servi~osfluviais e maritirnos,
quando a sua montagem n8o exija obras que aiterem
o estado e disposiqao das margens ou do leito.
$j 2." Se para a eleva930 da agua tiver de recorrer-se 5 construgao de obras que modifiquern as mar$ens ou o leito, a licenca depende dos ministros do
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cornkrcio e comunicag~esou da agricultura, nos termos dos regulamentos.
Art. 15." A deriva~godas jguas pliblicas navegaveis ou flutuaveis por meio de levadas, canais ou
obras semelhantes, s6 podera fazer-se no regime
das concessaes estabelecido neste decreto.
Art. 16.' As lieen~ase concessaes para aproveitamento das Aguas publicas navegiveis ou flutuaveis
cntender-se hZo sempre outorgadas $ern prejuizo dos
interesses da navegaggo ou flutuaq80, ficando os
impetrantes e eoncessionarios obrigados a modificar
as obras que se reconhe~aafectarem aqueles interesses, sem direi to a indetnnizap~o.
Art. 21." 0 s estabelecimenlos industriais localizados na proximidade das correntes e depdsitos de
bguas publicas podergo, corn licenea da autoridade
ou corporaego que superintender nas respectivas
aguas, aproveitar as que necessitam papa o seu uso
industrial, sob condiego de nao alterarern ou corromperem as que n8o consomem e que teem de voltar &
corrente, comunicando-lhes propriedades ou snbstgncias que as tornem insalubres e inriteis ou prejudiciais
Bqueles que igualrnente teem direito ao seu uso.
Art., 23."~ administraq~esde caminhos de ferro
explorarlos pelo Estado ou empresas cnncessionkias
podertio aproveitar, mediante licenea, as aguas pliblicas necessirias isua exploraqio, estabelecendo, para
derivagao e condug% delas, a servi&io forgada de
aqueduto ou eanalizaF30 em terrenos particulares,
corn privia indemniza~gode seus donos liquidada
judicialmente nos terfnos do titulo 3." dbste decreto.
Art. 53." A publicaqao no Diarlo do Gou&ru, do
decreto de concess80 importa a declara~gode utilidade pliblica e correlativo direito de expropria~lo
nos pr6dios particulares e nas concessToes de inte-
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resse privado preexistentes, de quaisquer terrenos,
oficinas, servidaes ou outros direitos que sejam necessarios para a execu~fiodas obras, represamento e
derivagiio das Bguas, fieando a cargo do concessionario a liquidaqiio e pagamento das indernnizaq8es,
nos termos da lei reguladora das expropia~~es
por
utilidade publiea.
VB-se destas disposicbes que, sendo concedido o
aproveitarnento das Qguas das correntes nIo navegaveis nem flutuaveis e tornando-se para ksse efeito
neeesdria a su3 deriva@o por levadas, canais ou
obras semelhantes, h i o direito de constituir a servidso de presa, nos termos em que tiver sido feita a
concess80, nos prbdios que confinam com essas
correntes.
Para a irrigacso dos predios marginais pode a
hgua ser captada por meio de bombas e outros
aparelhos, 1-120'sendo facultada a sua derivapgo por
meio de levadas, canais ou obras semelhantes, para
o que se torna necessaria concessso. N5o se exige,
porBm, coneess%omas simples licenga para a deriva$50 das aguas neeesshrias para caminhos de ferro, a
qual podera ser feita mediante aqueduto. Neste caso
podera a deriva~so fazer-se em pr6dio marginal
havendo a servidgo de presa no ponto em que se
faz essa derivap80.
1Ter3o o mesmo direito os donos dos estabelecimentos industr~aisloealizados na proximidade das
correntes ou lagos navegiveis oo flutuhveis, quando
lhes seja dada licenqa para aproveitar as aguas que
sejam necessArias para o seu uso industrial ?
Pareee que tais estabelecirnentos, sempre que nfio
estejam instalados em prhdios marginais, poderso
conduzir as Qguas atraves dbstes predios e realizar,
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mediante previa indemnizagao, nos mesmos prkdios
as obras que sejarn necesdrias para a conduq'ao dss
iguas, visto 'que, se lhes nZo fora reconhecido Bste
direito, nenhuma eficacia teria a disposie8o que os
autoriza a aproveitar-se das aguas.
Contra esta doutrina pode argumentar-se, j i com
o caracter restritivo que, representando uma limitai$io
ao d~reitode propriedade, teem as servidso legais,
ji com o preceituado no artigo 20.' (130 citado decreto
5787, que, facultando para o aproveitamento da f6rga
motriz das correntes, mediante licenca do gortno,
a instalaq'ao de mayuinas nas correntes navegaveis
ou flutuhveis, tarna essa licenea dependente de quern
delas se prekende aproveitar ser dono das margens
a que as atraea~Bes devem fazer-se ou de obter
licen~ade quem o seja, j i corn o artigo 23." que
n5o imporia para a derivacao e conduqao das aguas
a servidso forqada de aquedto ou canalizac~oem
terrenos particulares, se por ventura esta servidtio se
devesse considerar como sendo um consectirio do
direito Q Qgua.
Hh ainda a notar a exigbncia, para que os estabelecimentos industriais possam aproveitar-se mediante
licen~adas aguas das correntes navegjveis e flutuiveis, de que fiquem na proximidade destas correntes,
circunst~ncia que nos revela qne o legislador n8o
quis, sempre que nisso n%ohouvesse interesse p6blico
ou privado que legitimasse a concessiio das iguas,
onerar OS prkdios eontiguos i s correntes corn servidbes, que para 6sses predios podem ser muito
onerosas.
Donde parece dever concluir-se que os estabelecimentos industriais que, ficando na proxirnidade das
correntes navegaveis e flutuiveis, nZo sejam instalados em predios que fiquem contiguos is correnkes
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ou que pertenearn ao mesmo dono dos estabelecimentos, nio podeAo aproveitar-se das Qguas das
correntes estabelecendo a servidao de presa e de
aqueduto, quando a tais servid~es oponham OS
proprietQrios dos predios marginais. E 6bvio que OS
proprietaries dbstes prbdios podem consentir que se
estabele~am essas servidaes e que, quando bsse
consentimento niio seja dad0 por document0 autbnbico, pode pela ~,rescri@o positiva adquirir-se o
direito a servidso, desde que esta seja aparente.

28. A servidao de presa nas correntes p160 naeegdveis nem fluttldoets. Para se determinarem, em
relaqIo i s correntes n5o naveg81leis nem flutuaveis,
OS casos em que se faculta a constitui~iioda servid?io
de presa nos prhdios marginais, necessario 6 ter em
vista os fins a que se destina a derivaqiio das Bguas
dessas correntes e se tal derivaego representa ou n20
o exercicio de um direito.
Trataremos, em primeiro lugar, da servidiio de
presa para a irrigapb dos prkdios marginais.
No artigo 17." do decreto 5787 1111 preceitua-se
que os donos dos pr6dios marginais das correntes
nao navegiveis nem flutuaveis poder50 usar, para
irrigagao dbsses predios, nos termos dos artigos 434."
e 436." do e6digo civil, das Qguas das mesmas correntes que n3o estejam concedidas. podendo aproveita-las em qualquer parte da linha marginal, sern
prejufzo dos direitos de terceiros legitimamente adquiridos a data da publicae80 dbste decreto. Dependendo o n6vo aproveitamento da constru~iiode a ~ u d e ,
reprksa ou outra obra permanente, carece de licenqa
do respective director dos servieos fluviais e maritimos, a . qual s6 pode ser dada a titulo precirio
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e sempre sob a condiqao que subentende, posto
que 1180 seja expressa, de que ngo confere ao impetrante direitos contra as concessaes que hajam de
fazer-se nos termos d b t e decreto.
Lendo-se Bste artigo e tendo-se em vista as duvidas que suscitaram OS artigos 434." e 336." do
c6digo civil s6bre se a deriva~iio das aguas podia
ou nao fazer-se em predios superiores, pode parecer
que o autor do decreto, como a l i h serra jnsto, facuiia
a derivagiio das aguas em prbdios superiores, podendo
assim constituir-se nestes predios a servidiio de presa
e a de aqueduto para irrigaqso dos predios inferiores, aproveitando-se as Qg-uas, mediante aquelas
servidbes, em melhores cond~q~es
quer econ6micas
quer agricolas.
Basta ler, porbm, o artigo 122." 2 . 9 a r a que se
veja que no decreto se sancionou a mesma doutrina
que, segundo o nosso parecer, foi sancionada no
cdd~goCIVII e nos decretos de 1 e de 19 de dezembro de 1892.
Preceitua-se no artigo citado : Quando o possuldor
dum pridio sito na margem de qualquer corrente ao
uso de cujas iguas tenha direito, nos termos d&te
decreto, s6 possa aproveita-las fazendo presa, aqude
ou obra semelhante que vs travar na margem do
predio fronteiro, niio podera o dono d b t e obstar A.
dita obra, uma sez que seja previamente indernnizado, se algurn prejuizo dai lhe provier.
i." 0 s prbdios urbanos n8o ficam sujeitos &
servidao mencionada neste artigo.
5 2." A servidao de travamento de presa ou q u d e
entre predios superiores Q inerente as concessfies
reguladas no titulo IU deste decreto, mas tio s6mente
nos termos e para OS fins ai declarados pode ser
imposta.
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Nao pode, pois. sempre que OS proprietirios dos
prhdios superiores nisso nBo consintam, constituir-se
a servidso de presa ou de acude em pr6dios superiores para se tornar efectivo o poder legal que
aos proprietiirios marginais 6 dado quanto ao apro- veitamento das iguas das correntes nao navegaveis
nem flutuiveis. N3o e necessario que, para essa
oposig%o, OS proprietarios dos predios superiores
irliuquem o prejuizo que da presa ou agude resuitari
para 6les.
A lei s6 impije a servidao quando as aguas das
correntes n%o navegiveis nem flutuaveis hajam sido
concedidas.
Servidso legal para o uso das aguas pelos proprietarios dos pr6dios marginais, considerado h e . uso
eomo o exercicio dum poder objectivo atribuido pelos
artigos 434."
4336 do c6digo civil, s6 h i a de
travarnento no predio fronteiro para a construg80 da
presa ou apude.
0 s estabelecimentos industriais localizados nas
proximidades das correntes nIo navegiveis nem
fluluiveis e as adrninistragijes dos carninbos de ferro
explorados pelo Estado ou empresas eoncessionirias
podeAo aproveitar-se tamb6m das aguas destas
correntes nos mesmos termos em que podem aproveitar-se das aguas das correntes navegaveis e flutuaveis. 0 s artigos 21."
23." em que se lhes
faculta 6sse spr~~eitamento,
falarn de aguas priblieas
e, no regime do decreto, tanto sao publicas as aguas
das correntes navegiveis e flutuaveis, como as das
nao navegiveis nem flutuaveis.
Para a exploragIo dos caminhos de ferro, pode
constituir-se a servidiio de presa e de aqueduto
atraves de predios particulares. Nao sucede o mesmo
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em relacso aos estabelecimentos industriais. Para
estes, nso ha a servidao legal de presa, salvo se
houver cor~cessLoda Bgua para algurn fim de utilidade
p6bllca ou de iuteresse particular.
Escusado sera notar que o aproveitamento pelos
estabelecimentos industriais locslizados na proximidade das correntes n8o navegaveis nem flutllaveis
esta dependente de haver ou 1130 aguas sobejas.
Pelo regime do decreto 5787 1111 e ernquanto ndo
houver decorrido o prazo de dez anos desde a sua
publica~iio, fixado no 5 1." do artigo 17." as aguas
das correntes n8o navegaveis nem flutuiveis s i o
destinadas prineipalmente para a ~rrigagaodos predios marginais.
Nao se estabelecendo a sewidgo legal de,presa
nos pred~ossuperiores para a irrigagao dos predios
marginais inferiores, n8o ha disposigiio alguma no
decreto que obste a que, mediante consentimento dos
respectivos proprietirios, se eslabeleca essa servidgo. A obrigagiio de devolver as aguas rernanescentes ao leito d 3 correr)te dar-se h i neste caso
em rela@o aos 6ltimos prhdios inferiores irrigados
de qualquer das margens da corrente.
No decreto previne-se a hiphtese, arligo 77.", de
um proprietario ou grupo de proprietarios, que
possuam terrenos em situagiio de beneficiar cam o
aproveitamento, requerer concessaes para tirar das
correntes, nascentes ou outras iguas p6blicas, canal
ou levada destinados i rega, enaleirmento e outros
fins, e declara-se, artigo 78." 5 unico, que a area do
aproveitamento, para os efeitos do mesrno decreto,
B formada pelos terrenos em situag2o de serern
beneficiados desde o ponto de derivag8o das aguas
ate o da devolugao das remanescentes ao leito da
corrente.
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Independentemente do regime das eoncessijes, para
o qual se estabeleceu esta disposi~so,afigura-se-nos
quq por ae6rdo entre os proprietirios dos pr6dios
marginais, se pode, para o efeito da irrigag5.o dhsses
prkdios, derivar as aguas em predios superiores e
devolv4-las B corrente em qualquer ponto da linha
marginal dos predios inbriores compreendidos na
irrigaeiio. 0 s proprietirios marginais inferiores de
rnodo algum sera0 prejudicados, vislo que as aguas
sobejas e as remanescentes s20 devolvidas a corrente em condiq~tesde aqueles proprietirios delas
poderem usar, e nso ha portanto motivo que proceda contra o aproveitamento das aguas nas hip&
teses referidas.
No artigo 121.O preceitua-se que os prkdios regados que, por acto de divisso ou partilha, forem repartidos em glebas, continuarso a aproveitar a agua
que anteriormente lhes pertencia, estabelecendo-se
as servidoes de aqueduto ou r6go que forem necessarias, sem indemniza~tiesaos donos dos pr6dios
servientes.
Esta disposi@o, que foi inserida no titulo v, em
que se trata das obras e servid6es relalioas ao us0 das
aguas, 8, cm nosso entender, aplicavel aos predios
marginais das correntes nlo navegaveis nem flutub
veis que, em consequencia da sua divisgo, deixarem
de o ser. Resolveu-se assim, no mesmo sentido em
que interpretimos o c6digo civil, a d6vida que este
suscitava s6bre se as glebas que n8o ficassem confinantes da corrente tinham ou ngo direito B agua da
corrente.
Atribuido dste direito a essas glebas, ficarn elas
tendo b direito de presa e o de aqueduto na gleba
marginal.

do direito de presa
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Silo as servidaes de presa a que acabamos de nos
referir as que admite o decreto 5787 1111 relativamente
ao aproveitarnento da hgua para irrigag8o dos gredios confinantes corn as correntes e dos que, em consequencia de divisso ou partilha, deixarem deo ser,
independentemente de concessao das mesmas Aguas.
No regime das concessoes, o principio a aplicar B
o de que, dada a concessso, o concessionario fica
tendo o direito de presa ou de derivagso da agua,
quer se trate de aproveitamentos de interesse pliblico,
quer de aproveisamentos de interesse privado, e sejam
quais forem as aguas objecto da concessiio.
S,%o,por6m, respeitantes especialmente Bs correntes nIo navegaveis nem flutuiveis os aproveitamentos
de inreresse privado. Referir-nos hemos aqui a estes
aproveitamentos, determinando as condipaes em que
para hles se pode constituir a servidso de presa.
0 s aproveitamentos de interesse privado podem
ter fins agricolas ou industriais.
Nos artigos 77." 78.' estabelecem-se as condipaes
em que se podem fazer concessaes para tins agricolas, dizendo-se que B licito a urn proprietirio ou
grupo de proprietirios, que possuam terrenos em
condipaes de beneficiar corn o aproveitamento, requcrer concessIo para tirar, das correntes, nascentes e
outras aguas p~iblicas, canal ou levada destinada h
rega ou enateiramento, ou para colmatar ou dessalgar
as suas terms, sendo inundadas ou salgadas, podendo fazer aeude ou reprhsa em qualquer ponto do
leito das correntes e estabelecer servid~esde travamento e aqueduto s6bre prkdios alheios para derivag%o das Sguas e devolugiio das remanescentes.
0 pedido de licen~aprocede quando seja assinado
pelos proprietirios de dois tercos, pelo menos, dos
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terrenos compreendidos na area do aproveitamento,
sejam ou nao confinantes corn OS depdsitos ou cursos
de agua, contanto que do refluxo ngo possa resultar
prejuizo aos predios superiormente situados e que
inferiorrnente se reslituam a corrente as aguas remanescentes. A area do aproveitamento sera formada
pelos terrenos em situap% de serem beneficiados
desde o ponto de deriva~iio das aguas ate o da
devolupiio das remanescentes ao leito da correnke.
No artigo 79.' declara-se que, em identicas condigaes, podem reqwrer o aproveitamento das aguas
publicas corn aplicapih a produp30 da energia para
fins industriais :
1." 0 proprietario que, possuindo oficina ou engenho hidriulico em explora@io, empreenda aumentar
ou transformar a produc%o da energia;
2." 0 proprietario, associapiio ou ernpresa que
possuam na Area do aproveitarnento terrenos em
situag3o adequada para a instalagso das fabricas ou
oficinas, ou para a constru@o de tanques ou viveiros
destinados a criapgo e engorda do peixe.
Quer tenham fins agricolas, quer industriais, os
aproveitamentos 1150 seAo concedidos, conforrne se
preceitua no artigo 80." quando s6bre as aguas
pedidas haja direitos adquiridos por justo tilulo nos
termos da lei civil. OS quais seraorespeitados achando-se em efectioo exercicio, salvo, porbm, o caso de
as aguas serem sobejas e poderem ter cdrnoda divisgo
sem prejuizo da cultura ja feita ou do engenho ja
construido.
Sendo a concessgo requerida para fins agn'colas
por dois tereos dos proprietaries, n&o podera considerar-se legitima a oposi@o fundada em direitos
adquiridos, desde que OS prkdios que teem tais
direilos estejam compreendidos no perirnetro da

concess5o e lhes seja atribuida a Qgua que at6 ent'rao
aproveitavarn, e tamb6m OS mesmos direitos adquiridos n5o constituirso legitimo fundamento de oposic50 se. pedida uma concess~opara fins industriais,
tais direitos puderem ser compensados. Nos termos
do artigo 84." devera verificar-se se h8 'direitos
adquiridos que possam obter compensaciio e, desde
que a possam obter, tais direitos n"ao devein constituir obslaculo B concess80, e no artigo 8 5 . 7 4."
determina-se que, existindo direitos adquiridos que,
nos termos do artigo 80.07 tenham de ser respeilados
e que possam conciliar-se corn o aproveitamento
requerido, far-se ha desde logo a divisao da Qgua,
para o efeito de se marcar o volume que fica
pertencendo aos prbdios anteriorrnente regados,
determinando-se o local e a forrna.de derivag80.
No diploma de concessao indicar-se ha (artigo 85."
n." 2.")o local onde deve ser construido o apude ou
barragem, fixando a sua altura, ou o process0 por
que hajam de derivar-se as aguas.
Todos os predios que con6nam corn as correntes e,
tendo de efeituar-se derivaeiks secundarias, quaisquer prkdios onde estas devam fazer-se ao longo do
canal ou aqueduto, ficarn sujeitos & servidiio de
presa, exceptuando as casas de habitapgo e os pQtios,
jardins e quintais que lhes forem imediatarnente
contiguos, os quais, segundo o disposto no artigo 81." 6carn excepluados da obriga~gode dar as
servidaes a que se refere o artigo 77.".

29. A servidiio de presa was outras aguas peib2icas.
0 s principios que acabamos de expor aeerea da
servidgo de presa nas correntes navegaveis e flutuaveis e n5o navegaveis nem flutuaveis s5o aplicaveis
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&S outras aguas publicas, quer estas sejam pertencentes ao Estado, quer as autarquias locais. E' assirn
que, ern relaqtio &S concessaes de interesse priaado,
de que acabarnos de nos ocupar, se preceitua nos
artigos 88.O e 89."que as aguas publicas que estiio
na administraq80 dos respectivos corpos adminislrativos podem ser object0 de concess%o de interesse
privado, por deliberap'ao das corpora66es que OS
representam, observando-se OS regulamentos especiais
que devem elaborar para a sua fruipiio e que, na
falta de regulamentos especiais para frui~sodas suas
aguas, ficam OS corpos administrativos obrigados a
apropriar as d~sposi@esda presente lei.
E assirn que, podendo ser aproveitadas as aguas
que brotem ou nasqam em terrenos pliblicos, as
aguas sobejas de fontes ou reservatdrios publicos e
as Sguas de eanais, valas ou aquedutos, haver&
com o direito de presa ou de derivaeso dessas aguas,
o de constituir a respectiva servid'ao. Desta servidao
s6 sIo exceptuadas as casas de habita~goe quintais,
jardins, hortas ou patios adjacentes a essas casas.
Estes predios so podern ser expropriados quando se
trate de coneess6es de'aguas de interesse public0 se
no inquerito se tiver demonstrado a impossibilidade
material ou econ6mica de realizar as obras sem utilizar OS referidos predios.
Em relaqa Bs aguas sobejas das fontes, poeos on
reservatbrios publicos, declara-se no 5 1.O do arA
tigo 32." que, ernquanto lhes nso for regulado @
uso, podera OS proprietaries vizinhos aproveitar
as Aguas iobejas a titulo precario e de mera tolerAncia. Para 6sle uso, a deriva~iio das aguas ~6
podera fazer-se, n8o sendo o predio marginal;
mediante consentirnento do proprietario do predio
que o seja.

-
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Em rel.a@io aos aquedutos, disp6e-se no artigo 120.'
qne, se a Agua do aqueduto n2o for toda necesshria
a seus donos e OS donos dos predios sewientes
quiserem ter parte no excedente, ser-lhes ha concedida essa parte a todo o tempo em que a requeirarn
mediante prbvia indemniza@o e pagando, alem disso,
a quota proportional B despesa feita corn a conduq~o
dela at6 o ponto donde a pretendem derivar.
. Esta disposigio e aplicivel, a quaisquer aquedutos
tanto aos que se~am construidos pelo Estado ou
autarquias locais, como aos que o sejam por particulares. Par ela faculta-se o direito ao aproveitamento da i ~ o asob-eja. g Mas devera entender-se
qne, se a derivaqiio s6 puder ser feita em prbdio
superior, poderi ser constituida a servidio de presa
neste prkdio ?
Ha a notar a este respeilo que o c6digo civil
facultava o aproveitamento da agua a qualquer outro
proprieturio. Donde se coneluia 16giearnente que a
adquisip"a da-parte no excedente se podia f a e r a
favor de proprietario que n8o fosse o do predio serviente e portanto derivando-se a agua por meio de
aqueduto neste predio. No decreto, porkm, s6 se
faculta 6sse direito aos donos dos prhdios servientes,
donde pareee dever inferir-se que sd estes podem
utilizar-se da agua derivando-a no seu prhdio.
Relativamente As aguas pluviais de barrancos, corr a t e s e enxurros, preceitua o artigo 27." que OS
bonos dos prbdios marginais podergo construir barrap s de terra e pedra solta, ou a ~ u d e smbveis, para
a deriva@o dessas aguas, corn pr6via licenqa ou
eoncess%o, contanto que dai n3o resulte prejuizo aos
predios vizinhos, nern embarago no tr&nsito dos
oaminhos publicos, e o artigo 28."declara que essas
il?$as
poder50 ser represadas, em albufeiras ou
VOL.

U
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depdsitos permanentes, com licenca do director dos
servicos fluviais e maritimos, para serem utilizadas
na irriga~iioou colmatagern.
Pelo disposto no artigo 29." e 5 linico, quando a
utilizaciio das aguas por meio destas obras tiver
durado incontestada por espaeo de vinte anos, OS
que delas se aproveitarem poder20 impedir que OS
donos dos pr6dios superiores OS privem dessa utilidade. se, porem, utilizarem apenas park das Sguas,
nfo poderso impedir que outrem aproveite a por~iio
' superabundante.
A utilizaqBo das Bguas por meio de albufeiras ou
depbsitos permanentes pode ser feita em proveito de
pr6dios marginais ou nso rnarginais, visto que na lei
n%o se estabelece a Bste respeito distinpiio, e poderb
assim constituir-se a servidiio de presa e de aqueduto, desde que o proprietario do predio marginal
nisso consinta, para aproveitamento e condu@o das
Aguas pluviais. Decal-rido que seja o prazo de vinte
anos, ter-se ha adquirido pela presdri~iionPo s6 o
direito de derivar a agua, mas tambem a serridao
de presa, sem a qual aquele direito se n8o pode
efectivar.

30. A seroiddo de presa nas ciguas particulares.
Relativameute as bguas particulares, fez o decreto 5787 I111 uma modificaeIo importante no
Cddigo civil. Por Bste Cddigo, era imprescritivel,
desde a sua publicaciio, o direito i s bguas das fontes
e nascentes. No citado decreto, em que se p r e
ceitua (artigo 99.") que o dono do prCdio em que
bouver alguma fonte ou nascente de igua pode SWvir-se dela e dispor do seu uso livremente, salro ,D
direito que algum terceiro tenha adquirido a 6sse as@
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or justo tilulo, declara-se (artigo 99.0 hico) :
tonsidera-se titulo justo qualquer meio legititno de
adquirir os direitos irnobiliirios reconhecidos pela lei
civil. A prescri~lo, porkm, s6mente serB atendida
para os efeiros dhste artigo, quando, alkm dos demais
requisitos exigidos na lei geral, seja acompanhada
da construp20 de obras no predio onde existir a fonte
on nssceute, de onde possa inferir-se o abandhnn do
prirnitivo direito do dono do mesmo pr6dio.
Como notamos, em face do C6digo civil podia
adquirir-se pela prescrii$io o direito de semidso de
presa e de aqueduto em relac20 i s fontes ou nascentes, mas nlo podia adquirir-se o direito dgua
senzo por titulo autkntico. Donde resultava que, niio
havendo sido adquirido por bste titulo o direito A
agua, nio podia subsistir a servida de presa e a de
aqueduto, que niio podiam deixar de considerar-se
acess6rias daquele direito, sempre que o proprietirio do prbdio onde a agua brotasse se opusesse
sua deriva~50,embora esta se fizesse h i longos
anos.
Esta incoerencia desapareceu no decreto 5787 IIII,
admitindo-se a prescrig'lo como meio legitimo de
adquirir as iguas das fontes ou naseentes, desde que
se verifique a condi~zode se construir obra no predio
onde existir a fonte ou nascente de onde possa inferir-se o abandbno do prirnitivo direito do dono do
mesmo predio. Esta obra, em relw%o a Aguas j i
exploradas, tern por fin a sua derivapiio ou condupio
e necessario 6, para que essa obra seja htil para a
prescriciio, que satisfaca aos requisitos a que, segundo a nossa jurisprudhncia, devem satisfazer as
obras que no artigo 438." 5 unico do Cddigo civil se
errigern papa que possa invocar-se a prescri~20anterior ao C6digo civil.
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Conveniente seria que o decreto esclarecesse as
dfividas que o C6digo civil suscitou. Desde que o
nso fez e apenas se referiu a obra no predio superior, esta deve ser permanente e visivel ou aparente.
S6 assim 6 que a sewidgo de presa sera publica,
requisite que se torna necessirio para que a posse
eonduza B prescrip50.
A oposi~iio n8o seguida a que se refere o mesmo
linico do artigo 438.' nn8o foi reconhecida como
acto id6neo para a prescriplo. Criando-se por essa
posipao uma situa~lode facto incompativel corn o
direito do proprieiario da fonte ou nascente e reconheeendo-se no C6digo civil a oposiqiio ao exercicio
do direito como meio de inverter o titulo da posse,
pareceria 16gico que se reconhecesse &sse meio de
adquirir por prescri~ioo direito &S aguas das fontes
e nascentes. Raros seriio, todavia, os casos em que
a derivapso e conduqiio das aguas se n%o facam por
meio de obras no prhdio onde as bguas brotam,
sendo assim praticamente de valor quasi nu10 a
observac50 que acabarnos de fazer. E, por outro
lado, como se deve adquirir, corn o direito B kgua, a
servid5.o de presa e de condu@io, e estas servidaes s6
podem adquirir-se quando se manifestem por abras ou
sinais, a doutrina sancionada afigura-se nos razoavel.
Temos assim que, entre os meios por que pode
constituir-se a servidb de presa em relaqio as Qguas
particulares, ha a prescripio.
Desnecessario sera-notar que esta servidso'representara urn acess6rio do direito Q agua sempre que
bste se adquira por qualquer outro titulo. E' assim
que, concedido por titulo autbntico o direito Bs aguas
subterrtineas de determinado pr6di0, corn o direito
is iguas entender-se ha que foi atribuido o direito
de as derivar e conduzir atraves do prhdio.

I
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~ s t edireito devera ser exercido de forma que
cause o menor prejuizo ao proprietario do prbdio
serviente dentro dos limites em que as aguas possam
ser convenientemente utilizadas pelo seu proprietirio.
Pela servidb de presa e de aqueduto que assim
se eslabelecerem entendemos que nenhuma indemniza@o sera devida ao proprietario do predio onde
haja a naseente, visto que corn o clireito & Qgua se
devem entender concedidos OS meios necessaries para
o seu aproveitamento, rldo representando o direito de
presa e de conduq%oda agua mais do que aeessdrios
daquele direito.

31. 0 ds'reito de presa, relacionando-se directammfe
com o regime das aguas ptiblicas, esta, em przncapio,
stjeito no seu exereiceo ic superintend&cza dos servi~os
hidrciulicos. A' derivapio das aguas das correntes
publicas, exigindo ordiniriamente obras para o seu
fepresamento, esta directamente relacionada com o
regime dessas aguas e, por Bste motivo, sujeita Q
autorizaqiio e ingerhcia dos servipos hidraulicos a
realizac% das obras necessarias para essa deriva~io.
Sempre .que o direito de presa seja atribuido por lei
ou resulte de concessao administrativa, para a execu$20 das obras que tenham por fim a efectiva~sodbsse
direito requere-se ordinariamente a sua prkvia aprovapao ou determinap%, a cujo esiudo se dedicam
cuidados especiais.
E assim que, em relapgo as concessties de utilidade
pdblica, na mern6ria justificativa do pedido que,
segundo o artigo 1." do decreto n.' 6287, de 20 de
dezembro de 1919, o deve acompanhar, se determina
(artigo 2 . 2 1.') que em especial deverso ser indicados corn suficiente aproximaqiio: a) A situap%odos
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aeudes ou barragens previstos e OS lirnites superiores
das respectivas represas; b) Q local onde se pretende
derivar as Bguas do seu leito natural e aquele onde
se restituem ao rnesmo leito, quando pela natureza da
eoneessiio n&o hajam de ser consumidas. Em rela~Bo
aos aproveitamentos de interesse particular, preceitua-se no artigo 63," do rnesmo decreto que no requerimento sera0 designadas as aguas piblicas que se
prelende aproveitar e o objeetivo do aproveitarnento,
o ponto onde se projeeta fazer a derivae'ao e aquele
onde devem ser resti~uidas as t i p a s ao seu leito
natural.
Nos casos em que a lei faculta a derivapso das
kguas independentemente de concessao, a realiza~ao
das obras necessarias para essa derivaclo, mesmo
rio caso em que para elas n3o seja necessaria auloriza@a prbvia, esta sojeita a superintendbncia da direcc50 dos servieos fluviais e rnaritimos, que podera
ordenar a sua demolie80 sempre que por essas obras
se altere o regime das aguas. E assim que no decreto
5787 1111, artigo 60." se declara que, dependendo o
n6vo ayroveitamento da constru@o de aeude, reprbsa
ou outra obra permanente, carece de Ecenea do respectivo director dos servi~osfluviais e maritimos.
Daqui resulta que, para se exercer o direito de
presa em rela~aoi s iguas pliblicas, se torna necess&rio, antes de se recorrer ao poder judicial para, na
falta de ac6rdo entre OS interessados, se resolver qualquer quest50 relativa & constitui@o das respectivas
servi daes, obter autoriza~~o,
seguindo-se os devidos
trirnites, da direc@o dos servigos hidraulicos para a
execu~lodas obras necesshrias para ksse firn. Autorizadas as obras, B que, para se fixar a indemnizagiio
pelas servid"os que se pretende constituir ou para
impugnar direitos de terceiros que corn essas obras
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se julguem lesados, se tern de recorrer ao poder
judicial.
Sempre que haja concess6es de utilidade pribliea,
a execug;ao das obras necessarias para a derivaqao
e a constituii$io das respectivas servidaes S% facultadas pela publica@o no Diario do GoeCrno do competen te deerebo, tendo apenas de ser deternlinada pelos
tribunais civis a indemniza~ioque B devida aos interejsados e podendo o ~oncession&rioproceder i
execug50 das obras logo que esteja feito o dep6sito ou
caugQ correspondente B importancia fixada pelos
referidos tribunais depois da primeira yistoria (deereto
5787 1111. artigo 5 3 . 2 3.')). Nesbas eoncessaes n8o
pode discutir-se perante os tribunais civis a legalidade
da concessiio.
0 s direitos Bs aguas, em tais concessoes, n2o teem
de ser respeitados, verificando-se se e ou nlo possivel conciliar bsses direitos corn OS interesses do concessionario. fiste tem o direito de expropriagiio e OS
ex ropriados o direito de indemnizaeao, que B regula! i o pelas disposi~besgerais relativas a expropriaqiio
por u~ilidade phblica e pelas disposi~aesespeciais
reialivas a iguas e a concess%ode que se trata.
NBo sucede o mesmo corn as concessdes de interesse
privado.
E m relaqao a estas concessaes, preceitua-se no
citado decrelo que aquele que, tendo obtido uma
concesszo de interease privado, a prerenda tornar
efeetiva contra terceiros e liquidar as indernnizaebes
devidas aos donos dos predios servienles, deduzira
o seu pedido, sem dependencia de artigos, yerante o
juiz de direito da comarca ollde for situada a irea do
aproveitamento ou a maior parte dela, fazendo citar
OS interessados para na terceira audiencia depois de
acnsada a cila~&odeduzirem por art~gosa opos;@o
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que tiverem. Nesta oposie80, que 6 feita por embargos, pode impugnar-se a validade da concessiio e os
termos em que foi feita; mas os tribunais deverao
julgi-la subsistente sempre que se mostre que ngo
contraria os principios fundamentais estabelecidos no
decreto para esta categoria de aproveitamentos, nem
ofende direitos d'e terceiros que nso possam concilrarse ou receber indemnizatpes nos termos do rnesmo
decreko. A derivapi'io das aguas, tratando-se de concessaes de interesse privado, esta pois dependente,
n8o s6 do alvar&de concesslo, em que se determinari
(decreto 5787. 1111, artigo 85.9 a area do aproveitamento, com a designwiio dos prbdios e nomes dos
proprietikios nela abrangidos, o local onde deve ser
construido o aeude ou barragem, fixando a sua altura,
ou o processo por que hajam de derivar-se as aguas,
e a direcc80 e forma dos canais, levadas ou aquedutos de deriva~%oe devolupZo B corrente, corn individ u a ~ a odos predios que tenham de ser onerados eom
servidaes, mas ainda de verificaeao pelo poder judicial, que pode alterar 6sse alvara (decreta citado,
artigo 87.') em decisao proferida sdbre matkria de
embargos. Quando n5o haja embargos, ou estes
tenham sido julgados improcedentes, segue-se a Iiquidagio das indemnizaeaes (decreto 5787 IUI, artigos 91." 2." e 92." e decreto 6287, artigo 71."
$5 1.' e 33).
A constituiqIo da servidao de presa s6bre iguas
particulares, nos casos em que estas n8o sejam
object0 de concessiio por utilidade publica, 6 da exclusiva compedbncia do poder judicial, que ter6,.dejulgar
n8o s6 se ha o direito de derivar a agua mas as
condic~esem que a servidgo deve ser constituida e
a indemnizae'io que B devida ao proprietario do prkdio
servien te.
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E a f8sle caso que especialmenle se refere o
artigo 127." do decreto 5787 1111, em que se determina que as questaes relativas & constitui~aoou
mudanga das servidbes sergo resolvidas pelo poder
judicial se as partes se nlo concertarem amigivelmente, observando-se a forma do processo estabelecida na secgiio '2." do capitulo 3.", titulo 3,"o
presente decreto.
32. Direitos e obrigagaes do titular do direito de
presa. Tornado efectivo o direito de presa da 6,gua
pela realizaqio das obras necessarias para a sua
derivaezo, os direitos e obrigac7ies do ti lular do direiio
de servidiio de presa siio, em prjncipio, OS que pertencem ao titular de qualquer direilo de servid80.
Tratando-se de concessires, as agtlas que tenham
sido pedidas para o fim de determinado aproveitamento n%o podera: sem que preceda n6vo pedido e
nova concessao, ter aplicaCIo diferente (decreto 5787,
artigo 39.'), e. conseguenkemente, n8o podera o titular do direito de presa exereer 6ste direito senao para
o fim para que a concesslo foi feita. Se as Qguas
forem parliculares e nenhuma restriqBo houver ao
uso dessas Aguas ou a sua.derivap30, o direito de
presa poderh ser, nas condipbes em que houver sido
estabelecido, exercido livremente. Se a Sgua, quer
seja p~iblica, quer particular, houver sido concedida
por tempo determinaqo, s6 durante bsse tempo poderit
ser exercido o direito de presa.
A bste respeito dietermina-se no decrelo- 5787 11 11.
artigo 136.4 que, sempre que nas concessaes e nos
actos e contratos se nLo expresse outra cousa, enknder-se ha por uso continuo o de todos OS instantes,
por uso diario o de vinte e quatro horas, a contar da
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meia noite, ou, mais rigorosamenle, de zeFs horas,
por uso diurno ou nocturno o que medeia entre o
nascer e o p6r do sol ou vice-versa, por uao semarrai
o qne principia ao meio dia de doming0 e lermina 5
mesrna hora em igual dis da semana seguinte, por
uso estival o que comeqa em I de abril e termins
em f de outubro seguinte, por uso hibernal o que
corresponde aos outros meses do ano.
Quando haja sido determinado no titulo por que B
conferido o direito i Bgua, quer seja concessiio, quer
contrato ou neg6cio juridico, o volume da agua a
utilizar, s6 ksse volume podera ser derivado. Quando
n"a haja sido determinado ksse volume, deve enlender-se nas concess6es que ha apenas o direilo de
utilizar a bgua para o fim a que e deslinada e
que a sobeja fica disponivel (decreto 5787, artigo 35.").
Se o direito b Agua houver sido adquirido por prescripa, o volume da igua que se pode derivar sera
determinado pela posse.
As despesas necessarias para a execupao e conservapao das obras destinadas B derivaqa das aguas
serge feitas pelo titular do direito de presa, sempre
que no titulo constitutive da servidso tais obras n%u
fiquem a cargo do propriekirio do pr6dio serviente,
que poderi todavia libertar-se desse encargo abandonando o prkdio (C6digo civil, arligo 2227.')). Quando
as Bguas sejam utilizadas em somum por vkios proprietarios que em comurn realizaram as ohras ou hajam
adquirido posteriormente direito a participar nas aguas
que mediante essas obras sso derivadas, todos OS
eo~tentessiio obrigados a contribuir para as despesas necessarias a sua conservapiio proporcionalmente
ao seu uso, salvo o direito de renunciarem a Bsse
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uso (decreto 5787, artigos 1i3.07i!20.", i23.", 125.O
e 1 2 6 . 9 22).
Para a realizaq'lo dos concertos necessirios B conservaqZo das obras e para a deriva~sodas iguas,
teem os utentes o direito de passa em pelos predios
servientes (decreto citado, artigo 1 1i.@).Em quaisquer
trabalhos que se tenham de realizar relativos servidso de presa, deverS o utente das &pas escolher o
tempo e a forma mais convenientes pwa causar o
minimo prejuizo ao dono do prhdio semiwk.
Constituida a servidso de presa para urn detwminado volume de agua, se posteriormente o s u utente
adquirir direilo a maior- volume, poder& deriua-10,
sem indemniza@o para o proptietArio do pkdk serviente, sempre que c m isso 1-60 seja agr~adaa
servid3o. No caso contrbrio, essa derivapso s6 padera
ser feita mediante previa inderoniza~Bowrrespondeab
a Bsse agravamento.
Neste, como em qnaisquer autros pontos relativos
ao exercicio do direito de servidao de presa, deveriio
observar-se as normas gerais relativas as servid"oe.

33. Direidos e obriga~aesdo propri4tcirio do prddio
seruiente. 0 praprieiario do predio serviente B apenas
obrigado, em principio, a consentir que o utente das
ignas f a ~ a3 derivaqso delas em harmonia corn o
direito que tem i s aguas e com as condipGes estabelecidas para a sua deriva~so. Pode, por&m, o proprielirio do pr6di0 serviente tomar sbbre si o encargo de
conduzir as Aguas atrav6s do seu prhdio para urn
ponto delerminado em qne eias deverao ser u~iiixadas.
Neste caso, entender-se ha que todas as obras neces.sirirs para a condnpiio das bguas at4 o ponto onde
devem ser postas 8, disposiqiio do utente delas
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correrBo por conta do proprietario do prBdio serviente.
Se o propriethio do prkdio serviente se utilizar
tambhm das iguas, serd obrigado a contribuir para
as obras e trabalbos necess&rios,&conservag5o da servidlo na proporp8o do sea interesse (decreto citado,
artigo i26.@, 4.9). Podera, porhm, renunciar ao
seu .direit0 B Q u a do rnesmo mod0 que qualquer dos
outros utentes e, dada essa ren~ncia,n%olhe podera
ser imposta essa obrigagiio.
A servidgo de presa aplica-se a disposi@o gen8rica cansignada no artigo 2278." do C6digo civil,
que, quanto B servidso de aqueduto, foi exarada
no artigo 149.O do decreto 5787, relativa B mudanpa
da semidno. Se no sitio primitivamente assinado para
a derivaq'ao da bgua, tal derivapiio for muito incdmoda para o proprietario do predio serviente ou tornar
impossivel a realizal;%ode reparos ou rnelhoramentos
importantes no prbdio e corn tal mudanea nlo hwver
prejuizo para o utente das &pas, pode o referido
propriethrio requerer essa mudanga, que devera ser
feita a expensas dele.
0 proprietirio do prBdio serviente B obrigado a nao
fazer cousa algurna que de qualquer mod0 prejudique
a derivac3o ou curso das aguas. Se .o fizer, sera responsivel pelos prejuizos que corn isso causar ao utente
das aguas, como' responsavel sera tambhm por todos
OS prejuizos que, par culpa sua, este sofra no aproveitamento das mesmas aguas. Nesta parte teem de aplicar-se OS principios gerais sbbre responsabilidade civil.

5

34. Factos por qtre se exringue o dareito de presa.
0 direit0 de presi, constituir~do uma servidso,
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extingue-se pelos mesmos factos por que se extinguem
ou modificam as outras servidtjes, e, representando um
acess6rio do direito B agua, extingue-se com este
direito.
Nos casos que, segundo o disposto no artigo 3 4 . O
do decreto 5787 IIIT, determinam a caducidade da
concess30 ou aproveitamento das iguas p~iblicas,a
extingso do direito de presa ou de derivapgo da bgua,
logo que seja decretada a caducidade da concessiio
ou aproveitamento, dar-se ha para o concessionArio;
mas, eomo as obras ou instala~aesque se hajam feito
revertem para o Estado ou autarquia local a quem
pertencer o dorninio das Iguas (decreto citado,
artigo 34.' 5 unico), as servidaes que se tenham
constituido consideram-se subsistentes para o efeito
da utiliza~Bodirecta das itguas pelo mesmo Estado
ou corpo administrativo ou para novas concessaes ou
aprovei tamentos.
De resto, B extinpiio do direito de presa aplicam-se
as disposipaes gerais relativas B extin@o das servidGes, devendo ter-se em considerapao, quanto ao
direito de uso ou de aproaeitamento das aguas, as
disposi~~es
especiais sancionadas na legislap%orespectiva.

DAS S E R V I D ~ E SDAS

AGUAS

35. Conceilo. de aquedulo. No direito romano
definia-se o aqueduto como sendo o jtrs aquB ducendi
per findrim alienurn '. Como jh notkrnos, segundo
Bste direito compreendia-se no aqueduto o direito
de presa da Bgua, tratando-se dBste direito na servidfio de aqueduto. Por Bste conqeito de aqueduto se
dirigiram OS romanistas nos imporbantes tratados que
escreverarn s6bre esta interessante materia e alguns
jurisconsultos modernos, como Wangerow e Ruggjeri,
ainda sustentam que a essBncia juridica da serv~diio
de aqueduto consiste, 1180 em ter o rivus aberto em
propriedade alheia limi tando Bste direito, mas em fazer
derivar a igua por meio do &us. Ruggieri chega a
afirtnar que a prega, complemento necessirio da ser. vid8o de aqueduto, 6 que constitui a servidio de
aqueduto prbpriamente dita, sendo o rBgo ou canal
condutor uma servidso de aqueduto impr6pria 2.
Outros jurisconsultos opinam que a essBncia da
servidIo de aqueduto consiste na condue80 da hgua
atraves do prbdio de outrem. E assim que Mazzoni
Digesto 8, 3, 1.
Veja-se Montellci, Tratrcdo de las swvidumbres em mcakrkz &
agw,piginas 106 e 107.
1
2

define servidBo legal de aqueduto o direito de conduzir a Qgua por prbdio alheio para uso e utilidade de
prkdio prdprio '. E, na verdade, parece que o aqueduto, cornpreendendo tanto a 6gua que se conduz,
num determinado volume, por um cano ou r&go,como
o prdprio cano ou rbgo por meio do qual se realiza
a conduggo, se deve relacionar especialmente corn a
agua, pois B desta que deriva a utilidade para que a
servidgo se constitui.
0 facto, porbm, que constitui a existbncia da servidao de aqueduto e pelo qual se limita o direito de
propriedade, i! o cano ou r&gocondutor que atravessa
prddios alheios. $, pois, a Bste facto que deve atender-se especialmente e e a ble que efectivamente se
tem atendido na regu1amentag"a da servid'ro.
E assim que ja no direito romano, apesar do conceito que neste diraito se formava do aqueduto, e de
que resultava poderem ,considerar-se cornuns as disposis'oes relativas i adquisi~godo direito de presa e
de aqueduto, aos fins para que eram desbinados e
Bs pessoas yue tiaharn o direito de aqueduto, havia
muitas disposi~6es que eram privativas do aqueduto
condutor, designadamente as que respeitavam ao
exercicio do direito de aqueduto, como as relaebes
que por esta servidao se estabeleciam com o predio
serviente, OS direitos e obriga~fies do proprietirio
dkste prkdio e do prbdio dominante, as norrnas que
devialn ser observadas na conduc%odas aguas.
Embora seja, pois, o direito de conduzir a agua
que determina a servidao de aqueduto, nos eonsideramos esta servidao como sendo essencialmente constituida pelo cano ou rbgo condutor.

1
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Pelas palavras cano on rego designamos qualquer
meio por que a Bgua seja conduzida atraves de pr6dio
alheio. Entre OS romanos havia a determina~iiodos
varios modos por que na pratica se conduziam as
iguas, relacionando-se corn bles as normas por que
se regulava a eonstru@o do aqueduto e o seu exercicio.
Chaeando espeeialmente rivt aos canais de irrigaqiio,
que correspondiam aos nossos regos ou canais descuberlos, e que tanto podiam ser simples escavagks no
terreno como construidos corn pedra ou outros materiais, aos canais que se destinavam para o uso das
cidades davam OS nomes de specus, fistula! e ltsbdi '.
0 mod0 por que actualmente se faz a condu~5odas
iguas e indiferente, sob o ponto de vista das normas
que respeitam h constituiggo e regulamenta@o da
servidgo de aqueduto.
Nlao se dB o mesmo corn OS fins para que o aqueduto ~ s econstitui, s6 havendo o aqueduto legal ou
coacto para determinados aproveitamentos da agua.

36. Fins para qzle se constitui. No C6digo civil,
artigo 456.'. preceituava-se que era perrnitido a qualquer encanar subterrAneamente ou a descuberto, em
proveito da agricultura ou da indGstria, as iguas a
que tivesse direitp, atraves dos prkdios r6sticos alheios,
nao sendo quintas muradas ou quintais, jardins, hortas
ou patios adjaeentes aprkdios urbanos. No artigo 461."
declarava-se que os donos dos pr6dios inferiores Bquele
a que se dirige o aqueduto, eram obrigados a receber
as aguas vertentes, ou a dar-lhes passagem, eontanto
que fossem indemnizados dos prejuizos que. dai lhes
.

1 Veja-se Gianzana, La teoria hlle acqw primte, no B p t o Paliam, parte l.",pigha 484.
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venham a resultar. E no artigo 462." determinava-se
que as disposiqaes dos artigos precedentes eram aplichveis i s aguas provenientes de gaivagem, canos falsos.
valas, guardarnatos, alcorcas ou de qualquer ou tro
mod? de enxugo de prbdios, quando essas aguas
houvessenl de atravessar prhdio ou prbdios de diverso
dono, para chegarem a alguma corrente ou outra
via de escoamento.
Estas disposicbes, que foram raproduzidas, quasi
sem alteragbes: no decreto 5787 1111. nrtigos 114.",
116." e 117.", conteem as normas gerais relativas a
servida legal de aqneduto pelo que respeita especialmente 5s aguas particulares.
Ao Iado destas dis osiflrs havia, porbrn, como ha
no citado decreto 5 87, outras disposipbes reliitivas
a ayr~edutospara Bguas yoe houvasem sido concedidas
para fins de i n t e r h e publico, entre os quais h& as
aproveitamentos para abastecimento de povoacaes.
Em todas estas concessties hh o direito de constituiqao
das servidbes que se lornam necessiirias para aproveitamento das iguas, havendo assim a servidlao legal de
aqueduto.
Nos casos ara que nla0 seja reconhecida esta servidzo, o aque uto s6 pode ser estabelecido voluntiiriamente ou por meio da prescripao, quando satisfa~aaos
requisitos que, partl Bste efeito, sso exigidos por lei.
Nos fins agricolas compreendem-se n8o s6 OS da
irrigaglo dos prhdios por meio de rega ou de lima,
como a colmatagem ou dessalgamento de terrenos;
nos fins industriais compreende-se tanto o aproveitamento da agua em espkcie como o que tenha por fitn
a energia elhctrica.
Consti9tuido o aqueduto para determinado fim, a
servidno legal n8o se limita i condu~godas hguas
at8 o ponto em que se dB esse aproveitamento; a

f
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servid3.0 estende-se ate onde seja necessbrio para o
conveniente desaguamento ou escoamento das bguas.
Este escoamento, sempre que representa uma condig o necesshria para o aproveitamento das aguas, pone
considerar-se, relacionado como esta corn o aqueduto,
como constituindo urn eomplemento necesshrio desta
servidso, e n8o como forrnaudo de per si a servid5o
de escoamento ou de esgbto das Aguas.

37. 0 aqueduto como servddiio; seus caracteres.
0 aqrieduto s6 constitui uma servidlao quando a condu$30 das Qguas se-faz atrav8s.de pr6dio alheio. E s6
poderii considerar-se urna servidso pr6priamente dita
se bsse aproveitamento se der em favor de determinado prkdio, qualquer que seja a utilidade que forme
o contelido dksse aproveitamento.
Nao se tratando, porem, em todas as concessoes
de aguas do seu aproveitamento para fins agricolas,
industriais ou dombsticos, que estejam relaeionados
corn determinados prbdios, e sendo livre, em principio, quando se trata de hguas particulares e urna vez
constituida a servidso de aqueduto, derivar essas aguas
dando-lhes o destino que ao proprietbrio do pridio
para onde s5.o derivadas melhor aprouver, segue-se
que o aqueduta nem sempre 6 constituido em favor
de determinados prhdios ou para utilidades que s6
mediante esses prbdios possam ser fri~idas,deixando
assirn de dar-se no aqueduto urn dos reqoisitos que
para as servidties em geral se exigem.
Nlao deixa. porkm, em qualquer dos casos, o aqueduto de constituir urn encargo exceptional pelo qual
ae limita o exercicio do direito de propriedade e,
send0 assim, o aqueduto n8o pode deixar de considerar-se uma servidzo. E 8 assim que a nossa lei o
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considera, tanto no caso em que se relaciona corn
determinado prkdio, como naqueles em que tern por
fim a realizagao de qualquer interesse pliblico, como o
abastecimento de povoa@es e a produp80 da energia
electrica.
Nos casos em que a servidao de aqueduto esteja
relacionada corn determinado prhdio, constituira,
emquanto n8o for alienado o direito & Bgua, um
acess6rio do prkdio, e 6 c a r i portanto sujeita ao
mesrno regime yue kste quanto a qualquer neg6cio
juridico que tenha como objecto o prkdio dowinante.
Nos casos em que a servidlao de aqueduto nso esteja
relacionada corn determinado prhdio, essa servid8o
considerar-se h i um acess6rio do direito 5 agua e,
sempre que se aliene ou onere bste direito, a servid8o de aqueduto considerar-se ha compreendida
nesse acto de alienaqgo ou ficari sujeita ao mesmo
onus.

Ccmo servidao que 8, e 6bvio que o aqueduto
nuaca podera ter autonomia juridica, constituindo de
per si o objecto de qualquer neg6cio juridico.
Ao aqueduto como servidlao, quer seja consbituido
em proveito de um prkdio, quer em proveito de urn
servi~optiblieo, aplicam-se OS principios gerais s6bre
servid6es quanto B determinaeiio da sua natureza
juridica e dos seus caracteres.
Sendo sempre uma servidao continua, o aquedulo
pode constituir urna servidso aparente ou n8o aparente, conforme se rnanifesta ou n80 por meio de
obras ou de sinais visiveis e permanentes.
As hesitapaes que por vezes se teem dad0 na
nossa jurisprudkncia a 6ste respeito quanto aos
aquedutos subterrheos, n8o teem, a nosso ver, justificaglao s8ria.
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Desde que o aqueduto, embora seja subterriineo,
se manifesta por meio de quaisquer obras ou sinais
exteriores em relac;"a ao predio em que a servidzo
se acha constituida, quer no ponto em que h& a
presa ou Jerivagso da Bgua, quer durante o curso
desta, quer no termo dksse curso, a servidBo a%o
podera deixar de considerar-se aparente. E bbvio
que, existindo essas obras, pode haver conhecimento
tla servidgo e tanto basta para que a posse deska se
deva considerar como sendo p6blica.
TambAm ngo temos que atender, para considerar
ou nao aparente a servidiio de aquedu to; B natureza
das obras que para a condug50 das bguas se realixam ; o qne se torna necessario verificar e se essas
obras slao visiveis e permanentes, significando de er
ai que fqram feitas para o fim da mndup80 :as
iguas. E assim que urn rbgo permanentemente
aberto num prbdio, ernbora nlao haja obras de arte
nesse rbgo, n%o oderk deixar de considerar-se corno
sendo uma serviizo aparente '.
N5o sucedera o mesmo quando o rkgo seja aberto
linicamente para a rega de cada vez que esta se faea
ou durante urn determinado periodo do ano.
Nestes casos, a servid% sera n8o aparente.
'

38. Onde pode ser constituida a semidijo legal de
aqueduto. A servidao legal de aqueduto pode constituir-se para concessties de utilidade publica on de
ulilidade particular e, independentemente de concessio, para o aproveitamento de quaisquer Bguas a
que se tenha direitb.
1 Veja-se

o aobrdso da RelagiSo do PGrto de 24 de agosto de 18B2,

na Readsta dos Tribednais, volume 12.0, pmna 135.
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Quanto i s concessses rle utilidade p6bl;ca, preceitua-se no decreto 5787 1111. artigo 53." que a publica@o no D1ar20 do G ~ c & n odo decreio da concess5o
imporia a deelarac50 de ulilidade pliblica e correlativo direito de expropria~20nos predios particulares
e uas concessoes de interesse privado preexiskentes,
de quaisquer terrenos, oficinas, servidbes ou outros
direitoe que sejam necessirios para a execugso das
obras, represamento c deriva~80das Aguas, ficando
a cargo do concessionario a liquida~iioe pagamento
das indemnizac;ties, nos termos da lei reguladora das
expropria$es por util~dadepublica. Coma limita~ao
ao direito de expropria~go para a construeao de
qualsquer obras e constiiui~%ode servidoes que se
tornem necessarias para a deriva~godas iguas apenas hit, quanto aos predios em yue podem ser realizadas as obras e consti~uidasas servid~es,a imposta no
Fj 2."do eitado artigo, ern que se determina: As casas
de kab~tagaoe os pa~ios,.jardins,alamedas ou quintais, quando sejam contiguos as essas, sdmenle serlro
expropriados se no inyukrito se liver demonstrado s
impossibilidade material ou economics de executar
as obras sem utllizar OS referidos predios.
Esta drsposi~Aoe aplicavel sdmeute Bs concessoes de
aguas cujo aproceitamenlo seja de utilidade publica.
Quanto i s concessaes de interesse privado, aplicase a disposigiio eonsignada no arligo I 44." do citado
deereto, pela yual s6 B p.ennitida a conslitui~Bode
aquedutos nos predios rusr~eosalbeios que n%osejam
quiutas muradas ou quintais, jardins, bortas ou pities adjacentes a predios urbanos, precedendo ~ndemniza~aodo prejuizo que llisso resultar para os ditos
predios. Senrlo o aprovei~amenio de interesse privado, entendeu-se que se devia subordinar a constitui~Lu da serv~d;io legal de aqueduto i mesma

limitagiio que na nossa legisla~lose estabeleceu
para o apfoveitamento de quaisquer riguas a que,
indepcndentemente dc concessBo, se tenha direito.
Estabeleceu-se, porkm, para OS aproveitamentos
.de aguas phblicas em virtude de concess2o o principio (decreto citado, artigo 40.') de yue esta con
cess5o irnporta sempre a permiss50 de utilizar OS
terrenos do dominio p6blico necessaries B execu@o
dab obras e sua conveniente e x p l o r a ~ ~ bem
o , como
a de estabelecer servid~esnos mesmos terrenos e
atraves das estradas, caminhos e vias phblicas, com
sujeigZio aos regulamentos em vigor.
Resolveu-se assim, mas s6 em parte, a duvida que
se suscitava, em face da legisla~iio em vigor ao
tempo em que foi publicado o citado decreto, sdbre
se a servida de aqueduto era imposta em estradas,
caminhos ou vias pilblicas e qual o rnodo por yue,
no caso afirmativo, se devia tornar efectivo o respectiro direito.
Tratando-se de corlcessbes de Qguas p~iblicas.
apenas se requere a interven~%odas entidades a
quem perience a adrninistrag2.0 das esiradas, eaminhos ou sias piblicas para o efeilo de se observarem
OS regulamenios relativos a estes bens do dominio
pliblico, no intuit0 sem d6vida de que pela constrn~ao
do aqueduto n"a seja prejudicado o tr;insito.
~ Q u a n d ose trate, porkm, da condue50 de uma
igua a que se tenha direito que nIo resulte de conCeSsEo, sera imposta a servidao de aqueduto em
estradas, caminhos ou vias p6blicas 9
Opinou em sentido negativo o dr. Adriano Ant h e r ~', fundando-se principalrnente no artigo 456."
1

Revista dos Tribunais, volume 4.°, piginas 305 e 306.
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do C6digo civil, reproduzido no j i mencionado
artigo 114." do decreto 5787, na natureza dos bens
do dominio pliblico e nas disposicijes legais relatiras
a estradas. Eis a sua argumentag2.o:
1) 0 artigo 456.O do Cddigo civil apenas permite
encanar, subterrdneamente ou 3, descuberto, as
igrias a que houver direito atraves de predios ruslicos alheios, e as estradas, caminhos e vias pliblicas
nao sso prkdios, j~or. mais que se amplje o sentido
desta palavra ; 2) A adjudicaqso do aqueduto atraves
de bens do dominio p6blrco envoiveria a apropriapao
exclusiva de uma parte dhsse dorninio, o subsolo
ocupado pelo rnesmo aqueduto, e essa adjudica~Iao
iria conirariar OS arligos 371.O e 3380." do mesmo
cbdigo, que n%o permitem a apropriap3.0 exclusiva;
3) 0 decreto de 31 de dezembro de 1864 da, nos
ar~igos2 4 . 9 25.", i s cimarss municipais e ao
Estado a liberdade de concederm ou negarem as
l k e n ~ a spara tais aquedutos nas respectivas estradas
e ate de as revogarem, e par isso OS tribunais judic*iaai n5o podern irnpor definitivamente aquela servidtto.
Nesta osientaplo, o dr. Adriano Anthero nem
sequer admitij que da recusa de licenca pelas
camayas ou pelo Eslado para o estabelecimento de
aqudutos houvesse recurso para o contencioso
administrativo, fundando-se em que: a) Se o cddigo
civil nso atribuia o direito A servidso, tambkrn tal
direito ngo era dado por nenhuma lei administrativa,
ntio podendo conseqhentemente a denega~lao de
licenpa ser object0 de eontencioso adrninistrati~o;
' b) Se o proprietirio tivesse o direito de conduzir
as iguas atraves de esiradas. ksse direito seria civil,
cnmo se t e do :trtigo 3." do codigo ci~il,e, portanto,
so nos tribunais viv1.s pod~aser discutido se o Estado
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ou as camaras tinham a liberdade de recusar a pretendida licenca ;
c) Concedida esta, poderia ser livremente revogada em barrnonia com o yue se estatuia no eitado
decreto de 31 de dezernbro de 1864, e portanto OS
tribunais administrativos nlao podiam forpar as cdmaras ou o Estado a conceder licenqas definitivamente
ou por urn tempo determinado.
Conclurndo que rlso havia no nosso direito r i r r t
meio eficaz de conseguir urn aqueduto definitive
atraves de estradas, o dr. Adriano Anthero criticava
tal sistema, dizendo: ((Certamenle que, tendo sido
uo desejo de beneficial- a agricultura que d~touo
(~artigo446.' do codigo civil, em harmonia corn o
ccc6digo sardo e corn o Projecto do c6digo espanhol
~ q o e nesta
,
parte, ihe serviram de fonte, esse pensa~rnentodevia levar tarnbem o legislador L: estender
cta faculdade do mesrno artigo ate As pr6prias estraadas, corn as devidas cautelas e com as precisas
uformalidades. N%o esti, porem, ksse direito consiugnado na lei e dura alex sed lexu.
Em acdrdao da Relapso do Pbrto de 14'de junho
de 1908, julgando-se incompe ten te o juizo civel para
uma ac@o em que se pretendia obrigar urna carnara
municipal a dar licen~apara urn aqueduto subterrineo atraves de caminho publico, modificava-se urn
pouco, nas respectivas tenqaes, a doutrina do dr.
Adriano Anthero pelo que respeita ao recurso para
o contencioso administrativo da deuega~iio da licenpa.
Foi relator desse acdrdao o dr. Rocha Calisto
que, com a lucidez e sobriedade que lhe eram habituais, fundamealou a sua decisiio dizendo que na
constituip30 de urn aqueduto atraves de uma estrada
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n8o se tratava de direitos exclusivamente privados ou
individuais, porquc, se de um lado aparecia o direito
de um proprietarjo no aprovei~amentoda Agua, surgia por outro lado o estabelecimento deuma servidgo
atrsvks de urn caminho por todos utilizado. A quest% estava assirn fora do Arnbilo do direito civil. Urn
caminho p6blico esti no dominio e sob a admintstraqiio de uma cbmara, inas esta nio pode dispor
deie livremente, pois a todos B licito utilizi-10 individual ou colectivamente e n%o pode ser individualmente aprapriado nern constiluir objecto de qualquer
contrato.
Ngo estgo conseqlientemente os eaminhos compreendidos nos (fpredios rusticos alheioss, vista que
o- direito, por esta forma adquirido, ficaria cons~ituindo uma propriedade que, embora imperfeita,
passaria para o dominio yrivado.
E concluiu assirn :
((Essa servid80. . . ngo podia ser estabelecida sem
~~autoriza@o
da Cbmara recorrida, como se determina
((nos arligos 51.h.".do
"cddigo administl-ativo e
B 65." 11.". 6, 66."
106." do regulamento de 1 9 de
asetembro de 1900. E dkstes textos tambgm se v6
(cque, quando concedida, conserva sempise a natureza
(cde preciria, n%o cons~ituindopropriedade dos AA.
me podendo ser revogada sern indernniza~goalguma
apor essa mesrna utilidade~.
([Se a Cimara, neganrlo a competente autoriza~lo,
((violouos direitos dos AA., nio tern o poder judicial
ncompetbncia para revogar trsse acto camaririo; e ao
((contencioso administrativo que pertence apreciar o
U assunto.
'
))

0 dr. Dias Ferreira sustenlou a doutrina de que
exisle a servidso legal de aqueduto em bens do dominio public0 e que. para tornar efectito o direito de constituir essa servid~o,se deve recorrer ao poder judicial.
((Ainda que sejam (to Estado, do municipio ou de
aqualquer corpora~"aou repa~*ticio
publ~ca,diz 6Ie,
((0s predios sujeitos b sel-vidtio, deve ser resolvida a
aquestiio, na falta de acardo corn os representanlcs
adessas corpora~6es ou repartie~es ptiblicas, pelo
((poder j'udicial, e n%o pelo poder administralivo,
((porque estas questaes s8o relativas a direitos civis
((artigo 3.". e er~volvemmatkria de utilidade par&
cccular, e nlo de interesse geral coma nas hipdteses
((dos artigos 431." 5 2 " e 471.", visto tratar-sg da
~ e x p r o p ~ * i a de
~ l oLerrenos para o aqueduto, e da
((respectiva irrdernniza$%o, e porque as vislorias e
((processos s5o actos judiciais artigo 20."
4." e
ccartigo 25." do decreto de 1 de dezembro de 1892,
~ ( eartigo 121." do regulamenio de 1 9 do mesmo
(1rn6s e ano. A justiea porkm deve ter em conside(1raG5o OS respectivos regulamentos da adrnintrae.30,
nsempre que OS aquedutos hajam de atravessar camianhos phblicos.,)
Nos acordaos do Supremo Tribunal de Justlea de
8 de agosto. de 1909 e de G de dezembro de 1910
julgou-se cm harmorlia com esla doutrina ?.
A Revista de Legisla~iioe de Jurisprudt%cia tambkm se pronunciou sbbre &ste assunto, considerando a doutrina de que a servidso de aquecivil p0rtuguCs anotado, volume 1.'; 2." edipzo, pigina 322.
Na OaxEta da RekqaO de Lisboa, volume 23.", pigina 437 e
volume 25.", pkina 61.
3 Volume 41.O, n.' 1876, piginas 263-265.
1 adigo

2
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de Lisboa, volume 22.", pigina 234.
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duto nlao pode ser coactivamente imposta pelo
poder judicial em vias pliblicas como a que melhor
se harmoniza corn as disposiqaes do direito civil e do
direito administrativo. D&ste direito, porque as servidbes sabre bens do dominio pliblico teem o caracter
de precarias, a licenga para o seu estabelecimento
tern de ser concedida pelas entidades a quem bsse
dorninio pertence e tais concesaes podem ser revogadas, cotno, em relag%o Bs'estradas, se dwlara no
decreto de 19 de dezembro de 1900, artigos 65."
n.' 6.'. e 66.". Do direito civil, porque as cousas
publicas, consideradas no seu conjunto, sao insuscepliveis de proprieda.de privada, e as servidoes, representando uma forma desta propriedade (cbdigo civil,
artigo 2 189.O), n8o podem- constituir-se sabre elas.
Concluia assim que niio era admissive1 a acg30 de
adjudicaeilo de aquedu to sdbre carninhos p6blicos,
sendo a natureza precaria clesta servidgo incompativel
corn tal acelao. Reconhecia, porBm, que ha o direito h servida desde que ngo contrarie o interbsse publico, e que, sendo arbitrhriamente denegada
a licenqa, deveria esse direito tornar-se efectivo
pelo con tencioso administrativo.
E' esta a doutrina que consideramos verdadeira.
Na palavra p i d i o s do artigo 1 1 4 . q o decreto
5787,1111, do mesmo modo que na do arligo 456."
do Cddigo civil, n8o podem considerar-se mmpreendidas as estradas, caminhos e vias pdblicas. Fala-se
no artigo referido em pridios rbtacos adheios e n8o
pode aplicar-se esta express50 aquela parte do dominio phblico. Nem este dominio pode considerar-se
completameate subordinado i s norrnas do direito privado pelo que respeita B constitui$%o de servidbes
sbbre &ie,nos casos em que estas servidaes, corn fun-
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dament~no interesse pfiblico ou no interesse privado,
sejam impostas peld lei.
Tratar-se h5, em qualquer d6stes casos, de urn uso
especial ou excepcional do dorninio publico, oso que
deve ser compativel com o seu uso normal ou ordinhrio, sendo as entidades a qtlern pertence a propriedade
e a administrag80 das cousas publicas que deve verificar se existe ou n8o essa compatibilidade.
Donde se conclui que, mesrno na hip6tese de o uso
especial ou excepcional do dorninio pliblico ser facultado pela lei, este uso esta dependente, em principio,
de licenea corn a prhvia verificaq80 das condiqaes ern
que deve ser exercido, para o efeito de qoe por &le
n8o seja ofendido o uso ordinirio daquele dornibio.
Facuitado que seja pela lei o uso especial ou excepcional das cousas pliblicas, estando Bsse uso apenas
dependente de licenga de forrna que esta nlao envolva
uma concessBo prdpriamente dita, de mod0 algum
pode ser discricionaria a denegaq80 dessa licenga.
Tal denegagso s6 pode basear-se no interesse pliblico
e s6 pode portanto considerar-%e legitima quando n50
seja possivel harmonizar este interesse corn o interesse
phblico ou privado que o uso especial ou excepcional
repyesenta.
E esta a unica doutrina aceitavei em principio e B
a nosso ver a que, pelo que toca h servid"a de aqueduto, esti sancionada na nossa legistag&.
No decreto de 19 de setembro de 1900 preceitua-se
(artigo 61.O) : Quando OS proprie tarios tiverem necessidade de fazer passar aguas de urn para outro lado
de uma estrada, s6 o poder80 fazer em canos soterrados, construidos Q sua custa com a devida seguranga,
se para isso lhes for concedida licenqa pelo Govbrno.
E declara-se ainda (artigo 6 5 . h . O 6.") que OS propriethrios dos prhdios confinantes corn as estradas
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publicas s5o obrigados a n80 construir sdbre elas
aquedutos sem licenca do GovB~nonas de 1." e 2."
ordem, e da rnunicipalidade nas de 3."ordem.
No decreto 5787 1111. artigo 40.", declara-se que
as concessbes de iguas importam sernpre a permiss30
de estabelecer s e ~ i d o e snos terrenos do dominio
p~blicoe atraves de estradas, carninhos e vias plihlicas, corn sujeig80 aos regulamentos em vigor. Nestas
concessoes cotnpreendem-se as de interesse privado,
e aos aproveitamentos que delas resultam nao podem
deixar de aplicar-se os .mesmos principios que aos
de quaisquer aguas a que se tenha direito, sendo certo
que, para efectivar estas concessaes pela condug& de
Bguas por prBdios rlisticos alheios, se tern de recorrer
ao artigo 414." do mesmo decreto.
A constru@o de aqneduros s6bre as estradas
publicas 6 conseqhenternente facultada, estando essa
construgIo, pelo que respeita aos aquedutos suhterrineos, reguiada pelo prdprio decreto que a faculta,
devendo assirn enterider-se que a concessao da licenqa,
de que fica dependente tal constro~ao,n8o 6 discricionaria. Se o fosse, n"a haveria o direito de conduzir as iguas atraves das estradas, que a lei alias
atriboi aos proprietirios, mas uma concessgo do
Gov6rno ou das eamaras municipais. Nem seria
compreensivel .que, podendo barmonizar-se completamente o interesse p6blieo corn o interesse privado
na condueso de iguas atraves das estradas publicas,
a lei deixasse no pleno arbitrio das entidades a quem
pertence a administragao dessas estradas a licenca
para a construcso das obras necessirias para aquela
conduggo, quando impoe a servidlao de aqueduto nos
predios particulares.
Quem pretenda conduzir Qguas atraves de estradas eaminhos ou vias publicas tern, pois, de pedir

licenea para a construclao das obras que para 6sse
efeito s30 necessirias e ntio de pedir a adjudicagso
de aqueduto fundada no artigo 114." do citado
decreto 5787. Essa licen~an3o pode ser arbitrariamente recusada. Se o for, hQ recurso para OS tribunais competentes.
Quais S%?
Quando a condugso das Bguas seja destinada para
urn aproveitamento de interesse privado, pode e deve
considerar-se o direito de aqueduto como sendo,
atento o seu contefido, urn direito privado, e cotno
tal se deve considerar tambtm, porque B um direito
individual, a faculdade que a lei atribui aos proprietarios para essa conducso. Sendo assim. parece quc
da denega~aode licenga, nos casos em que tal denegaeiio nao se legitima pek, interesse publico, resirlta
a ofensa de um direito privado, e, sempre que se
trata da ofensa ou lesao dbstes direitos, h i , em principio, o recurso para o poder judicial e nlao para o
contencioso administrativo.
A verdade, porkm, B que o exercicio d&stedireito
se da s6bre bens que estiio no dominio publico, que,
para se verificar se B ou n30 legitimo &sse exercicio,
se deve ter em vista o destino disses hens e se 6
ou nlao possivel harmonizar Bste destino com o exercicio daquele direito, e que tern de ser anulada ou
confirmada a denega~aoda licenea, qtle representa
uma deliberaplao do Govhrno ou de urn corpo administrativo, podendo assim concluir-se que o recurso
deve dar-se para o contencioso adrninistrativo e n5o
para o poder judicial.
E em face do disposto no 2 . q o artigo 3 0 . q o
decreto 5787 1111, parece-nos que 6 es ta a doutrina
que actualmente deve ser seguida. Trata-se neste
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artigo do direito de perfurar minas e abrir pogos,
ordinarios ou artesianos, em terrenos pfiblicos, municipais ou de freguesia, para explorag%o de Aguas
subterrineas, precedendo licenqa da autoridade ou
eorporagao a cfuem a administrag~odos terrenos pertencer. No § 1.9receitua-se que, salvo nos casos
de a exploragao poder afectar o pliblico, ou.fazer
dirninuir o caudal ou o volume de fontes e reservatcirios destinados a uso pliblico, deve a licenpa ser
concedida, e declara-se no 5 I." que, da concessao
ou denegaqgo da licenea, compete recurso para OS
tribunais do contencioso administrativo, por viola$&
de lei ou ofensa de direitos fundados nas leis e regulamentos de administra~aopliblica.
0 direito de que se tfata neste artigo B da mesma
natureza que o direito de conduzir Aguas atravb de
estradas, caminhos ou vias pliblicas ; representa, como
este, um uso especial das cousas que estxo no dorninio
pliblico. Se, pela ofensa deste direito, tern de se
recorrer para o contencioso adrninistrativo, n%o pode
a nosso ver deixar de admitir-se a mesma solug30
pelo que respelta B ofensa do direito de conduzir
agoas a que se tenha direito atraves de estradas,
caminhos ou vias p6blicas.

A servidso de aqueduto pode constituir-se d b r e
quaisquer pr6dios rhsticos alheios que n5o sejam OS
exceptuados pelo artigo I 1h."o citado decreto 5787.
E assim que, embora esses prhdios sejam dotais, estso
sujeitos B servidao de aqueduto, apesar de o artigo 1149." do C6digo civil nlao se referir i s exprop r i a ~ a e spor utilidade particular, em que deve compreender-se a constitui~20de aqueduto para aproveitamento de bguas de interesse privado, mas sdmente
Bs expropriaqbes por utilidade publica. Como j6

se notou na Revista de Legisla~iioe de .lurisprud&lcia l,
a enumeraq8o das exceppes do artigo 1149." n'lo
deve eonsiderar-se taxativa e tanto assim que o artigo 1666." do mesmo c6digo se refere expressamente
ao emprazarnento. E o artigo 610." $ 3." do cddigo
de processo civil, determinando que as disposi~"osdo
mesmo artigo e do antecedente sso igualmente aplicgveis ao produto de bens expropriados por utilidade
publica ou particular, equipara os dois casos em que
deve ser aplicado o mesmo processo, sendo assim
irrecusivel a conclusao de que a expropriagao de bens
dotais B permitida corn fundamento na utilidade para
yue a lei a faculta, quer essa utilidade seja publica
quer privada. Neln assim podia deixar de ser, vistd
que a inalienabilidade dos bens imobilikios dotais,
yue tern par fim garantir a aplicaqgo desses bens aos
eneargos resultantes da constituig50 da farnilia, em
cousa algurna 6 prejadicada pela expropriaglo por
utilidade particular, atenta a subrogaqao que do produto dessa expropriag50 deve ser feita em ontros bens
de igual valor que ficarn tendo a mesma garantia, e,
quando nso fosse admitida essa expropriagao, seriam
gravemente prejudicados os interesses a que a lei,
concedendo a expropriaglo, quere prover.

39. Em que candi~ijest irnposta a seruidiio de
aqwduto. No artigo 1 1 5 . q o decreto 5787 1111
declara-se : Quem pretender estabelecer a servidb
de que trata o artigo antecedente devera alegar, corn
obiigag30 de o provar, se for impugnado ;
a) Que a agua lhe pertence ;
Veja-se o volume

310, n." 1400, pigha 214.

h) Que a nalureea, direcc30 e forma do aqueduto
que prelende conslruir s30 as mais convenientes e as
menos onerosas para o prktlio serviente.
neterminaram-se neste ar tigo as coodigbes em que
a 1ei imp6c a servidlao de aqueduto ou os casos em
que ha a setridgo legal.
Quanto ao direito Q Qgua, 6 completamenle indiferente o titulo de que $sse direito resulta, como indiferente e iambam o modo por que a a g p haja sjdo
explorada ou a modalidade dessa agua. E assim que
;r servidiio de aqueduto poderi ser constituida para
conduzir atraves de prhdios alheios i s aguas que
sejam extraidas de urn p o ~ opot. meio de uma noral.
Qunnto aos pr6dios sdbre que a servid5.0 deve ser
constituida, a lei niio teve apenas ern vista, nem podia
ter, sdmente um predio em rela@o ao qual se deva
determinar a natureza, direc~iioe forma do aqueduto.
Em muitos casos hi? vQrios predios atravhs dos quais
as Qguas podem ser conduzidas; e, sempi-e que OS
haja, 6 necesshio alegar e provar que B pelo prbdio
cm que se pretende que s e ~ aadjudicado o aqueduto
q u e a condu$i.o da @ua e a inais conveniente e a
menos onerosa. Quando por venbura n5o se dBem
estas cond~t$es, isto B, sempre que haja outros pr6dios
em que, sendo a condugao da igua igualmente con~eniente,nso seja tao onerosa para o prkdioserviente,
causando nesses pr4dios menor prejuizo ou gravame,
o pedido da adjudicag~oo5.o poderi conside~ar-se
proccdente. E kamb6m assim nlao devera ser considerado sempre que, embora seja igrialmentc onerosa
para o predio serviente o aqueduto, a conduqi5o'da
agua atraves dkstc prkdio, niio seja igualmente con'

,
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veniente, isto 6 , quando haja outro prBdio atravQsdo
q a l a &gun possa ser conduzida em rnelhores condi@es, sendo, por exemplo, de menor importincia a
constru@o das obras para Bsse efeito necessarias.
A lei quis sxcluir o arbitrio, por parte do proprietario ou concessionhrio da Q p a , na escolha do pr6dio
em que a servidao de aqueduto deve ser constituida,
adoptando urn critbrio que, apasar de ngo ser expresso
pela mesma fdrmula, se deve considerar correspondente ao que se estabeleceu no artigo -1:110."0
cddigo civil quanto & servid3o de passagem para
prkdios encravados, em que se precejtua que a passagem serh concedida pelo ]ado por onde haja de ser
menos prejudicial aos donos dos pr6dios sujeitos.
Necessirio B ter em vista n%o s6 o prejuizo do
prbdio serviente, mas tambkm as obras que devem
efeituar-se para a condupSo das Qguas.

0 critbrio de que a direc~tiodo aqueduto deve ser
a mais conveniente e a menos onerosa para o predio
serviente aplica-se, a nosso ver, mesmo no caso em
que haja predios do proprietario da agua atraves dos
qaais esta possa ser conduzida para o ponto em qne
deve ser aproveitada. E' assim que, se for menos
~onveniente ou mais onerosa a constituigb do aqueduto em prhdio do proprietArio ou concessionQrio da
kgua, entendernos que se pode pedir a adjudicwLo do
queduto atravhs de prbdios alheios. A lei n% estabeleceu, nern devia estabelecer, como condi$Io para
a servidIo legal de aqueduto a impossibilidade de a
@ua ser conduzida atrav6s de prhdios pertencentes
;do proprietbrio ou concessionhrio da @a.
Embora
n30 se dB essa impossibilidade, a construq5.o do
aqueduto em prbdio prdprio pode representar urn
prejuizo incomparivelmente superior ao que haverb
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constituindo-se a sert~idIoem predio alheio, e, dada
a indemnizag~o a que o proprietirio do predio serviente tem direito, a lei niio devia neste caso eolocar
o proprietario da agua no dilema ou de n&o se aproveitar dela ou de a conduzir atraves de predio seu
eom dispendio muito maior do que teria de fazer
se a conduzisse por outro predio.
Em ae6rdgo da Rela$io do Pdrto de 20 de mare0
de 1907 ' julgou-se que s6 podia usar do direilo que
o artigo 456." do cddigo civil heultava o proprietririo que nzo pudesse conduzir a Agua atrav6s de
predio seu. 0 fundamento desta doutrina pode considerar-se sintetizado no seguinte :
.Considerando que a hipdtese s6bi.e que legisla
no artigo 456." do cddigo civil, base da acG20,. e
alinicamente aquele em que o dono da agua n%o tem
ccterreno seu por onde possa conduzi-la ao ponto
ccdesejado, eomo se induz da eonfrontag50 d6sse a~tigo
ucom o 444." e 2309.", sobretudo eom o 462."
anas palavras "quando essas iguas houverem de
uatravessar predio, -ou predios de diverso dono" e
nainda corno artipo 557." do e6digo espanhol nas
c~palavras;&a fazbla passar por predios intermedios,
ueom obriga@o de indemnizar os seus donos."n
N5o julgamos aceilhel esta doutrina, mesmo em
face do c6digo civil, em que n8o vinham estabelecidas
as condig~esem que a servidso legal de aqueduto
pode ser constituida. Nos artigos desse e6digo que
se eitam no considerando transcrito n'lo se encontra
saneionado o principio de que s6 pode ser constituida
a servidgo de aqueduto em predio alheio no caso de
ser impossivel a condu~Hoda agua por predio do
1

Na Reuista dos Tribunais, volume 25.0,pigina 345.

prdprio dono da igua, nSo podendo assim concluir-S
que o artigo 4 5 6 . 9 6 legisla para Bsse caso. A
analogia que se invoea do artigo 2309.Onfio proeede,
niio sendo a servidso de aqueduto da mesma natureza
que a de passagem para prCdios eocravados. E: mesmo
em relagso a esta servidzo, a lei ngo faz eessar a
obrigapzo legal de dar passagem quando o dono do
predio eneravado tenha terreno por onde possa comurticar corn a via p6blica. Exige, parn esse efeito, que
a comunicap&o com a via p6blica seja igualmente
comoda. 0 artigo 462.", em que se trata da serridso
de escoamento, fala em prddto ou prddios de diverso
d m pela simplicissima razgo de que s6 em relac30
a prhdios que n8o sejam do dono do predio que se
pretende enxugar se pode constituir aquela servid~o,
nso sendo asstm considerado servidao o aqueduto
que se construa em predio do mesmo dono. NSo
significa, porbm, a referhncia a predio ou predios
de diverso dono que nestes sd possa constituir-se a
servidso quando haja a impossibilidade de fazer chea
gar as S p a s de esgoto a alguma corrente ou a
oulra via de escoamento por prkd~osque perteneam a.
quem pretenda constituir a servidso. Embora ngo
haja a ~mpossibilidadedo escoamento, desde que bste
s6 em condip~esmenos convenientes ou mais onerosas
se possa fazer atraves daqueles prhdios, entendemos
que se pode constituir a servidSo estabelecida EIO
artigo 462.".
E' esta a doutrina mais aeeitavel tedricamente, p e
ntis consideramos sancionada no deereto 5787 e que
as disposigbes do c6digo civil de mod0 algum contrariam.
Quando a servidzo de aqoedu~o tenha de ser
constituida em t~irtude de partilba de predios, essa
servidiio devera ser estabelecida nas outras glebas
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em harmonia eom o dlsposto no artigo 121." do
citado decrelo.
Admitiu-se, em relagzo a esta ser~idso,o mesmo
principio que, para a servidao de passagem, foi formulado no artigo 2 3 1 1 . 3 5nico do C6digo civil.
8

11.' - Conatitnig&oQa servidBo de aqueduto

40. Modos por que se adquire a serviddo de aqueduto; constilui~aodo aquedulc for~ado. 0 s titulos de
adquisi~iio da serivdiio de aqueduto sso, pelo que
respeita ai, aqueduto volun~ario,OS mesmos que para
as servidaes em geral. E assim que essa servidiio
pode eonstituir-se, sendo o aqueduto aparente, por
neg6cio juridieo, pela destina~aodo pai de famiiias
e por preseriglo, e, qu:indo 1150 seja aparente, s6 por
neg6cio juridico.
Quanto ao aquetlillo for~ado, a sua constituig;to,
facultada pela lei, esta dependente da verificaglo dos
pressupostos que a lei exige para essa conslituig20,
sendo essa verifieagso adrninistrativa ou judicial- conforme as deterniinagties da mesma lei.
Tratando-se da servidgo de aqueduto para o
aproveitamento de aguas em virlude de concessao
por molivo de utilidade publica, no inquerito a que
tem de se proeeder para essa eoneess5o G o determinados os canais ou aquedutos subkrrbneos necessaries
para a efcetivar, os quais devem constar dos projeetos
aprovados pelo Govkrno, e e garantido aos coocessionarios o d~reilode alravessar os predios pattieulares
corn esses eanais ou aquedutos subterrgneos na cooformidade dos referidos pro~ectos(ileerelo 5787 1111,
arligo 56."). Nestas concessaes nlo pode diseulir-se,
3esde que seja publicado o respeetivo decreto, a legalidade das servidaes que por ele sejam imposlas, tendo

apenas os interessados o direito de fazer valcr perante
os rcspectivos tribun~iiscivis os tlireitos i s indemnizaGoes q u c p o r lei lhes slo garantidos (decrcto citndo,
arligo 53.9, e s6 podendo o concess!o~lirioproeedzr i
ereet1g5o das obras desde que scja feito o dep6sito
ou prestada cauqiio correspondente i importbneia
fixada pelos tribunais civis, depois da prirneira vistoria, eomo valor das indemnizag8es aos interessados
(al3ligo citado, 8 l.').
Ha um aproveitamento de aguas de interesse priblico
que pode dar-se independentemente de eoncesdo :
15 o aproveitamenlo para abastecimcnto do povhagaes
a yue se rdere o artigo 59.' do decreto citado; em
que se deterrnina que, podendo aproveitar-se ou
explorar-se iguas publicas para abastce~mento de
povoagaes sem ofensa de direitos de lt9ceiro e sem
necessidade de expropria~lo,e licit0 aos eorpos administrativos fazer o aproveitamento ~ndependentemente
do proeesso de concessno, mediante simples lieengn
da direeggo dos serviqos tluviais e maritimos, quando
as aguas sejam derivadas de eorrentes ou reservatdrios
p6bl1cos, ou tenham de ser captadas em terrenos publicos do Estado. No 5 linico do srtigo citado declara-se que, para a derivaglo das kguas a que o arljgo
se refere, poderi estabeleeer-se a servid6o forgada dc
aqueduto em terrenos ptiblicos, mediante indemnizaq5o liquidads nos termos do mesmo decreto.
Neste caso n8o ha apenas, a nosso ver, que liquidar
a indemnizaglo ; devera verificar-se lambem se a
servidao deve ou n%o ser irnposta no caso de os
proprietirios dos prbdios em que se pretentlc constitui-la impugnem a obliga~gode a prestar, ou de a
prestar nas condi~aesem que for pecl~da,por a direccao do aqueduto ou a sua nat~weza e forma niio
serem as mais convenientes ou as menos onerosas
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para o predio serviente. E deve ser o poder judicial
o compelente para essa verificaqBo, sendo apliciveis
neste caso as normas gerais relativas B constituiq50
das servidoes.
E dbvio que OS corpos administrativos nBo podem
proceder discrieionariamente nesta maleria, devendo
ser por eles observados os preceitos da lei relativos
i s ~ r v i d a e sque por ela sejam impostas.
Nas coneessijes para aproveitamentos de interesse
privado. deve determinar-se no respective alvara (deereto citado, artigo 8 5 . 2 3.O) a direegao e forma
dos canais, levadas ou aquedutos de derivap~oe
devolupao a corrente, corn 1ndividua~5odos prCdios
que tenham de ser onerados corn servidaes. Nesias
coneessaes: porem, quem prelenda torna-las efectivas
wntra terceiro deve deduzir o seu pedido, sem dependbncia de artigos, perante o juiz de direilo da cornarea
onde for situadq a area do aproveilamento ou a maior
parte dela, fazendo citar OS interessados para na terceira audiencia depois de acusada a eitaq5o deduzirem
por embargos a oposi@o que ti~erem(decreto eitado,
arligo 91."). OS proprietirios e usufrutuArios dos
terrenos compreendidos na mencionada area e designadamente OS que tenham de ser onerados corn
servidoes t e r a de ser citados e, podendo por embargos impugnar os termos em que a concessao foi
feita (artigo citado, $5 1.' e S."), parece que, eonsequentemente, podem lmpugnar a constituiqZo da servidso nos seus prCdios quando haja outros em que
essa servidiio possa ser imposta de modo mais eonveniente ou menos oneroso. Tratando-se de aproveitamentos de interesse privado, consideramos assim
aplicbvel, pelo que respei ta B constituicZo da servidgo
de aqupduto, a disposipao consignada no artigo 115."

do citado decre to, e, quando essa disposiqgo n5o haja
sido acatada no alvara de eoneessiio, entendernos que
o poder judicial devera julgar procedentes os embargo~,
Nestes ode alterar-se o alvara de concessIo em
qualquer O!S pontos nele resolvidos, como eapressamente se deelara no artigo 87." do rnesmo decreto.
Perlence exelusivamente ao poder judicial a vel iCca@o das eondiqaes em que deve ser constituida a
servidgo de aqueduto nos casos em que niio baja
concessIo. AF condipaes que a lei exige para Bste
efeito jS foram por n6s expostas, limitando-nos aqui a
notar que e pela sentenpa ou pelo acdrdo das partes
a Bsse respeito que a servid2o de aqueduto se constitui
ou adquire, havendo apenas, anteriormente a essa
sentenqa ou acbrdo, urn poder legal pelo qual se
pode tornar efeetiva a eonsiituiqBo da servid3o.

41. lndemtaiza~iiodevida pela sercidfio de a g ~ d ~ r o .
Para esta coostituiq;Io torna-se necessaria pr8viz indernnizaggo aos proprietaries dos predios servientes. 0 s
criterios que a lei estabelece para esta indemnizaqao
n%o s ~ os
o mesmos para OS aproveitamentos de iguas
de interesse ptibl~coe de interesse privado.
Nas servidbes que tenham por fim os aproveitamentos de interesse publieo, determina o citado
deereto 5787, artigo 56." 3 finieo, que sdmente slao
devidas indemniza~aesaos propriekarios pur estas servidoes, quando delas resulte diminuipgo do rendimen to
d3 propriedade ou redu@o da sua Area, sendo em
tais casos fixadas as indemnizacijes pelos tribunais
civis. Entre as servidaes a que o citado unico se
refere estgo espeeificados OS eanais ou aquedutos

subterrineos necessarios ou impostos pela concessiio.
Nestas concessaes n%o podem, pois, liqnidar-se
indemnizaq~es atendendo a toclos os prejuizos que
necessiriamcn te possarn resultar do est.abelecimento
da serrridiio, conforme as preceitos do direito civil. 0
legislador, atendendo ao fim para que B imposla a servidiio, limitou a indemniza~aounicamente ao easo em
que haja diminui~aodo rendimento do pr6dio ou da
hrva da sua cultura.
Para as concessaes que tenbam por fim aproveitamentos de interesse privado, determina-se no Jtado
decreto, artigos 92." a 97.7 que, tendo sido OS interessados citados para nomearem peritos, na audiencia de
Iouva~iiodeverzo OS autores declarar qual o valor que
oferecem eomo indemniza~iioa cada um dos donos
dos predios servientes, e que, se houver acdrdo entre
eles, que o juiz deveri promover, serS esse ae6rdo
reduzido a auIo; quando niio haja aebrdo, sera consignado no at110 o valor reclamado e o ofereeido. e os
peritos, tomando por base o diploma da concessiio, a
planta dos terrenos quando a houver e a sentenGa
proferida sdbre embargos, avaliariio as indemniza~oes,
atendendo a .todos OS prejuizos que nesse acto se
reconhecer deverem necessiriamente resultar nos termos da lei eivil.
Nestas concessijes segue-fie, pois, o mesmo principio
que na constilui~aode servidbes de aquedutos que
tenham por fim o aproveitamento de aguas a que se
tenha direito independentemente de eoncesslo.
Ha a notar que niio s5o devidas indemnizap6es
pelas servidaes que se constituirem nas concessijes de
interesse privado sempre que os proprietiirios dos
predios servientes queiram aproveitar-se, nos casos
em que a bi lhes reconheee este direito, das aguas
que sao conduzidas alraves dos seus predios.

E assim que, em rela~aobs concessbes de interessc
privado, se preeeitua no artigo 94." 5 l.', que OS
donos dos predios servientes que duranle o prazo do
inquerito administrativo nio declararem querer parlicipar do aproveitamento, podergo ainda deduzir Csse
pedido us audiencia da louva~ao,senclo a~erididosse
os autores concordarem, e que, lend0 parlicipapao no
apmveitamento, nenhuma indetnniza~lolhes e devida,
considerando-se para todos os efeilos comproprietarios da agua.
0 s cohtenks das Aguas siio obrigados a contribuir
para as despesas com a sua condu@o em propor~ao
do beneficro que auferirem, n%oeslando assim isenios
dessa abriga~lo os prop~ietariosdos predios servientes.
Relatiramente aos aquedutos que se constituam
para aproveita~nentosde iguas a que se tenha direilo
indepeildentemenle de conccss2o, preceitua-se no artigo 120."ue,
sendo a partieipaciio no excedente
da Bgua .requerida anles de coustruido o aqueduto,
deduzir-se ha o pedido eomo materia de embargos
no prazo dkstes e, sendo atendido, a obra tornar-se
ha desde logo comum, fazendo-se na liquida~lodas
indemniza~~es
as con~pensagaesa que houver lugar.
Neste easo pode haver, pois, ou n&o, direi~oa indemnizaq%o pela conskituip50 da servidiio, conforme o
prejuizo por esia causado exceda ou 1350 a indemnizapgo que ao proprietario das 6guas e devida pela
partieipaqao que nelas fica tendo o proprietirio do
predio serviente e a park da despesa que o proprietirio da igua 11aja feito com a sua condu~aoat6
o panto onde Q proprielario do predio serviente a
pretende derivar, parte que este proprietjrio devs
pagar.

Crspftnlo 111 - Da sewid% de aqueduto

236

$

12.O

- Exerclcio da servid'io de aquednto

42. Fdrmula m que se &eminam de urn modo
gerul os direitos e obrbga~iiesdo proprietario do prkdb
serviente. No artigo 4.58." do c6digo civil preceituava-se : Pertenee aos donos dos predios servientes
tudo o que OS marachaes ou motas produzam ndturalmente. 0 s ditos donos s6 sio obrigados a dar
passagem para a inspec@o do aqueduto, ou para
nele se fazerem os concertos necesshrios, e bem
assim a nso fazer eousa que de qualquer f o ~ a
prejudique o aqueduto ou o curso das iguas. Este
artigo acha-se text11a.lmentetranscrito no artigo i18.O
do deereto 5787 1111. determinando-se nele, de um
mod0 geral, OS direitos e obrigaqaes dos que teem
o direito de aqueduto e dos que. suportarn esta
servid8o.
Pela servidso de aqueduto cons~itui-seno pr6dio
serviente o dnus da condu~soda igua e o titular
da servidao apenas fiea tendo o direito a esta cond u ~ l oe & pratica dos actos que para esse efeito
sejam necessarios. Quaisquer utilidades que possam
restlltar do terreno em que a servidao estb constituida
e ~ u j oaproveitamento nzio prejudique p aqueduto
perlencem ao proprietario do predio. E assim que
na lei se preceitua F e pertencem ao dono do predio
serviente tudo o que OS marachaes ou motas produzarn naturalmente.
0 direito de propriedade do dono do pn5dio serviente apenas fiea lirnitado no seu exercicio quapto
a pratica dos aetos que de qualquer mod0 prejudiquem o aqueduto j i pelo que respe~taao litre curso
das bguas ja b co~~serva@o
do me;mo aqueduto.
Nio fica, pois, o proprietario do predio serviente

inibido de fazer quaisquer constru@es sdbre o aqueduto, desde que por elas nzo embarace o curso das
iguas nem danifique o aqueduto. Pode tambem o
proprietirio do predio em que ilaja o aqueduto
vedblo, tornando esse predio uma quinta murada. 0
que Ble nao pode 6 opor-se B passagem pelo seu
prbdio, embora o tome quinta murada, para a
inspec~Hodo aqueduto ou para neste se fazerem OS
concertos necessarios '.
A lei nao imp6e a servidiio de aqueduto ern quintas
muradas, ou quintais, jardins, hortas ou pateos
adjacentes a predios urbanos. N%o proibe, porem,
que, constituida a servidiio de aqueduto, se deem
quaisquer transformac~esno predio serviente cornpativeis com o exercicio daquela servid~o,naopodendo
rodavia ser prejudieado por essas transformafles o
titular do direito de servidso.
Entendernos que o proprietdrio do predio serviente
podera realizar no prdprio aqueduto obras que, sendo
convenientes para ble, n%oprejudiquem o aqueduto.
E assim que poderd eobrir o aqueduto para passar
s6bre Ble e at6 para cultivar o terreno. 0 principio
que a Bste respeito se deve observar e que o proprietkio do predio serviente nso pode de mod0 algum
estorvar o uso da servidao constituida (cddigo civil,
artigo 2278.'), podendo conseqhentemente utilizar
o seu plddia corno melhor lhe convier desde que
nao stone ou prejudique o uso da servidso.

43. Obras de repara~iSoe conservwiio do aqueduto.
Em que casos C permitida a substitui@o da foma do

1
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ngueddo. No eitado artigo 118.O declara-se que o
dono do prbdio serviente i! obrigado a dar passagem
pelo seu prhdio para no aqueduto se fazerem os
concertos necessSrios. Na palavra cotacertos cornpreendem-se prdpriamente as repara~aesdo aqueduto
ou, como dizia Lobgo, a sua refei~go:reficere est,
quod eorrQptum est, in pristinum stalrrm restnurare,
tendo 6sses concertos por firn a devolu~80do aqueduto i s condi~aesnecessarias para a normal circula~so
das hguas. 0 s concertos representam, pois, obras extraordinirias, que o titular do direito de servidgo ten
nio s6 o direito 'de realizar mas a que B.obrigado,
pois impende sbbre ble a indernniza~Iode quaisquer
danos que, constituido o aqueduto, venham a resultar
da infiltrapza ou erup@o das aguas, on da deteriora@o das obras feitas para a condup50 destas e
conseqhente necessidade da sua reparap20. E o que
se preceitua no 5 finico do artigo 114." do decreto 5787 IIIT, em que, salvas as palavras e conseqzirenle necessidade da sua repara@o, eujo alcance nHo
nos e dado atingir, se reproduziu o 5 b i c o do artigo 456." do c6digo civil.
Nos cotacertos do aqueduto n8o se abrangem as
obras que devem realizar-se peribdicamente e que
teem por fim a sua conserva~80,como a limpeza
ou expurga~aodo aqueduto. Estas obras devem ser
realizadas tambbm, salvo qualquer cliusula do titulo
constitutive da servidso, pelo titular desta, e, para
Bsse ~feito,tern tambbm o direito de passagem pelo
prbdio serviente.
Quer para as obras extraordinirias quer para
as ordinbrias, o dono do aqueduto tern n%os6 o direito de passar pelo prhdio serviente mas pode depositar neste os materiais que para essas obras sejam
necessirios.

Podera o dono do aqueduto alterar a sua forma,
substituindo, por exemplo, urn cano de pedra por
urn tubo de ferro ? No arligo 118." fala-se apenas
em concertos necesscireos, donde parece dever concluirse que o dono do aqueduto n%opoderealizar quaisquer
obras que tenham por fim a sua substikui~5.0. A Bste
respeito deve aplicar-se, porbrn, o principio geral
formulado no artigo 2276.", pelo qual o dono do
prhdio dominante tern o direito de fazer no prhdio
serviente todas as obras necessarias para o uso da
servidso, mas de modo que a n%o altere ou torne
mais onerosa, e que, em relagi%o as servidaes de
aguas, se aylicou no artigo 1 2 6 . q o decreto.
Como ja notbmos, nao deve considerar-se alterapfio
da servidgo qualquer inovap%oque nesta se db, mas a
o conterido
que tenha por firn ampliar ab~si~amente
da servidgo. Em rela~soao aqueduto n8o pode, pois,
dizer-se que se altere a servidgo pelo rnero facto
de se substituir a forma do mesmo aqueduto, quando
dessa a l t e r a ~ ~nlo
o resulte, por exemplo, que por
Ble seja conduzida mais bgua aumentando-se para Bsse
efeito a sua capacidade. Neste caso, havera altera@o
da servidao e, salvo prbvio ac6rdo dos interessados,
tal alteragao sd pode dar-se verificando-se, pelo
mesrno modo que para a constibuig%odda servidso, se
h i ou ngo direito a ela e sendo o proprietario do
prkdio serviente indemnizado dos prejuizos que dessa
al~eragPo~necessariamente
possam derivar.
b s d e que snbsista o mesmo contelido da sewid'ao
de aqueduto, entendernos que o titular dBste direito
n8o esta in.ibido de fazer quaisquer altera~aesque,
nlo a tornando mais onerosa, sejam convenientes
para o seu uso. Dizia Lob80 a Bste respeito : aDa
ccmesma maneira o dominante pode fazer o aqueduto
((de pan, ou de pedra, ou mudi-10 daquela wathria
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apara esta, como lbe for mais Gtil, sem que o senhor
ado predio serviente Ihe possa obstar, a menos que
adesta mudanpa ou altera~8oIhe n%o resulte grande
aprejuizo e ao dominant. pouca utilidaden
Consideramos admissive1 esta doutrina em face dos
principios sancionados no nosso direito, n b podendo
de mod0 algurn justificar-se a oposip5.o do proprietirio
do predio serviente a qualquer inova~iioque Bste pretends fazer ncr aqueduto e que, sendo lit2 para Ble,
nenhum prejuizo cause no predio serviente. Do artigo 126." do decreto resulta que o dono do predio
serviente, desde que as inovap~esque se pretende
fazer no aqueduto sejam necessirias para o conveniente aproveitamento da igua, contanto que nIo
importem altera@o da servidb nem a tornem mais
onerosa, n&o pode opor-se i s obras e trabalhos
para Bsse fim necessaries.

'.

As despesas corn as reparapbes e conservap8o'do
aqueduto, quando sejam varios OS utentes das iguas,
devem ser pagas por todos Bles, em propor@o do
seu uso. E' o que se preceitua no artigo 125.' do
decreto: Quando algumas iguas forein fruidas em
cornurn por dois ou mais cohtentes, qualquer deles
tern o direito de obrigar OS outros a contribuir para
as despesas necessdrias ao seu conveniente aproveitamento, na proporgso do seu uso, podendo para 6sse
Gm exeeutar-se as obras necessirias ,e fazer-se OS
trabalhos de pesquisa indispensaveis, quando se
reconheea haver perda ou diminuipzo de volume do
caudal.
Quando o dono do predio serviente seja coiitente
das iguas 6 obrigado a contribuir para essas despesas

na proporqso do seu interesse, s6 podendo exirnir-se
desta obrigae30 se desistir do uso das mesmas iguas
em -proveito dos outros compartes.
E o que se preceiiua no artigo 126.", $5 i." e.",
do decreto.

44. Direitos do propr&rio do prddio servienie
guanto a muda@a e participa~lioaa Qgua. 0 dono

do prBdio serviente pode, em qualquer tempo, exigir
a mudanqa do aqueduto para outra park do mesmo
predio, se esta mudanea Ihe for conveniente e n%o
prejudicar OS interesses do dono do aqueduto, contanto
que f a ~ aa dita mudanp i sua custa. E o que se
preceitua no artigo ii9.@do decreto, em que se
reproduz textualmente o artigo 4.59."do c6digo civil,
cuja disposi~gon2o 6 mais do que a a p l i c a ~ LB
servid5.o do aqueduto do principio formulado no artigo
2278."uanto i rnudan~adas servidoes.
Se a igua do aqueduto n'lo for toda necessaria
a seus donos e OS donos dos praios servientes quiserem ter parte no aqueduto, ser-lhes h i concedida
essa parte a todo o tempo em que a requeiram,
mediante previa indernniza~iloe pagando, alkm disso,
a cota proportional a despesa feita com a conduggo
dcla at6 o ponto donde a pretendem desviar (decreto
citado, artigo 120."). A indernnizap'lo a que Bste artigo
se refere 8 relatira B igua, e devida pelo facto de nao
poderern dispor livremente dela OS donos da mesma
igua.
$, 13..

- ExtinpEo 6s servidf o de aqnednto

46. Extin~aoda servidao do aquedzsto. 0 s factos.
por que se extingue a servidso de aqueduto s b OS
mesmos que determinarn a extingzo do direito de presa.
VOL. U

243

Capitnlo 111 - Da sarvidk de aqueduto

A servid5o de aqueduto 6, do rnesmo mod0 que
a servid30 de presa, urn acessdrio do direita agua,
sendo conseqiiente que, cessando aquele direito, cesse
tarnbbm a servidgo de aqueduto. Nos casos em que
se transmita o direito 5 @a, transmite-se com ble o
direito de servidao,
Como na servidiio de presa, a servidgo de aqueduto,
quando caduque a concessso ou aproveitamento das
dguas phblicas, deixara de existir em rela@o ao
coneessionkio, mas os aquedu tos jfr constituidosficar%o
pertencendo ao Estado ou i respectiva autarquia
local, considerando-se subsistentes para a utilizag%o
directa das Qguas ou para novas eoncessiies.

CAPITULO IV
DA SERVI DAO DE ESCOAMENTO
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- Ideas gerais

46. 0 qoe compreendemos na expressgo serwidiio
de escoamento. Nos diferentes aproveitamentos das
hguas torna-se neeessario o desaguamwto das sobejas
noma via natural de eseoamento, qr~ee ordinariamente uma eorrente n5o navegivel nem flutuivel ou
navegavel e flutuivel.
Independentemente das aguas sobejas, a servidIo de escoamento torna-se necessaria sempre que,
rncdiante acp%odo homem, em qualquer predio brotem
aguas e ainda nos casos em que, por ac@o do homem
tambkm, para um predio sejarn conduzidas Qguas que
n5o tenham via natural de eseoamento, qualquer que
seja a origem dessas aguas.
Em qualquer dos casos referidos, a lei impije a
servidso legal de aqueduto e niio podia deixar de
a impor visto que, se pelos predios inferiores n%ofosse
dado escoamento i s bguas, impossivel se tornaria o
seu aproveitamento ou a conrreniente utiliza~sodos
prbdios em que h6 aguas subterraneas.
0 eseoamento das 6guas torna-se ainda necesskrio,
ja para que possam ser conrenientemente cultivados
predios em que haja Qguas estagnadas, j6 por motivo
de higiene e salubridade pliblica. e, em qualquer
dhstes casos, essa servidao B tambem imposta pela lei.

Na express50 servidiio de escomento compreendemos o encargo constituido nurn p ~ d i opara que por
Ble v50 desaguar numa eorrente as iguas que dela
tenharn sido derivadas ou que brotern, mediante a
ac~Iaodo homem, em qualquer predio ou por Bsse
meio para ble sejarn conduzidas.
NBO consideramos, pois, como servidso de escoamento o encargo dos predios inferiores de receberem
as iguas qoe decorrem, naturalmate e sem obra do
homem, dos pkdios superiores, asim como a terra
ou pntulhos, que arrastam na sua corrente.
E verdade que bste encargo se considera servid5o no
artigo 2282."o
c6digo civil e qne tamb6m assim 6
considerado no artigo 110." do decreto 5787 1111, em
qae acjuela disposip%ofoi textualmente reproduzida.
Basta atender, porbm, a que o escoamento das
Sguas que, naturalmente e sem obrado homem, decorrem dos prhdios superiores, n l o represents um encargo
exceptional imposto nos prhdios inferiores atraves dos
uais se da Bsse escoamento, resultando tal encargo
a! prhpria sikua@o dtsses prMios e limitando-se a
lei a reconhecblo, proibindo que no pr6dio inferior se
facam obras que estorvem o livre curso das iiguas e no
pre"dio superior obras que possam agravar aquele
encargo. Esramos, pois, num caso caracteristico de
regularnentaeao do direito de propriedade e n30 de
limita@es excepcionais a Bste direib.
E e assim que no linico do citado artigo 11i0."
se declara que, quan o as obras feitas no predio
Superior tiverem por objective algum dos licitos aproveitamentos permitidos neste decreto, s e r a OS donos
dos prkdios inferiores indemnizados do prejuiu, que
lbes resultar das iguas vertenks. Neste caso Q que,
sendo desviadas as aguas do seu curso natural, o encargo imposto aos prkdros inferiores, atraves dos quais

a

teem de ser conduzidas as apuas vertentes, ja nao
rep'resenta uma mera conseq6bncia da situapgo dbstes
pretlios, niio 6 uma limita@o ao direito de propriedade que resulhe imediatamente da lei; e urn encargo
por esta imposto, uma servidfo legal, tendo de verificar-se, para a sua constituip50, se 11a ou n3o OS
pressupostos que a lei exige e tendo o dono do predio
a ela sujeito direito a ser indemnizado dos prejuizos
clue para ble necessiriamente r ~ u l tnir dessa servidiio.
hi11temos, pois, que tratar do escoamento natural
das iguas atravks dos prCdios inferiores, devendo
apenas verificar os casos em que o decurso das Qguas
assirn se deve considerar.

47. Modalidades da seroidno de e s c o a ~ t o . A
servidso de escoarnento n6o e imposta sernpre nas
mesmas condipaes, divergindo esias conforme se trata
de aguas que, tendo sido derivadas de urna corrente,
tenham de ser devolvidas as sobejas a mesrna corren te.
ou de hguas para que n5o baja ulna dekrminada via
natural-em que tenha de dar-se o desaguamento das
sobejas. A condipso de que as aguas sobejas sejam
devolvidas ii corrente donde foram derivadas da-se
nos aproveitamentos de interesse privado que sejam
concedidos para fins agricolas ou industriais.
Esta circunstincia e a i n d ~a de que a servid6o de
escoamenlo, qnando seja imposta aos donos dos
predios inferiores iquele para que se dirige urn aqueduto, deve considerar-se como sendo um complernenlo
necessirio desta servidHo, aconselham-nos a tratar da
sewid88 de escoamento como complemento da servidso
de aqueduto em separado da servid50 de escoamento
de bguas que brotem num prbdio ou nele estejarn
represadas.
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48. A servidiio de escoarnerato c m o complemento da
servidao de aqueduto. No artigo 116.' do decreto
5787 1111 preceitua-se : 0 s donos dos pr6dios inferiores
iquele a que se dirige o aqueduto s8o obrigados a receber as Bguas vertentes ou dar-lhes passagem, contanto
que sejam indemnizados dos prejuizos que dai lhes
venham a resultar, observando-se o disposto no rinieo
do artigo 107."e 5 6nico do artigo 118.'. No rinico
do art~go107.Aeclara-se yue na liquidapiio da indemnizapso sera levado em conta o valor de qualquer
beneficio que aos predios servientes possa resullar do
uso das aguas vertentes, e no 6n1codo artigo li8.O
que os donos dos predios servientes teem tambbm o
direito de serem indemnizados dos prejuizos que de
futuro vierem a resultar da infiltraplo ou eruppu das
iguas, ou da deterioragso das obras feitas para a conduglo destas e seyuente necessidade da sua reparapao.
A servid%ode escoamento das Sguas vertenres dos
aquedutos representa um complernenlo necessario da
servidiio de aqueduto, e, como resulla ja das disposipaes yue reproduzimos, a servidiio de escoamento estb
sujeita 5s mesmas condi~aesque a servidgo de aqueduto. E assim que essa servidgo devera ter, em
principio, uma natureza, direc~loe forma que sejam
as mais convenientes e as menos onerosas para o
prkdio serviente.
Casos ha, porem, em yue a servidgo de escoamento
lem de ser estabelecida de forma que as Bguas sobejas
tenbam de ser devolvidas B, corrente, e, yuando assim
seja, a servidso de eseoamento teri de ser constituida
em prkdios pelos quais se possa dar essa devolu$io,
embora essa direcgao n% seja para esses predios a
mais conveniente ou a menos onerosa.

B
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Vejamos os casos em que se tern de dar esta devolup%oe em yue condig8es.

49. Requisites n que o escoamento deve satisfazer.
No artigo 85." n." 3.Vo citado decreto preceitua-se
que no alvari de concess5o para OS aproveitamenbs
de interesse privado se deve determinar a d i r e c ~ ae
furma dos canais, levadas ou aquedutus de derivaplo
e decoltc~iioa corrente, com individua~iodos prhdios
que tenharn de ser onerados corn servid~es.
Nesta disposi~Hodeve ter-se tido principalrnente
em vjsta. o regime das correntes iilo navegaveis nem
flutuiveis, segundo o qual s%o os predios contiguos
i s mesmas correntes que, sueessiva e even tualmen te,
teem direito bs suas aguas. Para irrigaplo de prbdios
que n2o sejam contiguos i s mesmas correntes e para
fins industriais s6 podem ser concedidas as aguas
sobejas, e como tais sd podem considerar-se 2s quc
n50 sejarn necessirias para a irrigapb dos predios
conliguos B, corrente, qualquer gue s e ~ ao ponto da
mesma corrente em que Bsses prkdios estejam situados.
Daqui resulta yue, sempre que es tes predios sejam
prejudicados sendo as aguas sobejas dos aproveitamentos para fins imdustriais ou irrigapgo de prkdios
n5o marginais suficientes para a sua irriga~30,a concessiio pode fazer-se, mas tera de ser feita sob a
condie50 de que as Bguas sobejas tenharn de ser
devolvidas B, corrente e nurn ponto em que quaisquer
predios inferiores possam aproveitar-se delas.
Este requisito de que as Aguas sobejas sejam
devolvidas 5 corrente n%ose da em quaisquer oulros
casos de concessao, como condipgo a que esta esteja
subordinada. Pode, porbrn, estabelecer-se tal condi9% no decreto da conce&o, sempre que, sob qual-
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quer ponto de vista, se julgue conveniente a d e v o l u ~ ~ o das Bguas B corrente num ponto determinado.
decreto preceitua-se que a
No artigo 129,"o
parte remanescente das iguas empregadas nos usos
agricolas ou industriais que tiver de voltar B corrente
principal, n"a poderi ser inquinada de subslhcias
nocivas ,B agricultura, B higiene ou i criaeso e vida
do peixe.
No $' linico do mesrno artigo exceptua-se o caso em
que o Govbrno, atendendo B irnportancia do aproveitamento, conceda autoriza~50especial, corn as restri~ b e que
s julgar convenientes, para que as aguasinquinadas sigarn o seu esgdto natural, ficando. sempre
a cargo dos agricultores ou industriais indemnizar
o Estado, corpora$bes ou particulares que sejam
lesados.
8
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50. 0 s prkdios ttzferiores teem de receber as ciguas
que decorrern naturalmmte e sem obra do hamem dos
superiores. No artigo i 10." do decreto 5787 1111. em
que se reproduz textualmente o artigo 2282." do
cbdigo civil, preceitua-se : OS predios inferiores estBo
obrigados a receber as dguas que decorrem, naturalmente e setn ac$io do homem, dos prCdios superiores,
assim como a terra e entulho que arrastam na sua
corrente. Nem o dono do prCdio inferior pode fazer
obras que estorvem esta servidiio? nem o dono do
piedio superior obras que a possam agravw.
Era principio ja sancionado no direito romano que
a vontade do homem n k pode modificar o escoamento
natural da dgua, reconhecendo-se que a prcipria lei
nao pode alterar a sirua~iiodos lugares que determinrr
Bsse escoamenlo: s e v e r errim hanc esse servitutm

15."
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inferiorurn padiorum, tit natura profluentem aqerarn

a ccipiani '.
Formulando bste principio em face deste direito e
do c6digo civil franc&: escreveu-Correa Teles: .Hi
aservidaes constituidas pela natureza : tal e a que OS
apredios inferiores teem de receber as Bguas, que
unascem nos superiores, ou qae ali caem quando
achove. Portanto o dono do predio inferior n2o pode
afazer dique que i m p e ~ aou represe aquela correnle
*natural ; e o dono do superior nIo pode fazer obra,
acorn a qual esta servidBo se f a ~ amais onerosa ao
*inferior, como seria se fizesse a corrente impetuosa
aou violeatan ?.
Reconhecido em todas as l e g i s l a ~ ~ oe sprincipio de
que OS predios inferiores teem o encargo, a que a
pr6pria natureza OS sujeita, de receber as gguas que
decorrem dos prCdios superiores, em todas elas se
limita tal encargo ao que a natureza requere, n3o
podendo ser agravado pelo dono do predio superior
nem realizada qualquer obra pelo dono do predio infe~ i o tendente
r
a impedir o natural escoamento da igua.
E assim limitado directamente pela lei o direito de
propriedade dos dois predios, n l o podendo no exercicio dbsse direito deixar de respeitar-se 6sses limites
sem que fique responsive1 pel& danos que causar
quem os ul~rapasse. Donde resulta que o dono do
prCdio inferior nib pode fazer dique pelo qual f a ~ a
refluir a igua s6bre o prkdio superior ou desvii-la
para outro predio, nem vedar o seu prkdio sem que
nessa vedaeiin deixe as aberturas necessirias para
que por elas se escoem as aguas. Eln qualquer dos
prCdios podem ser realizadas apenas as obras tendenles
1

2

D.39, 3,
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a regular o curso das Bguas, niio se prejudicando por.
elas nern o predio inferior nern o predio superior.
As Qguas que OS predios inferiores teem de receber
siio : as aguas pluviais que caiam directamente no
prkd~osuperior ou que para Cste decorram de outros
prhdios superiores a Ble; as iguas provenientes da
liquefaeiio das neves e gelos; as que se infiltrem no
terreno, e as das nascentes que brotem naturalmente
lrutn prkdig.
Em rela$^aoa qualq~~er
destas iguas, s6 ha para OS
predios inferiores o 6nus de as receberem quando elas
sigam o seu curso natural, que i o determinado pelo
declive do terreno. Sempre que tais aguas sejarn
desviadas do seu curso natural, cessa a obriga@o que
aos proprietaries dos prCdios inferiores e imposla pelo
arligo 110.O, e, embora haja para OS proprietirios
dos prkdios inferiores a obriga~aode dar escoamento
i s aguas, essa obriga~gos6 podera ser imposta judicialmente, na falta de previo ac6r.do, e mediante
indemnizae50 judicial.
Dado mesmo que as Aguas sigam o seu curso
natural, niio poder6 o dono do prhdio superior agravar
essa servidao por quaisquer obras que realize no seu
predio, quer por tais obras pretenda regularizar de
mod0 mais conveniente para o seu predio o curso da
agua, quer explorar agricola ou industrialmente o
mesmo predio de modo mais produtivo.

51. Qiiando se mtende que no decurso das aguas
inleradm a ac~iiodo hornem. Na expresao da lei
naturalmente e sem ac~iiodo hornern devem considerarse como proibidas quaisquer modifica~~es
no predio
superior de que resulle prejuizo para o prkdio inferior,
quer por elas se pretelzda actuar directamente sbbre

5 15."-0 escoamento de 4gaas que decorrem de p A i o s

251

o decurso da Lgua, quer se tenha apenas em vista o
aproveitamento desta. As dlividas que na jurisprudhncia francesa e na italiana ' se teem suscitado sbbre
esta matkria quanlo a cultura dos predios, develn
considerar-se removidas pela nossa legisla$8o no
sentido de que n3o k permitida qualquer mod~ficacao
de que resulte agravamento para a serridao.
Corn efeito, no $' tinico do artigo 110.qeterminase: Quandv as obras Cellas no predio superior tlvereul
por objectivo algum dos licitos aproveitamentos permitidos neste decr&o, serzo OS donos dos prBdios
inferiores indemnizados do prejuizo que lhes resultar
das aguas vertentes.
Na fbrmula deste pariigrafo compreendem-se quaisquer obras que tenham por Gm o aproveilamento da
agua para a cultura dos prkdros, para a iudt~slriaou
para consumo donlbslico, sendo em qualquer dbstes
casos o autor dessas obras responsavel pelos prejuizos
que, pelo facto de se derivarem as Bguas do seu curso
natural, sejam causados aos donos dos predios inferlores em virtudo das aguas vertentes.
A lei impae em casos determinados a obriga~iiode
receber essas iguas mediante a conslitui~tioda,servidlio
legal de escoarnento. Em qualquer deles deixa de
existir, porhm, a obrigaeiio ~medialamenteimposta
pela lei de receber as iguas dos prhdios superiores.

g Tambhm niio exisliri para OS prhdios inferiores a
obriga~iiode receberem as aguas dos prkdios superiores, reconbecida pelo citado ariigo 110.", sempre
que lais aguas n5o brotem naturalmente do predio
mas em virtude de quaisquer tramsforma~~es
que se
Veja-se Demolombe, &vit&,
p e d a i , ~olume1.; n.O 42.

nn." 82, e Caldi, DeUs seroilzi
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efectuem nesse prbdio? Assim, se as aguas brotam
em virtude da explora~80de uma pedreira, de uma
mina ou pela abertura de quaisquer fossos, o proprietirio do pridio inferior n2.0 sera obrigado a receber,
senao mediante prkvia indemnizacIo, tais aguas 9
A f6rmula do artigo i iO.@refere-se ao decurso das
aguas, parecendo assim que n8o se trata nesse arligo
do mod0 por que 3s Bguas brotam. Sempre que uma
igua subterrsnea se torne superficial em virtutle de
quaisquer obras que se realizem num prkdio e que
R ~ Otenham por fim a explora~iio de iguas, n5o
podera dizer-se que tal nascente seja descoberta por
indktria, hipcitese prevista no arligo 103." que se
refere a qualquer dos modos indicados no artigo 102.",
e, sendo assim, parece conseqhentemente que n8o
podera aplicar-se a d~sposicsoconsignada neste artigo
e deveri aplicar-se a do artigo 140.'.
Efectivamente parece que, sendo as servidaes legais
de interpreta~ao restrita e sendo a servidfo legal
imposta no artigo 103." estabelecida em favor do
proprietirio que por industria descobrir no seu prbdio
alguma nova nascente, se nio considerarmos aplicavel
o artigo 1iO.", o propriethrio ver-se-ia inibido de dar
saida Bs aguas, o que a lei nso pode admitir, pela
simplicissima razao de que a natureza o n2o admite
larnbkm.
Em refbr~odesta doutrina, poderi ainda dizer-se
que, n8o estando o pmprietirio de um predio inibido
de o expiorar pelo modo que julgar mais conveniente,
quando em virtude dessa explora~2.0f a ~ abrotar uma
nascen te n%odevera suportar OS prejuizos que dai resultam,lpois que tal facto n8o pode ser considerado ilicilo.
N60 nos parece aceitirei esta doutrina.
Na fdrmula do artigo 110.O naturalrnente e sem acgno
do hornena compreende-se nao s6 o decurso das iguas
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mas tambem o mod0 por que essas iguas aparecem no
predio e ,portan10 o facto de se tornarem superficiais
as aguas subterrlneas. Seja qual for Bsse facto, desde
que a nascente brote em virtude de ac@o do homem,
1150 podera considerar-se devido s6 i acego natural o
rlecurso dessa Qgua, sendo o propriet6rio do predio
superior obrigado a indemnizar o proprietario do predio
inferior de quaisquer prejuizos que lhe cause.
Nem pode dizer-se que, sendo licito ao proprietkio
explorar o seu pridio como melhor Ihe convier, n8o
pode considerar-se responsavel por quaisquer prejuizos
que para OS outros prkdioe resultem dessa explora~lao,
designadamnte nos casos em que OS niio pode prever.
0 direito de propriedade sdbre um prBdio esli
natural e legalmente limitado pelo direito de propriedade sdbre OS outros predios, nlo podendo em
qualquer deles exercer-se bsse direito de mod0
OS dos proprietarios dos outros prbdios sejam lesa OS.
E C assim que, estando a explorac2.0 de um predio,
as utilidades que dCsse prkdio podem ser auferidas,
limitadas pela legitima esfera de ace50 dos outros
proprietkios, n8o se pode, em virtude dessa exploracio, lanpar sbbre outros predios quaisquer produbs
que OS v50 prejudicar. Ora 6 Cste facto que se da
sempre que se pretenda dar saida sbbre urn pridio
inferior a aguas que n80 brotem naturalmenle no
prbdio superior.
E embora nso se possa considerar rigorosamente
compreendida no artigo 103." a nascente que tenha
brotado por. qualquer dos modos que nso sejam os
referidos no artigo i02.', n8o se nos afigura duvidoso
que existe tambbm neste caso a servidfo legal de
escoamento.
Na indemniza~5odos prejuizos a que se refere o
artigo 110.O, devem considerar-se compreendidos OS

Bue
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que resultam da constitui$io de qualquer servidso de
escoarnento das iguas vertentes.
Sendo assim, e esta servidZo imposta por aquele
paragrafo, e como, no caso de que estarnos tratando,
tarnbhtn ha a obriga~Bode indemniza~Bodos prejuizos
que resultam das aguas que brotem em virtude da
explorapao do predio superior, essa indemnizacso tera
por contelido a servidiio sempre que ela se torne
necessiria para o escoamento das aguas.

52. Servadiio legal de escoamento de ciguas das
fonles. Pode estabelecer-se em principio F e , nos
casos em que n8o ha para OS prCdios inferiores a
obrigaeao de receber as dguas dos predios euperiores,
existe a servidBo legal de escoarnento.
Pelo que respeita As aguas das nascentes, C esta
servidao estabelecida no artigo 103." que diz: Ao
proprietario que por industria descobrir no seu predio
alghma nova nascente, e lieito encaminhar as Aguas
vertentes sbbre prkdios alheios, contra a vontade dos
&nos, precedendo autorizaqlo judicial e indemniznpSo do prejuizo, se algum causar.
linico. Na liquidae30 da indemnizaeao sera
levado em conta o valor de qualquer beneficio que aos
prbdios servientes possa resultar do uso das Bguas
vertentes.
Trata-se neste artigo de uma servidiio de escoamento e nlo de aqueduto. A hip6tese nela prevista
e a de se eneaminharem as Bguas para prbdios
vizinhos, abandonando-as o propriethrio do predio
onde brota a nascente.
Se porventura 81e quiser aproveitar essas aguas
fora do predio onde elas nascem, teremos a servidso
de aqueduto.

9
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Em que condipaes pode constituir-se a servidso de
escoarnento 7
No artigo 446.' do C6digo civil dizia-se- sd poderci
encaminhsar as vertentes dela sdbre predios alheios,
contra a vontade de seus donos, sendo autorizado por
decreto judicial e mediante indernnizaqso. A modifica@o de redac@o nso representa a minima alteragiio
na disposi@o.
A servidso de escoamento, sempre que n5o haja
acbrdo, ou n5o seja imposta pelo transmitente do
predio seniente, s6 pode constituir-se verificando-se
judicialmente se 6 ou nZo necessiria e as condi~ses
em que deve ser estabelecida.
0 proprietdrio da nascente nso podera encaminhar
as hguas para qualquer predio vizinho ; as aguas tergo
de ser encaminbadas para o prkdio vizinho em q u e
a servidgo seja menos onerosa e mais conveniente.
N50 podem deixar de aplicar-se neste caso as normas
que regulam a constitui~$ioda servid% de aqueduto.
0 proprietario do prbdio serviente s6 tern direito a
indernnizaq50 se do decurso das Bguas pelo seu prkdio
para 618 resultar algum prejuizo. Se, por exemplo, as
iiguas da nascente derem entrada em algum aqueduto
jB existente que seja suficiente para as conduzir, o
proprietirio do prhdio, que nenhum prejuizo sofre,
n%o ter6 direito a indemnizat$io alguma.
Nos terrnos do 5 dnico do artigo 103.O, sera levado
em conta na liquida@o da indernnizaqBo o valor de
qualquer beneficio que aos predios servientes possa
resultar do uso das Qguas vertentes. Pressupae esta
disposipiio o abandbno destas Bguas por parte do
propriekirio do prkdio onde elas brotam de forma que
dono do prhdio serviente se possa aproveitar delas.
Este s6 tern todavia direito As aguas que o proprietirio
daquele predio deixar correr para o prkdio serviente,

8

n i o adquirindo o proprietario dbste, s6 pelo facto da
constitui~ioda servidso de escoamento, direito a determinadas aguas.
Na falta de acdrdo entre OS interessados, 6 ao juiz
que compete, fundado no parecer dos peritos, determinar qual o proveito que para o prkdio serviente
podem ter as iguas vertentes.
53. A servidiro de escoarnenlo para enxugo de
prbdtos. No artigo 1 1 7 . O do decreto 5787 1111, em que
se transcreve o artigo 462." do c6digo civil, preceitua-se : As disposi~aesdos artigos precedentes s5o
apliciveis Bs iguas provenientes de gaivagens, canos
falsos, valas, guardamatos, alcorcas ou de qualqner
outro mod0 de enxugo de prddios, quando essas Qguas
houverem de atravessar predio ou predios de diverso
dono, para chegarem a alguma corrente ou a outra
via de escoarnento.
Esta d i s p o s i ~ bfunda-se especialmente nas necessidades da agricultura, tendo por fim a conveniente
cultura dos predios onde haja dguas estagna'das. A
servidao de escoamento destas Bguas pode todavia ser
constituida n5o s6 para este fim mas ainda para fins
indusiriais, pois a lei 1150 estabelece limitae5o alguma.
0 proprietario que, para construir casas, pretenda
enxugar urn determinado terreno, pode escoar as
Qguas atravds de pr6dios alheios. A lei faculta-lhe o
enxugamento ou drainagern do predio, sem ter em
considera$io o fim para que Ble Q feito.
Devemos ainda ter em vista que a disposieao a que
nos estamos referindo tern nso s6 por fim o conveniente aproveitamento dos predios onde haja Bguas
nocivas, rnas ainda a salubridade ou a higiene pliblica.
E assim que o escoamento das aguas estagnadas pode
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ser promovido pelos podercs pitblieos, sendo diveraas
as provid6ncias que a dste respeito teem pido adoptadas.
No decreto 7040, de 18 de outubro de 1920, foi
criada, pelo Ministerio do Trabalho, uma comissLo
de defess anti-sezonhtica, que tern por firn combater
as causas da malarica e os efeitos do sezonismo
sbbre a populapao, 0 a essa comissao ineumbe
(artigo 2.", n,"S l."a 4." e 9."): determinar as zonas
palustres e o regime hidrografico dlts zonas inalaricas, espeeialn~ente no toeante a Lguas estagnadns,
empa~adasou represadas, natural ou, artificialmente,
transitoria e permanentement6 ; fazer levantar, em
face dos resultados obtidos por essas inquirigaes, as
cartas do sezonismo, do paludisruo e anotelismo em
Portugal, as quais se deverlo rever e renovar periodicamente ; promover a s a l u b r i z a ~ ~das
o zonas malaricas pelos processes correctores das condiefies
hidrotelfiricas catrsais do impaludisrno, tais eomo o
enxugamento e drainagenl dos terrenos encharcados,
vazanxento de pilntanos, desobstrqq~oe eorreegeo
de leitos fluviais, enlturas saneadoras, etc., conjugando a acpgo dos diversos servigos pitblieos e a
irrtervenqao dos munieipios e dos proprietArios.
Sempre que para o enxugamento de terrenos,
qualyuer yue seja o rnodo ou entidade por que seja
promovido, se tornem neeessarias servjdoes de escoamento atraves de prbdios alheios, os donos d6stes
prhdios terao o direito de ser indeilznizados dos prejuizos que para 6les resultem necessariamente da
constituipeo dessas servidoes, se Bsses inesmos pr8dios ngo forem beneficiados tsrnb6m. Neste easo, o
beneficio que para &lesresulta do enxugamento ou
d~ainagemdo seu terreno n%opoder& deixar de ser
tornado enz considerag%o, como o deve ser twmbem
VOL. I1
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o proveito quc possa auferir pelo uso das siguas
que pela drainagem sejan conduzidas para o seu
prddio.
No artigo 117." declara-se que slo aplicaveis as
disposigaes dos artigos precedentes 8 sei~idaode
escoamento para enxugo de predios e no artigo 11G."
preceitna-se que os donos dos prddios inferiores
bqueles a que se dirige o aqueduto e que sZto obrigados a receber as aguas vertentes sera0 indemnizados dos prejuizos que dai Ules t-enham a resultar,
observando-se o disposto no 5 6nico do artigo 103.",
q ~ i edetermina que na liquidapgo da indemnizagio
seja levado em conta o valor de qualquer beneficio
que aos prddios servientes possa resultar do uso dax
@as vertentes.

A servidao de escoamento para enxugo de terrenos nBo pode ser constituida em quintas muradas,
ou qujntais, jardins, bortas ou patios adjacentes a
predios urbanos, sendo aplicavel a esta servidtto,
em virtude 'do artigo 117.", o que preceitua o artigo 115." e, para gue se estabelepa essa servjdio,
torna-se necassario que se prove: l) que sabre o
prkdio que se pretende enxugar h8 urn direito de
propriedade perfeita ou imperfeita em virtude do
qual se pode efeituar o enxugamento d6sse predio ;
2) que a natureza, direcgao e forma dos canos, valas
ou outros meios dc enxugo dos terrenos sao OS mais
convenientes e OS menos onerosos para os prkdios
servienles.
esta a apIicag%oque no caso referido pode ter
o disposto no artigo 115.', referindo-se a alinea a)
d8ste artigo a propriedade do prkdio em que se
compreende o direito i s aguas nesse prddio estancadas, como acess6rio que s8o do mesmo pridio.
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Donde results que o arrendatkrio dum prkdio,
embora o arrendamento seja a largo prazo, n%o
poded reqtxerer a constitui~aoda serviaso de escoamento para enxugo do pr6dio.
NQartigo 117.O, exemplificando-se o enxugamento
por gaivagem, por canos falsos, valas, guarda-matos,
alcorcas, admite-se qnalquer oako mod0 de enxngo
de prkdios, o qual nao depende da vontade discricion8ria do dono do predio dorninante. 0 escoamento
deve fazer-se pelo modo que seja rnais conveniente
ou menos oneroso, para o predio serviente, nos k r mos do artigo 115.' alinea b).
Da mesma maneira que para a servidso de aqueduto, necessdrio B ter tamb4m em considera$%o,em
relapo ao prkdio dominante, o custo das obras que
para o escoamento se tornam neass&rias, de forma
gue se conciliem devidalente OS interesses do propriethrio desle prkdio cam OS interesses do proprietdrio do prddio serviente.
NZdo fixando a lei urn determinado interesse do
prkdio dominante que 81e pretenda efectivar pelo
enwgo ddsse prddio, entenctelnos que na eonstitui$20 da servidao de escoaaento neo pode alegar-se,
por parte dos propriethrios dos prkdios servientes,
que o enxugamento nlo B 6til para o pr6dio dominante
ou, que, embora o seja, a c~nstit~uiuipao
da servid%o
irk causar aos prddios inferiores urn prejuizo superior
ao proveito que para o prddio dominante resultark
dessa servidgo. 0 que judicialnlente tem de se verificar 6 se pelos trabalhos projectados se obtdm o
escoamento do terreno, efeetivando-se assim o fim
para que a lei concede a servidao legal de escoamento ; se o escoamento pode ou n2o conseguir-se
sem que seja causado prejuizo aos prhdios inferiores
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e, na caso negativo, quais sio OS prddios inferiores
qae devem suporbr essa servidao por serem aqueles
em que ela pode constituir-se da forma msti's conV&
nie1;lte e menos onerosa.
B esta a doutriria da juriffprud6ncia francesa em
face do dispo~tono arkigo 1 . O da lei de 10' de junho
dez.1854 e a qqe segu'e a jurisprud6ncia italiana e'in
vista7 do que se preeeitua no artigo 609." do seu
mdigo civil, estaildo ksses artigos redigidos do
mesrno modo que o artigo 264.' do nosso. eddigo
civil. A opinigo de Garnier no comellthrio aqudla
o prddio
lei de que era necessbrio verificar se
que se preterrdft. enxugar se dava ota nao uma real
beueficiagwo n%oteve proselitos l.
54. 3scolame~iodas dguas pluoiais. As Bgila.sr
phvjais podem @airdirectamente em qualquer pra:.l ai
rustic0 ou urbano e seguir o seu curso natural orm
ser represadas para o seu aproveitamento, e pod.em
f o m S torwntes ou enxurros, coi~endopor terfenos
do dominio public0 olu por terrenos particulares.
No decreto 5'787 I111 as & p a spluviais que reveatem
esta ultima modalidade s&o consideradas como Bguas
do dosninio p6klico e as primeiras colno kguas pal%ccllare-.es.
Sem nos prendermos colll o aleance desta dislin$go, procurarernos determinar os casos em que para
o escoamento destas Aguas, qualquer que seja a
modalidade que revista?, se $ode constituir a servidgo de escoamento. E dbvio que nao existe esta
B
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servidso sempre que as aguas pluviais nao sejaln
desviadas do seu 'curso natural, aplicando-se designadamente a estas & p a sa daisposi~zloconsignada no
art
110." do citado decreto. Quando, porkm, a s
aguas pluviais sejanl aproveitadas pelo dono do prdd io
onde caem ou correm e se desviem para $sse aproveitamento do seu curso natural. terse OS donos dos pr 8dios inferiores o direito de ser indemnizados dos prejuizos que para Bles resultem das Q u a s vertentes.
Kos casos em que, sendo licito &sse appo-veitamento, sejam represadas as Bguas que caem direetamente nos prddios, teremos de aplicar & consti~ui~&o
das servidaes de aqueduto e de escoamento OS
mesmos principios que regulam as servidoes que se
constituem pars as aguas que decorrem dos prddios
mediante acqso do homem. Quanto as Aguas dos
barrancos, enxurros ou torrentes, o seu aproveitamento B facultado no artigo 26.qdo decreto, em
conformidade com o arligo 453." do Cbdigo civil,
emquanto nao forein objecto de concessso nos termos
do mes~no decreto, e salvo o caso de sbbre elas
hsver direitos legitimamente adquiridos que devam
subsistir, podendo (artigo 27.') os clonos dos prddios
marginais construir barragens de terra ou pedra
solta, ou a ~ u d e sm6veisl para derivapao delas sem
prBvia licenga ou concess801 ou, mediante licen~sb
do director dos servi~osfluviais e maritimos (artigo 2 8 . O ) , 1;epresi-las em albufeiras ou depdsitos
pennnnentes, para serenl utilizadas na irriga$Bo ou
colmatagem, Teremos, nest4 i7ltimo caso, o direito,
para quem represe essas hguas, de as sonduair para
qualquer prhdio onde possam ser ap~oveihdase de
dar escoamento As Bguas sobejas, No priaeiro caso,
s aproveitamento das aguas estti dependent6 de nao

reaultar dele prejufzo pwria os proprietiirios vizinhas,

Veja-se Caldi, Delle servifd prediali, torno 1.0, phgina 145 e Baudry-Lacautinerie e M. Chauveau, Des biens, phgina 629.
1
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nem embarago ao trlnsito nos caminhos publicbs,
eomo no artigo 27." do deereto se declara. Nao
pode, pois, o proprietiirio que fafapa a deriva~aodass
iguas obrigar OS propriekirios dos prkdios inferiores
a receber as aguas vertentes e dar-lhes escoarnento.
Desde que o aproveitamento esta assim condieionado
em relapio as aguas dos enxurros ou torrentes, n$o
se considerari licit0 tal aproveitamento logo que
haja prejuizo para os prkdios inferiores, tendo o
proprietirio do prddio superior de desistir do aproveitamento ou de efeituar 6ste em condifapoes tais
que os proprietaries dos pr8dios inferiores nllo sofram
prejuizo corn as aguas vertentes. NBO8, pois, apliehvel nesta hipdtese o artigo 110." 6nieo do
decreto, que apenas da direito aos proprietArios dos
prBdios inferiores a ser indemnizados dos prejulzos
que para kles resultayem das &guas vertentes. Este
par8grafo pressupoe que B licito o aproveitanlento
da Agua, embora dksse aproveitamento resnlte prejuizo, o que se nlo verifica no caso previsto no
artigo 27.".
No artigo 106." fala-se de aguas pluviais que
caem directamente sbbre pq8dio urbano. Em relaqao
a estas aguas, o codigo civil regula no artigo 2327.'
o seu escoamento, determinando que o proprietsrio
deve edificar de mod0 que a beira do seu telhado nio
goteje sbbre o prkdio'vizinho, deiuando, pelo menos,
urn interval0 de cinco decimetres entre OSditos prkdio
e beira, se de outro modo o niio puder evitar.
Quando a construgllo se realize nas condiqaes
d4ste artigo e as Aguas pluviais caiaru gota a gota
s8bre o terreno, os prkdios inferiores slo obrigados
a receber as hguas vertentes, aplieando-se neste
caso a disposiv&o consignada no artigo 1 1 0 . O do
decyeto, 0 espago fixado por lei entre a beirh do
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edificio e o prkdio vizinho 6 o que se considerou
suficiente para que as aguas que caenl do edificio
sejam embebidas pelo terreno ou se espraiem de
forma que n8o eausem grandes prejuizos aos pr8dios
inferiores. Nao sueederi, p o r h , o mesmo se as
hguas nIo eairem gota a gota mas forem eonduzidas
por ealeiras ao longo dos beirais para tubos de
descarga. Neste caso, os prkdios inferiores n%os%o
obrigados a receber essas aguas.
A lei nzlo impae a servidao legal de escoamento
para as aguas pluviais de prhdios urbanos, tendo de
realizar-se sempre a construqao, quando n%o-haja
acardo corn os propriettirios dos prkdios yizinhos
ou nao seja possivel conduzir essas iiguas por meia
de tubos para algum depbsito, via de eseaamento
on terreno pirblico, de f o r m que as beiras do edificio fiquem 21 distancia dos pridios vizinhos fixada
pe!a lei.
Pode haver, porcm, a servidao qne OS romanos
chamavam stillicidii rec@Bndi, ou @artzinis recipiendi, conforme a agua caia gota a gota oa era
recolhicla, antes de cttir no terreno, em caleiras,
formando urn volume maior ou meuor.
Estil servidao, como continua e aparente que 8,
pode constituir-se por q~zalquerdos mbdos por que
se estsbelecenl estas servidoes e consequentemellte
por negbcio juridica, por destinaqao do pai de familia
e por prescriqi'io.
A servidao de est;ilicidio tnuto pode aproveitar
ao dono do prkdio onde eaem direetamente as
&guas plu-t-iais como ao dono do,p~6diopara onde
essas dguas s ~ oconduzidas. E assin1 que &ste
pode aproveitar as aguas conduzindo-as para qualquer cisterna ou depdsito que tenha no seu prddio
e o dono do pr6dio onde as hguax caem estar
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inibido de dar a essas isuas outro destino em virtude de se haver adquirido legitimamente o direito
a tais agnes.
Em qualquer dos qasos, os p~incipiosa aplicar
slo OS que regulam a matdria das semidoes, quer
pelo que respeita B sua constituiqZio e extinqao, quer
B sua conse~va~Io
e aos direitos que teem OS proprietal-ios dos prddios domiiimte e serviente. As variadas
hipbteses que Lobao formulou s8bre 6ste assunto * e
que ainda actualmente se d&ona pratica teem de ser
resolviaas em face dasses principios.
E assim que a servidao de estilicidio nao podera
ser agavada, jS alarzando-se OS beirais do edificio,
jB conduxindo em caleiras ou hbos as aguas que
caiam gota a gota.

55. Obras clefenszvus clas dgnas. Para as iguas
pluviais que forniam barrancos, torrentes ou enxurros tonlam-se por vezes i~ecesshriasobras clefe-:sivas
para evitar que elas causetn graves prejuizos quer
aos prkdios quer a povoaqoes. Essas obras tamb6m
podem ser necessarias para obstar a inundapes
causaclas pelo engrossamento das ttguas de correntes.
Independentemente das providkncias que pelas competentes entidades phblicas sejaln adoptadas a 6sse
respeito, o codigo civil entendeu que devia estsbelecer normas relativas B const~uqaodessas obras e
a sua reparapo, regulando esta lnathria nos artigos 2283.' a 228.5.O.
Estas disposi~oesforaln literalme~ltereproduzidas
no decreto 5787 IUI, no titulo que tern por epigrafe

g
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Bas obras e sercidoes relatiuns ao as0 das byuus,
nos seguintes artigos :
Art. 111." 0 dono do pr6di0 onde existam obras
defensivas para conter as dguas ou onde seja necessario, pela vasiaqiio do curso das mesmas aguas,
construi-las de novo, 6 obiigado a fazer OS reparos
precisos on a toleras que OS facam, sern prejuizo
d&, OS donos dos prkdios que padeqam ou se
achem expostos a danos iminentes por falta de tais
reparos.
Art. 112." 0 que fiea disposto no artigo preccdetite 6 rzplicavel aos casos em que se tome n.ecesski0 despojar alguni prBdio de ~nabriaisc u j acurnn~
l a p 0 OLI queda estorve o eurso das aguas, eom
prejuizo ou risco de terceiro.
Art. 113.O Todos as propriethrios que participam do beneficio proveniente das obras meneionadas nos artigos precedentes sao obrigados n
contribuir para as despesas delas em proporplo do
sen interesse, sem prejuizo d ' responsabilidade
~
que
possa pesar sBbre o autor do dano, nos casos de
culpa ou dolo.
Nao se trata nestss disposifijes de seruidBes e
obras relstivas ao uso cl33 aguas, luas de obras que
se tornarn necessarias para evitar OS prejuizos que
das aguas podem derivar. 0 s artigos respectivos
teiliam lugar ~naisadeq~xadona pzrte em que se trata
da regulamentagao do direito da propriedade, pois
~ 1 ha0 no caso pr6priament3uma servidao, tomando-se
esta palavra na sua significap%otdcnica. Esta afirmsp%o B evidente no caso em que se llao trate senlo
da rernoGao de rnateliais. cuja acumula~%o
estorve
o curso das aguas.
As obras defensivas das tiguas que se construam
Bum prddio rzao interassam apenas a esse prddioi

interessam a todos OS predios e ainda a povoapaes
~ e l o sprejuizos que essas aguas lhes possam causar.
E para evitar estes prejuizos que a lei faculta aos
interessados a realizapzto dos reparos necessarios
nas obras que tenham sido para Bsse fim construidas, fazendo recair as despesas shbre todos OS
que partieipam dos benefieios provenientes de tais
reparos.
Al6m dg,s disposipbes consignadas nos artigos
eitados do cddigo civil e do decreto 5787 1111, ha
o artigo 2396.O do c6digo civil que faculta, com
dano ate em propriedade alheia, a pratica dos actos
que sejam necessarios para evitar algum prejuizo
iminente e que de outro modo se nno possa evitar.

5 16.0 - Ccnstitnipf o, conservapiio
e extin9go da servid60 Be esooamento

56. Constitu~$aoda servidoo de @scoamento.
A constituipao da servidao de escoamento legal,
nas diversas modalidadcs que pode revestir, dh-sc
quando seja imposta por sentenga judicial, ou por
acto administrative nos casos enl que por decreto se
fapa a concessao de aguas e nele se estabelegam as
servidaes de escoamento das aguas sobejas.
Nos easos em que a seividao B imposta por sentenpa judicial, B necesskrio que se d6em as condipaes
qne a lei exige papa a constituigao das servidaes.
Embora seja imposta legalmente, nada obsta a que
OS interessados constituam a servidao por mutuo
aedrdo.
Quanclo a servidao se constitua por negdcio juridico, a capacidade juridica que para 81e se exige e
o qireito de disposipzto quanto ao prkdio serviente
a8o'determinados pelos principios gerais,

Sendo a servidao de escoamento continua B a p rente, ha tarnbarn a destinaga do pai de familiasje
a prwripao corn0 meios legitimos da sua adquisiqh
Nesta parte n%o h& tamb6m papa a servidw de
escoamento disposigbes especiais a apficar.

52. Direitos e 0 6 ~ . k ~ a ~dos
& s proprietadcis
clodsprt'dps donuiaante e serukde:! Constituida a
servidlo de ascoamento, os propriettirios dos p*dioa
dominante e serviente ficarn tendo, emqumto essa
servi&io subsistir, OS direitos e obsigapes qne para
o seu ,usso, se tarnam newshriw.
&m quero
proprietario do prBdio dominante tern .o direiteide
realizar todas as obras que se tornam necessarias
para a conservapzto da servidlo. As normas a aplicar neste caso sgo as que ~egnlama servidao de
aqileduto, mesmo no easo em qne se tmte de semidbes de escoamento para enxugo de terrenos, tendo
o proprietkrio do prbdio donlinante o direito de realizar nos meios de escoanlento que hajam sido adoptados as obras necessarias para que &lesse conservem
em bom estado e podendo ser obrigado at6 a realizar
essas obras sempre que isso se torne necessario para
evitar a erupqno ou infiltragno das @as, al6m da
indemniza~ao dos prejuizos a que por &ste facto
esteja adstrito e pela deteriorapo das obras feitas
para a sua condpgao e consequente necessidade da
sua reparaplo. E o que preceitua o artigo 114."
linico do decreto, aplicavel h servidao de escoamento para enxugo de terrenos pelo artigo 117." do
mesmo decreto.
Quando o dono do prkdio serviente tenha vantagem em mudar a sewidgo de escoamento para outra
park do predio e tal mudanpa nao prejudicar o dona

do pr6dio dominante, poder6 fazer essa mudanpa a
expensas suas.
0 artigo 119." do decreto refere-se apenas B servi&o de aqueduto, mas aplicar-se hd neste caso Q
principia geaal relativo &S servidoes donhiguado no
artigo 27780 $Q Cddigo civil.

.S%.X ~.taitpdodzi seroada de escoamento. h extlnp& da servid80 de escsarnento aplicam~seOS memos
principios que a ervidao de aqueduto.- Noi'caso em
que tais servidaes hajam sido constituidaspara quslquer aproveitamento de interesse p8blic0, a facto de
e s h coneesslo cadmar nSto determina a extin@o
dessas sewid~m.

'

0 regime das aguas no decreto 5787 1111

5 1.0 - Comiderag5es

geraia

,1. Fins do decreto. Em sessao da CAmara dos
Deputados de 19 de abril de 1917 foi apresentado
pelo deputado Dr. J. A. Feneira da Silva um Pro&wto de lei do aproueitamento das bqaas. Esse
project0 nao foi discutido nern sabre 61e houve parecer e o seu autor publieou-o poueo tempo depois em
opiseulo, fazendo-o preceder de interessantes consideragbes aebrea do problema agrario, da. nossa
legislaq~tovigente s8bre iguas e do seu aproveitiamento.
Em 6 de junho de 1919 foi distribuido o 24P
suplemento ao Diario do GovGrno de 10 de maio
d&sse ano, 1." skrie, n.O 98, eom o deereto 5787
LID, sendo feita essa publicag~ono'uso da autoriz a p 0 concedida ao Gov6rno pelns leis n.O 378, de:
2 de setembro de 1915, e n.O 491, de 12 de margo
de 1916. fisse decreto 4, fundamentalmente, a reprodugso do project0 de lei do Dr. J. A. Ferreira da
Silva, em que o seu autor tinha prineipalmente em
vista prover a urgente necessidade do desenvolvimento da nossa agrieultura, euja aflitiva situagao
as perturbag~esda produggo e da eirculag2%omundial, resultantes da eonflasragao europeia, vieram
irgravar e par em evidkneia.
Relaeionou-se assim eom as ernerg6ncias do estado
ae guerra a rernodelapo do nosso regime juridic0
agnas, ernbora a reforma mais importante, que
6 sem d6vida a que respeita ad aproveitamento das
& g a s das correntes n8o naveghveis nem flutnliveis,

Relacionou-se assim com as emerghcias do estado
de guerra a remodelaq%o do nosso regime juridic0
das aguas, ernbora a reforma mais importante, que
6 sem davidra a que ~weitaao a ~ ~ o ~ e i t a m edas
nto
hguas das correntes nao navegaveis nem flutnaveis,
fmss aidiada por dez anos desde a publica$%&do
met@*

=~Talvee
foss&possive~qus a a,cg%oadministratib,
Mlma on noutra regiao, co-nseguisse, dentro das
faculdades que lhe eram atribnidas pela legislaqao
vigente ao tempo em que o decreto foi publicado,
modificar, corn vantagens iniediatas para a nossa
agrirmlhra, o sistema s e g u i d ~no aproveitarrmento
dessas ~aguas,pela censtitui'q80 de*gr6mios. E bem
poderia o Govdrno, onde o espirito de rotina pretend&se imjpor-se intransigenfemente as reformas aoons e h d a s pelus tdenicos e sbbre cuja efichcia nElo
hmiVess~ duvidas, adoptar as medidas de e~lrhcter
e x ~ u t i e oqne as ci~cunstbnciasreclmassem e funclicr-se pay8 isso nos poderes excepeionais que, parn
fazer face bs conseqii6ncias 1.esultanles do estado
da @errs, Ihe haviam sido concedidos.
Eras sem dfivida uma emprasa mais modesta qne
a reforma da legisla~aos6bre agun,s, mas seriam
rnais seguros OS seus resultaclos praticos. No decreto
de 1e no regulamento de 19 de dezembro de 1892
havia muitas disposi@es de euja efectivac,%opadiam
resultar para a nossa agricultura consideriveis benefieios. Essas disposi$oes q n k i ficaram letra morta,
n%achegando sequer a fazwse a classificap%odas
correntes, de que aquela efectiva~aoestava dependente. E, sem que se fizesso urn esfdrgo s6rio para
se par em pr&tica a legislaq%ovigente, reformou-se
esta legklaqgo, n80 se pensando talvez em que as
perturbagoes que se dgo sempre, em conseqiiirncia

das reformas, nos serviqos publicos, viriam ambaraFar as provid8neias de cadeter exeeutivu~tendentm
a qdhorar a aossa situapo agricola.
E para n6s indubikivel qae etsnr a reforma agwa
decretada suceae~aB aesmo que c m a refoma de
1892, se 11%0 for outra a orient'dq%o'.~"que
OS n0st5us
Govenos: adoptem, pensrtnda mais ntw medidas que
em beneficio do pais podem ser leverclas a efeito d e ~ tro d s Ibis vigeates do qlze nta ineemide i d b ~ $ o
dessas leis; Bas maMas respeiBantes a organ&&
@o da pmp~iedade,
q&e e&ib~'8ire@ta~"e'~@:~
regime das dguars, e m~itp'especi:~
l
regime, a a c p a sefomsdera, s;il ~o OS al~;~lotiriWr-li~
t0(3 que u r n re%ol&q%&
pile cawap. e ~ M w 6 % 3 0 s
sdutarea, se os tiaer, q1.1 ~tlaitwb& se-p@&911 (;IZ%Z
sentir, dew ser &to
ponderads, 6damkmd&e
enidadosamente todas as eoadi~Bes'de que
or'gmieapo represents urn efeito, as circun~theias
muito .complexas que nela a c t u m a qae a mier
parte daso vezes s6 por meie de uma a c e 6 LB:be
tenaz podern ser mill ilimtbs. ad^ se p s m d a
de outra f m a , a a c @ o ' l e g i s a t i nw m % q e m
inefictaz, mrci mntrapmduucente, &g~&vs~do-ioa
ma#s
presentes corn novos mdes brivdm das :@fol?nfcls
adoptadas.,
Supomos que n2o se produzir2lo w%s s@t?'e6f&
a reforms da nossa legislagi%oreltttilrrb-ao*~;pr6g.eil
ibmento das Aquas. Pablicada hh rnai8.de -%a%to,
ainda se n%osentiram os efeitos d e s d mefomc e
Mves que at6 atas regibes oficiais coma- qtre %S&
desconheoida duranta largos m%&, c . i t i ~ ~ d ~ % ~ '
legislap& antecior par e h ~ewtgad;i.:
No decreh 5787 1III 1180 ss'for@ulitram%pm@&
as disposipaes que tinham por %&.alf%~arr kegid&
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p&o vigente. Inseriram-se nesse decreto, reproduzindo-as q d s i sempre textualmente, as disposipSies
d e w legislapso. N i i ~se deu ao decreto o titulo
pomposo de Cddigo d a &yam2mas foi efectivamente um cSdigo sabre mathria de hguas qlae o
aut9r dQse decreto quis organizar.
E qsim q w Ble expae OS fins d6sse decreto no
'retotdrio qae o- .precede :
c(&riolo &@as das correntes, dos lagos e-hgoas,
bem'como as - phviais e aqbterriineks, urn dos mais
imp~rtantes faotores da riqueaa national, cujo
& ~ n v d v i m a t o ao Gov6rno cumpre auxilkr e
fomwtar;
AtRndendo a que a legislapfto reguladora do nso
das memas Aguas se eneontra dispersa por va&s
diplmw, alguns dos quais, -bitseados em principios
qae OS , p r o g w o s da scihncia moderna condenam,
oagmam de ser<reformados, e outros mais recentes
iadern disposipaes cujos inconver&ntes, revelados
p& praticb hporta prover de eficaz remkdio;
Sendo d a maim urg6ncia promover desde j& o
apmveitamento da energia eIBctrica das Aguas das
backs hidrogrhfiw dos nossos rim, afim de ditai&r quanto possivel a importap& das subsistGncias
e combustivel, intensificando e valorizando ao mes,mo tempo o trabdho portugu4s ;
- Considerando que pela diversidade das disposigbes naturais em que se apresentam as iguas h restfes, pela multiplicidade e interdependBncia das
sus aplicqijes, e ainda pela varizdgao do regime
legal a que eslso sujeitm, muito convem reanir e
sistematizar todas as, disposipoes aplickveis ,ao uso
das @as num dnico diploma redigido no espirito
p~ogressivo que hoje inspira neste assusto todas
as b g i d a ~ ~ e s ' c u l t a.s .. a ,

Tais saio as fins do .decreto. .B%o,se pensou wenas em dar imediata satisfapiio as neiessidabs da
iiossa aglicultura e da indQstxia facultando .o,qwveitameuto das aguas .em condiqaes divma,s #hqueks em que se reguiavaa6sse a p x o v e i h e a b na
legislap& vigente; quis-se fazer u r n refofma
1;btiva eompleta &bm-o apmveitamento- $as Q E ~ ,
rehnindo e sistematizando todas as disposip&~
regnlarizadoras desk importantissi~ua.~ak4ria.
2. A tkfia'carjaridim &+&eto.- .; l%.~+&rna
que adoptou, o w h r &-&c& p5si+atdk.jW a
t4crilca jwidiaa-+&
.I
id&&~l;~.M~a
classiihq&@ ~ g m emJ@biicw%
s
eomw._pitpe
cttlareq que; 'naquele &d&o :.eiv il e ,w&#erneteJ4e
1 de dezembro; correspadia B lchsificagio, das
cousas quanh As pessoas a qwm pwteneem e4aos
direitos w e &bre elas-pdem serexercidos, fawndo
a classificwao das , h g ~ a em
s piiMieas e p r k i c n l ~ e s
e Jigando B palav~a~piiblicas
tama s&&cqzirr chemt
da.pue na nossa l i n g u a p jddiaa lh%,ma@kiru%
- ~ s &alb1.a@ss da h-~&@oit*f&&
.em/
kg&
laq@
OM&,$ ' w i p b s &ndam&i~p
as
mesmos que- inforaam o a h m i n a m o u b ins$itutcbs
juridkos cegulados nas leis,de oa~itrcter.gm$,!
esbbeleeem
~erdadeiram r % u i a n&t&niaa.j~d&~
cujos efeitw perniciosos se. f m m tm~gri~m&fm
estudo do direito mas hmbbtt~na @~isp'ulll:rw&~
RHormas desta natureee plo se. &epm ~ S m r
fragmen&riam@~he,adoptanda-se, sempe qee_ &@p
n.ao haja graves inconvenientes, s+%c&;r;iadi(~b
consagmda.
0 que B m&s gr:rave, pordra, B qnei ao~decr&o
qtre e s t a r r t ~analisando, s o expostw OS-f)s&ipios
fundamentais Mbre matBria de
$aa l&. b
"

:ill&@

l

dir*posipOes que q u 1 a r n . a servips pablicos a elas
relativas.
Quis-se rehnir e siste~ntttizar as disposiqties rep l a d o m das t i p s , e nessa sis&matiea@io n w
se t=~vtwe3tlc o ~ s i d e r a ~ai idiversa
~
n a h e z a desas
disposiwes, das qwis nms a o da o_smpe~nciado
poder legislakivo e o u b a da comp&&nciado porler
meslativo. M enfermava do mesma vicig o dec~etrt
de 1 de dmmbro rXe &88%,agr$vdo agora,
E dai o ser aquele decreto publicado pelo MinistBrh, dm obras qhMicas e 3ste p10 Minktdrio do
cc>m&ci%sen& c&o qm hnh mquele corn0 neste
as mf~efomas~refatiw
Pxkwific@&o das &gume a0
sea rag&@ no que r~pejta..aw dbleiios. qte sabre
se p d m exercer, S o sem duvida al-a
rsfomas nspitaates if^; regiine da progriedade, o
11 I I ; ~ deve seyZ fundamenhla-iente esbbebcido no
1 !i~r%ige
civil, d o + e a * L w ~ o nm
i aiolp Bsse regime
~ I" B
d e b \ w@&%E~w - f l & $
.p6bli~ost? reglr&m&- ~a~~ aeq8o. tmb~n&t
ws figuas que .
defem pe&ne@r ae ~ d o d n i optibliw e ao d o ~ i n i o
a?iyaEEQ;~ ~ ~ p r n ~ e ~ t c rhppescFltjvBZS-~s
nis~ou
direihs &bm'~as8%gua;w&bde~p.rm lirnita+ap,$
due W eier~ieiodo diiteita de pmpriedade devem
ser impostas p o canvenieate apm~eitamentadas
tkgms, : niXo . 6 rn;rt&ia+. &L mesrna natmza que a
~ela$iva $ m e s a o d a @W
~
em harmwiia corn B
destina para a d s fixado, WB.& acq%odos poderes
p6bIicos tehdentes s efeetiuar Bsse apm-veitil,menh
SF s~pepintend6nciaern quaisqaer obras-que
2~~

S

o tedvarn POP am.

Pode ser eonveniente reproduzir nos regulamentm as disposiqties fundament& rehtivas ao regime
das .@as,
para que os fu4cioairios @hlicos qw
&vem errscuhr bsses regulamentos tenham sempre

em vista essas dispsi@es, pelas .qu& se.&mit;l B
acpfo do poder executivo e dos seus age&p&.lifi$
que B ,efi~pletarnent&desnme-io
e WW~II
c l l:
80s principivs d s u a a boa fknicia jl~i.iiti@aL , q &
i~liiis
tluuma reforms de caracter legislativ~,em
se determina (srtigo 144P)que a G o v & r ~ o ~ p t ~ l i ~ ~ r r i
os regdamenkw necesshrios a e x e c q m cEo pi~m&
deci-eto mm. fdr@ d e h i 0 mvipos camelaikgw lid*
defesa, ocxm?rvq&ae polieia das iigum;.es@decendo as paalidades a impor aas mntraver~trlt.m?s:.
se esttbbdepm mr?rra5 r@admm ila wzrc;iit 1111s
podergs pti6]1cosjeq milir'& ilrw :igitxs.
Iisik~ I ~ I I I .
Na 2C&iigo 3 0 i ~ ~ i ~l 1*1 1 4 1 i:~t~~sitIvisir-~~~
wma cnil iilm t ~ -4i4 ~II~::I~:~,I-IIInh :Lr ~ # i q i + * k G ~ t ~ * i : ~
da. l e g i & ~ f i ~ ~ ~ i ~ ~ ~&egi.;l;t.~:xi~
e ' a ~ $ aa-~ l ~ ~ ~ i i ~ i r i l r ~ l i v i l
cm- .rnabkria be hguas, , Nobd e m 4 i s 7 I l: I L lirl
distinqa, sob a aparenk ~sn@erwde sistmatixar
toda a lcgislapio respeitante a hmmrs d a a % - i
r0GB U-,

42om o. &tern : y e .se . k m yiopfadot fa&e m
reforsm~vB e t M l I&
mat4ria da;s ,&urn con10
regulados no direito civil, r e p r ~ r l ~ i ~ i ~ t d ~ e , ~ ~ * l
eaws'aiB&mente.n%uiba.3.
dispmi t:irsf:g~ii~b r a @"eni
plmo sigsr e &m que maiui: p%& &S v e m
ng9. , fez s &ma
dtwa@o+ e m ,mkntdh@o
torna-se, mak difi6b . T ~ ~ sa~@iumad~,--@
B.
8&r
grande paste s6 apmnterne~te, a wma~.b&b\*ili*(
1.eprodu~indo-seb ~ h a h e a ti e
.&&pi\:i~~%
1111direito vige&e rehtivas s ins1 i l &S qaettecen~,twsa
assento no Codigo civil e que por Bb desl-tt~continuar .a ger regulados, ded~pawh-se
P~~III
revogadas essas disposipaas &'pe$o faclir ilrt sip hfeito a sua reproduqeo em .diplornaz~~~..;i4~
Iiv~~--po*
terior. E n vez de se procura a&~;lliL ~ . Q
Cfidiga
civil jnserindo n&le a 1egislaqZio trvdsa, -&m

h-=ekta legisla@o, e, em g a a d e psrte, mcusa-

dame~te:
Esta %aiica legisk$iva,-qae de modo algum simpiifica o edudo de direito, ago tern vanhgem.algurna
qdia rx~omende,
.&efdcqtndwe .BC+artgo $45." do deereto : a fiea
mmgads .I$- fegidppo x v i g e ~ t eque -reair &bre as
m€&&$
;:atpi reguiabs, a l v o &s tdispmiqijes $0
Mlr:~,.orivil,aquese faa Pefer&n@iiq
e a s do Cbdigo
de: ptwxsso ,civil que n&a sejam:contr&rias ao estat~iirllta&me 8eavk.o B, podemos &firmar, depois do
estudo que fimms 4s d e e r ~ hqu0
, essa revogapo
Airem gr;rande ptttekmerameafieformal, carrtinuando
efeativxme&e em aigw m msmas~disposig6esqtte
~e&rrtlCr&m
~QP~P~L
no3C6digo
~IS
civil: baandd-F& ap&&
neeeswo, + vido qm.e&s foram revoga~ ~ ~ e dhi s pb~ q~8 e ~
sdo w
b t o e n%o as do
.civil: ,
Diz-se no %itimo considerando do relatbrio que
ymceka debt+&
q e & s t e fdra drdigido no espirito
prqm&o<:qm h036 irrqira n&ste.assunto todas as
14:. j&poes ~c*$o L
E& eqdcih gr&gms&~ou&o,sewfereseig &vida
d g u m & - ~ t h n i e addr, dwreto.. Este espirito PTO@&pixodeva sm r e l a h ao WO da~&gutiS,~ ~ e s p e i b r
as diapsigbes faadamenGi regdadoras dQse uso.
Veremos se; aesta pate, o decreto represents efectiixwmte m , a m a h d o p r o g w o sdbre ;B legislaqso
uigerak ao t m p o - . m r ~ Cde
e foi pblicado,
a

&.$Q, L~isZizpBopm #oa' reoopda pelo decreto.
Ns f4r~1alalre~ogaMria
do. decreto, que ja re-epraduz i t n ~ sdiz-se
, ~ qae, flea rhvogada a legislag20 vigente
qqe~reeaird b r e as mtdl.izs nele regaladas, exceptuandme ss disposiqties do Cbdigo civil a que se

faz refercncia, e as do CBdigo de processcr:sivil w e
n%o sejam contrkias ao que n6h se eshtui.
A revogagilo das disposiqties do Cddigo
S+&
Bguas deve eonsiderar-se expressa e desnecm&rk
era ressalvar as disposiq8es a qus no1 deeret02 se ~ I Z ,
referh'cia, visto que, pdr virtuda desta; rtais disposi$@esficm fazendo parte do decreto. Se~do-i~tuito
do aut;crr do d e c t ~ t orslnir e sistematizw todad -8s
disposi$ties sabre & p a s e htavendo r e p r d ~ z i d o
muit-ak artigos da 66digo
sem a minima albra@G, pode precer e s t r a n h que, ez& relilg8s.q
outros, se 'limitass%a &t&~~dh4;.
'obsewa1:.
M 6 Beb~etaa~ f ~ ~ ~ s % ~ r e :tr.ti&s'
f & ~ 4&4
%w e
436:", 453.", 460,6,"46&"~1~ab~
&%%g88 &7P, 26;q 6
94.O
2.O, e deve ter sido tr~mlwit&aI@oda gi!i!giida
ibcloptada no C6digo C*, I I quants awasa das Esgu;ac; 11;s
ccrr~eatesnao iraveg&ve-isnem fluhhveis qua &te&
a i n m essa refer&ncia, signifimnd.o-se w i m que;
clrrrante o psa%#fixacfa no decreto par& apliea*
do regime das eoncessPres n6le eshtuids, swkktia
ayuele ~egime.
Em r&ag%'h~cdispo~i:wdo EoMg@kb.prec&W
civil, ,a 'l+evogaqsc~ B W a , peis ~ p t s ~ a e ; i x d r i ril il k '
vigorar as que forem contrarias ao que n s ~ d k e & J I
se e~t8tai.~Eseaad@sei$~-.
tmb-ez~rprss-alvcti.~as
diepe&qtes do*Ckiiga'de prooessa 66-iPilq ! ~ i . ~ ~ . b e r n
contriirias ao que no decreto se estahiiii.ld ~ ~ i i @
houvesse sido destituida de farqa obrigat&ria h d a a
14gislap.o que recar* as mt&ias. qu@h&~/clir$to
abrange. Dada esta revoga@o, ~odettiami%hir-~l:
que todas as disposiqdes do CBdigo d e - ~ k o kCisil
.~
s8bw processes relatives .a t i p a s *que:a@ rl(Ictyh
iambem fossem regulados fimrim rev~~sjllir~
clZ-fdi
esta conclustio que sem- duvida se quis*evi~r:~
Beclarandose revogada toda a legiskpio Oi@
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que reoair s6bre as mathrias regaladas no deeret@
sem se faaer distilzp20 entre 1egislaeLe geral e legis1q/Flaoespecial, h&rnotivo para duvidtar se e s a revogada ou n%oa Iei n." 141, de 20 de abril de 1914,
pela qual se manteve o regime especial das aguas
ass l e ~ a d a sda ilha da Madeira. Se B certo qQe,
em prinaipio, rt hgisla@o geral n& revaga a especial, a dout~inaqw a 6BSGe respelto se pode considerar usente qhiea-se no caaa de r@$ogapi%o &cita e
nlo no easo de revogagao expressa, e a_fd~mul,por
qee se declam revogada toda a legklpso que recair
nas matdrias reg~ladasDO ~acreio,e portanto toda
a. leg&h@o d h r e hgcguztis; dsve considerar-se Bxpressa.
Nesk cash o yue ccumpre determinar Q o alcance
da fbsmnla da r w q a p % ~ .
$ nmso pareeer que a legisiq8o especial sabre
as levadas da i&a da Edadeira eo~tinuaem vigw.
Se B eerto que essa lagi&@a xeecai s8b1.e matkrias
qae a decreto abrange, foi eIa determhda per circunsklncias especiais, que m reierida 11l ~ ase d%o6
pelo decreto apenas se quis estabelecer urn n6uo
regime ge~a1p r a as aptw modificando-se o que
estava sancicwad~QO C6diga civil e na legisla@o
posterior.
Par Bsse &ereto nW deve, pois, considerar-se
ravogab a ldgislq%o especial, @as aguas das reLridas levadas.
Bevogaadsse B iegis1a~ZIoque recair nas mathrias quue a decreto abrange, d e v e m considerar-se
compreendidas nessa revogaqao as disposig6es de
eardeter regulamentar pelas quitis se procurou tornac
efectiva,esss legislaqao l
0 prinoipia a aplicar a Bste respeito B o de que,
sepvindo OS regulamentos para a, execuqao das his,

dWte~d~.,
ma&derar-se.> a&>xuag
cwo
tendo efieacia em BiEkude dabpr6pri9 1ei,d1~+l*fqai3
e .lei B reskogadaii,revcrgad~se &eve comdwr,ro.
r e m n t o , Sea&. wia, parsce que; . des@' .al
e n h d o -em yigos do decreh 5387 PLII, &o s6.o
decr8to de -1 de dazannb~ode 18%2.-1&%
t a w W ,a
regulamento de 19 do mesmo m6s s?mo.&%@fib
&
legislq&o,; r e g u h m e ~ b r *pebwiermnb $&Srlda
se deve considerar revogab. A wrdade, porhm, B,,que ~ @ w m i p s
como ~ & os
o rel&iv* las &g-, n* *gi~d&
.ha;~ra~~
iaterrupq%o e qque
dd? s e ~cl*:rr l&s.*
it:].wf)&
t~hi.-pm&$@p$
!:llj;r lmhlk'lk..
8~ p B ,
@O s e + . + m a - r n g ~ w & - $ ~ ~ w I:IIIF~&*+S@
.que as d,tspm@b$si~este&.c&@~5:ci,
das na parte eai+pesilo iacampauve
posiqbes da nova
Nestas condi@es,-B opiniso nossa q ~ %
e~guwio
ago fqm puldiwdos, em &mania corn ,Q &sp$to
no. arkig~.B 442%.
? t a b@Q. reg#~8arentorCZz,ae~~d~i~
a/rsgfS.B!$@doi d@';d9W& (9 I W ~
.&%
mrrela%~w
h de dafesai ~ . l *tr~ern&$i~i
itgnas, esbMeiee-$d9-werst paW*adw.a@QS
W
eoqtr;ive~l;are&wg-&iauarn- eltz
r~ia;mentww&n&i@r~~~~
hiveis WXR do ds,fsxetra.
Para e ~ c u @ic3~ b~eioretcr~
q p w s , Iili ;&@i?b\~jg
pubhad@, o r~gdamsnb;,d5,c p ~ v e h @ & + i h ~
Agnqs p h k s ,por.conemW q r d v * ~ geh it
B.? 6287,,de :$Q del d@ze;mhr~ro~&le;JBI:~.
@=b,
as outra m;li W%,deiv,~cont;;ider;r~-B,m
@
regularaeuto de 1 9 de dezernlti%l.t~:fi8:t2.~cow~aisr
modificag6e~,quenele se fize2:m. .
$
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4. ~ j r e i f o sadqdaair<dosq~aef&P&% sessal~adcys.
No dkreto houve cuidado especial em se resslTarcW tsireitos. q u i ~ i d o ssQbre as :@as ao tempo
em .que @,leA
foi *yabkcah, de f&ma'que a pmp~ietbios 0x1possui.Ct~~s
das aquas n%opudesseaf considerar-se . l&&
paley l l i*.apo da8 dispctsi~~es
do
m e s h deoreto.
O Dr. g. A::Berr&'~ad0 .ii l ~ a dia
, a &te respeito:
OS direitos dquai.a'd0.s aa re%ctivdexercfcio.ao
t ~ r n p ~ ~ 2publietaw
da
dai nova lei, se o project6
merecer .a,~pwva+.&do 8oagresso da 3tsptibIka;
s@ohuidadente Salvaguardtwloa
Xis c@acemea,&F .tEtilidade phblioa, expro-3
prim-se : nas co~oesstiesae kkrbsse pt.lvado, ou
st2o conc.1l i;iveisicom.b apmveitarne~ta~kqwrido,c
adopkndose~as di$oi3i@es ie o S~.&$do
que a todos.
ttpfoveibm, 011 nBi~ a S%,' e @at%i~
o .pedido de
eoncessao tern de ser reutdi~ls. como crfensiv~
dagueles di~%i;ito$%:
'8a:fttecretO remavanl-se~o s ~ f d i ~ t tdquiridos
os
&Bre aa aguas pluviais de ka~mncos,%o~t@ntas
e
mxttrrc& qae correm por terrenosl,' ~stj&y ca&ir
nlros e ~ m a*pfiMieas
s
aftigo 46.");4ratarrdo-iw de
eswess6es de (agaw -anr>gemt;:deeJara-se ( w t i p
4 1 . O 1 qw? as ewcessaes 'enk&&~-eY&@
sempre
feitwsem p@jdso,dos$ i r & h dC-teroeiro; iprupbsito dos aproveitamentos de' Bguas ptkblims para
abaatee'rmento-@a povoaqOm, detwmina-se que B
pe#mitido &Be aproveihrtr4tiEo p&s c o r p s -admir
nistmtivos independenttmmte do prscesso de con:
cesab, se fiao houver o f m e de dirdtos de' terceira
e nacassidade- de kpropl%q%o f artigo 5%"); em
relapo aos aproveitamentos de inter.6me prisrade,
declara-se que nao serge concedidos quaado si3bi-e
as aguas pedidas haja direitos adquiridos por jueto
C

l

tittrlo, nos termos 'da lei dvil, (asq&:s$rw mpe;itsdos a&andsss em efec&iw exe~dcb,mlmjpa&m,
o caso de as @nas ser?em s&ejlus e p&wm fp&q.
Cdmod~t.d i v i m $ 8 prejuim,
~
h c&mtl.fjt%:je&OBB
do engehho jA construMo (artigo SO,?). ,
V&se desk dispa@m, qae se refere especidi
nzente a@ &urn &S eor&nks B& nntrusgkei6;aenbnb
flatuhveis, q ~ e 'a; *press& da'rei'tos +irS05a b r m g ~niio sir 'ss q@eresuitam de -"%iQu@@
subjecitive constituida no giiominio 4a- iegist-o
anterior a0 deemti; m& &a& m 4iaeiks qug
C'bdigo
sao >ai%&~i&&is-:qtmlil-ir~l
,kW ltl,<
pAdimsan
Ls 6 ~ o p p s ~ t ~ & ~ I:madi
p y ~ ~ 11.1liit1s'
.~t
estejam - e a .ex&c&i@+s&@* O a~te.cfr&i
akndeu nac.d&ih
Mm'&:q~~irJit~la>
tds razdes ja havia akndido o auiw & d 1 1 o irk?
47 de maio de !l92 1, rec&~een&oh,qgr%d o f l m ~ s
de dilidade pirblics, cs 4ireit.o a- I ~ d e m n i we
estabdecends .mm 8ondiF p r a as:cmws&es dez
i ~ t e ~ b spdvado
e
q ~ e : h v e m *den's&d6sses
d&t?itos.
Q.as JrB&&& aka= &.artiw 8OPji&&&a1-~
da~
1111

e 55.". No a&i@ r?."mmdGam-W
imeeiros, bgiti;irname~.te~arlq&idt3s B data &a puMh
ca@o 40 d e c d b , .;ern ~elaqao p w k i D ~ : d Q p l
prbdios mal"gha& das c@?ren+esh % o ~ ~ ' ~ e g & ~ e i s l a
But-ubvei-s e qnazxtb a@um d m t s
q%o dQsses p&dios nos krmos d
436t0 do C6bigo civil Na citado a r f i q q m b F
pondo-se a errrpl%ss&odirea'tos tsdqa&i~I~rs:
as
legal dos proprietArios marginais, nfio foram
v d o s bstes pderbs considerand?>-Wconad .Il i1i.i l ,S
adyuiridm s6 pelo facto do seu exercicib. No artigo 50.O a? 5." declrs-se, por6m, que o *reto de
I

coneess&e4etemkarii ss. A r m que4 eonces~ion&ri~i
Q obrigado a-eortst;muir-pam indemniuw em igua @oax
e a ' enefgk OS popriet&riosde te~rasW de cancee
s@s preezistenbs, expropriirveis, pjndicadrrs C M I ~
a concessso, dado o $am de $er a e o ~ & r i ofa~h-lasi
X& artigo
preceitua-ss-. yue as indemnieapes
d ~ v i h sW .pcrssddow. de pskdias wg&@s oa &ss
pilbP.pi&@~os
= de- ~mncWeats..
de jnteatwse privadb
pmmistentgis, phdem .ser suhtitaidas por. imkarria a m -em: bspkie qnando &%So preEir-a.m, e.rro:a&ig@
5G.8 que
indemnizti+Ges, devidas p l o , MO diw
hfpks -&G Fde%rmin&as -eatab~z@o& y aa~tida98de.
Bgaa sa -energiai ,tv& e afectivame&e .utiLi+a;adas
anterit-+smnte pelos popriekirioe de tenas :<oude.
c o ~ m s WW
i e ~ s t a t 4 i sgara -a xega oU ~parao exer.
ckio ;da.a&t~iz~
h,~ s i q Wart&m,&cujm disposi~6es.isas
reMam!a iaolc;esdes'da hteresse ptiblico, atenb-e-se,
par&se#&~4baks;Q; ,rEkeit~x*8.indmz~iz;bt@,ao uso
e h t i v o : , . d a . ~ u a ~ a a f ~ em!
p c fqae B $@&aat cmeesS&, 1.econhecendwe assip que teem direiio ;aid&
os popriebrii-ios.mwginais que e s b i v m uglimfdo % igua das ~orrentesnlo -n;rve@veisnem iiThkeis.
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reqaerido
por me& h:di~kao4%'
e u a , di&%o que deved
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q.rre &ca pertentteado am pfidios anteriornente wgwdos.
Em reh@o &S tsguss das correntes n&onaveghveis
nem fiafu&veis, n8o s6 se ressglvaram, yois, 0s: diasitos adquiridos ao tempo da pub-licapgo do Codigo
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&OS; tpma o efeib
i&maieiipo BQ V ~ I S de.
I ~
wncs~s@ atilldaae pablim e erne
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fundada em "titulo justo, as hguas consideram-se
inaivisws,
Mm Iagares r d e q m b vernos qual o almnee destas dispdsipaes e refair-nos bmos a, wkras par p e
se dtera~awasdisposi~aesdo direito vi,aente, jh peto
que mpik 8,perda do diwito a determmadas & a s
,pppeh qtle .respeita-B suo aQ&sig&o,
P m dxi:ahchirrnosesta maiiB~iadm direitas adpiI&'
qw fdtrani c d ~ a d o p&
s deweto, n&remos
'ainda que nos wtigos 32." e 33.O foram ressalvados
esbs di~gtospeh, que tespeita h &guw sobejas das
f0fibf3, p@*
e P ~ S @ V ~ ~ ~pfihli~~~lF ~ Q S ~WBS~'U~~@S
pelo E&do &mrporai@es dministr Jimis.

3.- Bt si&emdeIz,@@oA&,~.fiirim
no &ergto.
J'lr~~ao
qaa ad~ptarnos. d sistmtizaq&o da mt&a - d s igaasifez-se c3iwidindo-a em %tubs, .dos
g u a a 1." W&ta 40'*i~if
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A <.5.O das obrrq E? s@roa'rddesreh-
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m asa &S

algumas dass, rnodalidades que elas revestem. .Hh
*m dhpids usas, ou aproveihmentos da&;&as
pfiblicas, que podem- considerar-se wmuas e k t x ~ z
f ~ s s e8 esta eircunst;&a'ciw que o autw*du~I~I:I.&
atendeu p m exgor num a3 titulo, e a ~lllt~.as
st&dip
v;is?k?sem capiMos respeitam &penas+w,ce&qiwes
dessas agws, tada a maMt-ia relatjva W .U& ~lits
&gum publieas. Bs ,twos ou aproveitrrmB~ts8.CQnaum B%@ sgo, po&m, OS que frUtda&en&W
m~aobrizamo regime a ,que as B g w $@&W,.c@$forme as sus madaLidadrss2 ssejehs. l i r.rlrtclaq..;i t t l
B qne o decreto tevai:n% ~ 1 . t ~lr.-di~sr;tlil::w iu:
@ll%3 e~mfp~Ble
I . S ~ ~ : ~ I ~ I ~ I ~ ;l ~
l i LI I:IIIIIIIIT~~!.~J
I~;V~I'F.
que b d ~ I ) l i l ~ l i ~ :i';rn;
; ~ sI.~BIIIII
I.vt11 I.I:~~:I~~c.M:
iI
emas md&Mes..qmMbs ill'll-r&lill;l Q NI?LI.rI~~s~.il~cl
au a p r o v e i b e ~ t o i

6 . O das d&posv@tw

ge~ais.
S&sti$uiu~eamim o &sbmar.tfo Gbdim -civil em
qlle se prooumn eoordensar W disposi~6esrektiw
a-:@ss @a m&mz&
destws, trahndo sepsa&-

mente das 4.gu.s publicas .B part;icuhme& dw
nau@w!is e flnMvs$.s, dm correnhs de e u a s I?%o
n&veg&veis.nemOutuiwisj dm fwtea e na%entes e
B@ ;i%ursspiuviais.
Be& divers@o regime a~tqueas &gas,emformeas suas modalidades, es& slrjeitas, 6 6ste em nosm
p e e r .o s i s a - pre&gi&, dev~ndoapenas mpletar-se @ CbQ43 civid, <que n@ atendeu4evidana p&e em pe.$rat;a do uso das Quas, a

6. Q Qaae,siga@wrrr ~~:pres&o;~.dm&iu,pd-

c: 0,$a~e;ko',4mta
no 43tds :-%P,anerB:III P
epjgrafe lJoFdomi~b @m,
da sm-d;r ~ilsi{%&a,
anurnerando;as &gum q@ e s W no &mi~it~pdBtjco~
e a8 qne esao no Bom'&p~.t&~Carr.
Na expitern ,&t~inio+p&&o, n&
mpreendem apenm as iigghs* que estejrrm, .qoolg f ~ i u IN
,
gbzo direct0 -de tadoa, em lymqoaiia
aprt-gr~l:~mentos administtdtiva $S p d a ~ r a s.rrs~~.v~~$:.gB
ZiJkas, rigoms~menlesinbnkas Ae GBUSB *lilthtnslih
no .domini@phblieo, deizo~porfxmb~dps~.rl l.illliir
o sentido que tsinham no art& 380.O
i.7tliiqb
civil.
-Qae B . wbq &se ,do. fats ~l~~~A~b~-r~:n
oansideradas cormto e s h d s no dminiw piiltlil:~Sap
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&uas nativas que brotarenl em Brrmos pfiblicos,
~ m i c i p a i sou de freguesia e a s Bguas suhterriineas
que nos mesmas ternnos existam. As &@as nao
ts6 pllrlfacto-sde ht~p:m
em t e ~ e n o spirbliebs, ~o g h o directt, de todas, e as hgms subtmrAnet%, emquento n& fore=) exploraiias, n%o estao
a6 g450 direete, dt?-ningai%n?, Em r8la@o a essas
@as
O . lli~vitade as ..expit.aq direito a todos
a&ri.Bd& ns a e o 30.P*,do dec~eto.--B no artigo
B%.* dwlwiwse que- as 'tigaas subkerriiness qque fivemm s i h -exploradag median& a co~pe;8eatelioen~a
mtmm no domiaio particular.
As tiguas s k m % n e @ ,que~sejameepkoradas por
partieuhres, nib chegam p ~ i s , . .e~s b q
his,
nrr4dogliaiopublick E m
rnpvesenkam, emquanto n%o formam de per si objbeto de direito de
popriedade, um asess6rio do terreno em que, correm.
Ekm terreno B qne pode e s h r no dominio p6bl,ico e,
em relagk *B' ;..;.;e-krrer118:'8,4de exist6 L adminish p o d~ Made ou &as auttrrquias locais.
$m%
itS 'tjquas nletivas q w brokm -emprddios ou
Bemehos do !.:ktado ou daa corporapes adminiskratim, d&mi~a+& no
4.@ do a~tigo.32.' que
fica&~~suj&m
';to memo regime ~dw
Aguas sobejas
das fontes, prtps e-rmemat6riw p&bli00s, em relap~,~ba
quais se e s h h l e e ~o.pribcipi@*ncveoEpo do
w r t i ~que perkmeem b s n t i h d e que tiver curtteado
a . mstrupso, a gad- pode& regular o' uso on
torn&$@objeck & wcroncess&. Essas &pas, podem
d&ar, ~peis,de @star no dominio pxiblico, qumdo
a asta sxpyesao atribmmos a. $ua significagrio
bimica.
Henhuma ddvida h& de que o Estado ou a cwpo1 ~ 6 ~ d ~ n i s t p qae
a t iexpk&r
~a
@a mum termno
.pribiido.poderh Bar a esm kgna o bstinu que methor

lhe apmuver, nao fieando tal agua, s6 pelo facto de
brotar num terreno publico, no mesmo regime a que
o terreno esih subordinado.
A palavra domtnio significa, pois, no decreto o
mesmo que psopriedade, e pela pahvrapfBZico nao
se quer signifiear que as aguas sejam, como tais,
destinadas para o g6zo direct0 de kados em harmonia
comos re~amentosadministrativos,
compreendend~-se tambgni has aguas publicss squelas que brotem
ou corram em terrenos publicos pelo facfo de a sua
propriedade pertencer, como acessorio que as agm
sao do terreno, ao Estado ou corpomqijes & b i n i s trativas, embora essas aguas, pela srpa expldraq&osou
pela concessao yue d e k tenha, sido feita-ou se venha
a efectaar, se eonsiderem no dominio partiehr.
A debatida qne&%o da propried8.a.de das Bguas
publicas foi ~esolvidapelo decreto no sentido de
que essas bguas pertencem ao Estado ou &S corpor a g e s administrativas. No 3 1."-do artigo 1."
declera-se quais sao as agrzas pliblicas que est& na
administragiio do municipio e da freguesia e no 5 2.*
diz-se que todas as outras aguas publicas e s a o na
sdministraso do Estado U qaem pertencem.

7. Enameragt30 das agaas pdAZicus e parficulares. A enumeraeso das aguas que esao no
dominio publico B feita no artigo 1.". Neste ariigo
declara-se que silo do dominio pubiico: ,
1 . O As Aguas salgadas das costas, enseadas,
baias, portcrs artificiais, docas, fozes, rios, esteiros
e seui respectivos leitos, eais e praias, aA6 onde
alcangar o c010 da, mkima preamar de aguas vivas ;
2." OS lagos, lagoas, 'canais, vabs, e correntes
de @ua navegaveis .ou flutuaveis, com seus respectivos leitos e margens ;
YOL. n

3.0 As valas e correntes de agua nsio navegb
veis nem fiutuhveis bem como OS respectivos leitos
nos trogos em que atravessttrem terrenos publicos,
municipais,ou de freguesia ;
4.O
OS lagos, lagoas. e phntarwts formados pela
natureza nesses t e r m ~ es OS circundados por difem t e s pr6dios prtieaTares;
As hguas nativas qne bratarem em terrenos
publieos, mmicigais ou deg freguesia, 6s aguas pluvi;ti~qiie neles caireru, as agnas que por kles correrem abandonadas, e as aguas subterrgneas que
nos mesmos temenos existam; 6." As k u a s das. fontes phblicas, as dos pogos
e reservat6rios construidas a c u s t ~dos concelhos
ou freguesias;
- 7 2 As hgaas que nascerem em algum prBdio
psrt2ealar, do Estado ou dos c ~ r p o adminis-trativos
s
e as pluviais que rides cairern, logo que umas e outras
tramponlam, abandonxh 3, OS limites dos respectivas @&dies, se h ~ e mlmpr-ee no mar ou em ouhas
Qaas do dominio publico.
Para se determinar com precis80 as Aguas que se
compreendem nesta enumerag80, B conveniente aproximar dela a que se faz, seguindo-se o sistema do
decreto de 1 de desmbro de 1892, das Agnas particulares. Esta enumerag8o 6 feita no artigo 2.",
assim redigido:
S%odo dpminio particular:
l." As Bguas que nascerem em algum pddio
particular e as pluviais que nele cairem, emquanto
nao transpuserem abandonadas OS limites do rn-esmo
predio, .ou que, ultrapassando ksses limites e correndo por prkdios partieulares, s8o consamidas antes
de se lanprem no mar ou em outras aguas do
dominio pixblico. Se, porem, se lanqarem no 'mar

ou em outras Bguas p6blicas7 deixargo de ser partieulares apenas passem OS limites do predio ande
nascem ou cairem ;
2." OS lagos ou lagoas existentes dentro de
aprbdio particular que nao sejam &mentados
por cori.ente publiea;
3." As k u a s subterrheas que n2s prddios particulares se encontrem ;
4." OS pogos, galwias, eanais, reservatdrios,
srlkfeiras e demais obras construidas por pessoas
sikgulares ou colecticas- para captagem, derivaqao
an armazenamento das hguas priblicas.ou palttieulares no interesse -&aagricultura on. da indirstria ;
5." 0 blves das correntes n8o navegiveis aem
flntukeis e bem assim o das aguas pluviais qae
atravessarem ou banharem pr6dios partkulares.
Para se ver precisamente o alcance da enumeragZio das aguas phblicas e partrcuhres feita no
decreto e que acabamos de rreproduzir, necessario B
definir algumas das modalidades desm aguas e
deteminar o modo per que o.decreto as congidera.
Beferimo-nos especialmente B tiistingso entre correntes naveghveis e flutuiveis e nso navegaveis nem
fluhuhveis.
0 C&go civil definia nos j? 1." a 4." do artigo
380.O, em que se t r a k d s nog80 de cousas pitblicas
e se faz a sua inumerapao, as eorrentes navegaveis
e flutubeis e determina~ao que se entendia por
ieito ou Gveo. Nos
1.' a 7." do artigo-381.O, em
que se definem e eaumerm as cousas somhnh
d~teminavaa quem pertencia a propriedade pdo bit0
ou alveo das correntes n%o navegalveis am.flutEibiveis e que assim eram consideradas as. correntes
navegaveis ou flutuhveis que durante cinca anos

consecutivos n%o servirem 8, navegapgo nem B flutuaplo.
0 decreto inseriu no artigo 3.O e seus parhgrafos
algumas das referidas disposipties, com leves altmagoes, e colocon outras no titulo em que regula o uso
das Quas. Tratando-se de disposipoes que nlo
podem deixar de se considarar ccmplementares da
enumerapo das kguas, ja porque nelas se determina
quais as bguas qne se campreendem em cada uma
das categorias constantes desm enumerapao, jB p o r
que se declara o que, corm acess6rio das aguas,
nelas se compeende, referir-nos-emos ja B definiggo
das correntes navegiveis e flutuaveis que n* deereh
se formulou e ao modo por que aele se considera o
alveo e as margens dessas correntes e OS das nao
navegaveis nem flutuheis.

8. As correntgs narneghsis e $?utua~eeise ndo
lua~gdusak'#em f1~tadoeise seats Zedios e margens.
No 5 1 . O do zrtiga 8." declaraase que compete ao
Govbmo deereta quais as correntes que, no todo ou
em parte, SW navegaveis ou flututuaveis, precedendo a
classificagElo e demarcap80 das bacias hid~ogra@~$s
nos termos do regu~mento;no 5 2."preceitua-se que,
emqlianto a claaificapso se n80 fizer, considera-se
col~entenavegavel a que f6r acomodada & navegap2l0,
eom fins comerciais, de barcos de qualquer forma,
construgso e dimensaes; e corrente flatuavel aquela
por onde estiver efectivamente em costume fazer
derivar objectas flutuantes, corn fins comerciais, ou a
4ue de futuro fhr declasacta tal pelo (;ov&rno, e
hbrmina-se no 5 3." que, quando toda a corrente
WO f6r navegavel ou flutuavel, mas s6 parte del4 a
estrt imicamente pertencera a correspondente classifimpso. Nos $3 5.' e 66." do mesmo aPCigo diz-se

que o trbpo da corrpnte navegavel que durante cinco
anos eonsecutivos n2lo servir h navegaplo yassarh I
categoria de corrente flutudvel e o tr6po da corrente
fiatwivel que duranke cinco anos consecutivos n8o
servir a flutuapso deixara de ser considerado como
tal.
Estas desposipties s&o a quasi textual reprodupso
das disposipoes do Codigo civi1,'com as leves alteragoes que nele havia feito o decreto de 1 de dezembro de 1892 no artigo 1 . O $5 1." e 2.", tendentes
especialmente a sancionar doutrina ja admitida pela
jurisprud6neia.
0 leito e margens das eortentes navegaveis ou
flutuaveis formam parte dessas correntes como tais
consideradas. E assim que no artigo 1." se diz que
estas correntes estao no dominio pliblico bom seus
respectivos leitos ou margens.
No artigo 3 . O declara-se o que se entende por
leito ou Alveo, dizendo-se que B rt a p y a o da s n p r ficie de terreno que a Agua cobre sem tuasbordar
para o solo natural, habitualmente emuto
Quanto ibs margeas, apenas se deolara no 5 1."
que a s faces ou rampas e OS capelos dos comoros,
valados, tapadas, muros de terra, alvenaria o u enrocamentos, ergutdos sabre a superficie natural do
solo marginal 1120pertenceni ao leito ou Alveo da
corrente, mas fazem parte da margem, estando
snjeitos a6 regime juridic0 desta, como no regulamento se deterniinar.
No decreto nlo se reproduziram as disposipoes do
artigo 4." do decreto de 1 de dezembro de 1892
relativas Ls margens das correntes e lagos, havendo
.apenas esta referhcia e podendo ass,& parecar que
o regime juridieo d~ margens deve ser determinado
no regulmento. E 6bvio que se trata de matdria
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de carActer Yegislativo pelas ljmitaqoes que d e h
aesultam p a a OS predios marginais das correntes e
lagos, tendo consequentemente essa maleria cabimento numa Iei ou num decreto com fbrga de h i .
0 que B certo; porBm, B que as faces ou rampas e
OS capelos dos c6moros7 valados, tapadas, muros de
terra, dvenarik ou ~enrocaae~tos,
erguidos sbbre a
superfieie natural do solo marginal, b c l e ficar
sujeitos a o regime juridico das margens conio no
repfamento se deteminar. As disposiyijes Peferid s do decreto de l ,de dezembro ago estho portanto
em vigor, visto que s6bre esta materia tem de se
providencitrs no regulamento -pars a execugao &
deereh de 10 de maio.
Y:LQ se compreende bem o motivo par que n h se
reguloa esta mat6ria no decreto, quaada nele foram
inseridas muitas disposgaes de cai~icterregulamen.tar. A verdade 4 que B no regulamento que se
deteminqr e 3;egime jwidieo das margens,
tanto d w correntes navegaveis e flutuaieis como
nlo navegAveis nem flutuheis.
Bscusado s e d notar que, apesar de nao %star
r e p ~ ~ d u z i dno
a
1." do artigo 3.O a dtima parte
do 4.' do artigo 380." do G6digo Civil e de nho
se fwer refor6neia a 6ste parAgrafo, as margens
dos rios on lagos que ao tempo da publicapo ddbte
decreto estiwssern no dominio publico se manteem
neste dominia. 0 decreto, revogando a legislaqao
antorior s6bre margens, nlo alterou nem podia
alterar as situaqBes subjeetivai a Bsse tempo A
j
coastituidas e portanto a adquisigko pelo dominio
pitbiico de terrenos contiguos a correntes ou lagos
para fins de navegaqao ou flutuaeao.
OS terrenos priblicos tanto podem ser do Estado
coruo de corporagoes pfiblicas. Bastaria que a lei

we-

fslasse de terrenos p8blicos7 sendo cmpletamente
escusada a referkncia ao municipio e B freguesia.
Quanto act leito ou friveo das correntes naa aauegaveis item flutuaveis, bsse leito ou llveo enao 6
considerado como element0 cornponeate ou integ a n t e da corrente, sendo considerado pertenea,dos
pr6dios banhados ou atravessados pela corrente.
Seguiu-se no decreto a mesma d o u t r b que
estava sancionada no C6digo Civil, dandu-se o
caso, que nlo deixa de ser exiravagante, de se
mencionar 6sse leito ou Eilveo enke as aguas do
dominio particular na n." 5 . O do ar-tigo 22, 0
Alveo apenas B considerado coa? &E& iategrante
da corrente nko navegavd ou flatuavel, ~ n t r a n d o
corn esta no dominio publico, nos tropw em que
essas correntes atravessarem terrenos pitblicos,
municipais ou de Reguesia. 6 a que. determina o
a ~ t i g o1.' n." 3.".
Notarernos desde ja qtle 6stes terrenos municipais ou de freguesia h8o-de ser terrenos publicos
ou comuns. Quanto aos terrenos do Estado ou
das autarquias locais que nao estejam em qadquer
daqueles dominios, tais terrenos e&t% ssujeitos ao
mesmo regime que se estabelece para OS pertencentes a pessoas singulares. No decreto niio se fez
m i s do que repetlr uma fbrmula largameete usada
no Codigo Civil e que nho pode ter significado
diverso do que lhe at~ibuimos.
Pelo n." 7.O do artigo l.", as Bguas que naseerem
em algum prBdio particular do Estado ou dos carp s administrativos s6 se consideram y u b l i w logo
que transponham, abandonadas, OS limites dos respeetivos prhdios, se forem lanqar-se np mar ou em
outras aguas d o Pominio p6blico. Aa Aguas que
brotem em pr6dios que as pmssas colectivas de

direito pitblico possum como se foram pessoas
singulares, aplica-se, pois, o mesmo principio que
tts &uas que brotem em predios a estas pessoas
perteneentes.
Complefarmente escusada era a, referhncia aos
ps6di~spai*ticularesdo Estado ou dos corpos administrativos, visto que, em face das disposipOes form d a d s nos artigos 3.O e 382." § 6nico do Codigo
Civil; n%opodia deixar de se aplicar a esses prkdios
o diqosto.no n." 1 2 do artigo 2." do decreto. E a
verdode B qzle as Sguas especifica$as no n." 7.O do
artigo 1." slo agsas particulares ; tais &uas s6 se
tornam pliblicas q u n d o se consideram como correntes n&o navegaveis nem flutuiveis e s6 assim se
consideram quando transponham OS limites dos
predios onde brotam .em leito ou Blveo de formap.0
natural e tr& lanpr-se no mar OM em outras Bguas
do dominio publico.
Do que d e i m o e dito ,conclui-se que OS crithrios
p ~ qne
r no deereto de 10 de maio se distinguem as
nascentes d a corrre-ntes e as correntes nao naveghveis nem flututtveis das correntes naveg&veisou flutuavejs sb os mesmos do C6digo civil e do decreto
de 1 de dezembro de 1892. Naquele decreto apenas se consignou exp~essamenteque as nascentes sd
se consideravam correntes quando transpuserem
a4~):dnarkas
OS limites do pr4dio onde brotam, pretendendo-se assim evilar a duvidas que o decreto
de l de dexembro e o regularnento de 19 do mesmo
m6s ssusitavam por compreenderem nas mesmas disposipaes as correntes
navegkeis nem flutuaveis
de formagao naturai e OS aquedutos.
A doutrina que expusemos a 6ste respeito B apue
foi sancionada no decreto quanto a deverem consid e r ~ - s ecomo correntes n8o navegaveis nem flu-

tuhveis, ~eguladaspelos artigos 434.' e seguitites
do CSdigo Civil, npenas as correntes de f m p 8 o
natural, excluindo-se assini dhste 'Eegime a s mlas,
camis ou quaisquer aquedutos p r que se deriuaem
as aguas, ja dessas correntes ou de quaisquer outrns
aguas publicas, jh de nascentes.
A verdade, porBm, B que, se o decreb sancionou
nesta parte doutrina que consideramos awitiivel-e
que era a que ja estava sancionada pelo CBdigo
Civil, na parte que se refere a canais, levadas,
aquedutos, etc., nao teve na devida considemqfh 9
diverso regime a que estas aguas es&s sujeitas,
eonsiderando-ras semppe- como aguas: particubm,
quando assas tipas podem e devem estap, B efectivamente estao, sujeitias em alguns cams :a $,urn
regime especial.
Para wncluirmos a mat6riarelativa as correntes
navegaveis ou ftlrtuaveis e n%o navegaveis nem
flutuhveis, resta-nos dizer que o decreto nao modiBcou as disposieaes do C6digo Givili ,relativamente
a leitos ou Alveos que as correntes na-veghjeis .QU
flutuaveis abandanem, e que, atribuido a m prkdios
marginais das correntes nw navegaveis nein fiutuiveis apropriedade dos leitos @U a l ~ e e sdestas correntes, determinou no -3.O do artigo 2.O que a
cada prhdio pertence o tracto compreelzdido. entre
a linha margiud e a linha media do leito ou klveo,
limitado superior e inferiormeate pelas normais &
linha mBdia tiradas pelas extremidades da linha
maqginal de cada pr6dio.
E, eom outra redecq%o,a mesm-a doutrina faraulada no C6digo Civil (artigo 381." 5 5.'):
Continuamos a n%oconsiderar aplikvel ao Ieito
ou Blveo das correntes nao navegttveis nem fluidveis a disposipo do artigo 2283." do Cbdiga Civil.

9. OS kayw e lagoas. No decreto consideram-se (artigo l.".n.O 4." e artigo 2.O n . O 2.') como
eshndv ns. dominio p6blico OS lagos, lagoas e pbnt a w s formados pela natureza'em-terrenos publicos,
municipais ou de freguesia e OS circundados pop
diferentes prBdios particulares, e como sendo do
domiaio pargcuiar OS lagos ou lagoas existentes
detlt1-a de a l g m prhdio particular que nao sejam
h e n t a d o s por corrente publica. E no 5 5." do
artigo .2.@ determina-se que aos lagos, lagoas e
pkntanos formados pela natureza em terrenos publicos, municipais ou de freguesia e aos circundados
p diferentes predios particulares sao aplicaveis
as ddisposi@es dos paragrafos anteriores que forem
compativsis com a natureza das suas hguas.
Em relagfio a estas aguas, o decreto, salva a modiha+io mfdiva a deelarar como p~blicosos lagos
e lagoa existentes em te~renosmunicipais ou de
w e s i ; i q B&O fezi mars do que r~produziras disposipes. do 4Xdigo oivil e do decreto de 1 de dezembm de 31892.
As consideragi3es que fizemos acerea dos lagos,
lagoas ou p b n h n ~ sque sejam circundados ape8a.s
p r predios particulares e cujo uso nao seja p6blico
ou coomutll, s8.0 aplicaveis ao decreto. Nao B pela
circunst&~eiafortuita de, pela divisso de um predio
m que haja urn lago Bste gear cireundado de &ferentes prhdios' partisulares, que Ble se devera considemr pixblieo. A verdade B que a propriedade dbse
lago nlo pertence ao Estado ilem aos corpos admirristrativos mas aos pfoprietibrios dos prBdios que o
circundam.
E o decreto, declarand~~no
3 1."do aitigo 1."que
estso na administragao do municipio ou da freguesia
as aguas dos lagos, fagoas e pbntanos sitaados em

terrenos haldios 9 4e logradouro comum, munioipais
ou paroquiais, exclui dessa administraqb OS l a g ~ s
que estejam circundados por prhdios particularar, e
declarando (artigo 1 . O 5 2.O) que todas as outras
aguas pitblicfbs esko na administraqlo do Estado,
revela claramente a idea de que, para que OS lagos
se considerem publicos, 6 necessario que estejam
na administragso do Estado ou das autarquias loe&s,
administraqgo que se torna necesshria para a efectiu a p o do seu uso. Ora OS lagos n%o es&o, s6 peio
facto de serem circundados por difesentes prhdios
particulmes, na dministl.ac&o do Estado u u * das
a u t a r q k lo~ili~.
Pam gite os lagos, h k o w m pibtanw .se considereln pGblieos B necesshrio qw, pelo-fact4 de. serem
circundados por terrenospublicos ou dslogradowo c 6
mum, tenham a niesma natureza destes terrerzosj podendo as suas Aguas ser aproveitadas pm todas as pessoas que tenham o direito de seutilizard6sses terrenos.
40. 0 s nrmenamentos & &am s OS q a e
dates. No n.". 4." do artigb. 2."csnsidamm-m como
sendo do dominio particular os poqos, gal8rias;aanais, levadas, aquadutos, reservatdrios, albufeiras e
demais obras construidas por pessoas singdares ou
colectivas para captagem, derivaglo ou armazenamento das Lgnas publicas ou particulares no interesse da agrioeltura ou da indistria.
Considerando-se como sendo particulares estes
depbsitos de Agua ou aquedntos quando sejam fdtos
no iateresse da agriculiura ou da industrial pareee
que deverao considerar-se ,corn0 pitbli~as quaado
tenham qualquer outro fim.
Persamos que o autor do decreto teve em vista U
armazenamento de lguas ou a sua derivaq,Co par8

abastecimento de povoagks ou papa gastos dom6sticos, aguas que, sob a fbrmula aquas a?us fontes
pii4kicas e flops e reserorr;iririos ~on~traidosCi
cmda dos conceZhm e fregaesia, &o consideradas
piiblicas no n.O 6 . O do artigo 1.O. A verdade, porkm,
6 que nem sb estes armazenamentos e derivagies de
hguas se devem- considerar do dominio p~blico.
h s d e que atx,&gnas sejam aproveitadas para uslo
pfibliecl e como M deve ser considerado o que tenha
p a fim o inte~essep*blico, todas as obras que se
tornem necesskrias para 6sse aprsveibmento devem
oonsiderar-se como estando no dominio ptiblico, quer
Bsse aproveitamento se realize mediante eoncesao,
quer por administragao directa da entidade a quem
as Iguas 'perteneem. E tanto 6 assim que no decreto
se d a l a r s (artigo 37.") que as concess6es se justificam peia ettilidade priblica ou pelo interesse privado
e que p~tenceoaL prim~iraeategoria, alBm de outras
qae as leis .expressamente declsarem, a s yue tiverem por objective algum dos aproveitamelltos sep i n k s : 1." aproireitamentos para abastecimentos
de povoaqfies ; 2." aproveitamentos para regss,
enateisamentos on coimatagens, quando se destinern
a benefieiar uma krea de terrenos superior a h0
h e c h ~ e s ; 3 . O aproveitamentos da energia das
Aguas, quando tenham por fim o seu com6rcio
em esp6eie ou quando a pothncia dos recept~ras
hidraulicos a,instalar n%oseja inferior a 200 cavaf OS papor.
As & p a s~quesejam aproveitadas para um fim de
utitidade pfiblica n8o pode evidentemente aplicar-se
o mesmo.regime que Is k u a s p$rtieulares. E certo
B que as atribfi~i-goesque ao Estado e as autarquias
locais pertencem sempre que se trala de concessaes
ds Sguas que teaham por fim a utilidade pGblica,

bom claramente revelam que tzk Bguas n& podern
considerar-se particulares.
Nao consideramos esta matbria sujeita a discusa o , notando apenas que o auto'r do decreto w&t
mais preciso na declaragao &as aguas de aquedutos
que devem considera-se particulares se se refer&
aos armazenamentos on derivapes de Aguas que
t&m por fim um interesse privado.
E tanto C verdade o que dizemos que, de~larando-se no arfigo 107." do deereto que a s &W dos
canais, tevadas e squedutos de derivag80, alhufeiras
e resarvatdrios de armamnmexto const~nidespor
por pessoas singu~ares..oucolectivas, considerxmse
parti~ulares,p w t e m e n h o seu us@-aos pr*os e
ofieinas em cajo p ~ v e i t ose mmtsarem constraidaS
as respectivas @bras, OS quais aproveitarW a agua
nos termos da concesdo on de h m o n i a ' corn os
direitos adq'uiridos fundados em jasto titulo, no artigo 108."e
4." e 2." preceitua-se: que OS canikis,
levadas ou aguedutos comtruidos pelo rnunicipio ou
pela freguesia se~raoadmi~ist&dos pela respechivs
cclrpompao, que regulars o u m , e distribulqfio das
kguas; que, quando as obras desta rratureraa tenhaaim
sido construid'as por uma ou mais porcrqa@es em
cvnium, compete a sua administrapao B G h a r a
Municipal ou A Junta de freguesia, conforme W
obras forem ou n%o de interesse para mais de uma
freguesia do respective oonceho; e qae as corpora~ O e adruinistrativas,
s
nos termos d&sk aPeigo, regularao o uso e distribufplo das aguas e p r o v e m A
conserva@o, limpeza e desobst;rugTho das o b ~ a ~ ,
podendo fazer posturas e regularnentos pwa h e
fim, mas fim-lhes vedado fazer. m v a s concessfies
de Aguas com prejuizo dos ankriores ukntes.
Esta inger6ncia dos -corpos admirrieQativos no

Apbndice

uso e distribulgso das aguas ago se compadece corn
o caracter de particulares que a essas %guask 6
atribuido. 12essaivados como ficam OS direitos das
aatarquias locds e OS do Estado pelo qw respeita
as concessbes, poderfa dizer-se que as observagbes
que eshuos favendo .se limitam a uma questiio de
mera, t6enica jufidica.
A verdade, portim, 6 que, do facto de se haverem
considerado como pa~tieularesas Aguas que s e j m
destinadas a fins pe irrigag%oou industriais, se tiraram algwnas ilapbes no regime das respectivas
eoncessaes que censideramos oompletamente inadmissiveis.
Afigura-se-nos que o autor do decreto, ao considerar particulares as aguas espeeifi~adano a." 4."
do artigo 2.", .teve apenas em vista diSGinguir as
aguas dos aqnedutosl destinados para a agricdtura
ou para a ind6stria da;s aguas das conentes nao
nasega~eisnem -Butu&veis, indicando por essa distin$@ que ere diverso o regime a que essas aguas
estqvam sujeitas. N%oa,tendeu, p w h , ao faaer t d
distingso, a que, havendo aquedutos-construidos por
povoavbes .em c o m m ou pelas autarquias locais e
que t&m par fim a satisfa@ de interesse de car&
cter locd, quer agpicolas, quer industriais, a'adtninistragao dhsses aquedutos devia pertencer a essas
autarquias, coma efeetivame~tepertence, nso -alterando o decreto neste ponto o nosso direito vigente.
Por outro lado, o regime das concessOes de Bguas
por rnotivo de utilidaile phblica, corrcess6es que se
efeetivam pela derivapao dessas aguns per. meio de
aquedubs, 8, emqnanto essas hconcessijes subsistirem, pelo uso p6Llico das aguas ou peh seu destino
para servipos pirblicos, informado por principios que
dominam as cousass ptiblicas, considerando-se como
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his, em harmonia eom a doutrina sancionada no
decreto, tanto as aguas que s%o destinadas pars o
g8zo directo de todos como as que s&o par%g6m
dos habitan tes de uma determinada circunscdgso
administrativa, quer de urn modo geral, quer reiativmente aos que se ebcontrem em determinadas cmdipties. Pode, have7 assim Bguas de itqued~dose
armazenarnentos que estejam no dominio pliblico do
Estado, do municipio on!$a freguesia, tendo ing6rhncia direcb na adminidragso dessas aguas as
entidades respectivas.
As csnsideraqbes que acabamos de faze1 eviaenciam-nos que n8o estlo sujeitas ao mesmo regime
OS pogos, galerias, earnis, l e ~ a d waqnedutw,
,
reservat6rios, albufeiras e demais obras constmidw por
yessoas singulares ou coleetivw psra eapkagera,
derivaqso ou armar/,enamento das @as publicas no
interesse da agricultura ou da indlstiia, havendo
obras desta natureza que, tendo sida csnstrnidas
para fins de interesse geral ou ul ilidade ptlblica ou
para efectivar conc-essbes d6 u$iidade qitblim; se
devem considecar como estnlido no domihio p*Eeo.
.f l . fiates e ptasce~zttw- Salva a supress%odas
fontes comuns, que foram iacluidas nas p~blicas,
o- decreto n8o alterou nosso direito vigente peIo
que respeita a eslas iguas.
No n." 6." do artigo 1 .,?declaram-se no- dsminio
pdblicd as aguas das fontes ptiblicas e as*dospoges
e reservat6rios construidos L custa dos con-eelhos e
'freguesists.
Entende-se, relativamnte a e s b reserv%C61%s,
que estao no dominio pZlblico OS qae es&o no g6zo
directo dos cidadsos, pois certo 6 qqae as autarquias
locais podem construlr popos ou rerrervatbfios qae

t e n h fins agrieolas ou industriais aproveitando-se
das .respecativas Bguas como se fossem meros particnlares.
As fontes e reservat6rios que tenham sido construidos pelas autarquias locais tanto podem estar no
g&zo dkeeto de todos as ddadaos como no gdm das
habitan& de urn dewminado luga. 0 decreto n8o
aIterou-a nsssa -legisla@ a &te respeito, sendo peh
n&nreza do i e ~ ~ e nemtqne
o
as fontes ou reservafirim se:encontram que SE deve determinar 4nem tem
o direito de usar das respectivas Aguas. Consideran& na administraqzio do municipie,oa dw-freguesia os reservatorios, fontes e pogos construidos h
cu&a da concelho ou da fregaesia, reconhece-se ao
munioipio ou freguesia o direito de regula~o uso
da &aa, devendo ainda atender-se ao us0 que e f ~ tivamadke tm h i d o dessas fontes ou reservatdrios
p r a , W derte~minar8s pessoas que da sua &ua se
poHem:apoveitar.
%F;rraque nma fonte ou resemat6rio se considerem
phblioos ngo b a s h que d s tsuas Bguas se u6ilizem
oa habiiantes de uma determinada circunscpipo ; Q
necessario que existam em terreno public0 ou de
logradourc, comum ou que tenham sido construidos
S rcq"ta do municipio ou da fregaesia.
E assim que a Agua de fonte ou nascente exis'tente em prMio particular de que h i mais de cinco
arms .se a b a s t ~ a mpara
.
seus gastos dom8sticos O S
babitanks de qualquer povoapaolo- au casal, n80. B
consliderada p J o decreto ( artigo
), do mesmo
mod0 que o 1120 era pelo C6digo Civil (artigo 447."),
pdblim mas padcular. Bo direit0 de l k r e ddisposip20 desm agaa apenas se impbe uma restri~ao
mtivada pelo interesse publico, aao podendo madar-se o seu cwo costurnado.
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Trata-se n8o sd do aproveitamento de uma riqucea
p~iblica,mas die exploraego de um servipa prilllil:~,
tornando-se assim nso s6 convenienle, mas necessC
rio at6, &fastar cautelosamente quaisquer oam ll i toe
de caracter inlernacional entre o Estado e OS concessio~liirios.
0 principio ae yue as concessbes tie aproveit&
mento de aguas podem ser requeridas por qudqaer
pessoa singular ou colectiva n80 se apIica BS ioncessBes qus tenham p r fim o abastecimenb ds PO?
1~oae6es;. Em rela9a.o a estas, preceiha-sePho,d$Lcreto (artigo 517.") que s6 po,dem S@- requerilli~9 g l a
chmartt municipal ou pur pesmg singnla$ ou ~ g a c ;
tiva com quem aquela corpor';x$lo knha ~RCP&&B
o fornecimento.
Estabeleceu-se esta restri$% ppor se cousidtwa~
com servigo municipal o fornecimento de agua- i s
povoagbes, n%o ppodendo portmto fazer-se a conces.
sao da agua para Bsse fornecimento sen% aas mtrnicipios, 5jb par& explorae%o direeh carno s e n i ~ b
mnnicipalizado, ja pars a explora$%o por meis de
qualquer emprbsa que, para rsquere~acL I<&~doa
concess%o,o que se toma neeebshrio sempre que sb
respeite a aguas publicas cuja propriedade e adrninistrapo pertenearn ao Estado, tem de legitima~se
corn o oontrato feito prhiamente mm a respeckha
c%maramunicipal.
Qaaado o municipio contrate o abastecimentct de:
aguas com uma pessoa colectiva, entendemo~.quer
deve satisfazer aos requisitos que o deereto exige
para as concessges de utilidade pitblic~,apScando-se-lhe o disposto no artigo 52."
O arlizlr
57 .O do decreto, reconhecendo o direit0 exdusivo
das ciimaras municipais para requ3rer e con.tp^&taro
servip de abastecimento de hguas para pewae&es,
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s6 nesta parte modifieou as normas gerais relativas
bs concessBes, sendo todas as outras aplickveis e,
portanto, as que se referem h natureza juridica das
concess6es e &S pessoaa que as podern explorar.
Quanto As concessaes para irrigaqao e outros melhoramentos agricolas e para aproveitamento da
energia hidrbuliea, preceitua-se no decreto:
.Artigo 49.O, Verificando-se pelo hmjecto e respectivo inqukrito que a concess%opedida B de utilidade piiblica e que o aproveitamsnto proposto esth
s&ientemente justificado, podera instituir-se a concesao a favor do requerente ou de quem deva yreferil~1tZenos termos seguintes:
1 Tern preferbncia se a deduair no prazo do
inqilerito perante a autoridade que a 6le presidir:
Quando o objectivo da concessso sejam as regas
' ou melboramentos agricolas, o sindicato au federaqao de sindicatos de propriethrios ou agricultores de
metade, ye10 menos, dos terrenos abrangidos pela
concesdo ;
Quando o objectivo da coneessao seja o aproveitamento da energia hidrhulica:
l." 0 municipio ou municipios federados, em
cuja Area estiver situads o perimetro da concess%o,
quando principalmente a destinem Sb produqIo de
energia elBctrica para iluminaqao publica ou viag%o
e se mostrem habilitados a explora-la como servigos
municipalizados ;
2 . O 0 propriethrio, sociedade ou emprhsa que j&
esteja utilizando, pelo menos, a quinta parte da energia a aproveitar.
5 2." Quando algurna das entidades a quem se
reeonhece o direito de preferhncia queira nsar dele,
terh de fazer urn depbsito de garantia igual ao que

tiver sido exigido ao primeiro requerente irrdemnizar Qte do valor do sea projecto.
-5 3 . O Para os efeitos do parkgrafo anterior, sera
o projecto avaliado antes da abehurst do inqubrito
pela estaqlo tknica competente, podendo o zequerente remrrer d e w avaliago pare am tribunal arbitral constituido nos termos do 3 3," do = t i p 16.'
d6ste deereto.
5 4." Faltalido a entidade preferente a a l g m a s
destas obrigaqBes a ereferhcia n%o lhe sera mnhecida.
0 regulamento de 20 de d e a m b r ~de 1.9494%terminau(artigos 29." a 3 1 . , O ) o mod0 como h80 de
provar a sua legiti~nid&deas prefer@&$ U 9se
refere o artigo 49." dc- deereta.
Tratando-se de coneessiicts para regM ou ouhos
melhoranientos agricolas, e querendo yreferizr OS propriethrios ou agricultores de metade, pelo menos,
dos terrenos beneficiaveis, devem apresentar OS Bguintes docmentos : a) Acta da assembleia
do s i n d i c e ou federagiko de sindicaba #.con~tituidos especialmente para realiaar bs fills da-aonces.
sao, na qual se tenhs (tc~lilleradodedugr a prefedncia c& aceitaqgo das condig6es gerais propostas
pelo requerente, e em especial dtz tarifa das taxas
que, pelo melhoramento dos predicts beneficiaveis, OS
seus possu'ldores hajam de pagar;
b) Escritura publictt, na qual 'OS proprietkrios
ou agricultores dos rnencionados terrenas, ainda B%O
eonstituidos eni sindicato, tomem o cmpromissct de
o organizarem para o fim especial de explorareh a
eoncesslo, sujeitando-se igdmente &a cclrrli i@es e
t ~ i f a sreferidas pwa OS siadicatm j& constiiddos.
Nos pedidos de concess%o para aproveitame~ko
de energia hidriulica, sendo o zlzuniciyio ou muoici'

pies federados a deduzir a preferbcia, apresentarao
c6pia aut6ntica das act% nas quais as respectivas
chmaras iunicipais tenham deliberado -pre fe rir e
assurnir a obriga@o de se habilitarem a explorar a
coneessiio oomo servi ~o municipalizado. Se for
propriehirio ox eznpr&a, no reqaerimento por 6le
esct.iko .a ssinado, corn a letra e assinatura authaticamente reconhecidas, deverh expressamente declarar que se sekita a todas a obrigagfies e encargos
coastaniw da proposta do requereate, proporcionando ao Estado, municipio e ao phblico, pelu men-, as mesmas vantagas por ale oforecidas.
Eslabelecendo preferbncias entre as concessoes de utilidade pbblica que tenham o mesmo objectivo,
quer Aste seja o de regas e outros melhoramentos
agecol%, qrrer o de aproveitamento da energia el6c$iea;.-o decreto ~ILOcontern disposi@o alguma em
qae, havendo pedidos papa concessaes de utilidde
p6bbca qae tendam a utilixar a mesma agua mas
que tenhrtm diverso objectivo, se graduem, em ateng o a gste, Bsses pedidos.
No projecto Ferreira da Silva estatuia-se a, 6ste
respeito : Artigo 5." K Concorrendo pedidos inderferentes para concessbes da mesma categoria, sera0
graduados com preferhcia, tendo em atenpio o
objectivo a que se destinarn, na escala seguinte:
1." Abastecimentos de povoaq6es ;
2." Regas e outros melhoramentos agricoias;
3." Aproveitamento da energia hidrhulica;
4.O
hleios de viagao ;
5." Piseinas e viveisos.
Bnico. Consideram-se-interferentesns pedidos
qae, ~o todo ou em parte, tendam a utilizar a mesma Qua, embora paPa fins diversos.

Tendo-ss declarado no 3 . q o tartigo 4.0 que as
concessties de utilidade pitbliw preferem, &S .de utilidade privada, Q artigo 5." seria aplichvei, dentro
de cada categoria, tanto a umas como a otltms, -e s
autor do 'projecto entendeu que: devia jwt%car a
disposieiio nele consigwla, escrevendo a&ca dela:
4 Dentro de cada uma daquelas grandes eategori.ias
de eoncess~es,impunha-se, Ibgicamente, considwar
a natureza dos aprweitsmentos, pam dar ~pre&Bncia aos gue correspondam a neciessidades mak iae
tantes, cornporkando por ism maior soma tle+ene8
cios para a coleetividde.
Sob 6ste aspecto3 oeupa Q prmdro 9nga1' &+@ilizapo da @ua par% o ;consmo dire& dos h&tantes e'para OS servips al.t.mos de higiene e de salubridade, o que tudo-se compreande nesta desi,una$so geral - abaslFeci~zentode pooot.q%es.
a Satisfeita, esta primaeial necessidade da populaveto, e achando-se tambhm .asssgupda a fun$& p ~ e ponderante da &gu.a como me& de .traw.*/)r~l.i%,
qual Q direatamente a,ssegmda p l o I3.l;c1l1ir . e t i m
restringe ss correntes de grande oaudd, j~ll:;mos
ter justifieado nos capitdos anteriores ,que osaapraveitamentos pare regas e ~ ~ l h r t k ~ : ~ugrkt?km,
~rltas
tern de preferir aos que se destinarn :b utiliaaGa da
energia kidra'aiica.
cDe resto, a interferancia entre uns e - eukos
aproveitamentos raras vezes, corn@dissemos,-virh a
dar-se. sendo ao contrhrio de esmmr uma utilfssima
conjuigap80 do interesses, visio que /as a l il iaepes
industriais tRndern semDre a tbwrentar o-caudal-de
verao, propreionando ios campos i n f e ~ i o mmaicur
volume de agua em m~lhorescondip6es de regime '
2.

0 aprowifamenbo das tignas, piginas 73 e 74,
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ApCndice

Pondo de lad0 as concessties para abashcirnento
de povoa$bes, Bs quais n8o pode deixar de se a t r i
buir sempre, em relapao a quaisquer outras concessees, a primeiro lugar, tendo 6sse aproveitamento
por fim, como efeetivgnente tem, a satisfaqao de necessidades primhrias da vida e sendo pelo decreto
garantido de modo especial, o que pode discu1,ir-se
6 se dever6 estabeleeer-se preferhneia para as Gone/ess6es que tenham por objeetivo as regas e outros
melhorsmentos agrieolss em relag~oAs que tenham
por fim o aproveitamento da energia hidraulica.
No deereto de 27 de maio de 1911 admitiu-se a
expropriaq80 do direito dos propriethrios marginais
que estavarn efeetivamente irrigando as suas terras
e aindti dos proppiethrios n%omarginais que tinham
direita adquirido as @as. Criticando 6ste princfpio, diz o dr. Perreira da Silva: X Prolongar o actual
eskdo de cousas, que criou psra as utilizaq6es-indnstriais um regime de greferhncia d b r e as utilizae6es agrieolas, muitas das quais a eoncessso hidro-eldctriea pode, sem indemnizi~pao,tornar para sempre
irrealizaveis, afigura-se-nos injusto e anti-eeonomico.
Pareeeria traduzir uma defeituosa parcialidade l a
lei, em prejuiza dos nossos primaeiais interesses agricolas, e 6 de toda a evidhneia que nunca podia ser
6ste o pensamento do .ilustre milzistro do govhrno
provisorio a quem se deve aquele diploma.
X De resto, OS empreendimentos de uma e outra
espheie devem conciliar-se quanto psssivel e para
isso a pr6pria natureza fez o primeiro servipo, localizando as terras mais f6rteis nas vastas planieies e
dispqndo as eireunst&neias favoraveis As quedas de
agua nas serranias aleantiladas, ermas de cultura.
Mas onde o aproveitamento agricola possa fazer-se,
61e deve preferir, embora tenba de repelir-se ou jul-

gar-se inviavel a utilizaqao industrial, nos rams caSOS em que, entre pedidos de objectivo diverso, venha a produzir-se a interfedneia B.
Concordamos plenarnente corn esta doutrina e bom
seria qne houvesse sido cbnsignada no dserets, embora niio seja admissive1 que o Gov6rno fqa, salc-bs
circunstAocias exeepcionais, uma eoncessgo de:&gaas
de correntes nso navegaveis nem flutuhveis para
aproveihamento
energia Lidraulica qwnd&4sse
aproveitamento possa inutilizar a frulpao dos pBiTi.0'~
que numa dada regiao estavam sendo irriga;ala;s m m
essas aguas. NBOhA apenas no casti a potldem;r '&
interesses de ordem ,ecop6mica, pdendo tat fge.to
produzir perturbapbes graTes de o u h nat&aa:.*i'i
Em todo o easo, poder-se his* restringir- 0~a3.l
lilrio
por parte do GovGrno na conede &gabp a
aproveitamento da energia hidrauliea, salvaguardando OS legitimos interesses da agrieultma de
forma que eontra. estes nao se fizessem valer- quai8quer pretensoes que nao representassem interesses
qne, embora rte diverss mtmws, d6vam ser preferidos. Perante a si-tut~@o acttxtsl, p d e 'cansikrar-se legitima a suspeita que na sustentap& de uma
tese apresentada no 1." Congress0 das Federa+aes
Agrieolas do Norte e Centro de Portugal, reanido
em Coimbra em abril- de 1921, enunciou o douto
advogado e prop ri e t a r i o dr. Carlos de Sacadura
Botte Pinto Mascarenhas :
X Pelo que respeita ao aproveitamento das Bguss,
o recente deereto n." 5787, de 10 de maio de 1919,
que regulou o aproveitamento por meio de comessties, destina-se, a meu yeia7,quando se.apliqne a
essas eorrentes (nso ~aveghveisnem flutukveis) a
Obra eitada, pSgina 55.

produzir a mais fatal confus&o,e graves perturbana agricultura, de tal mods OS servieos s&o
oentralizados na mao do ministro e tao fiicil se torna
&OS- i4dustriais ricos e protegidos prejudicar OS interesses agricelss da regilto inteira, pagando a din b i r o ay510 que ngo se indemniza corn dinbeiro de
espdeie al@a
2.
-23. Q processo das concessBRs & zata'tidarde
g&daiCp. OSser-vi~osL-elativosas concess6es d e g u a s
foram eeptralimdm aa Direego Geral das Obras
Ptiblicas do Ninistkrio do Com6rcio e'das Comunic;b$Ges, qualqwr que seja o objectivo dsa concessao.
Podendo, porkm, tais concessiks afectar interesses
cuja defesa esM eonhda a outras repartiqbes ptiblicas, necesskrio era qus elas fossem ouvidas sabre a
coneesao, danito as competenles informagbes. 6 o
que se estatui d e u a modo geral ao decreto de 10
de & a i ~ ,achndo-se determinados no regulamento
de 20 de dezembro os servi~ose repartifles que dev p ser ouvidos sabre M concesaes em geral e S$b e , dehrminadas categorias.
0s pareceres- de esta~aestecnicas slo exigidos,
jB paw a autorizaq%opara estudos, ja sabre o projecto definifivo.
No deereto de 10 de maio preceitua-se (artigo
45.9 que, registado o requcrimenio, as estqaes
thenicas competentes do Ministbrio do ComPircio e
das Comunicap~ese da Agriculkura serso ouvidas
s6bre a viabilidade da pretensao. Ess;as estap6es
Gcnicas SW a Direcp?lo Geral dos Serviqos Hidraulicos e a Direc~soGeral da BidrAulica Agricola que,
Necessidade do melhoramento das correntes de dga4 como
facfores de prodyiio, pAgina 14.

segundo o disposto no a a o 4." do i.egulamentoi.de
20 do dezembro, d e v m i ~ f ~ r m a ~ s bab categaria
re
do aproveitamento requeridv, se d e c k on nb &-

guns ;dos apsoveitame~hsexistentes ou proja$dos,
nao exproprihveis, que teaham sido obj,echl.d~concess6es ou cujos reqtierentes tenham obtids tlaBo112m980 para estudos, e ainda aeerca da viabilidade
Oecnica e eeondmica do pedido.
Obtidas estas informa@ies, que a Direcqa ~ # e ~ d
das O b r a PdbEicas poded, se a julgw neeesskioi
completar corn infurrmaq6-e~p&pSiias, o processo S&
apresentado aa Conselho dos. A,prov&amantas Sir
ddulicos, que consul@r&s$bre oo.def~*nto %U B%
jeipao do pedida, podendo, -ta~to-&&p.$-k:me&
ewm
aqueia Direcpa Geral, e i g i r do reque~tmtpm - f ) s
esclarecimentos- s informaq6es f peg& c%.,d g a s
5.O e 6."). Corn o parecer do Conselho dos Apmveitaaentos Hidraulieos, sera o prooesso submetido
a despacho do BBilEistro do ComBr~ioe Gomniea@es, que resolver& definitivamente, poitende autosizar o requemte a proceder am estados, 4oqcej.
dida a autorizaplo, o reqaerente sera intimado para
efeetuar o dey6sito provisbrio que 1he G v ~ dr o Wb i t d o , e, efeetmds 6st7, expedir-se hA a fawr dele
o alvarh de autosiaa~aoparas estudos, o qual serh
publieado no Dibria- do Gon8rrz0, de~endocotzstar
dbsse alvarh o pram eoncedido par&estudos e apresentaglo do project0 e o pepi&ro das obns a executw (deereb de 10 de maio, artigo 45.O, e mguIamenko cihdo, artigos 8." a 10.").
Pelo dvara de concesslo fica garantid~.fdeer et^
eitado, artigo 46.O) ao requerente sjue dentso do seferido..perimetro e at6 resolup% deflnitiva do seu
pedido nlo sera dada licenqs ou coneessgo nem a n
torizaqgo para astudos de aproveitmentos qus pos-

saln prejudicar aquele, nem sera0 reeonheeidos our
tros direitos senso .OS preexistentes ao registo do seu
requerimento. Podera fazer estudos, sondageni e
pesquisas nos leitos das eorrentes de Bguas p~bliaas,
nos terrenos publicos do Estado, dos munieipios e
freguesias e nos prddios particulares, abertos; ineultos ou sbmente plantados de arvoaedo, sew padvia licenqa dos propriethrios ou corporaeaes ad&rtistradoras dos mesmos terrenos, ficandtr, pordm,
sujeito a indemnizag%o dos prejuizos, se alguns causar:, liquid a d a administrativamente, indemniza~ao
que sera fixada, na falta de acitrdo, pelo administmBor do respeetivo coneelho, precedendo avaliapo
POP dois ou trbs peritos da sua escolha, e com 1.e
curso para o governador civil. Nos prddios particulares murados e em terrenos cultivados sb podem
fazer-se estudos, sondagens e pesquisas, preeedendo
licenea de seus donos, que poderh ser suprida pelo
admi~iistradordo concelho, arbitrando neste easo o
vdor da incEemnizaq2i0, e. feito o dep6sit0, podera o
requerente proceder aos estudos, embora haja recurso (deereto citado, artiga 47." regulalllento ei&do, artigos 11.' e 12.").
Dentro do prazo que for marcado, deverh o requerente, sob pbna de ser cancelado o registo do requerimento, apresentar o projectu definitivo. fisse projecto, cujo conkeudo esta definido nos artigos 14.'
e 15." do regulamento, deve, se respeitar a abastecimento de povoaqijes, s a t i s f a z e r as prescriqijes
thcnicas estabelecidas no decreto de 11 de maio de
1904, para utiliza@o das aguas potaveis destinadas
ao consumo pdblieo, juntando-se documento eomprovativo do resultado do inyudrito ordenado pelo artigo 5." do eitado decreto, eomprovando que se verificaram as condiq6es de salu bri da de das hguarr

pfiblieas (regulamento citado, artigo 16,"). , Tendo
a cAmara municipal eontratado o f~rec;ime-at~
da
Agua para uso publieo corn algum p a r t i c ~ l a qsaeiedad0 ou emprdsa, deverk constar do imtruwnto do
contrato que o- adjudicat ario do foirnecimetzh se sujeitou as el~usulasobrigakbrias estastabelecidaism artigo 58.' do decreto para esta espticie de c~neess%e~,
em termos de lhes ser dada plem efectividade (regulornento citado, artigo. 17."),

0 process0 contendo o projeeto definitino e mais
documentos s e h apresenbdo ao .Conselho.dos:&@'o
veitamenttts IIidrau1i-c~~
qee o r g a n h d ot p r q r m ;
do inqudrito ptiblica ,e iixarh o x a h do.ipr.oje&+,
tendo de se observar n e s h avaliagao as &rilCrhs e
'%rmalidrt.des esbbelecidos nos srtigcs 20.8 e-23."
do regulamento (regulamento citdo, arhiga 19.").
Aprovado o programa de i n q a k r i t o , sera Bste
publieado no Didrio do Goo8rao e Eernetido corn @S
duplicados do projecto definitivo ao administrador
ou adminisfradores dos concelhos onde f o r m siiaados as terrenos abra~gidos.pela perimetro hid&&
lico de aprovei,tamento, afim de estas anhridades,
num dos einco dias -imediatos, abrirem Q inpdrito
ptiblieo e presidirem a 6le. 0 programa do inqu6rito sera publicado por edital afixado nos lugares do
costume e publicado num j ~ r n a lda localidade. 0
projeeto definitivo e documentos anexos estado ptentes ao p6blico na administrav80 de eada caacelho
durante quarenta dias, a contar da data do respectivo edital, pelo menos em quatro hors durante
cada dia 6tiI (deeretcr_citado, artigo 4&.", e regulamento citado, artigos 22.O e 25.").
0 programa do inquhrito eonstarh.de uma expo
siq8o sucinh do p d i d o de eoncessao e seu objectivr

e dss pnncipais obras a executar, corn indicapb &a
sua projeotada situa@o e da area que abrangem;
indicari samariamente OS direitos que o requerenk
pretend6 adquirir e as servid6es a impor, e qua-is fa
vantagens que ofarece ao Estado, aos municlpios e
80 publico, bem eomo as que o mesmo requereake
desejlt obter; conted especialmente uma s6sie de
psrguntas redigidas em termos claros e precisos
actirca das vantagens e prejuizos qrre a concessZto
pedida poderh vir a produzir para a agricultura, com8rcio e indtitstria regionais e na~ionais,navegaggo,
seguranga e higiene p~bliaas,e sabre as garantias
que convir& exigir ao coneessionario no ihteresse
local e .gem1 (regulamento citado, artigo 24.'). ,
h todos 8 lieito reclamar c responder quanto so
iriqukrito, sendo as reclamagaes e respostas, escritas
em papel comum e devidamente assinadas, entregues
na aclministra@o do concdho ou enviadas em carta
mgistada. Q s possurdores de pigdios regados, OS
concessional.ios de interesse privado e OS utentes da
hgaa corn qualqner direito adquirido deverao deelsrar, durante o pram -do inqukrito, se preferem que
as i11demnizag6es em dinheiro sejam substituidas pos
indemniza@es em espkcie (regulamento eitado, artigo 25.').
TerminaGo a prazo do inqudrito, ~nandario administrador junta- ao projecto, devidamente re1at:ionadas, as reelama@es e respostas que tiver recebido,
cujm assinaturas fmem reconhacidas ou por 6le abonadas, bem WO a certidao da afixapo dos editais
e am exemplar do jornal qus publicar o program e
edital respeetivo, remetendo todo o process0 & Direceao Geral de Obras Publicas (regultimento citado, artigo 26.").
Encerrado o inquPlrh, sera logo enviado o ori-

.

gi~lald~ projeeto definitive P Direcgilo dos Se+vigc#9
I l illr6nlicos e Q triplicado B' Direcpo Geraf da Bitl14ulica Agrieola, para que por ~ s t a estaeties
s
seja
i ~ f a ~ m a dno
o pram de seis meses 6oatadas 'da d a b
tla remessa, procedendo para k s e efeik ass i?ew
~thecimentose estudos necesskr'ios (regulame&o ei*ado, a r t i g ~'42.O).
OS pontos dbre que deve sex:
sailcSa informag80 de eada ukna desbs direc~6es8%
indieados nos artigos 33.O e 34.O do regahenfio,
estando neles incluida s informagao s 6 b ~ eas preferbncias que tellham sido d e d u z i d ~ .
Se a c o n e e w pedida for4para ~b&cimefm80
povoafBes, sera ouvido sGbm o req#&iv@pscr Conselho dos M ~ & Q I ~ B & OSaai%~ic@~
B
qmle~ftir& a sua consulta Burn das kriafa &as b&ahs
(regulamento citado, artigo 26.").
Todos .OS processes em pue sejam prevlstos o estabelecimento e exp1oraq'd.o de insblagaes el&ctrieab
serlio enviados a Administrag2io Geral dos Corfeios
e Tel&grafos, que no qraza de @ink ddiao conaadtitrh
sdhe as iastalagbes projectadas, propundo a s modificagoes otl alterap6es que jdgar canverrien5s &Uduzir no projecto dessas insfidap6es (lee@ame&t@
citado, artigw 37,').
bligidas ihs infornlapges e consultas, sera o processo apresentado na primeira sessao do Conselho
dos bproveitamentos Ll ilfraulieos para o qreciar e
oportunamente emitir o seu pa~c-er. Se s speck980 for favorave, sera organisado p l a rep*@@
eompetente o caderno de-eneargos contendo~a.d&usuias a irnpor ao concession&ri&,e SW& @~vidos
Conselho Superior de Obras P6ltlica~l-&c&~G&.dw
condi~aest6cnicas do projecto e clhus~laa~ppsposh s . 0 parecer do Conselho dos Aproveih~entos

BldrBulicos, relatando OS trhmites do processo, apreciara todos OS elementos de informa@o ai produzidos e, considerando as vantagens e inconvenientes
das obras projectadas, o seu alcance social e economieo, eoncluid por propor a institui'pao da concess45o em favor do requerente ou $e quem deva preferiP-be, ou propori, se o interesse p6blieo o aconselhar,
a denegapo da mesma eoncessao (regulamenta citado, ar&gos 40.' e 41.').
0 gaderno de encargos conted, em termos preeiSOS e ~rdenadamente,todas as Qbriga~ties
do concesionttrio, em especiad: no que respeita a@regime das
&uas coneedidas, a0 peaimetro das obras hiddulicas da conees&o, Bs alteraqoes no project0 e ncs
processes de construqao propostos, ks obras necessttrists para anteriores utontes, aos prazos de exeeu@o e comgqo d i exploraeao das obras, h condigoes finaneeiras compreendendo tarifas, renda, bonus
e outras vahgons, &s condipijes de mducidade e de
resgate e ffnall~entequanta a importiincia da cau980 sob a forma de dep6sito definitivo e ao prazo da
coneessso se for temporaria (regulamento citado,
artigo 42.").
Com o parecer do Conselho dos Aproveitamentos,
o Gov6rn0, sabre proposta do Ministro do Ccmhrcio
e Comunicaq6es, resolvera iustitulp ou denegar a
concesso, bem eomo fazer preceder ;c instjtuYqh
da abertura de concurso publico, quando M e deva
ter !ugai*. Instituindo-se a concessao independentemente, de coneurso, sera publieado o deereto de
eoncess%o, do q u d fara parte integrante o caderno
de encargos (regulstmento citado, artigos 43." e 44,").
compete ao Ministro do ComBrcio e Comuniea$6es
promover tt elaboracao dos decretos de iostitui'q80 e
denega960 das coneess6es, exceptuando OS pedidos

de coneessbes para regas ou outros melhor~m~nkos
agricolas que tenham de ser subsidiadas pelo h
vkrno e as concessties para o aesmo fini que sejam
feitas s6bre projectos mandados elaborar pelo GovAruo, casos em que B rla compebBncia da >l ~aistaao
da Agricultura a elaboragw do decretr, de 'woessao ( (regalamdo cittadv, tartigo 45." § 1.").
0 decreto de concessTtu sera refermifado pdos
Ministros da Justiqa, Finanqss, Comhrcio e Cemunicapaes e Agricnltura (deereto fie 10 de maio, a~
tigo 50.").
0 requerente da cvccess%odesekzi;-&eposi&,
tro do pram de.vinb d i ~ d e s d ert @ibl ica* h 4 % ~
creto, na Caixa Geld dos ~p6sitt>s
a qmtia'mi
cesskia para perfaer a i~p'ortbnoiatotal do de+
sito definitivo fixado no decreto, e, se a c o n w m o
houver sido feita a qualquer entidade a quem tenha
sido reconhecido o direita de preferheia sabre o
origidrio requerente, deverft efectwr nBo so aquele
depbsito, mas tambhrr: o da quantia que a 6sse temp@
e8tive~dxada cvmo vdor do project0 definitiv~sa
impo~.tilneiadas despesas que houvererrt &do custeirdas pelo dep6sito provisorio do memo mqtael'ente,
A falta de cumprimento desks prescri~Bespre&
supoe, por parte da peRoa ou entidade a quem Poi
feita a eoneessao, a-ma6neia ao beneffeio deta e lo
abamdbno de qualquer pl.efe;rGncia, que Ihe tenha
sido reconhecida, podendo o Gou6rno faxer a iastituqao da inesma coqcessso em favor de outra pessoa que pelo prncesso se mostre habilitada a explari-la (regulamento eikdo, artigos C4.O e 45:).

24, Em qae cnsos tern lagar o concmso pf lrlico e corm t'feiftx H&casos em que o Govkrn~s6
pode faher a concessao mediante concarso p3blieo

e o-utros em que lhe B facultado recorrer a Bste
mio.
E0 deereto 5787-LLII deelara-se (artigo 68.')
que, reeonhecida a impossibilidade de se realizar
sem subsidio um aproveitamento para regas ou outros melhoramentos s g ~ k o l a corn
s projeeto aprot-ado
pelas estaqties oficiais, @tier& o Gw8rn0, sabre proposts do Ninistro b Agrieultura, ouvidas ;k;s &at$es*-oficiais coaptentes, conceder, para a execupw
dss obras, subvenpties e auxiJios. Estm subvenpbes
que, quando as coneess6es n8o sejam feitas aos sindieitus dos agcicultares e nlo se trate de obras de
reco~hecida.udidade -pfiblica qvte interessem uma
v ~ t regi&,
a
podem her como limite maxima 40 a/,
ds custo orgamental dfbs ubras, paghvel .a medida
que progpedir a construp80, e, b h n d o - s e de abras
de reeonhecida utilidade pdbliea-que interessem uma
vasta re@@, podem cmsistir numa gararitia de juro,
fix0 -ou varikvel, s6 podem ser concedidas sm concnrso pdblieo.
Qdecreto cibdo preceitua-se t~inds(aFtigo 74.$)
qae, nos aproveitamentos de energib hidgulica em
que -& potencia utilizavel de urn mod0 permanente
exeeda 10:000 cavalos, quando n8o tenha sido reeonhecida paeferBncia a alguma das entidades a que
se refe1.e o artigo 49.", :poder& o Governo, se assirn
o julgar conveniente, adjndicar a concess80 ;m ooneurso phbiico, devendo neste ser lieitada a psrcentagem -do bonm aplicfLve1 ao preqo da eriergia utiiimda pelo Eshdo cu pelos muni6ipios.
Silo estes OS easos e& que as eoncess6es de aguas
de utilidade p~blicat6m de ser feitas em concurso
pdblico.
Vejamos o modo por q-ue pode efeetivar-se Bste
coneurso.

No regelmeatq dti 20 fdetdeambrode
@
(artigos 47.O e 48.O): Nos pedidosV~cmces&s
mbsidiabs p m gegas, .ou ..su&zos mdhoam!t~t;os
agrieolas,. rsconhecids pela @o$&~Q,em,-&oe do
suhsidio do ~ s t a d o ,compete ao Enistr&dr~;&;.r~cdtara, ~onuido,oCQ;aselho &prior de-.Ag*uhra,
pzopor em Conselho &Wi&~m
;b pe~eenta@ewdos
subsidios a abonar ao sindicato dos agrieuhres 11 tie
wigimiriamedki an c o h F&&
os-'
d o e ,. bern wi3n w a v e r oaItel.l.~c~q
p&liea paim i-m~&~iad;l~m*~~-bvv?n~:;i~
Itw . irrtigli
68.9 a," aio2;i,:&
I

-

m m d o uma ,vasta,~ g & &Q
o ql&hei%sk+L
$&S r e s p e h t e s ao.iaqat8rita+pBb&
erdew&
k~$mitesde pmcessrr de:coineesaa, que &gi:p&movida pelo Minisi%rio da Agriedtrrra, - d o a
a m prapasta -detargp das hxm.
zpmjlrni l.~;ir.ios
olrl agl..iodhmy x o n d q 6 e s aplioav~is ~ a r l : i g t ~ ~
27.P 29."-+em
d ~ l a r a r AmBo
,
no p a w d~ Lui
qa8rito coma$no -4%informflo teonim d o pEasmq
que pretendem ~exbntare. exphrm direistamelit@&
abms da aproeeit~mmto.. N iboXazends.essa & c l raqao, ser& a concessM adjudieada mediante conw s a puhiica, .ipadendo o. G@vhmrro~~eder,
'hesses
km% a sabven@~on a gamh da juraia rquai&
reksem ,as &;lines'2." e: g?- do artka ~ 68."iiIo:.&crkts-corn£&$a &e lei.
<.&&p
nu& pdidos de e o n c f i ~ B@
~ a~ I ~J I ~~I ; tos mandados elaborar pelo 42Mkm prz~^O~r
trllmveibnnenbs '.de aguas que,h t e m e m m + a & re@go,. sb ha#wneurso p~itjlico,"% os sidk%toddos
V O E If

pl.o~et&ios@U agri~ultore&nW
p&h~hBe~&m
ex-plora W: socxncesao.
;As ~ o m r n a e sde ei~wgi~h
hdrhdica ssrm kitas
sin coneargo @blico, nos te~moscia a&igar.7$.Vdo
dwreh, sempm que e CiovGzno o j~1garc~nvenienrte,
~%ferinb-sa
a &meoon~m8ii.amgulamen-to.mmt i::.l,
5Qp,$.$.3.0.#

0s hb&es do, -ect~kumchesao regdadosmos Wtigos 5L0 a 6 t e , c~~jas.
disposi$6a prhcipak %soas
rsagtrintes,
;O costwriso sakauaciado nosD.&& d~ '64.
m 2 n q i indieando-&l= condiqf!~~ a+impsl~'ao CO&c;a@i~n&io::sq.&@ - ewstmb da :aa&era@
d@lenea~&m
a@otra&' pela ~ 8 a ~ Q<,qwLseqirw
publicatlo .a& 6
a m h i % Q amha dw trr,~bras
wgmao o p~ejectioaprw
~ ; r d - aea
, ~rbeql- w1m .ftsc reparti~6m
toad6 pdemfsw
m e w % z s d@eurneahs~.do
~k
p m w a , O S rerqui&
t& .a:yue dg!d&msaii%fzorirOS ~ o m m m 4 q sa,
da -1i1-I~;rqi% Bnalme&wo rdia,ra.-hmq B$ ds&dikie
&%#p*pxapostas.
% ~ d i,lwd
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ou de OS propriettirios que tenham 6sses direitos
poderem obter, pela divisso da Bgua, a devida compensaqso conciliando-se por 6sse meio o aproveitamento reytreiido corn o direito adquirido (decreto
citado, artigo 85.' l.").
Durante o prazo de dez anos fixado no decreto,
a concessao das & g a sdas corr.entes n2io navegtiveis
nem flutuaveis nao poderb fazer-se corn prejnizo dos
proprietarios dos prhdios marginais, nBo podergo ser
requeridas concessoes para determinadas areas de
tesrenos eonfinantes ou n8o confinantes corn as eorrentes. 0 direito a essas tiguas e o estabelecido nos
artigos 434." e 436." do C6digo civil, ntlo podendo
fazer-se coneessao sengo de iiguas sobejas e sendo
sobejas as aguas que 1180 se tornern nec;sshrias yara
a irrigaglo dos yrddios marginais. E indiferente
qne nestes grkdios estejam ou n%o sendo agroveitadas j& as aguas das correntes. Tanto t&mdireito a
elas OS proprietlirios que ao tempo do decreto ja
irrigavam OS seus prkdios collzo OS que os queirarn
irrigar de fuluro dentro do referido prazo.
E' assim qne, dependendo 6sse aproveitamento da
construqao de aqude, represa ou outra obra permanante, OS proprietarios marginais apenas tbm de pedis autorizi~~q20
par& essas obras t% Direeggo dos Services Fluviais e Naritimos. Nso ha lreste caso lugar
para o pedido de concessao.
Xo 5 2." do arligo 17." preceitua-se que OS aproveitamentos para usos indnstriais e OS que se destinanl a irrigaqao cie yrddios ntio marginais ficam
desde ja sujeitos ao regime das concessbes.
Que regime 6 ?
Jd notBlnos que nas est;i~Oesoficiais se ententlia
yue as concessaes a que 6ste yaragrafo se sefere n8o

31. Quenz pode requerer as comess8es; sea
expediente. Quanto as pessoas que podem requerer as concessi3es de interesse privado, o decreto
atribui 6sse direito (artigo 77."), no que respeita as
concessbes para fins agricolas, a qualquer proprietario ou grupo de propriekirios que possuam terrenos em situaglo de beneficiar com o aproveitamento ;
no que respeita aos aproveitanlentos industriaiq 6
6sse direito atribuido (artigo 79.O): 1." ao propriet h i o que, possuindo oficina ou engenho hidraulico
em exploraqgo, empreenda aumentar ou transformar
a produgao da energia; 2." ao proprieurio, associa920 ou empress que possuam na area do aproveitamento terrenos em situaqao adequada para a instalagao de fabricas e oficinas, ou para a construgLo
de tanques, parques e viveiros destinados A criag8o
e engorda do peixe.
No regulamento de 20 de dezembro preceitua-se
(artigos 62." e 63.O) que o requeijmento sera formnlado conforme o disposto no artigo 38." do decreto
de 1 0 de maio e dirigido ao Ministro do Comdrcio e
Comunicaqoes. NIO tendo o rcquerente domicilio
em Lisboa, constitu'ira procurador ali domieiliado
que o represente. 0 requerimento, entregue pelo
requerente ou seu mandatarlo na 3.& Reparti~Boda
Direcqao Geral de Obras Publicas, ser6 registado no
livro competente. No requerimento serZio designadas as agutts priblicas que se pretende aproveitar, o
objectivo do aproveitamento, o ponto onde se projecta fazer a derivaqao e aquele onde devem ser
restituidas as aguas remanescentes ao seu leito natural, bem como a direcqao dos canais ou levadas, com
individuagso dos prddios sbbre que haja a impor as
servidoes de travamento e aqueduto e de todos OS
terrenos que entre aqueles dois pontos estejanl em

situa~aode ser beneficiados pelo aproveitanlento
pedido, podendo ser junta ao requerimento a planta
dos prBdios e terrenos referidos e quaisquer documentos e desenhos que possam elucidar o pedido.
00 expediente B assim regulado : (decreto, artig'os
82." a 85.' e regulamento, artigos 64." e seguintes).
A Direcglo Geral de Obras Publicas tendo verificado, mediante OS necessaries esclarecimentos da
Direcqwo dos Serviqos Hidraulicos, que o requerimento esta nizs eondiqi3es legais quanto ao aproveitamento pedido, que nlo s ~ afectados
u
por Bste concessbes de utilidade pdblica preexistente nem as
garantias dos requerentes anteriormente autorizados
a proceder a estudos, deve enviar o processo, no
prazo mLximo de trinta dias, ao administrador do
concelho onde for situada a Area do aproveitamento
ou a maior parte dela. Esta autoridade deve abrir
inclukrito, mandando intimar OS interessados certos
e convocar por Bditos OS incertos para no prazo de
viate dias alegar&mo que lhes convier sbbre o objecto.
As snas alegagaes serge juntas ao requerimento.
OS proprietarios de prBdios que tenham de ser
onerados com servidoes e OS que possuam terrenos
abrangidos no perimetro da area do aproveitamento
em cotldiqaes de ser beneficiados podem declarar no
mesmo prazo de vinte dias que querem ter quinhao
no aproveitamento, sujeitando-se ao rateio proporcional das despesas. Se a area do aproveitamento
abranger apenas prkdios situados numa das margens
da corrente, OS proprietarios de terrenos situados na
correspondente area fronteira da margem oposta
poderao declarar, dentro do mesmo praieo, que querem participar do aproveitalnento, o que lhes sera
concedido sempre que haja possibilidade da sua derivagao em boas condiqoes, sem prejuizo do aprovei'

tdmento requerido e com sujeiqao ;to rateio proporcional das despesas comuns.
As declaraqoes e alegaqoes sera0 entregnes na
adnzinistraqao do concelho ou enviadas em cartiz
rdgistada e podein ser feitas verbalmente perante o
administrador, que delss fasa lavyar tern10 assinado
pelo declarante.
No prazo de vinte dias contado do tern10 dos
Cditos, o processo sera remetido h Direcqao Geral das
Obras Publicas corn urn exemplar do edital que t i ~ e r
sido afixado.
Logo que o pyocesso d6 entrada na Direcqao Geral de Obras Ptiblicas, sera o requerente intimaclo
para no prazo de vinte dias solicitar guia a fim de
ir depositar na Caixa-Geral dos Dep6sitos a ordem
do director dos Serviqos Hidraulicos, nos termos do
5 3.' do artigo 84." do decreto, a quantia de 50$,
devendo apresentar nos cinco dias ilvediatos a niesma guia com o competente recibo. Este dep6sito
serk reforqado qunntas vezes isso se torne necessirio
para custear as despesas de informaqso tkcnica do
processo (regulamento de 20 de dezembro, artlgo
66:" e 5 6nico).
Satisfeitas estas diligkncias, a DirecqBo Geral de
Obras Publicas mandarh proceder aos estudos e recdnhecimentos necessarios com o fim de especialmente
verificar se o aproveitamento requerido satisfaz 8s
condiqoes impostas no decreto, se pode prejudicar o
bom regime das &gnas ou a f e ~ t a ralguma concessao
de utilidade pitblica e se ha direitos adquiridos que
possam obter compensapo, e concedera ou negarh a
licenqa, sem recurso algoni. NBO havendo agua
sobeja, deve o volume ser fixado, peimanentemente
ou com relapao a certa Bpoca do ano, para que nao
sejam inutilizados OS uteis aproveitamentos feitos a

jusante. Quando o julgue necessario, podera aquela
Direcqao mandar lsvantar ct planta dos terrenos,
marcahdo-se nela as indicaqoes referentes ao aproveitamento concedido (decreto de 10 de maio, artigo
84.' e
1.O e 2:).
Para execuqao do disposto neste artigo do decreto,
o regulamento de 20 de dezembro deterntina (artigos
67.' a 69.") que, efectuado o depdsito, o processo
sera enviado B Direcqlo dos Serviqos Hidr&ulicos a
firn de, no prazo mhximo de am ano, ser informado
por esta Direcqao, que para isso procedera aos reconhecimentos e estudos necessarios, sendo solicitados,
por intermedio da Direcqso Geral de Obras Publicas
e deiltro do mesmo prazo, OS esclarecimentos tbcnicos das estaqFes do Ministkrio da Agricultura que
forem julgados indispensaveis h compIeta informaqao
do processo.
Se no inqukrito adrninistrativo houver sido produzida alguma das declaraqoes ou alegaqoes a que
se refere o artigo 83.O do decreto e a Direcpao Geral
de Obras Phblicas o julgar conveniente, sera0 convoeados, por intermedio do administrador do conceIho e com antecipaqao de oito dias, todos os interessados a comparecer por si, seus mandatarios ou
peritos, no local do aproveitarnento pedido e em dia
fixado, a fim de serem informados por um engenheiro
dos serviqos hidraulicos das disposiqaes e dimensoes
da obra projectada e das suas consequdncias no
regime d a ~aguas e bem assim para, na presenqa do
mesmo engenheiro, exporem as reclamaqGes e contestaqaes que tivesem. Pelo engenheiro que a ela
proceder sera lavrado auto desta diljggncia de que
constar& detalhadamente as informaq Oes e esclarecimentos por 6le prestados e as observaqaes e declaraqaes uteis das pessoas presentes e dos interessados
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bem como OS acordos que esles celebrarem entre si.
0 auto sera lido diante de todos e assinado pelos
interessados, que lrele podergo consignar as declaragbos que julguem convenientes, e p e l a s testemunhas.
A informaqao dos Serviqos Hidriulicos deve elucidar tkcnicamente todos OS pontos a que se refere o
artigo 84." e 1." do decreto e todas as condiqbes
e circunstincias do aproveitamento que, nos termos
do artigo $5." do decreto, devem constar do alvara
da concesszo.
Neste artigo preceitua-se que no diploma de concessao se deve determinar:
1 .O A k e a do aproveitarnento, com designaqgo
dos pr6dios e nomes dos proprietarios nela abrangidos ;
2.O 0 local onde deve ser construido o pqude ou
barragem, 6xando a sua altura, ou o process0 por
que hajam de derivar-se as 8guas;
3." A direcgao e forma dos canais, levadas ou
aquedutos de derivagno e devoluqao a corrente, corn
individnaqrio dos prbdios que tenham de ser onerados
corn servidoes.
Quando haja direitos adquiridos que tenham de
ser respeitados mas possanl conciliar-se com o aproveitamento requerido, far-se ha desde logo a divisao
da Sgua, para o efeito de se marcar o volume que
fie2 pertencendo aos prbdios anteriormente regados,
deterlninando-se o local e a forma da derivaqao.
Quando tenha sido requerido, pelos proprietarios
que fiquem obrigados a servidoes, o beneficio do
aproveitamento, ou pelos donos dos terrenos a que
se referern OS $5 2."e 3." e do artigo 83."do decreto,
verificar-se ha se OS respectivos pedidos estzio em
condiqaes de ser atendidos sem prejuizo do aprovei-
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tarnento requelido, atribuindo-se-lhes, em caso afir
mativo, participaggo na concessao.
Nos aproveitan~entospara regas e melhoramenlos
agricolas, a participaqzo tera o mesrno objective.
Nos aproveitamentos para usos induslriais sera restrita a um quinhao de S p a para rega, quando possa
ser concedida sem prejuizo do aproveitamento industrial requerido.
Nas concessoes para usos industriais o diploma
respective indicara sempre o local das fabricas e
oficinas a construir, qual o volume de Lguas concedidas e a ind6stria a que se destinam.
E o director geral de Obras Publicas que concede
ou denega a licenqa e, concedida a licenqa, o respectivo alvari sera expedido em tantos exemplares
aut6nticos quantos forem OS comparticipantes no
aproveitarnentu, ,aos quais sera entregue mediante
termo de responsabilidade em que eles se obriguem
ao cumprimento de todas as condigBes (regnlan~ento
citado, artigo 70." e 5 1.O).

3. Fdrpa pro6~2'driae execativa do aluara.
No artigo 87.O do decreto preceitua-se que o alvarii
da concessao faz prova plena sbbre todos OS pontos
nele resolvidos, e s6 pode ser alterado em virtude de
divisao judicial preferida sbbre ~natbriade embargos,
nos termos adiante declarados. Na parte nzo alterada tem fbrqa de sentenqa com execuqao aparelhada
perante OS tribunajs civis e em todas as repartiqbes
do Eslado, constituindo o titulo de adquisigao regulador dos direitos dos proprietarios ou compartes das
Aguas.
0 alvara de concessao nao resolve definitivamente,
salvo prbvio acbrdo dos interessados, as divergencias
que tenham surgido no inqubrito administrative e as

que possam ainda surgir quando tenha cle ser execatado. Para resolver essas diverghncias nao tern
compethncia as entidades a quem pertence a concessao do aproveitamento, nlas o poder judicial. E B
ao juiz de direito da comarca onde for situada a
Brea do aproveitanlento ou a maior parte dela que,
para tornar efectiva a concessao contra terceii-OSou
liquidar as inlemnizaqties devidas aos donos dos
prBdios servieates, ten1 de recorrer o concessionario,
fazendo citar OS interessados para na terceira audigncia. depois de acusada a citagwo deduzirem par
embargos a, oposipo que tiverem (decreto citado,
artigo 91."). Serslo citados OS proprietarios e usufrntuarios dos terrenos compreendidos l;a Brea do
aproveitamento, ainda que nao tenham de ser onerados com servidoes, e aqueles em favor de cujos pr6dios haja direitos adquiridos, conciliaveis com o
aproveitameiito concedido (clecreto citado, artigo
9
l . ) . Nos embargos pode impugnar-se a validade da concessao e OS termos em que foi feita;
rnas OS tribnnais deverlo jnlga-la subsistente sempre
que se mostre qne nao contraria OS principios fundamentais estabelecidos no presente decreto para
esta categoria de aproveitamentos, nem ofende direitos dt: terceiros-que nslo possanl conciliar-se ou receber indeplnizagaes nos lernlos 20 mesuio decreto
(decreto e artigo citado, 5 2.").
Conclni-se destas disposiqties que podem opor-se
a concessZso ou aos termos em que foi feita quaisquer
proprietarios de terrenos que estejam compreendidos
na area do aproveitanlento desde que nao tenhanl
sido respeitados OS direitos adquiridos e ainda OS
direitos que Ihes s l o atribuidos pelo artigo 17." do
decreto. E, sempre que Bsses direitos n&u sejam
conciliaveis com o aproveitamento requerido, a con-

cessso 1120 pode ser eonsiderada subsistente na parte
em que OS afecta.
E nao slo apenas OS proprietarios de terrenos
.compreendidos na Area do aproveitamento que podenl
opoii-se a concessilo. TambBm podem opor-se a ela
quaisquer outros interessados que sejam prejudicados,
ernbora os seus terrenos n8o estejam eompreerididos
na Brea do aproveitamento. E assim que no 5 l."
do artigo 84." do decreto se preceitua que, nKo
sendo a Agua sobeja, deve o volume a conceder ser
fixado para que nlo sejam prejudicados OSdteis aproveitamentos feitos a jusante.
Desde que n8o sejanl na concessslo respeitados
estes aproveitarnenkos e que a Bles haja direito, os
interessados poderao opor-se a concesBo, tornando efectivos OS sens direitos perante o jitiz cornpetente.
No decreto (artigo 87.") e no regulamento de 20
de margo (artigo 71." 5 1 . O ) preceitua-se que o
alvarh de concessso n8o pode ser alterado polos
tribanais, saivo nos casos del como matBria de embasgos, se provar que a coiicessao con! raria OS priucipios fundamentais estabelecidos no citado decreto-1ei com aplicagLo a categoria dos aproveitamentos
de interesse privado ou afeeta direitos de terceiros
que n%opossam conciliar-se, ou receber indemniza$ 6 8 nos
~ ~ terllios do mesmo decreto.
Quaisquer terceiros, pois, que sejam prejudicados
pela concessso, podern opor-se a ela, embora OS seas
prBdios n8o estejam compreendidos na area do aprooeitamento.
C1 alvarii de concessao pode ser declarado insnbsistente e pode ser aiterado pelo poder judicial.
Quando lhaja direit08 de terceiros que possam conciliar-se com o aproveitamento concedido, o juiz po-

396

Apbndice

dera, para o efeito dessa conciliagiio, alterar o alvara
de concessgo, reduzindo OS direitos do concessionhrio.
o que se depreende do disposto no artigo
91." 5 2." do decreto e dos artigos $7." do decreto e
7s." 1."do regulamento, em que se determina que
OS tribunais 1120 podem alterar o alvara salvo nos
casos nele especificados, vendo-se assim que, nestes
casos, 6le pode ser alterado, nao tendo sernpre que
julgar-se insubsistente a concessao. No caso em
que para conciliar os direitos de terceiros coin os do
concessionario se altere o alvara, sera por 6ste e
pela sentenga que se determinara o regime a que a
concessso fica sujeita.
P Dissernos que o alvara de concessao nao podia
vales contra terceiros, salvo o caso de prbvio acBrdo.
S e o houver, e tal ac6rdo constar de escritura ou
auto phblico, 6sse acbrdo tera de ser respeitado pelos
tribunais em tudo o que n l o envolver ofensa dos
direitos de terceiros. E o que escusadamente se
declara no regulamento de 2 0 de dezembro, artigo

a

71."

2.'.

Como auto p u b l i c o , para 6ste efeito deverh
ses consideraclo o auto a que se refere o 1 . O
do artigo 68.' do citado regulamento, donde deveni constar OS acordos que entre si fagam OS interessados.
Nos artigos 71.' 55 3." e 4.' do regulamento
deelaram-se quais OS recursos que podem ser interpostos da selzten~a que julgar improcedentes OS
embargos e da que OS julgar procedentes.
Da primeira nso compete recurso especial, mas
a apelapio que afinal sc interpuser, que sera recebida
s6 no efeito devolutivo, abrangera tamb6m a decisBo
preferida sbbre embargos. Da segunda compete
apelagso nos dois efeitos.

33. Dara~dodas concessfies de interesse privado. Nos artigos $6." e 5 unico do decreto determina-se que as concessi3es par$ regas e melhoralnentos agricolas s%io de sua natureza perpbtuas,
considerando-se OS direitos delas emergentes encorporados nos respectivos prddios, e que as concessaes
para aproveitmentos industriais sss de caracter
temporario, devendo sempre marcar-se-lhes o periodo
da duraggo.
Nao se fixa no decreto o periodo maximo de duragso, podendo assim estabelecer-se um psazo maior
ou menor conforme a DirecgLo Geral das Obras Publicas aprouver. Apesar do arbitrio que ao concedente B atribuido, n2o aiingimos bem o motivo por
qce se consignou na lei o principio de que as
concessaes para fiqs industriais serge sempre temporki;;ls.
Para o aproveitamento, pode tornar-se necessario
um importatlte dispendio, e, desde que n%o ha, em
relagao a estas coneessiJes, a faculdade para o Estado
ou para a s competentes autarquias locals de auferirem qualquer proveito da sua caducidade, o que se nos
afigurava mais racional6 que nso se fixasse o principio de que essas concessoes serso temporhrias.
Nao ficariam por essa forma prejudicadas quaisquer
concessaes de utilidacte pbblica, visto que para estas
ha o direito de expropriaglo.
Notaremas ainda que conveniente seriit que no
decreto se houvesse estabelecido a preferencia para
OS aproveitamentos agricolas.
A unica preferencia nestas concessOes B a que
resulta da prioridade do registo do requerilnento
para a concesao. Ora B -6bvio que OS interesses
industriais nao estgo nas mesmas condiq~esque OS
interesses agricolas pelo que respeita a possibilidade

da derivaqso de hguas e que, havendo interesses
agricolas importantes numa determiiiada rcgiso, a s
aguas yue nela haja devem ser destinadas especialmente para a irrigaqao, tendo esta prefer6ncia em
relaqao aos aproveltamerltos industriais.
4

5.O

- Caduaidade das ccnaess5es e aproveita~entos
Be aguas publicas

34. Nogoes gerais sdbre n exti~zgaodos d i m tos de aprmeifarnento das agaas publicus. Em
principio, o direito de uso das aguas que estao no
dondnio pQblico deriva da lei e 6 exercido em barmonia corn OS regulanleirtos adrninistrativos. Esse
direito representa uiu poder legal, e,. como tal, 6
inalieu&vei e irnprescritivel, n8o eilvolverldo o n8o
uso dessc direito durante qualquer tempo a sua
perda. Esta so pode ser determiuada pela prbpria
lei quando destins as aguas para outro fin1 e, adminlstrativaniente, quando seja alterada a sua classificaqao e dessa alterapo resulte ;h sua sujeiqao a urn
reginie dive'rso.
Sendo assiin eni principio, ha aproveilalnentos das
aguas p6hlicas que se obthni yor meio de concessso,
usos qne dependem de obras pern~anentese usos que
sao, decorrido que seja determinado tempo, protegidos especialniente pela lei. Ern relaqao a estes
usos, n%o pode ter aplicaeo o principio que domina
o aproveitamento das agixas publicas, visto que Bles
representam uma situaqao especial ou excepeional,
em virtude da qual como que se apropria o direito
a s aguas. E 6bvio que nao p o b m ser facultados a
todos, individual ou colectivarnente, usos identicos,
como 6bvio B tambhm'que, sendo a s iguas uina
fonte importantissima da riqueza publica, n8o pode

nem deve deixsr-se no arbitrio das yessoas a quem,
por qualquer titulo, 6 dad0 urn uso especial ou excepcional das aguas puhlicas, tornarcm ou nho 4sse
uso efectivo, coln prejuizo neste caso do aproveitarnento das aguas.
Orientando-se por Gste principio, ja o CCldigo civil
havia preceituado (artigo 432."e 433.O) que, dependendo o uso das dgaas p5bhcas navegaveis ou flutuaveis de obra ou construqao pern~anente,se o uso
desta viesse s ser abandonado depois por mais de cinco
anos, prescreveria tal direito em beneficio de quem
fize~seobras analogas incompativeis corn aquelas.
E claro que nao se tratava de urn caso de prescriqso positiva prbpriame1:te dita, mas da perda do
direito pelo nao uso, resultando dessa perda que as
entidades conipetentes podiani conceder liceiiga ou
autorizag%o pars as obras ou construqUes anrllogas,
legitimando-se- assiiu o uso dessas obras, n%o resultaudo conseqiientemente o direito do seu autos da
posse e nso se dando em virtude desta a perda do
direito do anterior utente. Ao contriirio do que se
dB em princiyio corn OS direitos reais que ngo representem umil restriqao ao exercicio do direito de propriedade, direitos que s%o facultativoe, podendo ser
exercldos ou llao coillo ao yen titzlar convier e s6
se dando a perda desses direitos pela posse exercida
por outrem em nome prbprio -: nas condiqaes fixadas
por k i , o direito de uso das Bguas Gas correntes
navegaveis ou fiutuaveis dependcnte de obras permanentes exlinguia-se pelo simples n%o uso durante o
prazo de cinco nnos.

35. 0 abandono dos aprooeit~meatos. 0 prineipio formulado no C6digo civil em relaqlo as correntes navegaveis ou flutuhveis foi ampliado pelo

decreto de 10 de maio a quaisquer aguas publicas,
preceituando-se nele (artigo 34." n.O 4.")que B motivo de caducidade de qualquer concessao ou aproveitamento de agaas publicas o abandon0 do aproveitatncnto, considerando-S;) abandonadas as aguas
que por espapo de cinco anos nzio forem utilizadas
para o fim a que eram destinadas.
Pressup~e-se evidentemente urn uso especial ou
excepcional das lguas ptiblicas e nao se requere que
para 6sse uso h ~ j aobrns yermanentes, como nao se
dude tarnbkm ao titulo por que 6sse uso ou aproveitamento se legltiiua.
Entre OS aproveitamentos a que se refere o artigo
citado hfi, sem ddvida e em primeiro lugar, os yne
estao especificados no artigo 83.O,que, tratando das
l e a s publicas que ao tempo da publicapao do decreto
estivessem legalmente concedidas ou sBbre as quals
alguma pessoa, singular ou colectivz, tivesse dlreitos
fundados num justo titulo de harmonia com legislapao em vigor, preceitua que continuarao a ser
aproveitalas nas mesmas condipoes, respeitanclo-se
6sses direitos adquiridos, salvo o casd de explwpriaqzo por ctilidade pitblica e as denlais restri~aesestabelecidas no decreto, e sem prejuizo da sira devoluqao
para o dominio publico por motivo de caducidade.
Quaisquer direitos adquiridos sbbre aguas tie correnles 1130 navegkveis nem fiutubveis pelos titulos
especificados no artigo 438." do C6digo civil extinguir-se hao, pois, pelo Seu abandbno dnrante o prazo
de cinco anos, nzio sendo essas agaas aproveitadas
pare o fin1 a que eram destinadas.
Nao tendo sido estabeiecldo, na legislapao ct,nterior
ao decreto, o principio de que os direitos adqairidos
Bs aguas das carrentes nzio navegdveis nem flutuaveis se extinguiam pelo seu n8o uso durante o prazo

de cinco anos, a disposiqso consignada no artigo
34.O 0." 4." s6 pode produzir OS seus efeitos decorrido que seja, ap6s a sua publicaqiio, o periodo nela
fixado, n8o se contando o tempo de abandbno anteriormente decorrido. Este s6 poderb ser invocado
para o efeito da prescripso extintiva, que se dava,
segundo o direito anterior, decorrido yue fosse o
prazo de trinta anos.
Alem dos aproveitamentos a que se refere o artigo 33.O, ha as concessaes e aproveitamentos regulados pelo decreto, sempre que d6stes resulte uma
situaplo especial ou exeepciond. 0 artigo 34.O nZlo
regula apenas a caducidade das concessaes e aproveitamentos adquiridos anteriormente, was de quaisquer concessi3es ou aproveitamentos.
Em relapgu as concessbes, nao se faz no artigo
citado distin~aoalguma, compreendendo-se portanto
nela n%o s6 as cpncessons temporarias mas tambdm
as perpdtuas, isto 8,a s concessaes para irrigaqao e
outros melhoramentos agricolas, das quais resultam
direitos que, nos termos do decreto, ficam encorporados nos prddios beneficiados. Estes di~eitosque,
como v i ~ o s se
, devem cor~siderardireitos reais, extinguem-se p e l ~seu n%ouso durante o prazo de cinco
anos.
Sendo direitos reais, representani tais direitos, em
relaqao as aguas que estso no dominio publico, uma
restriqao ou l i m i h p o aos poderes que s6bre essas
aguas t&m as entidacles a quem elas pertencem.
Cessando 6sses direitos, cessa tal restriqao, podendo
essas aguas ser concedidas para outros aproveitamentos ou usar delas, indspendentemente de concessao e nos termos das suas leis reguladoras, outras pessoas.
Quanto a aproveitamentos que nao resultem de
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veitamento nos termos do artigo 34." n.O 4." 6 suficiente a n8o utilizaplo das bguas durante o prazo
de cinco anos, embor& n80 se tenham destruido
quaisquer obras que para essa ul ili;;apao hajam sido
feitas.

,

Tornar-se ha necessaria a verificaptio do abandano
para que as Aguas se devolvam ao dominio publico?
WO 5 unico do artigo citado declsra-se que, decretada a cadacidade da concesszio ou aproveiiamento, as & p a s consideram-se no dominio priblico,
revertendo as obsas e instalapoes para o Estado ou
corpo adrninistrativo a quem o dominio das bguas
pertencer.
Esta disposiplo i! aplicavel a qualquer aproveitamenta, parecendo assim que, so depois de decretoda
a caducidaae, B que as Q u a s voltam para o dominio pitblico, nao bastando para 6ste efeito que se d6
qualquttr dos factos especificados no artigo 34." n . O S
1 . O a 4.", mas sendo necessaria a verificapao d6sses
factos e que se decrete a caducidade do aproveitamento.
T h e , porem, da prdpria redacpao do citado paragrafo que nele se tiveram especialmente em vista
as concessaes de bguas e designadamente as concessoes psra servipos publicos, pois s6 nestas se dark a
reversgo para o Estado ou corpo adrninistrativo das
obras e instalapaes a que o mesmo paragrafo se refere. Afigura-se-nos que, ao redigi-10, se teve em
vista o artigo 21.O do decreto de 27 de maio de
1911. Neste decreto, porkm, restrito bs concessaes de energia hiddulica, o artigo compreendia-se.
Numa disposipao aplicavel a quaisquer concessaes e
aproveitamentos, e designadamente no caso do n.O
4.O, devemos declarar que nzio compreendemos o al-

cance que tem nem o mod0 por que deve ser aplieada.
Em nosso parecer, o direito ao aproveitamento
extinguir-se ha pelo abandbno logo que a agua nao
seja utilizada durante o tempo rle cinco anos, independentemente de qualquer decreto em que se declare a caducidade do aproveitamento.
Tratando-se de bguas que tenham sido concedidas
e em que o seu aproveitamento seja de utilidade
pitblica, 6 6bvio que, antes de se fazer nova concesSO,
devera verificar-se, no caso de abandbno, se
Bste se deu ou nlo, podendo ser publicado u'm decreto em que por tal motivo se declare caduca a
concess8o.
A nao publicapao de tal decreto nao obstad, por6m: a que quaisquei. interessados que, em harmonia
com as normas legais, possam aproveitar-se das
Aguas quando urn aproveltamento tenha sido abandonado, fapam valer OS seus direitos pelos meios
competentes, provando que o abandano se deu efectivamente.

36. Outros fnctos de que results a cadacidade
dos direitos sdbre determinadas a g ~ a spSbZicas.
No artigo 34." foram ainda especificados, como
factos que determinam a caducidade das concessties
e aproveitamentos:
1." Nao comepar as obras no prazo marcado;
2." -Y\';l,oas conduir, seni motivo de f6rqa maior, no
prazo fixado; 3." Nwo fazer das hguas urn uso proveitoso, correspondente ao fim para que foram concedidas ou se destinavam.
Estes factos referem-se As concessaes. Outros
facios estavam especificados, relativamente bs concessties de energia hidrhulica, no citado decreto de

27 de maio, q u e no decrets de 10 de maio nao faram reproduzidos.

37. Adq~isi~aodo ddipito us fontes ou nmcentes de prbdio allieia. 0 decreto de 10 de maio
reproduziu textualmente, no artigo 99.", o artigfi
444." do C6digo civil, estlzbelecendo o direito de
livre -disposip&o para o dono do predio do uso das
bguas de fontes ou nascentes que nesse predio houver e ressalvando o direito que algum terceiro tenha
adquirido a essas bguas por jusio titulo. Foi sd
relathamente & adquisiqao do direito Bs agnas de
fontes ou nascentes de pridios alheios que o decreto alterou o C6digo civil, consignando no S urUco
do citada d g a S 9 . O a eeguinte disposiq80 :
Considera-se titulo just0 qualquer meio legitimo
de adquirir OS direitos imobilikios, reconhecido pela
lei civil. A prescriqao, porim, sbmente serS atendida para OS efeitos d6ste artigo, quando alim dos
demais requisitos exigidos pela lei geral, seja acompanhada de const~vp o de obras no predio onde existir a f o ~ ou nasct I:te, de onde possa inferir-se o
abandano do primitivo direito do dono do mesmo
pridio B.
Pelo 5 unizo do artigo 444.", n&o podia adqui-,
rir-se o direito as Q u a s das fontes e nascentes pela
prescriqso, aplicando-se a tais iguas o principio formulado no artigo 439." do Codigo civil para as bguas
das c o ~ ~ e n t en%o
s navegSveis nem flutuaveis, que
declarava imprescritfvel o direito dos propr~etjrias
marginais ao uso dessas Sguas. 0 decreto subordina a adquisipao do direito As Lguas de fontes e
nascentes I s normas que regulam a adquisipao dos
direitos imobilikios e refere-se expressamente B pre$
cripo, para o efeito de r e s t r i n g i r 6ste meio tit:
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adquisiplo. determinando que, alim dos requisitos
exigidos na lei geral para a posse, esta seja acompanhada de obras no prddio em que existir a nascente de onde possa inferir-se o abanddno do primitivo direito do dono do mesmo predio.
0 direito de frurgso da l g u a que brota num pr6dio 6, compreendido como esth no direito de propriedade, facultativo, podendo censeqiientemente ser
exercido ou n%o pelo proprieario, sem que do seu
nso exercicio resulte a perda d6ssc direito. 0 facto,
pois, de o propriethrio abandonar essa agua deixando-a seguir a seu curso natural e o aproveita-mento, pelos proprietirios vizinhos, da agua assim
abandonada, representam, em principio, um act0 fatultativo e de tolerbncia da parte do proprietbrio da
nascente, nzlo constituindo o aproveitamento por terceiros, por mais latgo que seja o prazo durante o
qual Ble se der, posse de que resuke ou possa resultar o direito a k u a . Para 6ste efeito, necessario
se torna que, pela posse, se crie uma situapao de
facto cuja *subsist&nciaseja incompativel com o direito de livre disposipao que o proprietlrio do predio
tem sdbre as nascentes que nele haja.
Pelo disposto no decreto, esta sit~~;l~;ao
s6 pode
constituir-se pela cons,^ de d r a g m pridio
onde hB a nascente. E por estas obras que o.aproveitamento da bgua deixarb de ser considerado como
urn acto de tolerancia, deade que delas possa inferir-se o abanddno dtr primitivo direito do dono do
pr6dio. Nao se declara que as obras devam ser
1 conatruidas peIo dono do pridio inferior ou dominante ou por quem por meio delas pretende aproveih - s e das aguas da nascente, devendo, assim, atender-se n&o s6 a 6sse facto mas tambbn: e principalmente h natureza dessas obras e ao seu fim para

verificar se sLo on 1180 id6neas para a prescpiptlo.
Pesde que essas obras s6 aproveitem ao dono do
prddio inferior e que por elas se estabelepa uma sih a g s o de facto em virtude da qual o proprietario
do prBdio superior nso tenha, dentro dos limites do
seu prBdio, o dinjito de' l i n e fmlpao das Q a a s , tais
obras nao podem deixar de considerar-se como relevantes para o efeito da posse e consequente presCri$%0.
Ao contrario do que se davtl na resotu@o de 7
de agosto de 1 7 7 5 q u falava
~
de U um apude ou canal com factura constante e permanente W , o decreto
de 10 de maio nso exige que as obras sejizm permanentes. Desde que, porhm, para a p r e s c r i p a o
se exige a posse nas condipaes determinadas pela
lei civil e que, segundo esta, a posse deve ser pfiblica e continua, d 6huh 4ue s6 as obras permanentes podereo ser tomadas em conslderapao para o
efelto da adquisipso pela posse das Q u a s das nascentes. Desde que sei:::n perman~ntes,a maior ou
menor impodncia das obras n%o1;.11i de ser tomada
em considerapgo.
Pars se determinar o decurso de tempo que B exigido para a prescripao, necesssirio B atender bs condipaes da posse e desjgnadamente ao titulo e ao registo. g assim que, sendo o d i r e i t o & agua da
nascente transmitido a non domino e registando o
adquirente o titulo de adquisipso, a prescripao dar-se hb no prazo de dez anos'contado desde a data
do registo (Cbdigo civil. artigo 526.", n.O 2.").
Havendo m i fd e nao sendo o titulo que se registar
capaz de per si para transmitir o direito a agua, o
simples facto do registo encurta o prazo da presc1.igao que B de vinte anos (Cddigo civil, artigo 527.").
Nao havendo registo ntas havendo justo titulo e boa

fd, o prazo da prescripgo serb de quinze anos (C6dig0 civil, artigo 528.O).
Em quaisquer outros casos, a prescripiio sd se
darri decorridos que sejam trinta anos (C6digo civil, artigo 529.").

A prescripso s6 B admitida pelo decreto quando
se d6 a posse da agutt mediante a construpao de
obras no prddio superior. Nao se considerou, pois,
como suficiente para a prescripso c facto de haver
oposi~bonbo seguih, o qqual, pelo disposto no artiko 438." 3 unico do C6digo civil, era suficiente
para que o aproveitamento da bgua, embora n?io
fosse acornpanhado da construpso de obras no pr6dio superior, deixasse de ser considerado como urn
acto de mera tolerlncia.
Nso vemos a razao por que o decreto nso admitiu a doutrina do C6digo civil, tanto mais quanto e
certo que, nos termos do artigo 510.", a oposipao
feita pelo possuldor ao direito daquele em cujo nome
possuia e n8o repelida por dste B suficiente para inverter o titulo da posse, facto sem duvida de consequdncias mais graves que o considerar-se, dada
tal oposipso, como n2bo sendo de meril tolerbncia mas
de posse o aproveitamento da igua.,
Certo 6, por6m, que, embora tenha havido oposiqao e at6 no caso em que esta se d6 judicialmente e
nso seja seguida. n l o comepa a decorrer desde tal
facto tempo 6til para a prescripao. Esta so pode
dar-se quando haja obras no prBdio superior das
quais possa depreender-se o abanddno do direito a
agua. Em qualquer outro caso, necesskio 6 que
apresente titulo idbneo para a transnlissao do direito
1 bgua quem pretenda esercer direitos sabre nascentes em prddios alheios. Entre dsses titulos h6 a

destinaqao do pai de familias, sendo a doutrina que
a 6sse respeito expusemos em face das disposiqaes
do Codigo civil a que se deve aplicar, visb que o
decreto nenhuma alterapo lhes fez.
0 que no 5 unico do artigo 99." se estabelece relativizmente a adquisipo do direito as bguas de nascentes pela prescripao, aplicar-se h&especialme~lteb
explaraqzio de aguas subterraneas em predias alheios.
Essa exploraqao pode ter-se dado com licen~aou
sem licenpa do dono do predio onde se fez a explora@o, e, no primeiro caso, a licen~apode ter sido
dada verbalmente.
Ka nossa jurisprud8ncia tem havido duvidas sdbre OS efeitos dessa licenqa, sendo todavia certo que
por ela nao se adyuire direito a bgua, tornando-se
assim necessario que decorra o tempo necessario
para a prescriqao para que tal direito se adquira.
A mina que no prkdio onde haja a nascente for
aberta, desde que a sua existencia seja revelada exteriormente, nso pode deixar de considerar-se como
constru~aode obras no predio superior de que se
infere o abandbno do dono do mesmo prkdio a explorapao das & p a s subterraneas dBsse pr6dio na
parte em que a,mim~for aberta.
Nesta parte deixou de haver pelo decreto a anomalia que se dava no C6digo civil de se adquirir
pela prescriqiio o direito a servidso e nao se adquirir o direito a agua.
Talvez fosse conveniente que a lei determinasse
os efeitos da licenqa para a exploraqso de iignas
subterrkneas em predios alheios, fomentando assim
o desenvolvimento dessa fonte de riqueza e obstando
a que o proprieario do prkdio onde forem encontradas aguas venha a ser privado delas pelo proprieta-

rio do pr8di0, sem que, pelo menos, 6ste tenha de o
indemnizar nlo so das despesws que fez mas ainda
do valor da agua. Tendo a exploraqso das dguas
subterraneas caracter aleathrio, a exig6ncia de urn
titulo autentico para essa exploraq80 v,Gm dificula-la.

38. Lirnitagao ao direifo de lime disposz$&o
das agaas das fon tes e nascenfes fundada! no aso
de Bma pouoapzo oa canal. No decreto de 1 0 de

maio reproduziram-se, coin algumas modificaqOes,
as disposiqoes do Codigo civil relativas a restriggo
dos direitos do proprietario de uma fonte ou nascente quanto A mudanqa, do seu curso costumado,
quando dela se abasteqam para gastos domksticos OS
habitailtes de uma povoaqso ou casal. As modificaqaes que o decreto fez tiveram como fim principal
evitar as dlividas que o C6digo civil havia susci'ado.
Estao assim redigidas essas disposiq6es:
a Artigo 100."
0 propriekirio de qualquer nascente nso podera mudar o seu curso costumado, se
ha mais de cinco anos dela ou das suas iguas vertentes se abastecerem para seus gastos doruesticos
OS habitantes de qualquer povoaGao ou casal.
Artigo 101.O Se OS habitantes mencionados no
artigo preccdente nso houverem adquirido pQr tithlo
justo o uso das aguas de que ai se trata, podera 0
proprietkio exigir a devida indemnizaqao.
c 5 1.O
Esta indemnizaqiio serb proporcionada
ao prejuizo que resulte para o proprietario de ser
priyado do livre uso das bguas e ao que lhe causa-r
o transit0 que se tiver feito pelo seu prddio, sem
atenqao ao proveito que daquele uso pode tirar a
povoaqao ou casal.
2." As questoes que a 6ste respeito se susci-

tarem sera0 resolvidas judicialmente, sendo OS habitantes da povoaq%oou case1 representados pela junta
de freguesia que pagara a indemnizapo W .
Pelo C6digo end, n8o se exigiw urn determinado
period0 minimo de- tempo em que OS habitmantes de
nma povoa~8oon casal se abastecessem da agua da
nascente par& que o ~groprletArio siesta ficasse mlb ~ d ode mudar o seu costurnado curso. Atendia-se
hnlcamente ao fdcto do abastecimento. 0 decreto
exige yasa Bsse efeito que B1 abastecimento se haja
dado h& mais de cinco anos.
0 decreto prevme expressamente o caso de OS habitantes se abastecerem d~rectamenteda nascente ou
das suas aguas verkntes e, no 3 1." do artigo 1 0 1 . O ,
dechra que a xndemnlzapo devlda ao propnetis10
q~tandoo d~rertob Rgua nao tenha sido adquirldo
por justo titulo respe~tan%o sd ao prejnizo resultante de o propnet&io ficar pnvado do dlrelta de
llr?ra d ~ s p o s ~ pdao agun mas tambdm do que lhe for
c~uaadopelo transrto que se tiver felt0 pelo sen pr&
dlo. Flcou assim resolvida a duvida qne o Cddlgo
clvll susc~tava,e no mesmo sentldo que havxamos
clpmado, sabre se o abastecimento da agua podia
dar-se dentro do prbpno pridlo no pont'o onde brota
a hgua ou em qualquer outro, .ou s6 fora do prid~o,
recaindo o direito dos habitantes apenas s&bm as
fontes ou nascentes que trverem um cprsp exterzor.
Refiinndo-se as d g m s nertentes, quks o decrelo
srgnifiear especialmente que o propiietario esta Inib ~ d ode dlspor llvremente das iiguas da nascente
mudmdo o seu cnrso, memo no caso em que m o
seja propriamente no aquednto por que a Bgua B
conduztda mas em qualquer corrente em que Bsse
curso vA desihguar qne se d6 o ssbastecimento dw

g u a . Era estrr jrs a doutr~uaseguida em face de
W g o civll, eomo notgmos.
Nso se dehrminou no decreto o sentido da palav r s clasal. Mantemos a 6ste respeito a doutrina,
que jit expusernos m t c r p r e ~ d oo C6d1go clvll.
Estabelece-se no decreto, como se estabeleela no
Cbdigo clvrl, o direito de ~ndemnizwgBoparbra o proprietlurio da nascente qnando OS habitantes da povoaqso ou casal nao hajam adqmido por jush titulo
o direito a agua. Em face do C6digo c l d , tal dl-relto nao podxa ser adquirido pelaxpreserig80, sendo
aplicAve1 ao caso o disposto ao 5 6nico do artigo444.O.

Em face do decreto, s13 verlficando-se o requislto
especial que 61e cxige da, construqao de obras no
prkdio onde h& a nascente B que poder& xnvocar-se
a prescrrqzo 0 uso e costume, por mais longo que
seja, n&o podera legitimar o dlre~todos habitantes
da povosq~oon casat
Convenlente serra, visto tratar-se da obrigaqao de
indemnizar o dano causado ao praprletar~odo prhdlo .
peTa lrmltag%o ao seu direrto de disposiqm da tigna
I, pelo prejuizo resultante do trbsito pelo mesmo
prBdlo, gue se aplicassem neste caso as normas relat~v,tsiS prescsigBo negatlva. Sendo, pordm, o C6digo civil mterprelttdo como n8o a d m ~ t l n d oesta
forma de prsscrlq%o no C ~ S Osujeito e n8o modlficaado o decreto nesta parte a fbmula do C6hg13
civil, pareee-cos que se deve segmr a mesma doutrina que em face dele era ssegalda pela nossa juiisprudblieia.
No decreto detemnou-se expressamente que os
habltaates de povoaqao ou casal s$rW representados pela junta de freguesia e que sabre esta recai a
obrigapio de lndemnizar o proprietkrio da nascenle

Era 56 a doutrina seguida em face dcs p r i n c i p i ~
formulados no CSdlgo civil, admibndo-se, porBm,
que OS hhbitanles tambim puilassem see representsdos pelo muareipro, o que se daria quando as povoaQbes ou casals que da agua se abastecessent pertencessem a mals de uma freguesia.
BP - Das agnas partzoulares

39. Restripzo ao d8r.esfo de Zim d~spo~zpzo
dus aglaas &S fontgs e mscenles baseada nos dzreikos dos proprietiirios dos prdios anfgriores,
0 drre~tode lxvre dlsposl$io das-aguas das fontes e
nascentes que pelo artlgo 99." do clecreto B atrlbuido
ao propnetario do prkdlo onde brotam compreende
a uthaaqiio delns no prbprlo prddlo e em qualqner
ontro perteneente ao mesmo propnetino, tendo 6ste
o dlrerto de eonduzlr par& &ssefim as Aguas niravks
de pr6dzos rhshcos alhelos que n%o sejilm qulntas
muradas. ou qu~ntals,jardins, hortas ou pAt~osadjacantes a prkdros urbanos Este dlrelto esti cons~gnadono artigo 114." do decreto, em qae se reprodtlz~uo disposto ILO artrgo 466 do C6dlgo at-11.
A unlea reshgao legal ao dlreito de llvre f r u l ~ s o
B determrnada pelo esmolimento das aguas vertentes.
A Gste respelto dlspoe-se no decreto.
~Xrtlgo103.' Ao proprretjrlo que por ~ndusrria descobnr no seu pr6dlo alguma nova nascente,
C lieito eneaminhar as $goas vertentes sbbce predios
alhelos, contra a vonlade dos don~s,precedendo autorlzaqso judrelal. e indemnlzagao do prejuizo, se
dgm causdr.
CS linico. Na Liquidagao da indemnlzaq8o sera
levado em conta o valor de qualquer beneficlo que
O

iros predios servrentes possa resultar do uso das
Bguas vtLrtantes.
c; Artgo 104."
Se o dono do predio onde naturatmente ou por lndizstrra a s Aguas nasqam, mudar
o enrso seguido por elas durante OS idtimos clnco
anos, dirlglndo-as sbhre prbdios de outros vizlnEos,
poderao estes obrigi-10 a seshttnlr as aguas ao seu
curso natural.
6 5 un~eo. Esta ac@o s6 podera ser lntentada
durante clols an%, contados desde o dia da Inova$80.
A servtdso impostd no artigo 103." sos donos das
predlos infellores de receberem, mehaate ~ndemnlzaq&o, as hguas vertentes de fontes qne sejam descobertas por tuddstntl, aphca-se tamb6m as agnas
de fofites que brotem. naturalmente s a p r e que essas
aguas sejam dr~aviadas,pela ittrl splica~Ioque o seu
proprletdr~o lhes querra day, do seu cnrso nahural.
As dlividas que suseitava o artigo 446.O do Codigo
evil eombmado corn o artrga 2282 " nao podem
hoje conslderar-se subsstentes, ja em face do dlsposto no artigo 116 " do decreto, pelo .qnat os donos
dos prPdios inferiores aquele a que se dlrlge o aquedtrto s;lo obrrgados a receber as 6guas vertentes e a
dar-lhes passagem, contanto que sejsm lndemniza
dos dos prejuizos que dai Ihes venham a resrzltar, jk
em face do adlgo 104.', cuja d l ~ p o ~ 1 ~6 2apheavel
0
tanto as $gum qne nasqam por rudhstria como as
yue nasgam naturalmente, e, em vlrtude dela, OS vleinhos sci nao sZlo obrigados a reeeber as aguas vertentes quando o proprletdrro da fonte ou nascente
mude o curso seguido pop essas @as dursnte OS
riltlnlos clnco anos
Nso concordarnos, e dlssemos 38 por que razao,
corn a restr~qaoque ao direito hvre ae f r u l ~ a odas

agus 6 feita pelo a~.tigo104." do decreto.

Admltida, porim, essa restrlgao, devena ser apllca da
tanto bs nascentes naturals como ibs qu8 sejam descobertas por indristrla.
No project0 do dr. Ferreira da Silvlt declwava se
( artigo 73 "): 0 dono do prddio onde as aguas nascem, que durante c~ncoanos trver dirigldo as vertentes sbbre plredlos de outros vizinhos, nao yodera,
contra vontade dgstes, alterar. o eurso POP 318s segmdo, salvo o caso de preelsar apiroveitBlas na totalidade no prkdio em que nascemw, e tornava-se
extenslva esta dlsposiqso (art~go74 &S Iguas provenlenles de gaivagem, canos falsos, valas, guard&mates, alcorcas, ou de qnalquer outro modo de enxugo de prhdlos, quando essas aguas, nos ultrmos
cinco anos, tivessem sldo ul~lizadasem prkdlo ou
~wkdiosde dlversos donos, antes de chegarem s alguma eorrentc ou outra via de t~seoamento.
Estas d~sposi~aes,
que representanm uma itltel'dq%o profunda no nos30 anlrgo dlrelto, pelo qual u
decnrso natural das aguas n l o dava direlto algum
aos donos 60s prkdlos que banhassem ou atrx-vessassem e qoe por elns pudessem ser beneficxados. nao
foram rnser~dasno decreto, sendo, em r e 2 delas,
asslm reconheclda a doutr~na'nadiclonat :
U Artlgo 1 0 5 . O
0 s donos dos predlos paca onde
se derxvam as Bguas c7ertentesde q a a l q ~ ~ fsnte
e r on
naseente podeln eventualmenk nprovelM-ks nos
mesmos pr6dios, mas a prl~agaod6ste aso por efeito
de nbvo aprovertamento. que faqa o dono do prddio
onde as bgucls nasceln, ntEo coustltul vio1aq80 de dlrezto
No artgo dec1al.a-se que a pnvaggo do uso da
Agua por efeito de ndno aprooecfame~ii-ogas fago o
dono do prbio o d e as dgnas nascer~l,nKo constlO)

..

t u ~violagao de direito, podendo ~nf'enr-sedesta diaposxqgo que haverh violaqbo de hrelto quando a privaqiio que se de nao seja por efeito de uBvo aproveltamento. E just0 era que fosse inibldo o proprretiirio
da fonte ou nascente de privar os proprietArlos vizinhos do nso da igua sempre que essa pnvtlq80 n w
represente para 21e urn beneficlo e o propr~etirioda
nascente apenas tlvesse em vlsta prejudzcar 6sses
viz~fihos.
Como jh notdmos, nrt nossa antrga jurisprudbncra
corrigla-se o arbitr~odo proprietario a 6ste respelh
pela doutrina da emulaqlo. Esta douirlna ngo foi
saneionada no C6d1go clvd n& o podia ser por estar desacred~tadae , ao tempo em que &lese pubbcon, amda nao se havla raonstruido a teoria do abuso
do dreito, que tern srdo aaneionada nos Cddigos clPIS que se tPm elaborado desde o C6dlgo alemao
Nno adm~tlndoo nosso Cddigo civil esta teorla e
estalldo nete ~ a n c ~ o o a doo prlnciplo (artigo 13.O):
quem, em conform~dade~com
a l e ~ exerce
.
u yr6prio
&relto nZlo responde pelos prejnizos qne possarn derivsr d6sse exereieio 8 , duvidamos de que se considere procedente o argument0 a conhdra'o smsa pelo
qual sc deseria haver como ilegitima a mudanqa do
curso das aguas vertentes sempre que essa mudanqa
n8o seja efelto de ndvo aproveltamento e se v50 privar por ela do so dessas 6guas OS propnethrios dos
predlos infer~ores. Contra 81e goder& dlzer-se que
na pr6prm lei esth formultido o principle de que o
proprietirxo tern o direito de hvre Blspo~~gao
das
dguas das fontes e nascentes e que, exercendo Bsse
dlrelto, nao responde pelos prejufzos que cwuar.
Pode, porhm, nohr-se qae nso exerce o seu drrelto em conformidade corn a lel o proprietArio qne
privar os donos dos predlos inferiores do uso da &@a
VOL I1

desde que a30 seja por efeito de n6vo aproveiiamenb, visto que B a prdpria lei que declara que a
privapo de tal uso nso constitw nease caso violag8o de dlreito.
Quando se dB 6ste alcance ao artigo 105.",poderi
ainda dizer-se que a pnvapao n8o I! Iegihma sempre
que, embora a hgua seja ht~lmenteaprovertada, 6sse
aproveitamento n80 seja feito pelo dono do pr6dio
onde as &gumnascem.
Yao se nos afigura que o arllgo 205." deva ser
msim ~nterpretwdo. 0 prove~toque o propnethrio
do pridlo pode auferlr da fonte ou nascente Canto se
pode dar em qualques uso prbpno, agricola ou mdnstnal, como na alienaqao da Agua para que seja
utaIizada por terceiro. Qu~lquerrestrlgAo a este
respelt0 que se funde apenas no curso natural da
Bgua e no prejuizo que para os prhdios lnferioses
possa resuItar da mudanqa desse curso nso tern fund a m e n t ~plausivd.

40. &'xploragi%o das ugnas sabderrdvseas em
p~kdiospnrt~calares;restrk$&s. No a r t g o 102."
do deereh formula-se o principle. a fi lieito a q u J quer proeurar aguas subterrineas no seu p ~ k d ~pop
o
melo de p o ~ o sordlnarios ou arteslanos, fossos ou
quaisquer escavaFoes, contanto que nAo prejudlque
direltos que terceiro haja adqalrldo por jush tifdo
sbbre &uas desse pr8dio B.
Salvas as palavras slebterrdneas e o~dandriosou
arteszatraos que escusadamente se acrescentaram, o
srtlgo citado 6 a reprcdugao textual do a r t ~ g o450.'
do C6dgo civil. Parece que 6ste art~gonenhumas
dificddades de exege suscitou, quando B certo que
i s palavras p o r j ~ s t oiitmko se tern dado sentrdo dlverso, e que tern havido dfividas sbbre o dlrelto do

proprietario do wbdio B explorapio de ocrvm naceutes quando nele haja nascente pertence~tea, tercezro,
Vimos a Bste respeito, a propdsito do artigu erb d o do G6hgo e~vrl,q n d o eshado da nwsa jamd
prudencla, nada tendo q ue dlzer-de nbvo sabre a rnatdria, vlsto que o decreto neuhumrt alterapo fez, e
lamentando apenas que nso houvessem sida devidameilte esclarectdas no decreto as questbks a que nos
raferimos.
Alem da reslri@o ao d~reltode explorapao resultante FLO dlrelto que tercei~a haja adquirido sbbre
igues do'pr6dio. h&a do arfigo 103."do decreto que
preceitua E Aquele que, por qualquer foma, alterar
ou fieer d i m u ~ ~ as
u r agnas de fonte ou reservatono
destltlados a uso pljblico ser& obrigado a repor as
cousas no cstado antenor, e, m o sendo lsso possivel, t e r i de foroecer par8 o mesmo uso, eill local
aprnpnado, agua equivalente iiqnela de rliie o plibllccl fcrl privado .a.
h pnilieira parte desk art~goP a reprodu@o textual do artlgo 451 " do C6d1go c m 1 e, acerea dela,
ficakan subsistlndo as dhvidas gue Bste artlgo suscitava, aialyo a relatlva a fontes e logradouras de
uso conrnm, visto que, nx class1ficac;ao das aguas
feitn pelo decreto, estas fontes e Iogradouros s3o
piblrcos taabhm.
Drscutia-se a admissrb~ltdadedos embargos de
obr,~nova p a p o efeito de evitaar que houvesse dimlnu~qsodas hguas da fonte oa reservatbflo. A
obrigagao em que fica que&, expiarand@@%S, djlnlnuir as de fa?rte oa ~ s e r v a t 6 - r i opitM~co,de fornecer paaa mes&@uso, em Iocal apropnaao, agua
equrvalente Sbqnela de que ct plbhcu for ptivtbdo,
faz-nos metnar ptara ta doatrina Be qne o embapgo
n8o B admlmi~el.

$1. ~ > a a splaodais qae cGem ddrecta~ielate em
prki0S particida~es. 0 decreto de 10 de maio,
tendo considerado pfiblrcas as Aguas pluviais que
cdrem em algum pr4dia particular logo que transponham abandonadas os [mites do respectwo pr6dio
e se vgp lanqar no mar ou em outras aguas do domime publico, e parlieulares as aguas pluviais que
cairem num grkdio iarticular emquanto nao transpuserem abandonadas OS llmites do memo prddio,
deterrn~aao regime destas Aguas no artigo 106." e
5 6nic0, em que se reproduau fundamentalmente o
disposto no artigo 454." do C6digo clvrl. 0 regime
das Bguas pluviais que, formando torrentes ou ellxurros, atravessam prddios particulares e bem assm
das qae eorrem por tersenos, estradas on nas p$bhcas, esta regulado nos artigos 26." 299. Em
relagao a estas hglzas, o seu regime B o nesmo que
h v l a sldo estabelecldo no C6digo civil, artrgo 453.O,
a que no decreto se faa referhncia. Quanto As
Aguas dos barrancos, torrentes e enxurros yue confinam corn prbdios partlcdares, OS direitos que aos
donos dos pridios mugmars s%o atnbuidos pelo decreto &o os mesmos que, em face dos prrncjplos
f~smuladosno Cddrgo civil e das disposr@es dos decretos de 1 e de 19 de dezembro de 1892, tlnham
a a legdapao antenor, n8o estando essas lguas subardmadas ao mesmo regime que as das eorrentes
nao aavegivezs nem flutuhve~s.
Relativamente As kguas pluvius particulares, preceitua-se no artlgo 106." :
a AS Bguas pluviais que caem hrectamente s6bre
qualquer prhdro rustic0 ou urbano podem ser h a e mente ocupadas e usufriddas pelo dono do dito pr8dio, a quem sera liclto represblas por meio de obras
permanentes, precedendo neste caso hcertga do res-

pectivo direci or dos Servrqos Pluvials e Maritimos,
rastrita Bs condi~Besde seguranqa e sahbridade das
constr u@es B .
U § 6nico.
Nao poderso OS donos dos predicts
onde, caem aguas piuviais desviar estas do seu curso
~aturalpara Ihes darem ontro, sem consenthento
expresso dos donos dos prddlos s pmm tal mudgnp
causar prejuizo
A faculdade que em face do Cddigo c 1 4 , como
L6gico corolfbrio do principle da livre ocupagso das
@as que c a l m num prhdio particular, dissemos
qne txnha o propriethrlo ddste de represar tais @as
dentro do mesmo prbdio, foi expresswmente conslgnada no decreto, que apbpenas -requere para Awe
efelto prdvia licenya da dnecp80 dos Serviqos Fluviais e Marihmos, llcenga que B restnta its condigoes de seguranga e salubrrdade das construg8es.
& dbvio que As iguas represadas pode o seu proprietkrio dar o desbno que melhor Ihe api-ouver, utlhzando-as no pr6pno prddio ou em qualquer outro
e abenando-as.
;b.

42. Lgam de camis, J ~ B & e aq~t?d~tos
Ide
dera'ongao. Tendo sido considerados pelo decreto
como do dominlo particular OS canals, levadas, aquedulos, reservatbnos, dbnfeiras e dema~sobras eonstruidas por pessoas singulares ou colectlvas para
captagem, denwpo oa represrmmento dgs aguas gdbllcas ou particulares no interesse cla agrlcultnra ou
da industria, foram estas Aguas regaladas no Mtulo
relativo As Aguas particulares. N%o esth, porkm,
completamente definido neste titulo o regime dssssts
dgaas, tornando-se necesdno eompletar a%drsposigoes nele consignadas corn as dos artigos 132." a

135.' mseridos no titdo v], que tau por epigcafe

disposi@s geraas.

Em face do drreito anterror zo decreto, cons~der b o s OS canais, Ievadas ou aquedutos de derlvaglto
de iguas yliblicas ou de bguas partlcularea cumo
sendo coneans se as respectlvas obras houvessem
sido feltas a expensas dos municip~osou das fregueslas, fossem estas que regulassem a dlstr:buiq~o das
k u a s e eshvesse a seu cmgo a sua adrnmrstt.a~lo
Quando a derivaqlo houvesse sxdo felta petas pessoas singulares qne dessas k u a s se apro~eltassem,
considera~nosessas aguas como parhculares, podendo tais Rguas estar dividrdas ou pro-itzdcniso e sendo-lhes aplic&v;vcis,neste caso, as normas relnhvas A
d ~ v i a ode eousa comunl
Apesar de considerar as aguas dos aquedut~sde
derl~.raq&ocomo sendo do domimo partlcu!ar, o decreto refere-se especlalmente aos cana9, levadas ou
aquedutos consCruidos pelo munlcipio ou freguesia e
sujeita Bsses canals, levadas ou aquedutos a admlm t r a ~ 8 0das respectlvas corporap8es. Enbora nlo
seja murto ldgieo Bsle reglme, era o 6nico que o Zegislador podia adaptar em faee dos interesses criados e a que de ouka forma n8o sena fhcil prover.
Sendo certo que as Aguas dos aquedutos de denvapo, at6 no caso em que estes fossem construidos
a expensas de alguma autarqlua local, estso mdividualmente apropriadas, sendo essas Quas, ja por
sentenqa, C
j1 por nso ou costume, utxhzadas na lrrigaga0 de determrnados predios ou para certos fins
industnars, nao o 4 menos qne as obras para a sua
derivapo tiveram por fim o interesse comum e que
de interesse comum se devem considesas, podeudo
asslm tais aguas ser incluidas no n6mero daqueles
bens que a nossa legisla~soadmmlstrahva consldera

de logradouro comuel. E assim se exphcava, que
essas aguas fossem administradas pelas chmams m&
nictpals e juntas de freguesia e pudessem ser obdecte
de osturas ou regulamentos.
decreto atenden especialmente ao facto de tais
a p a s estarem apropriadas para as considerar como
Bguas particulwres; n%o de~xou,porem, de ter em
vista que w derlva~aodessas aguas, quando feita por
algam nlunicipio on freguesia, tern por fim o interesse de povoa@es d4sse municipio ou freguesia e
nSio de urn ou outro lndlviduo em pst~cular,e que
dsse mesmo lnteresse exrgia que nessas @as superintendesse a corporag%o qne adrninistrativamente
representava essas povoaqOes.
Ass~mse explica que, tendo estabelecidc no Wt~go107." O prlncipio de que as dguas dos caltais,
levadas e aquedutos de derivaeao, albufelras e reservatbrios de armazenamento, construidos por pessoas slngulares ou colectivas, consideram-se particulares, pertencendo o sen uso aos prhdlos e oficinas
em cujo proverto se encontrarern construidas as respectivas obras, os quals aproveltarao a dgua nos
termos da coucessao on de hamonia corn os direitos
adquirldos fundados em titulo justo, declara no mbgo 108.":
0 s canais, levadas ou aquedutos construidos
peio municiplo ou freguesia serso admirtlstrados pela
respectlva corporapao, que regular& o uso e dishbniqBo das bguas,
l . Quando as obrm desta natapeza tenham
sido construidas por m a ou mais povoa~Besem COmum, compete a sua adm~nistrap%o
h chtbmara municlpal ou B junta de freguesy conforme as obras Forem on n%ode interesse para mais de uma freguesia
do respectlvo concelho.

8

K Artigo 13a1.O
Sao abolidos no apraveitamenb
das Agnas OS usos e costumes e as posses de as utlhzar pelo slstema chamado de iorw*toraards, ou
outros semelhantes, rnedlante OS quais a Agua comum
pertenp ao primeiro ocupanle, sem outra norma de
drstr~bulpsloque nbo seja o arbitno, susceptivel de
eausar o extravasamento e a perda. As aguits que
assim tenham sido uttdizadas consideram-se indivisas para todos os efeltoe.
Artigo 135 Sao lgualn~enteabolldos e reyrovados,'con~o opostos aos fins do presellte decreto, OS
usos e costumes e as posses, por mals antlgas que
sejanl, de romper ou esvasiar 0.; agudes e dlques
construidos s u ~ e n o r ~ e n t edistralndo
,
deles dgua
gara ser dllizada em pr6dros ou engenhos mferrormente sltuados, que por lel ou contrato ngo tenham
eoniunhao na 6 p a Exrstlndo a cornunhao fundada
e!n tMulo justo, as aguas consideram-se indivlsas 8 .
Nas conslderaqaes que fizenlos ackrca das aguas
de torm-term ou tor~mtor~aard8,
noi%mos que estas
itguas s8o especlalmente utrllzadas na llma das terras e que a dificuldade que se opunha B sua dlvrsu
se dava na concihragao dos interesses dos eonsortes,
nil0 sendo suficlente par8 pBr brmo aos eouflltos qne
desse uso derivavarn lama disposiqlo em que Ble fosse
pro~bldo,tornando-se necessario, tendo ern vista todas as circunstbnc~ase dvsignadamente as cult uras
a que podem ser deshnados OS pr6d1os e a conveni&ncia de aIte?~arou nao essa cnltura, esiabelecer
aorma4 sdequadas para a dlvisao dessas agnas.
0 decreto, abolindo OS usos e costumes e as yosses de util~zars s Aguas pelo sistema do iorm-fornara's ou outros semeJhantes, hrnrtou-se a cons~derar as hguas que assim tenham sido ut~lizadascomo
mchvieas para todos OS efeitos. A estas Aguas apli-

ear-se h&, pols, w disposiqiio comgnada no artigo
132.O, de que adlaqte tratnreqos. Empuanto n&o
se fizer, port5m, a divisao das aguas, nenhnm cnl6n o se estabeleee paFa a utllrza~aodelas e B natural
que contlnuem a ser utilizadas do mesmo modo, apesax de ser abolido o uso at4 agora segu~do.
Quando tais aguas sejarn adciiminlstradas p l m CC
maras mnnlclpais ou juntas de fraguesia, entendemos pue pode~ao,por meio de posturas ou regularnent~s, determmar o mod0 por q u deverao
~
ser
itproveiladas e r)ue poderso incnmb~ra pessosls poi
elas nomeadas a sua distnbulpo. Tratando-se, yorBm, de ayuedutos em que as entiddes referldas
nenhuma ingerhcia t e nham , afigwa-se nos que
subslsflr6 a mesma situa$%o.

Quanto aos usos e posses de esvaslar ou romper
os a ~ o d e se dlques construfdos supe~iormei:te, distramdo deles agua para ser ubllzada em prdd~osou
engenhos infer~ormentesltuados que por lea ou contrnto nn&o tenham comunh-60 na &*a, c u ~ p r e - n o s
notar que Bsses usos e posses sera0 ordmkrlamente
o mero por que OS p~oprietBriosdos prBdlos inferiores efechvm o dire~tode se utlllzar das aguas 110s
dlas ou boras em que elas lhes pertengam Este
d~reitopode fundar-se em quelquer dos titulos espeulficados no irrtrgo 438 do C6digo elvll, que foram
ressalvados ye10 decreto.
Declarando-se. porPlm, abolldos 6sses usos e posses, determma-ss qwj t e d ~OF, P P ~ ~ Mml'enores,
S
por just0 i f t ~ I o conlpnh~o
,
nas Aguas, estas consideram-se ~ndlvxsas. E 6bv1o qne a expressko jasta
tft~kkonm colnpreende apenns a lel e o contrato,
como bbvlo B tamlodm que, se o esvalamento ou
ruptura dos aendes se fae parre que OS pr6dios infe-

nores se utllizem da Agua no tempo em que I ela
t6m direito, essas Aguas nlo podem consider:lr.se
mdivtsas.
Em nosso parecer, o declaeto nao qnis abranger
Bste caso e tanto que tbpenas d ~ c l a r aaboIldo e reprovado o u s ~a que se refere se OS pridios m engenhos mferlormente situados n%otiverem comunhso
na kgua, harendo, caso se d&esta eomunhiio, o dire~toL sus dlvlsfto A A1p6tese de o prbdlo ou engenho inferiq ter dll.elCo h @ua e de esta estar d ~ vidlda, ulo esth consequelttemente compreendida no
artgo

-

44 Bsrjoq& das ciglaas. No artigo 132.O do
decreto preee~tua-se:
<Menhum coutente de @as de qualquer natnreza e obrigado a permanecer na lndivis80, podendo
em qualpaer tempo requerer que sejam d1vidida.s em
proporgBo da superficie, necessldades e natnreaa da
cultura dos terrenos a regar ou da pothncia de qualquer engenho a p6r em.labora$ao.
5 1." A dlv~szlopode fazer-se repartindo o caudal da corrente ou o tempo da sna utihzaq%o, colno
mais oonvle; ao aproveitamwto da hgua.
C5 2 O
A divisao de todas as aguas fruidas em
comum 4 aphchvel o proeesso especal estabelecido
nos artigos 566.' e 56'7.' do Cbdigo de processo civil.
c
3.' Nas acqbes de dlvisao de b g ~ a sas CUStas ser%orateadas por todos OS interessados, na proporpo do quinhiso que tiverem na igua, mas, se
houver oposlqao, as custas desta serm pagas peto
vencido aa proporGao em que o for B.
0s arbgos 566.' e 567.' do C6digo de processo
crvll regulavam o processo para a dtvisso das bguas
das cor~*entesnia navegtkvels nem fluludvels entre

os pr6dlos adjwcentes As mesmas correntes. Prra a
dlv~saode Aguas particulares de que fossem contentes var~osconsortes, o processo que deria segulr-se
era o da d r v ~ a ode cousa comum, de que tratam OS
a d g o s 568.' e seguintes do mesmo a d l g o . Para
as Bgua provenientes de derivapoes, aquedutos ou
levedas, declarava-se no regulamento de 19 de dezembro de 1892 (arhgo 223.") qne, 'no cam de n&o
estarem dlvidldas, a sua drvisao seria feita pelx Di'recqgo dos Sel.vi$os Fluvla~se Marihmos, segurndo-se nesse servigo as prescrlqbes estabelecidas
paua a divisao das Bguaa das correntes n%on8veg8veis nem flutu8ves.
0 decreto slxjeiton, quanto B sua divislo, todas
as aguas, seja qual for a sua natureza;, ao memo
processo Quer se trate, pols, de dguas de correntes n8o navegavels nem flutuaveis, quer de Ag~as
de aquedutos ou levadas e, em relaqao a estas, quer
6sses aquedutos sejam admlnistrados pelas c h a r a s
municlpais ou juntas de freguesia, quer n80, na sua
dwls80, sempre que os interessados n%oa f a p m am?ghveln~ente,terh de segulr-se o proresso especlal estabelecido nos artlgos 566.' e 567.' do C6dlgo de
processo clvll, aplrcando-se nessa d~vrsiloOS cnt6nos que para b s e efeito se b r a 1 1 1 no aistigo 132.6
do decreto Para a ~rrigag%o,
manda-se atender k
superficie, necessldades e natureza da cultura dos
t,?rrenos $ o mesmo cntdno do artrgo 436." 2.@
do Cbd~goclvll e do art~go222." l " do regulamento de 1 9 de dezembro de 1892. Parn f 8 r p
molriz, o enter10 que se estabelece para a dlvlsao B
a potgncra de qualque~engenho a @r em laborag%o.
Relativamente As aguas de aquedutos ou levadas,
creuaos que nao haveri caso algum em que OS usos
mdustnals dessas hguas ngo estejam devldamente

determinados por algum dos titulos especlficados no
artigo 438." do C6dlgo civd, nao podendo asslm suscitar d6vldas a spllca~Bode tal critBno. Quando
.o haja, devera ter-se em constderaeao que o direito
A agua deriva do uso que dela se tenha ielto e qne
ngo yode aumentar-se a pothnaa de quafquer engenho pedindo-se papa que na dlvisso da agua se tenha
em vista Bsse iun~ento.

45. Direifo bs &pas sobqars. As aguas dos
aquedutos e levadas pertencem aos utentes que a
essas aguas tenham direitos adquiridos ou a quem
hajam sido concedxdas. Mesmo no easo em que
esaas aguas sejam admlnlstradas pelas cbmeras municipais e juntas de freguesia e sejilm elas que reguIem a suw d~stnbuipso,esta so pode fazer-se r*ntre
.OS antrgos utentes
Para que essa- d~stribuieaosejw feita, para Ens
agricolas ou industnais, a quem Bs aguas n l o tenha
dlrexto, torna-se neeessihria nova concessao, mas esta
n&o pqde fazer-se corn-prejuizo dos antenores utmk s . E o que preceitua o 5 2." do artigo ,lOS.Q,em
que se aplrea o prrnciplo estabelecido no artlgo $0."
relativo aos aproveltamentos de mteresse privado.
As conc&ssOespwra estes aproveltamentos s6 podem
fazer-se no caso de as aguas serem sobejas e poderem ter cdmoda divlslo, sem prejuizo da eultura ja
feita ou do engenho jh construido.
Tratando-se, pols, de 6guas de levadas ou aguedutos que estegam na adrnrn~strag%odas camarm
munrclpais ou ass jantas de freguesia, podem e s t s
fazer coneessaes das dguas sobejas.
Quanto aos aqaedutos on levadas que nao sejam
.admmistrados pelas cbrntaras rnunreipus ou pc?ksjunixs de freguesm, os consortes dessas Agguas podem

drspor delas, como bguas part~cularesque @h
quer
,
essas aguas sejam sobejas, quer nBo.
A unlca r e s t n ~ s oque h& quanto as concessBes
felt:,s pelas chmaras e juntas de freguesia e B dispos1q80 pelos consortes B a constgnada: no artigo 120."
do deereto em pue se preceitua que, se a agua do
aqueduto nao for toda necessaria a seus donos e OS
donos dos prkdios serrrie~ltesquelranl ter parte na
excedente, ser-hes h& conced~daessa parte a todo
o tempo em que a requelram, mediante prhvla indemnizap&o e pagando, aldm d~sso, a cota proporcional B despesa felta corn a eondupfio dela ati o
ponto donde a pretendam delwar. 0 mesmo direito
B atribuido no artigo 94.O 2 . O aos donos dos prQdios servientes nos aproveltamentos 6e interesse prlvado.
Pelo a r t g o 460.O do Cbdigo civil o d~reitode terem partrcipapo na agua sobeja era reconhecldo a
qnalquer propriekirlo que dessa agm pudesse utlbzar-se, sendo no 5 unrco do arhgo eltado atrrbuido
o dlrelto de preferGnc-la aos dvnos dos predios aervientes.
Pelo decreto, so estes tern direlto a Bgua, podendo
OS confiortes allenar e as enkdades a quern pertence
a sucb administrag80 conceder essas Quas mas nW
lhes sendo imposta obr~gag%oalgurna a Bsse mpeito.

e
46. 0 qns $80 as dgam ~i~ero-medicrnorn
a g;csem perkace a ssa proprieddg. No artigo
128 do decreto 5187-PLTI dec1al.a-se que as & p a s
mlnero-medicmals continuarao a ser aproveitadas

em harmonia con1 a 1egisIagBo especial que lhes diz
respe~to. Corn a mesnla data de 10 de maio de
1919 fol publicado, no '18 " suplemento ao toihrdo
do @oo8rno, l." s h e , n." 98, o decreto 5781-F, relalxvo As ~eferidashguas, decreto corn fbrqa de lei,
que entrou imed~atamenteem vigor, 6cando por 6le
apenas revogada a legish~sloem contrbrio, como se
determina no artigo 93.'. As disposi@3es da l e g s
la@o antenor que n l o sejam lncompative~scorn as
dispowp6es do decreto devem, pois, consrderar-se em
vigor.
Vamos expor OS pnncipios fundamentas do deereto acgrea das aguas minero-medrernais B determlnar os dir~xtosdos propriekirios dos yrddlos onde
essas aguas brolam.
No decreto declam-se, a r t g o 1.; qqtle se consrderam iguas rumerais, mediemais ou mirrero-med~clnais natura~s,para os efeitos do mesmo decreto, as
que, dlstlngu~ndo-sedas frifcticas da respectlra reg a o pek temperwtura, quahdade especial dos ,elernentos minerwtizadores, major nqueza, desses elementos, presenpa de anidrido'carbdnxco, d d i o ou
suas emanacfies e outras substhncias, sejam geolbgrcamente reconhecxdas de proced4ncia ou circula~ao
profunda e possam ser ldas como ageates terapbuhcos por comparapao analitlea com ohtras m a s simx@res.
As ttguas minerals, medicmais ou minero-mehcinais naturais da-se no decreto a denommaglo de
agaas nzinerms. e declamse. artlgo 2 O, que o dxreito de propriedaae das nascentes de iguas minerais pertence ao Estado e que a sua captagem e a
exploraqao dos estabelecrmentos anexos s6 podera
ser feita mediante autorlzaqlo do Governo, no conbnente da Ibp6blrca e ilhas adjacentes.

No Cdd~gociv11 e no decreto de 30 de setembro
de f 892 n8o se atr~buiaao Estado a propnedade
das aguas mineris.
No Cbdigo clvrl declarou-se, artigo 445.O, que p
m o das Aguas medrcinars podera ser regulado &in~stsativamente, confokme CL exlgrr o xnteresse p&
b!ico, contagto que o seu propriekino seja ~ndemnizado dos prejuizos que com rsso psdecer No deereto de 30 de setenibro prece~tuma-se,artigo 2.O,
que nao era permihda a captagem e e ~ p l a r a ~ aBeo
ageas rninero-medicina~spor qualquer farma sem
p r h a autonza@o do Govhrno e pehitindo-se, mtigo 3.O, a qualquer md~viduo,empresa ou corporagao, fazer pesyuisas para reconhecer nascentes de
iguss minerals em terreno prdprlo ou corn consentimelito dos proprlekix~os do solo para proceder a
qua~squer traoalhos lnd~cados no project0 ou documellto pelo q u d se provasse claramente que estava habilitado a satisfazer as indemnimq6es que
por 8sse motivo terla ds pagar. E no artrgo 8."
ilete~mma~~a-se
que, se os propriehirios do solo Pecusassem a hcenqa, o Gov&rno'podeha decretar, a
reyuerlmento do ~nteress~irlo,
a expropr1aq20 por ntilldsde pubtica de yualquer naseente de igua mmeso-medicinal a favor do concessionano, develido o
proprletarlo do solo ser previan~entezndeninizado,
pelo eoncess~onAno, dos prejuizos que lhe podram
rewltar de sel p n v d o da hgua das nascentes nos
usos Ilom8stlcos, agiccrlas ou ~ n d u s t r ~ aen:
l s que as
u ti!ixxsse.
G S ~ b ~ perante
~ ~ t ~ a~decl,~rag&o
a,
do que a proynedade dds aguas minerals perterice ao ~ s t d o ,
&ste dlrelto dos propnetinos do solo em yue brotam
dS ~ B S C e~ ~
H ~?
Pard 1eq)ondei' a Bste quesito, necessir~o6 ver
FOL l r

qual o regme do decreto 5787-F relativamente it
pesquisa e concess&~das iguas minerals.
47 Ma~vestodas agnus e slaa pespaisu. Ao
bontdrio do que se dispmha no decreto de 30 de
setembro de 1892 que p e r m ~ t ~a apesquisa das $gum
minerais sem formalidade alguma prhvia, o decreto
cltado exlge n8o sb para a concess%oda explorapo
mas para a pesquisa o manlfesto das nascentes,
Relativamente ao manifesto, preceitua-se. artrgo
4." que quaiquer lndlviduo que que~raassegurar o
seu direlto a explorag%o de unla nascente de aguits
minerals tern de apresentar na ckrnara mrrnicipal do
coneelho respect~vo, pessoalmente ou por um ddegado seu lndependentemente de procuraGdo por escrito, a nota do manifesto, lavraudo-se imediatamente term0 dc reg~stoe passsndo, desde logo, o
chefe da secretarra municipal, gum para entreza da
qnantia de 10$ na tesouraria de finangas do aesmo
qoncelho, devendo o manlfestante apresen tar, no
prazo de 48 horas, o reclbo comprovatlvo de entrega, sem o que o reglsto hcara de nenhum efezto.
Declara-se, artigo 7." que na secretar~ada cimara municipaI do continente e llhas adjacentes havera urn hvro, devrdarnente nurnerddo e rubricado
pelo prestdeufe da comissLo exeeutr-va, destinwdo a
receber OS r8gistos das notas de malufesto, ltvro que
estara sempre patente a quem o desejar conw1t;lr na
presenqa do chefe da seeretana, e no artlgo 8 "receltua-se que, no a c t ~de ser apresentada em qualqner c%mara uma nota de manrfesto, o chefe da respeetiva secretaria devera irnediatamenle regsth-la
no livro competente, de rnodo que entre os d o ~ sregistos consecutlvos n8o fiqne nenhnm espago em
brwnco, sleclarando-se o dia e a hora em que for

apresentada e assinando o termo de registo o chefe
da seeretaria e o' apresentante ou seu delegado.
Na nota do manifesto deve declaral--se, artigo 9.":
1 " o nnme, naturabdade, resid4ncra, idade, estado
civll e profissno do manifestante, 2." a natnreza da
ague descoberta ou presumivel; 3 " o nome e descriqao da localidade onde se eneontra a anascente, suas
confl.onta$Oes, ilome e resld6ncia do propnetarro ou
propnet~riosdo solo
A fitlta de clareza na determina~~io
da nascente
i? cnusa c&! nulrdade dum nlanifesto ( w t ~ g o7.O,
3 irnrco).
No d1.t igo l I .' declara-se qiie havendo mais de
urn man~testantetla mesma nascente a reqnerer a
concessao, serBo estndadas mlnuclosamente yele Inspecqao dns hgnas as c~rcunst$ncinsreltativas a, cad&
registo. 2, pnoridade do regrsto. feito em c~aformldade eoln o artigo 9 O, ser8 senlpre a razao da prefei,Cne~,~
F~ltoo registo na d m a r a mrlnleipal sLo concedidos, artlgo l%.", doze nieses ao ~nteressadopara proceder a? pesqulsas, e, findo Bste prazo, iteveit4 requerei. a coneess%o sob p6na de nulrdade. Nao
sendo requerida. arfigo 15 ", a conctssso dentro do
refendo prazo, o lnanlfesto eaduca e a propnedade
do regist-o passa para o Estado, nao podendo repe
tlr-se o manifesto.
0 s trabalhos de pesquisa podem ser feitos por
quwlyuer pessoa que tenha feito o manlfesto Qdanto
aos terrenos em que podem fiazer-se pesqulsas deternixna-se, arhgo 14.01 que nos terrenos nao cultlvados, quer.. pertenqam ao Estado on corpos administratlros locals, quer a particulares, se podem filzer
desde qde o seu autor se sujeite As ixdemnizagOes
que podem ser exlgldas em conformldade do decreto.

Em terrenos calt~vadospertencentes a particulares, B necess&ria, artigo 15.q licenp por eserito do
proprietano. Se o propriethrlo nso der lieenga, sera
esta suprida pelo adolin~stradordo concelho, yue,
tando tornado conhecmeata da recusa e da necessld ~ d edas pesquisas, mandad, no prazo de olto &as,
avaliar OS prejuizos que gossam resulfar d propriedade e a reuda dev~dapela parte w ocupar. Feita
esta avaliap%o, o requerente B obrigado a prestar
cauqao para garantia da renda e ds ~ndemn~zapao
dos prejuizos, sendo o proprzetario intlmado no prazo
de cinco dras a consentif nos trabalhos de pesqmsa.
A decisso do administrador admlte recurso, np
prazo de tr8s dms a contar da ~ntimaplo,pars o governador civll do distrito qutanto A renda e A mdemni za@.
Em terrenos cult~vadospert~neentes aos corpos
administratlvos locais, cabe a estes, artgo 16.*, dar
licenga. devendo o interessado garantlr, por meio de
caupo, a renda palo terreno a ocupar e a ~ndemnizaqgo dos prejuizos gue possa'causar no prkdio. Em
caso de recusa, a licenga serii. suprida pelo administrador do concelho respectivo nos terlnos refendos.
Em terrenos eult~vadospertencentes ao Estado,
s6 o GovBrno, artgo 16." 55 1 . O e 2.O, podera permrtu psqmsas mediante requenmento, que Clever&
ser entregue ao admimstrador do respectivo conceIho que, dentro de cinco dias, o env1a1.a ao governador c~vildevidamente rnformado. 0 governc(L dor eivil, dizendo sbbre o assunto o que se lhe oferecer,
enviara o requer~mentono prazo de dez dias ao Ministkrio do Trabslbo que, oavido o Conseiho Scperior de Minas e Servi~osGeologicos, darA ou negara
a licenga. A licinFa sera dada par portaria publi-

cads no DkiErio do Googrpio, sendo o requerente
obrigado a garantir por meio de canqLo e perante o
admlnistrador do concelho, a i m p i ~ n dos
c ~ prejuizos que possam resultar pasa o pr6dio
Ko artigo 1'7." preceltua-se que em jardlns, hortas e quaisquer prbdios de regad10 ss6 o propnetArio
pode conceder liceng para trabalhos de pesquisa,
nso sendo admis~ivelportanto o supnmento dessa
licenga, e no astigo 18." yroibem-se OS tmbalhos de
gesqu~saou quslsquer outros a distdncia inferlop a
30 metros de qualquer edrfie~o, eam~nhode ferro,
estrada, canal ou fonte pitblica, salvo se o Governo,
em relag~oIs servldaes p~blicas,e OS partieulares,
relativamente aos seus prhdios, consentirem ua diwlnuigBo daquelas dlsthcias Estas dtstBncias podem ser aumentadas em easoa especiais, e nas zonas
da forl~fica@oe outros estabelecimentos militares
ser& respeitadas as disposipUes da carts de lel de
24 de male de 1902.
No artigo 19." declara-se que se consideram trabalhos de pesquisa OS necessarios para que a nova
nascente se apresente em franca emergencia e i~o-'
lada das hguas fritkticas. Todos estes trabalhos tern
carheter provis6n0, n&o podendo estabelecer-se obra
de cagtaqao definitlva sem antorlzaglo do Gov6rno.

48. Co~ecessao das dguas; ca paem pode ser
feifa e qaem tern direito a da. A concesao ?as
Lguas minerais pode ser felt8 a qualquer pessoa nacional ou estrangelra. E o que se decltara no art tgo 20.O do deereto, determinando-se no artigo 292
que OS estrangeiros, tanto individuox como soe~eda-des, que requererem concessBes de nascentes, fieam
por Csse facto sujeltocihs lels e tslbunas portugueses, em todosas actos e operagUes que se refiram ou

raspe~temas concessbes que lhes se-jam feltas on ;Es
quest&% que delas naspm.
Quanto &S hguas minerals n&ose estabeleceram,
pors, para OS estrange~rosas restngOes que para as
eoncessUes de Aguas plibhcas se fizeranl no dec~eto
5787 1111 e no regulamento de 20 de dezen~brode
1919.

A concesslo tanto pode ser feita a pessom slngulares como a petwas colectl~as, devando aphcar-se,
quento a e s t q as nprnlas g e m s que reg~~lal:~
R sus
capacrdade clvll. E de notar que, atentos os benefjctos pitblicos yue da exploragKo das Bguas mlneras
resultam, essa explora~aoestk deniro do kmhito das
fungoes que cornpetem aos corpos e eorpo~*a$Fes
drninrstrativas, cornpreendendo-se nesta express&
as yessoas eolectlras de fins d~sinteressados Tanto
wlrn 6 qne no decreto se precertua (artigo 8 7 O )
que as aguas mineral$ dos corpos e corposapties
adrnmistratn-as pndem ser adminlstrad~sdlrectamente ou adlud~cadaem hasta pibbca a sua exploragao, mediarlte autor~zag%o
do Govhrno. 0 ,Estado
tsmbkm yode explorar as iguas mrnerals. E asstm
qoe no artgo 88 O se declara pue as aguas minerals
e OS estabelecinlentos hdroter&ylcos pertencentes aa
Estado, explorados dlrectamente por Bste ou dados
de arrendanlen to, bcam sujeltos As disy o s l ~ B e s do
decreto e sob a j ~ l ~ s d l p 8do'Mrnist6no
0
do Trabalho
Podendo a. concessm de agaas mlnerais ser feita
a nationals on estrangelros, ten1 duelto a eia quem
hga man~festadoa agua, ou a pessoa a b s o r de
quem haja slio t~ansrn~ttdo
o reglsto, e tenha proeedrdo AOS trabalhos de pesquisa, desde yue a requelra
dentro do pram de doze meses. Quando hajn niars
do que rrm registo, 8 yela prlorldade dkste que s e
deternllna a prefer6nela

49 Formas de colecessao. Quanto ao mod0
gor que B lnstltufda it concessgo, esta pode ser fe~ta
medlante requenmento ao Mm1st6no do Trabalho ou
por concurso.
A loahtulqao mehante requerimento &-S@ a favor
de quem tenha felt0 o manrfesto e OS trabalhos de
pesqulsa.
No reauerlmen to deve declaraq-se (artigo 20.") :
1," d ndme, idade, estado civil, aaturalidade,
~esld6nciae prdfissao do proprletarlo do manifesto ;
2 * A sltuapao da nascente corn ii ~n&caglodo
coneelho e freguesia onde a nascente fol descoberta.
Ao requerllvento deresd o interessado juiltar (artigo 21 "1:
1
0 nome o c marada pefos quais deseja tentar
conhecldas: as agu as ;
2.O Uma nota cornpreendendo a anhllse qualibtiva da agua de cada nascente quando forem de mineraliza@o dlvessa, feita no laboratdno do Instttnto
Supe~lorde Hldrologia ou em outro corn pr&hca reeonhec~dadestas anibl~ses,
3." A lleenpa dos proprletiirios do solo ppara proceder aos trabalhos rndicados no projecto, ou o document~pelo y ~ a 1prove que esta habllitado a satrsfazer as lndemnizag6es pelos prejuizos que Bsses
trabalhos possam ocasionar aos referdos propriet&
r10s ,
4." Docuniento pelo qual prove ter OS fuados
necessar~ospar3 executar e desenvolver convementemente o projecto de trabalhos apresentados,
Docnrnento pelo qual prove ter depositado
5
no Banco de Portugal, como Cuxa Geral do Estado,
a quautla de 250$.
G." Uma ylanta topogrsca, orogrhfica e geo-bidrolbgia, na escala de i/r0.000, or~entadasegundo

P llaha node-sul astron6mica, qner pelos processes
astrondmicos, quer pelcs azitnutes doe lrtdos dos
etr~ingulos
geod6sxos, sendo nela indicaaa a posl~.n.o
rigorosaLdas nascentes,
7." A planta e codes dos trabalhos a executar.
na escala minima d~ 1/100, tanto para B captagem
das nascentes como para a utlllzaqao terapeutlca das
Aguas,
8." Uma memona descrlt~vaindicafldo
a ) As condi~6esde emergeneia das eorrentes
presumivel ou venficada ;
6 ) 0 volume das nascentes, suas temperatusas,
corn lndica~eoda yresao baromktnca, no dia e hora
das observagbes ;
c ) Descqso detalhada do m5todo de captagem,
ulodo de execu$s;o e mateaais a empregar,
d) A ~ndicapaodas aguas potjvets que se possaiu obter na localidade, a descri@o da regrao, as
c o n d i ~ ~ edas vida local, os meios de comunlcap%oe
todas as demais indlcag6es concernentes ao melhor
aproveitarnento das nascentes.
9." Descri~sodas qualidades .ecilnpdrtAnclame
dic~na~s
da nascente, 6rmada por urn mPidieo hidrologista ;
10.O 0 projecto e memdria descntiva, belu eomo
a exeeu~Bodos trabalhos, serLo feitos sob a d~reeqao
de urn e~genhelroou eondutor de mina$ corn pdtrca
pro6ssionaI,
11." Declara~acldo mBdico h~drolog~ta,
nos termos do deereto, que assume a direcgao t6cniea do
eslabelecimento hidroterApieo.

Logo que o requenmento d4 entrada na Reparti-

90de Mmas, esta far&publlcar no Ddcirio do Goo6mo (artrgo 2 2 . O )

urn idlto de sessenta &as, den-

tro dos qnrtis pod~rRoser reeebidas, sob a f o r i a
de reqnenmento, cclm a assinntura reeonhecida, as
aeclamapBes devidamente jusbficadas, dos qne se
julgarelu corn direlto a mpugnar o pedido de concessfio. Do edital serso envladas em seguida & publicapeo tr&s e6pias ao governador civil do distrito
ib que pertencer a nsscente, o qud ordenarri a sua
afixaqao por espaqo da oito dias, na sede do d ~ t n t o
-e nas sedes da adrninisirs@o do concelhci e da freguesia respectiva, enviantlo de;lo!s B Reparti~aode
Minas as certldaes de tereiq s ~ d oefechvamente afixados OS editais durante aquele tempo (tdigo 22."
3 ianico).
Termxmdo o prazo dos Bdit,\s, a RepEr@ao de
Nmas enviarh todo o process0 a Impec@o das
Aguar para se proceder ao reconheclmento. o engenheiro encarregado desse servqo esiudarB detida~nenteas condiqaes da naseente e, se verificar que
a planta a que se refere o n." 6 . O do artigo 22.O nlo
satisfaz hs condiq8es exigdas no decreto, eamnni.c&-10-haao xoteressado, que deverd apresentiar nova
planta e procsder a novos trabalbos de pesqnlsa no
prazo improrrogavel de quatro meses, findos OS
quais, nLo OS apresentanclo, caducara o pedido. A
nova venficaq%o serA feita cnsta do requcrente
que, para Bsse fim, deverB jnntar so requerimento o
document0 pelo qual prove ter depos~tadono Banco
de Portugal ou em qualquer das suas aghnclas a
qnanQa de 508. 0 mBdico adjanto da Ins?ecp%o
das A ~ U S emxtirk
S
o seu parecer s6bre o pedido da
1." a 3.').
concesslo (arligo 22.0 e
Ao proceder ao reconhecimento da naseente devera o engenheiro, corn a necessina antecedhncla,
convidar o interessado e OS concess~onariosdas nascente limitrofes, se as houver, ou OS seas represen-

tantes iegia~s, pam comparecerern em dia e hora
detemunada, no local da nascente e all, em presenfa
dos que comparecerem, procedera A demarcaqso
requerlda Esta demarcaqao sera sempre traqada em
relaqBo a Ilontos fixos (artigo 23." e dnloo)
OS poiitos de demarcagao serao fixadns em presenqa do lliteressado e dos representantes das navf
centes Lmitrofes, se as houver, Iavrando o engenhe~ro
urn auio d-e demarca@o que sera assmado por todas
as pessoas presentes yne souberem eserever e acornpanhara 0 seu relatbrlo.
0 GovBrno, ouvido o Col~selhoSuperior de Minas
e Serviqos Geol6gieos sabre o processo de concessso,
envlado no praqo nlLxrrno de cento e vinte d ~ a peIs
s
Inspc?cq%o das Aguas, deltberarn, concedendo definltxvarnente por tempo ilunltado, yur melu de alvara
e corn as cand~$aesgerals e aqaelas que lulgar convenlentes. ou denegando a concessao pedlda. 0 s
limlles detetminados de ullia coneesao, lmltes que
constituem a demarcagao, a o conslderados como os
traqos s6bre o terreno de tantos planes vert!ca~s,
prolongados em profundldade indeflnidameute, qaantos s8o OS lados do poligono qae constitn~a demarcaqBo (artlgo 27.").
Se ao fazer o reconneelnlento snrglrem reclamaGoes da parte dos representantea dtls naseentes limnitrofes sabre a demarca~soda nova nascente, e o
engenhelro llao puder atendglas de niodo gue fique
traqada a demarcaqso a contento de todos, sera o
processo remetrdo para a Repartlqao de Mmas corn
a demarca~aoque o mesmo eng<enhezro propuser e
justificar e a cop~adas reclarnagties que no a t o
forem apresentadas. 0 Gov6rno, ouv~doo Conselho
Superlor de M~nase Servlqos Geoldglcos, resolver&
sabre essas reclamagBes (artigo 28 ") -

A eada naseente ou grupo de nascentes de Bguas
mmerais sera coneedida ( a r t g o 24.O) uma area
reservada, minima de 50 hectares, dentro da qual
s6 o respective concessiol~iirlo poder& proceder sb
trtlbalhos de pesquisa on de captagem de novas
nascentes rnedtalrte autorrz;tp%, do Qovkrno
30alvarA de concess2o sera0 expressas a s condipoes g e r m a que o concess~on&riodevera satafazer Essas cond~eBesacham-se enumeradas no.
a r t ~ g o50 ", podendo o Gov6rn0, alhni dessas con&Foes gems, lmp6r ao concessinnarlo outras especlais (artlgo 50.". n.O 13.'). As condieBes g e r m
s%o. executsr OS trwbalhos que ]he fomm aprovados
segando a+s regras da arte e de harmon~a cnm ~ts
prescnqoes especials que forem estabelecidas , dar
prxncfplo aos trabalhos dentro de cento e vmte &as
a contar da data da publica~aodo alvara de concesdo; execular as o b r a ~demltro dos prazos que lhe
forenz lndlcados no alvnra. ago OS podendo alterar
sem autonza@o do Gov6rno; apresentar o regulaniento de exyhraq2.o das nascentes , nso suhstltmr
o director clinic0 sem a,ntonza$io do GovGrno,
apresentar aniil~sequirnlca. fisroqnimica e bacterioldgica e qualquer outra necesshrla ao melhor conheclmento terap&ntico das iguas bem como o voiume
da nascente, finda a capiagem 9 estabelecldo o r e gime defin~tivo;apresentar anAhse bacleriol6gica e
volume das Aguas pot6veis a ut~llzarna estanc~a,
exeeutar as prov1d6nclas que Ihe forem ordenadas e
no prazo que lhe far marcado para melhor aproveitamento e desenvolvlmento das nascentes e das boas
coiid~qtieshlgiinrcas dos estabeleclmentos hldroteraplcos, nao suspender a exploraqw senl autonza@o do GovBrno , envrar anualmente h Inspec~aodas
Aguas os relatdiios mCdiros e OS relatdnos Be gertn-

eia, forneeer todos OS esclarec~mentosnecessaries
gara a elaborapo da estatistlca hdro-mine~.al; OS
concess~on;iriosdevem apllcar OS convenientes procassos de deslnfeepao, quer nas aplica~deshidrote~Apicafi, yuar no engarrafarnento; nas apl~cagaes
hldroter6plcas n%o B perrn~t~do
o ~isode lamas mine~rals,sem qlle as respectiv?s anhlises tenham sldo
yresentes a Easpecqao das Agutas e por esta autorizado o uso des referidas lamas
Estas condi~desS o obrigat6rias para o eoneessro~ a n o Se o coneessionano n&o ace~taralgtlrna (iu
a t g u m s das condiqaes, deped dedara-10 dentro do
prazo de qnlnze d~as,como sc preceitua no arhgo
31 em que se determm que essk declaraqgo serh
~mediatamentepubllcada no Diarko do Goo&-mo,
corn ~ n d l c a q ueexpressa da condrpplo ou condrqaes
nao adntltldas, declaranda-se aberto o concurso por
trinta dlas Ilentro dOste prazo seln%oadrnitidos uo
Ministd~io do Trabalho, na Repartrgm de Minas,
raquerimentos de part~cnlaseson soeledades declarando que aceitam a concessio corn s condlpo ou
condiqBes rejeitadas pelo coneessionirro. Esta perdesk a concess%o e o Gov6rno resolveri, ouvrdo o
ConEelho Superior de Mlnas e Servigos Geologicos,
se a coneessm deverd ser dada a aIgum dos novos
pretendentes, que teri de indemnlzar o manifestante
daa despesas feltas.

".

E Bste urn dos casos em que a concessao das
$guas minerals se faz por melo do concurso. Outro
caso em que a conce-o
se faz por bste melo B de
o de as nascentes serem abandonadas.
f ' r e c e i t ~ ~ s ae bste respelto, artigo 32.", que o
concessionario de umtb nascenle podertt requerer o
seu abandbno e que o requerimento, logo quo d6

enhada no Min!stPir~o do Trabalho, s e d envlado B
Inspecqao das Aguas, ouv~doo Conseiho Superior
de Minas P Servqos Geolbgicos, precedent30 despacho .ministerial, ser8 pnbllcado no Didrio do3
Govgrno o decreto de abandbno,
Considei.am-se tambem abandonadas as eoneesaes
no caso em yne se tenha prdido o dare~toa elas.
por algum dos faetos especificados no a r t ~ g oG 9 . O e
cumpndas que sejam as formdidades estabelecidas
no arbgo 70."
$ assrm qne no artigo 71." se prec,eltua que asconceaaes abandonadas revertem para o Estado,
quc as podcra conceder novamento nos terlnos da
presente ler, e no artlgo 72.O que a declaraeao deaba-ndbno de uma coucessao sera publlcada no Didrio do Gookrm, mas s6 produzirir, OS seus efeitos,
para o facto de poder de novo ser requedda, se
t~verem decorr~dotrrnta dias a contar da pubb-

cape.

0 s requenmentos para a concemo serm apresen-tados Jumute OS quinze dias segumtes.
Ao requerimento, onde se deszgnani o nome, itldde,
estado GIVII,naturaltdade e resid&ncla do mquerente,.
nome da nascente e sua-slt.uaq80, de~et-8,o ~nteressado junta (artigo 73 ").
Urn exemplar do Daiirkb do Gon&rno onde
I
.tenha sido yublicada a declaraqao de abandho ,
2." Recibo de ter depositado a ordem da Repart;lv&o de Mmas, 11a Carxa Geral de Depdsitos, a
qumtta de 250%,
S." A justlficaq&o de que tern os fundos exigidos
para ;r exploraqslo da nascente,
4.O
Proyosta em carta fechada, ~ndieando a
quantia que oferecs pela nascente, tomando por base
de licltaqIo 9 ~mport&nciaa que se refere o n." 2.",,

5." Todos OS demalsiesclarec~mentosgue o requerente julgue dever apresenk.
50caw de urna cornpanhia, parceria ou qualquer
outra socledade, apresentaqao dos estatntos.
Flndos OS prazos ~ndicadosno artlgo 72.': serao
as propostas abertas e lidils perautt! uma comrssso
composta pelos ~n~pectores
de mlnas e peIo chefe
da Inspecqzo das Agaas
0 s requerrmentos e propostak, depols de s8br.e
Bles ser ouvldo o Conselho Superror de M ~ n a se Servlpos Geol6glcos, serao yrtTsentes c o ~ un acta ctn
sessao no Ministro no Trabdlhn (artigo 7 5
Nao havendo pretendenfes e pttbllca~ano Dshrio
do GOD&FZO
d R ~ C ~ S S decIttl.aplo,
~ P I ~
podeln 4s concessoes abandonada.: ser i eq uendas ao MlcistCrla
do Trabalho nos termos do artlgo 72 ;deve~~do
os
lnte t'e~s~tdos
,juntnr 80 requer~iullcntoos dociimentos
a que se faz referencia nos n L ", 2 3 " 4 * e
b." do arngo 73." e sells par;igr,~fos( a r t l ~ o7 6 o ) .
Conclufdo o processo de colrcessao, podera o
Q O P ~ P I ~ Omandar pnssar o :*espectrvo alvara, ficandn
o ndvo concess~onanosujelto aa disposig~csdo decreto ( a r t g o 7 7 . 9 .
O)

O,

A concessJo tern POP ohjeeto as iguas que tenham
No easo de por
melo de novos trabaihos de pesqm:n, quc s6 o COITcesslonar~opoderi fazer, corn prkvla autorlza~ao
do Govemo, dentro ds Area reservada, se descobrrrern e eaptarem novas nascentes, o Go~&rno
poderh,
,se e s b s forein da mesma natureza da que faz ob~ecto
da concessso, nledlante parecer do Oonselho Superior de Minas e S e r v l ~ o sGeolog~eos,obngar o CO,:cesslonario a explorti-las, sob p h a de p e r l v ~ t ia~
explorap80 a outsem Quando a agua nlineral f61*
sldn manifestadas e descobertas

de natureza diversa ds concedida e o concesslon8rio
a nao queira explorar, o Gov4rno poder&, medmnte
parecer do rnesmo Conselho, conceder a sua explora$&-@&igo 24:, -S$ Loe 22).
- -

50. As dglzas mmerais dos corpos e corpora@es ad~~tdnistruda'oas.Declarando-se ( artigo 2."

que a direito de propr~edadedas aascentes de Bguas
minesais perterice ao Estado, determlna-se (artigo 87 O ) que ss aguas nunerais dos corpos e corporaGOes adminlstratiras podem ser adrunistradas
dlrectamente ou adjudicada, enl hasta pitblica a sua
explcrraqiio nredmte autorrzaqso do Gov8rno.
2 Q~laissno as agads que se censideram pertencentes aos corpos e corpora@es adnr~nlstratlvas?
Nao podem conlpreender-se iiestns Wguas as que
arnda nao xeuhau~sldo descobe~tase uorraru on brotern e:n terrenos de log~adouroeoomtant cuja propriedade pertenga aos corpos e corporaqfies admin~stratlvas on em terrenos patnmomaa perkencer~tes a
estas en tidadks, porque, medmte pr6vio man~festo,
hA o d~reitode pesquisa nesaes terrenos e o descobndor Bcad tendo dneito ta concessao.
0 artrgo 87.' s6 pode. pois, referir-se as Bguas
que 16 estejam sendo exploradas pelos corpos e corporagtiea adminlstrativas ou que sejam por elas descobertas.
Quauto as prime~as,o artigo $9.' preceltua-que
todos os ~ndlviduos ou empresas que actuahente
exploram aguas minerals sem alvrtd de concesslo,
s%o obrigados a requerer a concessso nb pram
improrroghvel de seis meses sob p6na de abandbno
das respwtivas nascentes, nos termos da presente

presas e o disposto no arhgo S7.*, afigura-se-nos
que os corpos e corporaqaes adrmnistrativas nao
estao
abrangidos no artigo 89.", ngo sendo obn-gados a-wquerer a c o r n s ~ & ,quer na Gas0 e.m-,que
exxplore~ndlrectsmente as-aguas, quer no caso elae
que estas sejam exploradas por algum ~ndividuoou
emprbsa a quem hajam concedido essa explomgiioParece-nos, porkm, que, sendo deseoberta por
algum eorpo tru corporaq~ioadminrstratlva unla nascente de iguas mine7-o-medicmais, nLo poderBo fazer
a sua exploraq&o drrecta sem autoriizagao do Gov8rno.
Se B verdade que o artigo 87." s6 exige autorizagao do Govhrno para a adjudica~Boda explbragao,
n%o o & menos que ningu4m pode explorar iiguas
minerals sem a u l o r ~ z a ~ adoo Estado.
0 artigo citade B a reproduqao parcal do artrgo 59: do decreto de 30 de setenbro de 1892,
em que se determinava: As & g a s medlc~naisde
eorporaq6es administx.alxvas ou de lustrtlxlqaes de
bene6c6ncla podem ser adniinistradas dlrectamente
ou adjudlcada em hash publlca tt sua exylora$ko,
dmendo, contudo, a receita e despesa dss estabeleelnientos hrdroteriptcos forn1ar conta 5eparaJa
no respectlvo or~alventoe a palate dos salrlos posltxvos que o Governo determlnnr ser sempre apllcada sos methoramentos a ~ntroduzirnos mesmos
estabeleclmentos 3.
Gra pelo oitado deereto de l892 e peio rttgulamento de 5 de julho de 1894 as corporaqDes adrninrstratlvas nnLo ~odlant pesqursa nem e q t l o ~ & r
&gum nlinera~ssem autorxzft$Eio ou llcenqa do Govkrno.
Quanda OS corpos ou corporages adniinistrat~vas
pretendam explorar aguas minerals devergo requerer
C

ao Govern0 a sua concessao, send0 determitladas
por Bste as eondipaes ern que deve ser feita a exploragtio
No cas,) em que qualquer corpo ou corpora@o
admll~istrativan%o pretenda explorar directainente
mm conceder essa exploraqao em hasta pdbliea,
deverh requerer ao Govdrna autorizaq&o.
h n d a nso fol regulamentado o artlgo 87 30
decreto de 1919, mas esta regul~nientadoo artigo
59." do decreto de 1892 e 8 por Bste regulamento
que dew dsterminar-se o modo por qne essa auturizapao tern de ser conced~da.
0 program da itdjudlca@o sera submetdo i
considerapio do Governo, que o aprov~braon ~nodificarii, depols de ouvidas as enbdades competentes,
e a adjud1~8~&0
da explorapao fica dependente de
eonfirma~aodo Gov&mo,que poded recu&-la qnando
o adjudlcatario indicado 1180 seja conslderado rd6neo
no que respeiia ao cumprlmento das obriga@es que
lhes $80 impostas por iei e regtllamentos, &S p a t s
o mesmo adjuihcatirio fica suje~topor tado o tempo
que durar a adjudicaqso, cod0 se f6ra o pr6prlo concessionano. 0 adjudleathrio mcorrerb nas mewas
peaas a qne estA suje~too concess~snfiriod e l i e e n p
para explorap&o de nascentes de aguas miuerais,
devendo entender-se que a p6na de abandtino comesponde a perda de todqs OS dlreltos que Ihe derivavem da adjudica~ao E o que dispoem w $& 1.' a 3."
do artrgo 6P do regulamento de 5 de jlzlho de 1894.

54. Caracteres da coneessdo; saa nakrem
jnarfdica. A concesao das aguas mmemls B perpktua e a sue exylorap%o obrlgatbria.
U concessronkrio que, sem caso de f d q a mazor,
nao cornece OS trabalhos de mstabq&o ddentro do

,

prazo de seis meses a eontar da data da publrcaqao
do alvara de concessao, incorre na pens Be perda
do direito de concess%o (artigo 69." n.O 1 . O ) . Na
mesma phna incorred o concessionario que, sem
autorizagzio do Govhrno, suspender a explora~80da
conce&8o, desde que, por Bste motxvo, h e sejam
aplicadas rnultas e. tenha faltado ao pagarnento de
daas ou haja peacidido pela terceira vez na eontravenggo (artigo 69.' n.' 3.").
A obrqatonedade da exp1oraga;e d;a concessao
justifica-a9 polo interesse pitbhco, podendo tod~vhvla
o concessronirio liberbr-se do eumprimento dessa
ohrigapo pelo abandhno ou ren6ncia concesslo
qne pela ler lhe e facultado, sem que por Bsse facto
incorrs em qualquer p6na.
Tendo a concessao caracter patnmon~al,6 bansmissive1 por morte nos termos gerals de d~reltoe a
sua transmiss%a pode dar-se tambem por actos entre-v~vos. Ao Estado compete, pordm, venficar se o
individuo ou sociedade para qnem se da a transmissao estil nas condrqoes de w explorar devidameqte.
E w i m que no artigo 32." se precertua que o
concession8rio de uma nascente nao poder4 ceder a
oufrem a concesslo ou o uso do duelto de explora@o sem autorizag&o do Gov&m&.
Pars o caso do faleelmento do concess~o~iano
ou
de urn interessado no pedido de concessso, dispae-se
no artigo 8 3 . O que o proeesso prossegulra nos seas
tonnos legais, entendendo-se que o representante
perante o oov6rno B o cabeqa de casal, que devera
comunicar ao b l s t 4 n o do Trabalho a sua nomea$80 e gtraida do ~nvenklno,
0 herdeiro a quem 6car pertencendo a concess80,
ter6 de obter aut~i-izac~o
do Govarno para a e ~ p l o -

ra@o 0 mesnlo se d a d n o caso em que nBo haja
lnventirio por morte do concessronhno.
A exploragio da concessao tern de ser regulamentada, tendo o coacess~onArioile spresentar ao
Gov6rno o regulmeato, que deser6 ser For 81%aprovado Xos estabelecimentos hidrotcraplcos harera
urn d~rectorclinico livremente escolhido pelos concess~ondnosentre os medrcos hctb~litadoscon1 o c n s o
de hldrologia. ou entre os m8dlcos qne hajam exercldo y roficlentemente durant.e tr&sanoa os lugxes
de d~i,ectores clinicos au adjuntos de esbabeleelmentoa hidroteriplcos (arbga 47."), nRd podendo
o dlrectol clin~cose1 substituiilo seal zator~zapsodo
Gov@rno{
3OPP,n 5 . O )
9 regLilnoients$&oe dlrecq%o elinlea dos eslabeIeclmenlos hidroterapicos tCni yor fim assegurar a
conrenlente e x p I o i - , ~ ~d@sse~
~ o estabelecmentos sbb
5 popto cte elsta da h~gienee da, saude, send9 OS
trnla~lie!:tos hi3mterAprcos ilependentes de previa
obsrrva~aoclinzca
Tlidas as nsscentes s e n o m~pecuonaddsanualmsnte pelo plenos urna vez e o funcionar~oda Inspecq&o do Aguw e o n s i p r a em unl auto todos OS
progresses reallzados na estlnaa, assim como dever%
especrficar, Bern claramente, yultlsqner defeitos 'que
lenha notado, corn a recomendaqilo expressa de
serem corrigdos. Estes autos sera0 lavrados em
urn llvro que o concessionhno devera apresentar,
devrd~rnentenumerado e rubnea$o pela In8peegflo
das Aguas. A Inspecgao das Aguas devera dar
conta, em cada ano, ao ~lnibt6r10do Trabalho, do
estado dos- estabelecimeritos h~diwteraplcos,comparativamente corn as estbnc~as(artigo 36.").
f o r outro lado, ha drs~osi$Fese m virbude das
quais tern de ser fixado o prego das npllca~aeshld~o-

ter&picas e olltras que lhm por fim proporcionar
aos pobres o uso das iguas minerals nos eshbeleclrne~rtnshidrotertip~eos.
0 fin-i para que as aguas mmerals se destinam e
a sna regulamenh~%o
mostram-nos que se deve considerar como servipo yhblrco a explorapao dessas
aguas, embora na sua concessao e no regime qae
para ela se eshbeleceu n8o se venfiquem todos os requisitos que de ordin&rrose dao na concessgo dos serviCOSp6blicos. l?, assim que n8o silo perpituas estas concessaes e que ha, em prineipio, o direlto de resgate..
Nao consideramos, todavia, neeessBrios estes requisitos, e nenhuma ddvida h6 para nos de qlie a
exploraq%odas ttguas minerais deve sor conslderada
como a explorag%o de urn servrqo pdbbco, jnstificando-se assim aS disposiqOes relatlvas A regulamenta@o e direcgso clinica dos estabelecimentos
h~dmterapicose OS direitos que a estes estabelecimentos s%oatnbuidos.
52. Jarisdig& reht~naa nascentes mincerais.
0 que no decreto se estatm acerca da jurisd~p&@
sabre nascentes mmerars Fern confirmar o que dissemos ac&rca da natureza juridiea dra concess%@

destas nascentes.
No artgo 462 preceitun-se yue OS Gibunals oralnbrlos conhecerso de todas as questaes clue se promovenl sabre propriededes, padlfhas e divldas msm
como dos crimes comuns que se cometerem nos estabelecrmentos hldroterAplcoa F i c q assim exeiuidas da jurisdiq%o dos tribunals ordi~iiriostodas as
questdes que se suscitem sbbre a iustihip%oda concessso bem como todas aquelas que sejam rnei~vadbs
peIa inobsexYanca dos regulamentos em que se
determinem as normas que devem seguir-se na sua

exploraflo. Todas estas quesltaes a o da compethncra do contencloso administriitivo, declarrmdo-se
a Bste res-pto, no artigo 43.", que ten0 recurso
para o Supremo Tribunal Administrative as reclamaqaes eontra todas as decisaes do Govern0 que
vao enumeradas no decreto.
Em alguns arhgos B estabeleclda compet6ncia
especial para determi~iadoscasos. Assim, o supnmento de autorizaq%odo proprieario para trabalhos
de pesquisa pertencs ao adm~nistradordo concelho,
como Ihe pertence tambem a determinapao da- eau$so que deva ser prestada, corn recurso para o
governador civil ( artigo 15.").
OS conflitos entre m4dlcos e concemionlinos semo
submet~dosb arbltragem do Conselho Superior de Minas e Serv190s Geolbgros, que jdgark corn audlencia
dos ~nteressadose $6 bre o yrocesso lnstruido pelo me&co adjunto da Inspecgao de Aguas(artigo 47.', § 10.").
Corn o flm de eritax que 4aja lnterrupgao na exploqao dos estabelecimentos bidroterhptcos atenttb a
natureaa dos servipos por &les prestados, dete~minrr-se no artigo 45 " que os tribunais ordinklos n%o,
poderao suspender o andamento do processo de concessito a, salvo csso de faldncia, ordenar a suspensao da explorap%oda nascente, nem dos seus anexos,
e que nas denlandas por dividas contra eskbeJeeimentos hidrol6gicos n8o poderi fazcr-se qnalquer
embargo judicial que interrompa o funcxonamento

do estabslecimento.
Salvas eotas restnpbes, OS concess1on8nos dc nascentes es&o sujeitos aos actos de caricter preventivo e executive qne podem ser praticados contra
os devedorw. $ irssim qne lhes szro aplidseis as
dzsposigaes rebtivtw ao amsb 9 B penbwsr.

As concessties de nascentes minerais, coiistitui~ido
unla propriedade imobilitiria, slo susceptiveis de
hipoteca, podendo os respeetivos credores fazer arrelnatar judicialmente a concesslo. Para que o arremiltante possa explora-la, tornar-se ha necessiiria
autorizagao do Govern0 como o i: no caso eni que
se verifiqfie a transmissso volunidria e por morke.

53. Bireitos dos concessiondrios e dos proprietdrios dos pre'dios onde exisiem as nnscentgs.
Brotando ou correndo as iiascentes em terrerios qu.?
podem deixar de pel+encer aos coacessioniirios, o
declaeto procura determinar OS direitos (IBstes em
relagfio ao prop~ietario do terreno assin1 eomo o
modo por que i?odem op6r-se aos sctos que no terreno
sejam praticados corn OS yuais possam ses prejudicadas as nascentes.
No artigo 37," disp8e-se que os concesaioaiit.ios
das Bguas minereis tffm direito a expro~sri~r
c?.; terrenos necessiirios para as suas instalapes rios termos da lei das expropriag6es por utilidade yiblica.
Falando na expropriaqao d&stesterrenos, o decreto
B omisso relativamente a expropriagao das Bguxs.
E parece que, atribuindo-ae a propriediade das
aguas minerais ao Estado', B colupletamenteTnadrnissivql tal indemnizagao.
E de notar p o r h que, so esta nenhurr, eabitnento
pode ter relativamente a hguas minerais subterrheas
que ainda n%otenham side-exploradas e aproveitadas
para fins agricolas e industriais ou para usos dom6sticos, outro tanto nfio se db quando se trate de
aguas que, teado sldo aproveitadas c o ~ comuns,
o
se verifique que sao minerais.
evidente que,
feita esta verificaqac, se pode promover a coneess2o'
acministrativa dessw Bguas e que esta nSio pode ser

dada sem que os propriethrios que as estavam apraveitando reeebam a devida iudemnizaqlo. Se B
verdade que a propriedade dessas aguas, como minero-medicinais que sao, pertenie ao Estado e que
a sua exploraqzlo deve obedecer a determinadas normas, nfio o 6 menos que essas Aguas, tendo sido
expioradas ou adquiridas legitimamente e send@
aproveitadas por quem as adquiriu ou explorou,
representam um valor patrimonial cuja privaqlo s6pode dar;se mediante a correspondente indemnizagRo. E o que exige n%os6 a equidade mas uma
elementar idea de justiqa, que nao nos B licito supor
que o autor do decreto de 1 0 de maio preteudesse
p6r de 18do.
Afigure-se-nos que Bste, deealchndo o decretct
reletivo a nascentes minerais sbbre a lei das minas,
s6 teve em vista as aguas minerais subterrbneas e
n%o as que, eonst~tuindoja nascentes, estivessem
sendo utiljzadas. A eeonomia do decreto obedece
a esta idea, considerando' assim nos aplieaveis a s
agaas Ininerais que ngo sejam subterrllneas que brotern em terrenos partieulares e 3s que, brotando em
terrenos piiblicos ou de logradouro comum, tenham
sido legitinlameate apropriadas, as disposiqaes de
legisla$%oanterior.
Desde que Q decreto nlo se referiu a estas aguas,
as suas disposiq6es5 podem conciliar-se corn 3 s de
legislaqbo anterior, que, como ja notamos, n&o foi
expressamente revogada.
No 'artigo 38.O dtaclara-se que dentro do perimetro de concessao podem fazer-se excavagties a ceu
aberto, para alicerces, explorag80 de materiais de
constraqao, sarjas de des~aguee outras, trabalhos de
drenagens e outros de semelhante importbnciiz e

mtureza, ernquanto se n%oproduza reclamagao dm
c o n t r h ~ o do concess~o:iiric da nisscente ou nascen tes.
For Bste ai4igo lirnltou-se o direito de transforma$o dos proprietar~osdos terrenos abrangidos no
gerimetro das concessOes, nlo se permltindo excavacties subterrheas, para as quals se exige (arhgo 3 9 . O ) autorizaqao do Gov&rno.
Se pelas obras a que se refere o artigo 38.' for
prejud~cada a nascente, o concessronAno poder&
reclamar para a Beparti~aode Minas, formralando
essa reclamap~oem requerimento que serA envlado
h Inspec~sode Bguas para que b engenherro resgechvo visite o local e informe sbbre a sua, proced6ncla ou n%o proced&ncta, no todo ou em parte dos
seus hrmos, sub~ndoOS requer~mentos,corn s respectiva informaqiio, ao ConseIho Super~orde &has
e Servipos Geal6gicos que emitira pareeer sabre o
qual o Govhrno, em portana, dellbepad conforme
4 s casos ordenando a suspensso temporaria ou a
continuagiio das excavaqBes (arligo 38.O 5 1 . O ) .
Qudquer indemmzapao a que tenham direito o con-cession&rio das nascentes ou o propr~etiir10do solo
-sera Ilquidada am~gavelmelzte ou por decisho dos
tnbunais competentes. para OS quais poder$,recorrer
.a parte interessada ( artlgo 39." S 2 O ) . 0 engenheiro chefe de Inspeceso de Aguas podera suspender por trinta dias a prossecugao dos trabalhos,
quando entenda que dkstes pode advir prejuizo as
nascentes devendo sem demora participar o ocorrldo
a o Conselho Superior de Minas e Sewlgos GeoI6gicos afim de serem dadas prov~d&neias. Se no
yrazo lnd~cadon m ocorrer reclama@o dos concession8rios da nascente on nascentes, e nenhum prooehmento hoaver emanado das estagaes supenores,

OS trabalhos comeparlos prossegulrso sem prcjuizo
da reclamaqao que o coneessioni~oultenormente
3." e 4.').
formule (artxgo 38.'
Determinando o mod0 como deve ser fixada a
lndemnlzagao devida pelo propriethno do terreno
ou pelo concessionario da nascente, o 5 2." do arhgo 38.' refere-se a m casos ~ndicadosneste artlgo
e, portanto, aos trabalhos de excavapes, de drenagens e outros da mesma natureza. Como estes habalhos s6 podem ser efect~~ados
p 4 0 propriskins do
terreno, a, indeninizaqao do concessioll&rro da nascentelylunca pode ter a sua causa nesses trabalhos
e , quaudo haja reclamagiio por parte d&ste,esscr reclamaq8o tambhm nbo dara, ern principio, di~eitoa
indenln~zaqaoalguma.
A nosso ver, o concessionBrio das nascentes sd
ters de ~ndernnixaro proprietkrio do terreno quando
dsses trabalhos tenham de ser susyensos ou realizados pelo propr1et;ino em Condipties mals onerosas do
que o serlarn se, porventnra, nao houvera a nascente.
Trata-se de urn exercicio normal do direito de propriedade que B limitado pela lel para o fim- Be nLo
se prejudicarem as nascentes minerals, seado conseqhentemente justo que OS concessio~rlosdmtas
nascentes respondam pelos prejuizos que necessilria-

~nenteresultem dessas limitag6es.
Nao vemos outra explicaqzto ~paraa indernnlsaapb
devida pelo concessionario a, que o paragrafo citado
se refere.
0 proprietbrio do terreno, em prmcipio, nenhuma
mdemnizagao deve pelos prejuizos que nascente
sejanl causados yelos trabalhos especificados no artlgo 38 " Realrzando Bsses trabalhos, usa de urn
direito que a lei exyressanlente lhe faculta e niio
esta adstrito a qualquer indemnrzaq&epelo exercicio

d&sse Birelto Pode, -porkm,, desde que se produza
rec~amaq80e at6 anterlormente a ela, o propriethrlo
verificar que corn OS trabalbos vai prejudlear d a=cente. Neste caso, llao pode delxar de se lhe Imputar a responsab~lldadepor tals prejuizos ~ r s t oquo a
lex, permitindo as ekcavacBes a, cen aberto, as sondagens e outros trabalhos semelhantes, deternuna
que Bsses trabalhos nao poderao prossegmi. desde
qlre deles resulte prejiiizo pars a nascente
0 propnehno do terceno devera pozs entender-se
com o proprletano de nascente afim de que @ssestrabalhos se faqam em condqties tals que as l~asc'entes
nao sejam prejudichdas
Quanto a excavzzc.6es slahterrbneas e a so:idagens,

o proplietkio do terreno so as pode real:zar corn
pre'via atltonzaqao do Gov4rno
PrseelCna-se a @sterespeito, nos $5 1 O a A do
slrtigo 39 ", que o proprraEBrlo pue desejar groceder
a estes trabalhos ~equereraessa autor~zaqgo pela
Reparl lqao d9 h1iwas ~ndlcandop ~ e c ~ s a n ~ e au tsua
e
natnreza, a extenslo horizontal e a profi~ndidade
que deverao atrngir e o local onde pretend6 executa-10s. Reeeblcjo 0 requerimento e ~nfornlado pela
Inspecq%o de Aguas, a Repartipo de 3hnas far&
intlmar o concessioniirio a expbr o que julgar conveniente a bem dos seus drreltos 0 reqaenmento,
a ?xposiqso dq concess~onanoe a informag80 deInspecqao de Aguas -s~l)sirBoao Couselho Supenor
de Xinas e S e r v l ~ o sBeoliigleos, que emtt~rhparewr, sBbre o qual o Gov&mo, em portarm, dellherark
coneedendo ou ~iegandoa l~ceaqano todo ou em
parte No caso de recum de lieenpa, o cancessronlin o da nascente nenhuma zndemnrzagZto deve ao proprietdrlo do tgrreao vlsto que a l e ~nRo Iha rmpBe.
O

Quwndo pelas escavapOes a ceu aberto ou snbterrinelts e pe1as sondagens sejam descoberh'nascentes mlnerais B o concessionario da nascente q u e a
tern direito S sua explorapao, Assim o determina o
artigo 40.O,, em que se declara que Ble sera obngado
a utilizar as nascentes qut! forem descobertas nas
co,ldi$aes que forem fixadas pelo GovCmo eH: has
monla corn o decreto. Neste pl-ecettua-se, porem
(artigo 24 5s 1 " e 2."), que o G O V ~ ~ Xpoderg
O
obrlgar o concessisnario a expl~rai*
as nascentes que
forem descoberlas dentro do perimetro da concessgo
se forem da mesma natureza, sob pPna de permlbr
R e x p l o ~ a ~ a ooutreni.
Quando, porhm, a 6gub m~neralf8r de naturaza
d~versaeonced~dae o concessron~r~o
a n8o queim
explorar, o G o ~ & r n opoderb, rnediante parecer do
Conselho Superior cle Mrnas e S e w l ~ o sGeologicos,
conceder d Outiem 8 s ~ l aexploragBo
O,

Destmadas corno sao as Aguas minerals a esplo:
raqLo, a- respechva empress tern, pelos lucros que
yor essa e x p l o r a ~ l oaufere on espera anferir, car&
cter ~ndustnal,sendo assim zpllcavel a estas empreeas o PUP na leglsla$%ocomercral se estabelece sabre
firmas, marcas e aomes cornerclbls e ~ndustr~ais.
.A 6ste resperto prece~tua-se,no alStlgo 41.' e 55 1.'
e 2 * do deereto de 10 de maro g1>1eni~lgukrnyode
faze^ o registo do nome de uma agua mineral sem
que possna o respectlvo alvarh de coacessao, que
podepl-usar-se os nornes das regides onde a s dguas
emergem quando nao usados jd por oahas iignas
que tenham s~doconcedidas, c yue o nome ou nonles
das aguas n& poode ser usado por outrern, detrendo
o cooncesslori8r10 fazer, l m e d i a t a m e n t e , o s e u
reglsto
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Ap8n dice

0 art~go4 2.O atribur aos concessroniirios de iguas
minerals OS mesmos dlreitos que t6nl OS habitantes
dos respectivos coneelhos pelo que respelta ao aso
das Bguas dos nos, srroios e mananelais que nZbo se
acharem aprove~tadaspor fitulos legitimos, a proverenr-se de lenhas, cepn, carvso e matb e a aproveitarenl-se de pastos para bols e el~valgadurasnos
terrenos nlu~liclpais Esta dlspos~pfio foi reproduzida no arttgo 69." da l e ~sbbre mlnas, e, como nota
e yrovn o Dr. Manuel Kodngues Jlinior, OS dlreitos
a qne &le se sefere poueo valor tern actualmente l .

54. Vends, t r d ~ s ~ et oexportqdo de ageas mim r a u 0 decreto determlna ( artgo 63.") que tj proibida a venila de Aguas mrnerals e seus sub-produtos
que nao se*jamprovenieutes de eoucessoes ~nstituidras,
e que (artlgo 64.' ) a venda, fora dos estabelec~mentos
em que s l o exploradas, das Bguas mlneraIs do pais,
e toem assun das do estrwngeiro, s6 pode ser feita em
estrrbefecrmentos que para Wsse fim tenham llcenqa
especial, a qual, a requerimento do interesssdo e
ouvtdo o delegado de saizde, ser6 doncsdrda ou denegada pelo respectlvo governador civil, nLo earecendo
desta l~cenpaas farmAcias legalmente estabelecidas.
As A ~ U W Srnnerms cm trknsito, e como tals Be
conslderam todes as que se acharem fora da concess5o amda quando depositadas em arnlazens privativos de empr2sm de transporte ou da alfindega,
devem ser sernpre acornpanhadas, desde,a nascente,
de guias passadas pela Inspecqlo de Aguas, jndicando a provenrkncla, puahdade, qnantidade e itinerano a seguir (artrgo 65.' e 5 hnico).
1

A zndkstr~amnerra em PorfagaZ, pig. 161.

A esportagao das gnias mlnera~ss6 poderti ser
feilw mediante apresentiapo dum certlficado da InspecqHo de Aguas donde deve constar a sua provenrhncla, natureza, nome do concessionhno ou do
seu representante. Feito o despacha sera o certrficado restituido ao apresentante ( a r t g o 66.O).
POPestas ihsposipes qurs o legislador, atentos
OS fins a que as agws minerals se destznam, m e gursbr a sua genulnidade, evitando faIs~ficagties.
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