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Tribunal:    Tribunal Judicial da Comarca de Faro - Juízo Central Cível de 

Portimão - Juiz 1 

Processo:    1547/17.5T8PTM 

Relator:    Bruno Oliveira Pinto 

Descritores:  Simulação 

   Negócio Fiduciário 

Sumário:    I – A típica ação de reivindicação vem prevista no art.º 1311.º do 

Código Civil - o proprietário pode exigir judicialmente de qualquer 

possuidor ou detentor da coisa o reconhecimento do seu direito de 

propriedade e a consequente restituição do que lhe pertence. 

   II – Se, por acordo entre declarante e declaratário, e no intuito de 

enganar terceiros, houver divergência entre a declaração negocial e a 

vontade real do declarante, o negócio diz-se simulado, sendo que o 

negócio simulado é nulo – art.º 240.º do Código Civil. 

   III - Quando sob o negócio simulado exista um outro que as partes 

quiseram realizar, é aplicável a este o regime que lhe corresponderia 

se fosse concluído sem dissimulação, não sendo a sua validade 

prejudicada pela nulidade do negócio simulado – art.º 241.º do Código 

Civil. 

   IV – Pode qualificar-se como venda fiduciária em garantia, o negócio 

jurídico de venda de imóvel celebrado com um fim indireto de garantia 

de uma relação obrigacional, emergente de um mútuo celebrado, 

consubstanciando-se o carácter «temporário» da alienação das frações 

prediais na estipulação de uma obrigação pessoal de conservar e 

revender a coisa que foi alienada logo que se mostrasse exaurido o fim 

de garantia que estava subjacente à venda – um pacto fiduciário, 

informalmente acordado, embora de forma encoberta ou oculta. 

   V – A nulidade proveniente de simulação não pode ser arguida pelo 

simulador contra terceiro de boa-fé - art.º 243.º do Código Civil. 

   VI – A Autora pretende que lhe seja reconhecida a aquisição originária 
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fundada na usucapião. 

   VII - Os negócios em causa nos autos, mais do que negócios simulados, 

foram negócios fiduciários, tendo-se, no âmbito dos mesmos, a 

propriedade efetivamente transmitido, interrompendo-se, assim o 

decurso do tempo que poderia levar a que se consolidasse a usucapião 

na esfera da Autora e não podendo proceder a invocação de usucapião 

a favor da Autora. 

Data da decisão: 08-03-2019 


 

I Relatório 

 

A, casada em comunhão de adquiridos com B, residente na Rua …, nº 5, …, veio 

intentar a presente ação comum contra: 

- CC, e DD, casados, residentes na Quinta do …, Apartado 54, …; 

- EE, residente em Rua …, nº 5, Subcave I, …; 

- FF, e mulher GG, casados no regime de comunhão de adquiridos residentes na Rua 

…, nº 100, Quinta do …; 

- HH, Lda, NIPC 5… 5, com sede em Rua …, nº 35 escrit. 2…; 

- II, viúva, residente na Estrada N. … nº 1, …; 

- B, residente na Rua … nº 38, rés-do-chão esqº, …; 

tendo por objeto a fração autónoma designada pelas letras “AA”, correspondente ao 

apartamento 119 do Empreendimento …, no 2º andar do prédio sito no …, Bloco B, nº 25-32, da 

freguesia de … (atual …), em … inscrita na matriz sob numero 3324 e descrito sob nº 725 na 

Conservatória do Registo Predial de … e apresentando como fundamento para a sua pretensão ter 

adquirido a fração em causa por Usucapião. 

Como fundamento inicial para o seu direito, invoca um contrato-promessa, celebrado 

em 1997 pela ré II e B, marido da A.. 

Com base nesse contrato-promessa teria havido tradição da coisa e teria sido conferida 

posse para o seu marido. Nesta sequência, e como o referido B fosse enfrentando alguns 
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problemas na sua vida pessoal e profissional, foi sucedendo que o mesmo diligenciou para que o 

imóvel em causa estivesse colocado em nome de outras pessoas, não tendo assim património 

registado em seu próprio nome. 

Segundo alega ainda a A., ocorria que o referido B indicava a quem os imóveis deviam 

ser vendidos, consoante as necessidades que pudesse ter, tendo ocorrido que pessoas do seu 

círculo de amigos se disponibilizaram para receber o imóvel na sua esfera jurídica, conforme a 

conveniência de B. 

Assim aconteceu com os contratos de compra e venda que foram celebrados entre os 

diversos réus, nomeadamente, o primeiro contrato, entre a quinta ré (II) e a quarta (HH), (à data 

a sociedade H), posteriormente entre a quarta ré e os terceiros (FF e GG) e, finalmente, entre os 

terceiros RR. e a segunda ré (EE), pelo que a A. considera que os mesmos foram simulados e não 

corresponderam a qualquer interesse real dos contraentes. 

No que respeitou ao contrato celebrado entre a segunda ré (EE) e os primeiros réus 

(CC e DD), alegou que acrescia que estes últimos tinham conhecimento da situação ilegal em que 

tal venda se traduzia, tendo em conta, especialmente, que o preço de venda do imóvel era 

demasiado baixo para o seu valor, pelo que alegou a A. terem pretendido os primeiros réus 

aproveitar-se de tal circunstância, até por serem pessoas conhecedores do mercado imobiliário, 

beneficiando indevidamente com o negócio. 

Alegou ainda a A. que a segunda ré (EE) traiu a confiança do referido B, quebrando 

o compromisso de voltar a colocar o imóvel em nome deste, vindo a vender a fração aos primeiros 

réus. 

Assim, considerou serem nulos os negócios simulados e celebrados entre os réus, 

considerando que, perante tal nulidade, deveria prevalecer a sua posse, sendo reconhecida a 

aquisição por usucapião do imóvel. 

Ademais, alegou ainda a A. que sempre se verificou uma utilização do imóvel por sua 

parte e por parte da sua família, à vista de todos, de forma pública e pacífica, exercendo todos os 

poderes correspondentes aos do proprietário do mesmo, de modo exclusivo, mobilando o imóvel, 

pagando impostos, luz, água e gás. 

Ainda assim, caso não se entendesse que os argumentos anteriormente utilizados 

procediam, considerou que o contrato-promessa se manteria em vigor, podendo haver lugar a 
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execução específica do mesmo. 

Concluíram, formulando os seguintes pedidos: 

1.- Reconhecimento de propriedade da A., por usucapião, sobre a fração autónoma designada pelas letras “AA”, 

correspondente ao apartamento 119 sito no 2º andar do Bloco F, do …, Bloco B do Empreendimento …, nº 25-32. freguesia de 

… (atual …), em … inscrita na matriz sob numero 3324 e descrito sob nº725 na Conservatória do Registo Predial de … e descrito 

sob numero 725 na Conservatória do Registo Predial de … - Ver Doc nº 1 e Doc nº 2 em virtude da posse publica de boa fé e 

pacifica desde, pelo menos 1996.  

2.- Declaração da nulidade, por simulação, de vários atos notariais e registrais que vão devidamente identificados 

a seguir e versaram sobre a referida fração ao longo dos anos. A saber:  

a) a compra e venda resultante da escritura de compra e venda outorgada em 22 de Dezembro de 2003 no 24º 

Cartório Notarial do Dr …  aq fls 76 do Livro 373-B, tudo conforme Doc nº 7,  

b) a compra e venda resultante da escritura de compra e venda outorgada em 5 de Agosto de 2005 no Cartório 

Notarial de … , a fls 142 do Livro 32, tudo conforme Doc nº 6.  

c) a compra e venda resultante da escritura de compra e venda outorgada em 2009 no Cartório Notarial da Dra 

… a fls do Livro, tudo conforme Doc nº 5 que se virá apresentar.  

d) a compra e venda resultante da escritura de compra e venda outorgada em 22 de Abril de 2016 em Cartório 

Notarial de … a fls 33 do Livro 96-A, tudo conforme Doc nº 4.  

- Consequentemente nulidade das transmissões identificadas e cancelamento dos correspondentes registos sobre 

a mesma fração a favor dos lºs a 4º R.  

3ª- Alternativamente ao pedido e reconhecimento da propriedade por usucapião, e ainda como efeito da nulidade 

das transmissões por via da simulação invocada pela A., seja reconhecida a propriedade da A. por virtude da execução específica 

do contrato PROMESSA DE COMPRA E VENDA celebrado com a Ré II e o 6ª R , que beneficia e produz efeitos a favor da A. 

tendo em conta a tradição do bem e o reconhecimento da posse emergente desse contrato promessa de compra e venda, em que 

o preço foi integralmente pago à promitente vendedora, sendo a posse da A. de boa fé, publica e pacifica e à vista de toda a gente 

e justificativa da usucapião invocada neste processo sendo certo que a mesma reconheceu documentalmente desde logo essa 

posse e poder de administração da fração no mesmo contrato promessa.  

A R. EE contestou, alegando matéria de exceção, como a ilegitimidade da altura, e 

matéria jurídica reportada ao fundo da causa, como a impossibilidade de a autora adquirir o imóvel 

por usucapião, designadamente, por não estarem para o efeito preenchidos os respetivos 

requisitos, como a posse de boa-fé e por um prazo idóneo a que se pudesse invocar a usucapião. 

Alegou ainda a R. EE que a compra e venda do imóvel em causa pela sua parte 

correspondeu a um verdadeiro interesse, tendo pretendido efetivamente adquiri-lo e vindo mais 

tarde a vendê-lo, celebrando contrato-promessa, colocando o imóvel a ser anunciado numa 

agência de medição imobiliária, a quem pagou comissão, e vindo a vendê-lo pelo preço adequado 

aos primeiros réus, os quais não conhecia nem nunca antes tinha visto. 

Mais alegou não ter qualquer relação de confiança ou amizade com o marido da A., 
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que justificasse que se tivesse prestado a qualquer acordo simulatório determinado pelo mesmo 

ou a qualquer outra atuação no interesse do referido B que a obrigasse posteriormente voltar a 

colocar o imóvel na disponibilidade da esfera jurídica deste ou de quem ele pretendesse. 

Considerou ter utilizado o imóvel, que aliás passou a estar registado em seu nome, 

como proprietária, passando ali férias, fazendo reparações e recebendo ali amigos. Acrescentou 

que a A., por seu turno, é pessoa que não reside no imóvel, antes morando na zona de …, e que é 

desconhecida no prédio. 

Por tudo o exposto, considerou que a ação deveria improceder e pediu ainda a 

condenação por litigância de má-fé da A., na indeminização que viesse a ser considerada adequada 

pelo tribunal. 

Os RR. CC e DD contestaram, produzindo também alguma argumentação de carácter 

jurídico, tendente, por um lado a bloquear a invocação de usucapião por parte da A., por não 

estarem preenchidos os respetivos requisitos, entre os quais o decurso do tempo. 

Por outro lado, procuraram prevalecer-se da posição de terceiros de boa-fé, 

sustentando que a sua posição não poderia ser afetada ainda que fossem corretas as invocações de 

simulação por parte da A.. Ademais, ainda no campo da matéria de direito, alegaram que a A. não 

era parte no contrato-promessa referido na petição inicial, pelo que, em qualquer caso, não podia 

pedir a execução específica do mesmo. 

Quanto aos factos constitutivos da pretensão da autora, alegaram desconhecer em 

absoluto qualquer um dos outros réus, tendo por isso simplesmente ocorrido da sua parte uma 

normal compra de um imóvel, tendo recorrido para o efeito a uma agência de medição imobiliária, 

feito um contrato-promessa e comprado o imóvel, com negociação do respetivo preço. Alegaram 

também não terem quaisquer conhecimentos especiais do mercado imobiliário, sendo o réu 

marido pessoa ligada ao ramo da hotelaria, mas apenas estando em Portugal há pouco tempo, pelo 

que não detinha qualquer tipo de informação privilegiada. 

Ademais, alegaram ainda que o marido da autora, B, chegou a abordá-los, após a 

compra do imóvel, propondo-lhes a recompra do mesmo, por € 100.000, o que chegaram aceitar, 

para evitar ulteriores problemas. Contudo, o dito B não veio a concretizar a sua proposta e essa 

negociação gorou-se. 

Negam ter participado em qualquer conluio fraudulento com algum dos outros réus, 
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acrescentando terem tomado posse da fração com as chaves que lhe foram entregues pelo agente 

imobiliário que mediou a compra, sendo que essas chaves serviam perfeitamente na fechadura. 

Aliás, no que concerne à entrada abusiva do imóvel, alegaram que foi o referido B 

que chegou a praticar tal entrada, já depois de terem adquirido a fração, introduzindo-se aquele 

no imóvel por uma janela. 

Finalmente, no respeitante ao mobiliário, reconhecendo que existia imobiliário na 

fração quando a adquiriram, bem como fotografias, alegaram que o mobiliário era antigo estava 

em mau estado, como aliás, acontecia com a generalidade da fração, que precisava de obras. De 

resto, os réus foram, segundo alegam, forçados a efetuar um conjunto de obras para acudir à 

necessidade premente que a fração tinha de reparações, atento o mau estado de conservação que 

apresentava. A mobília, não tendo sido levantada, acabou por ser dada pelos 1ºs réus a terceiros. 

Assim, concluíram pela improcedência da ação. 

A autora replicou, respondendo a ambas as contestações e mantendo o já por si 

alugado na petição inicial. 

Em sede de saneamento, foi julgada improcedente a exceção de ilegitimidade ativa 

(por a A. estar sozinha em juízo) e foi julgado parte ilegítima o marido desta, B, que foi absolvido 

da instância. 

Mais foi decidido absolver os RR. da instância quanto ao pedido de execução 

específica, por, aqui sim, ocorrer ilegitimidade ativa. 

 

II Fundamentação  

 

A) Factos 

 

a) Factos provados 

 

1- A Ré II celebrou uma escritura de compra e venda com BNU outorgada em 27 de 

Agosto de mil novecentos e noventa e sete, a qual constitui o documento nº 8 da p.i., pela qual 

declarou comprar ao BNU (que declarou vender-lha) a fração autónoma designada pelas letras 

“AA”, correspondente ao apartamento 119 do Empreendimento …, no 2º andar do prédio sito no 
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…, Bloco B, nº 25-32, da freguesia de … (atual …), em … inscrita na matriz sob numero 3324 e 

descrito sob nº 725 na Conservatória do Registo Predial de … (resposta à matéria dos artºs 9º da p.i., 97º da 

contestação dos RR. CC e DD e 6º da réplica). 

2- A negociação da aquisição da fração ocorreu inicialmente entre o anteriormente 6º 

R. e marido da A., B, e o Banco Nacional Ultramarino, através da mediadora Predial Liz, com 

sede na Av. Da Republica em Lisboa, tendo o preço, condições e sinal sido acordados com B 

(resposta à matéria dos artºs 12º, 13º e 15º da p.i.).  

3- Em 27 de Agosto de 1997 a Ré II (intitulando-se “legítima proprietária”) assinou 

com B um contrato promessa de compra e venda da fração referida em 1 destes factos provados 

(do qual se encontra cópia integral a fls. 166 e 167 dos autos), no qual se convencionou, 

designadamente, que:  

- cláusula 4ª: as partes declaram que como sinal e princípio de pagamento do preço a Ré II recebeu a quantia de 

5.000.000$00 (cinco milhões de escudos), devendo os restantes 10.000.000$00 (dez milhões de escudos) serem pagos no acto da 

outorga da escritura;  

- a escritura deveria ser celebrada até ao dia 27 de Agosto de 1998, que resulta do prazo de onze meses 

identificado na cláusula 3ª; 

- cláusula 6ª: estabelece-se a possibilidade de prorrogação do prazo para a outorga da escritura, pagando o B 

juros à taxa anual de 18%; 

- cláusula 1ª do contrato-promessa: em conjunto com a fração “AA” é também prometida vender a fração “AS” 

correspondente a um lugar de estacionamento com o número 10, no piso 0 (zero) na cave do mesmo prédio; 

- o preço acertado para o apartamento (fração “AA”) foi de 12.400.000$00 e o preço acertado para o 

estacionamento (fração “AS”) foi de 1.750.000$00; 

- na cláusula 7ª prevê-se, em caso de morte do segundo outorgante, a transmissão da sua posição contratual para 

os seus  filhos; 

- cláusula 8ª: o segundo outorgante fica desde já investido na posse da fração “AA”;  

- na cláusula 9ª do contrato-promessa ambas as partes (a Ré II e B) conferem à Ré II o direito de tomar conta da 

fração “AA” em caso de morte de B, assim como em caso de penhora ou arresto da mesma, se esta não for desembaraçada em 

tempo útil para evitar a venda forçada; 

- na cláusula 11ª, o custo dos serviços de água, luz telefone, condomínio e TV cabo serão da conta do segundo 

outorgante (resposta à matéria dos artºs 10º, 16º, 17º e 73º da p.i., e 75º a 80º, 106º, 107º, 124º e 179º da contestação dos RR. 

CC e DD). 

4- B recebeu 10.000.000$00 emprestados de J, o qual, por sua vez, recorreu à R. II 

para obter esse montante e emprestá-lo a B, tendo então acordado com este que, para garantia do 

empréstimo, se colocasse a fração referida em 1 destes factos provados em nome da R. II, que 
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veio a figurar na escritura, igualmente referida em 1 destes factos provados, como compradora 

(resposta à matéria dos artºs 8º e 18º da p.i. e 9º da réplica).  

5- Posteriormente, B veio a liquidar os 10.000.000$00 a J, acabando tal verba por ser 

restituída à R. II (resposta à matéria dos artºs 8º e 18º da p.i. e 9º da réplica). 

6- A Ré II celebrou então em 22 de Dezembro de 2003 com a sociedade H - Sociedade 

Imobiliária, Ldª, que veio a tornar-se na Ré HH, Ldª, uma escritura de compra e venda (cuja cópia 

se encontra junta com a p.i. como documento nº 7), através da qual lhe vendeu a fração referida 

em 1 destes factos provados (resposta à matéria dos artºs 8º e 18º da p.i. e 9º da réplica). 

7- O R. FF emprestou dinheiro a B, sendo que, como este não lograva obter dinheiro 

para o reembolsar, combinaram que B providenciaria para que a fração referida em 1 destes factos 

provados fosse vendida pela sociedade H ao R. FF, com recurso a financiamento bancário (resposta 

à matéria do artº 28º da p.i.). 

8- Com o financiamento recebido, B reembolsaria, como em parte reembolsou, o R. 

FF, passando a pagar em nome deste as prestações ao banco e ficando o R. FF com a fração 

registada em seu nome (resposta à matéria do artº 28º da p.i.).   

9- Assim, em 5 de Agosto de 2005, a referida sociedade H celebrou com os Réus FF 

e GG escritura de compra e venda (cuja cópia se encontra junta com a p.i. como documento nº 6), 

através da qual lhes vendeu a fração referida em 1 destes factos provados (resposta à matéria do artº 7º 

da p.i.). 

10- Conforme consta da escritura outorgada em 5 de Agosto de 2006 entre a sociedade 

H – Sociedade Imobiliária Lda, como vendedora e o FF e a GG, estes contraíram um empréstimo 

ao Banco Comercial Português garantido pela hipoteca do apartamento (resposta à matéria dos artºs 91º 

e 121º da contestação dos RR. CC e DD). 

11- B veio posteriormente a pedir € 50.000 emprestados a E, pai da R. EE, tendo 

acordado com este, e por proposta do mesmo (o qual não podia ter bens em seu nome), que, como 

garantia desse empréstimo, a casa seria vendida por FF à R. EE, ficando em nome desta (resposta 

à matéria dos artºs 22º, 29º e 72º da p.i., 50º a 52º da contestação da R. EE e 16º e 18º da réplica). 

12- O montante de € 50.000, recebido de E por B, veio a servir para este reembolsar 

o remanescente que ainda se encontrava em dívida ao R. FF (resposta à matéria dos artºs 22º e 29º da p.i.). 

13- Assim, em 11 de agosto de 2009, os RR. FF e GG celebraram com a Ré EE 
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escritura de compra e venda (cuja cópia se encontra junta com a p.i. como documento nº 5), pela 

qual lhe venderam a fração referida em 1 destes factos provados (resposta à matéria dos artºs 6º da p.i., 11º 

da contestação da R. EE e 128º da contestação dos RR. CC e DD). 

14- O cheque nº 9… 3, no valor de € 50.000, entregue pela R. EE no dia 11 de Agosto 

de 2009, por ocasião da compra ao R. FF (o qual foi compensado e pago em 12 de Agosto de 

2009), não foi logo entregue a este, mas sim a B, constituindo empréstimo do pai da R. EE, E, 

que veio, posteriormente, a ser usado no referido reembolso ao R. FF (resposta à matéria dos artºs 63º, 

64º, 66º a 68º e 70º da p.i., 41º da contestação da R. EE e 129º da contestação dos RR. CC e DD). 

15- Cada uma das compras e vendas referidas nos artigos antecedentes deu lugar a 

atos registrais, traduzindo as respetivas transmissões (resposta à matéria dos artºs 11º da p.i. e 10º da contestação 

da R. EE). 

16- B, por circunstâncias da sua vida pessoal e profissional, precisou de recorrer a 

empréstimos, sendo que sucedeu receber empréstimos contra a colocação da fração referida em 1 

destes factos provados em nome de quem lhe emprestava dinheiro, como garantia desses 

empréstimos (resposta à matéria dos artºs 2º, 4º e 19º a 21º da p.i. e 90º da contestação dos RR. CC e DD).  

17- Quando o empréstimo era pago, quem tinha emprestado dinheiro ao referido B 

vendia a fração a quem ele indicasse, posto que este, por problemas bancários, nomeadamente 

responsabilidades associadas a um projeto a que estava associado no … (…, SA e … Village, 

SA), não podia ter património em seu nome (resposta à matéria dos artºs 2º, 4º e 19º a 21º da p.i. e 90º da 

contestação dos RR. CC e DD). 

18- Desde a primeira ocupação, a fração foi utilizada pelo referido B, pela A., sua 

mulher, e pela família dos mesmos, que mobilaram a fração como casa de habitação, havendo 

inclusive fotos dos filhos e netos da A. por diversos locais (sendo que a ultima máquina lá 

colocada, de lavar, foi até comprada e paga pela sua filha C), pagaram condomínio, água, luz e 

gás e foram ao longo dos anos usando a fração para passar férias, tendo a respetiva chave, e ali 

recebendo visita de familiares e amigos, sendo que a A. e sua família consideravam que a fração 

pertencia à A. e a B (resposta à matéria dos artºs 14º, 27º, 32º, 51º, 54º, 55º, 57º a 62º, 75º, 79º e 80º da p.i.,  90º e 99º da 

contestação dos RR. CC e DD e 5º da réplica). 

19- A A. tem e sempre teve residência na margem sul de …, ali tendo centrado todo 

o seu quotidiano pessoal e profissional, sendo que já está reformada (resposta à matéria dos artºs 20º a 22º 
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da contestação da R. EE). 

20- Nem os RR. FF e mulher, nem a R. II, nem os representantes da H ou da HH 

alguma vez estiveram na fração, sendo que a R. EE apenas a utilizou em duas ou três ocasiões 

(resposta à matéria dos artºs 33º, 34º, 52º e 71º da p.i. e 24º a 28º e 49º da contestação da R. EE).  

21- A R. EE chegou a liquidar IMI de 2010, 2013 e 2015 (resposta à matéria dos artºs 29º da 

contestação da R. EE e 158º da contestação dos RR. CC e DD e 17º da réplica). 

22- A R. EE não tem, nem nunca teve relação de amizade ou confiança, ou outra, com 

o marido da A., B (resposta à matéria do artº 45º da contestação da R. EE). 

23- E não conhece, nem jamais viu, contactou ou privou com a A. (resposta à matéria do 

artº 46º da contestação da R. EE). 

24- Em 22 de Abril de 2016, a R. EE celebrou com os RR. CC e DD escritura (cuja 

cópia se encontra junta como documento nº 4 da p.i.), através da qual lhes vendeu a fração referida 

em 1 destes factos provados, tendo estes registado a propriedade da fração em seu nome pela 

inscrição AP. 3306, de 2017/06/16 (resposta à matéria dos artºs 5º e 11º da p.i., 12º e 13º da contestação da R. EE e 

16º da contestação dos RR. CC e DD). 

25- A escritura de venda aos RR. CC e DD, foi antecedida de promessa de compra e 

venda, celebrada a 23 de Março de 2016, tendo a R. EE rececionado daqueles o valor do sinal de 

€ 4.000,00 (resposta à matéria do artº 14º da contestação da R. EE). 

26- E também de acordo de mediação mobiliária para a venda da fração, pelo qual foi 

paga a comissão correspondente à sociedade de mediação (resposta à matéria do artº 15º da contestação da 

R. EE). 

27- A fração foi mostrada aos Réus CC e DD, pela empresa de mediação imobiliária 

“… - Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda” (com a licença 5…3-AMI), tendo os contactos 

sido estabelecidos por D, conhecido por D, colaborador da referida agência, tendo os Réus 

visitado o apartamento por duas vezes, acompanhados pelo D, que era quem tinha as chaves do 

apartamento (as quais entravam na fechadura e a abriam sem dificuldade) e lhes facultou a entrada 

no mesmo, verificando então que o apartamento estava livre, mobilado, sem ninguém a ocupá-lo 

(resposta à matéria dos artºs 20º a 22º, 52º, 53º e 55º da contestação dos RR. CC e DD). 

28- Foi proposta a venda do apartamento aos ora Réus pelo preço de € 80.000, sendo 

as condições de pagamento as seguintes: 
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a)- O pagamento de um sinal de 4.000 euros com a assinatura do contrato-promessa 

de compra e venda; 

b)- O pagamento do remanescente do preço no ato da outorga da escritura de compra 

e venda a realizar no prazo de 45 dias após a assinatura do contrato-promessa (resposta à matéria do 

artº 23º da contestação dos RR. CC e DD). 

29- Os Réus CC e DD acordaram nas condições referidas e no dia 23 de Março de 

2016 assinaram o contrato-promessa de compra e venda e pagaram o sinal (resposta à matéria do artº 

25º da contestação dos RR. CC e DD). 

30- Porque desconhecedores da lei portuguesa os Réus CC e DD foram assistidos em 

toda a transação pelo escritório de advogados do F, que usa o nome profissional de F, com 

escritório na Rua … nº 118, 1º, … e que acompanhou a transação desde o início até ao fim (resposta 

à matéria dos artºs 26º e 134º da contestação dos RR. CC e DD). 

31- Conforme consta da informação de 3 de Maio de 2016 da Conservatória do 

Registo Predial, quando a escritura foi outorgada, apenas se encontrava em vigor sobre a fração 

na Conservatória do Registo Predial de … o registo correspondente à AP. 19 de 1996/11/18 que 

era a Constituição da Propriedade Horizontal e a inscrição AP. 1388 de 2009/08/20 que era a 

aquisição a favor da vendedora (resposta à matéria dos artºs 27º e 135º da contestação dos RR. CC e DD). 

32- Da informação total sobre a descrição da fração autónoma, emitida em 3 de Maio 

de 2016, estavam referenciadas as seguintes inscrições, as quais já não vigoravam: 

-Inscrição AP. 1388 de 2009/08/20 que consistia na aquisição a favor da EE, vendedora da fração aos ora 

intervenientes e que, por sua vez a comprara a GG e Marido, FF; 

-Inscrição AP. 4 de 2005/06/30, que consistia na aquisição a favor dos referidos GG e FF, que adquiriram a 

fração à sociedade “H – Sociedade Imobiliária Lda”; 

-Inscrição AP. 5 de 2005/06/30, que consistia na hipoteca dada de garantia a favor do Banco Comercial 

Português para garantia de pagamento da quantia de 100.000 euros, juro anual de 2,85% acrescido de 4% em caso de Mora e 

de 4.000 euros de despesas (resposta à matéria dos artºs 28º e 136º da contestação dos RR. CC e DD). 

33- Estas inscrições existiam já antes do registo de aquisição a favor dos Réus CC e 

DD e da outorga da escritura de compra e venda entre a EE e os mesmos (resposta à matéria dos artºs 

29º e 137º da contestação dos RR. CC e DD). 

34- A hipoteca constituída a favor do Banco Comercial Português S.A. fora cancelada 

pela AP. 1389, de 2009/08/20, que sucede imediatamente à inscrição a favor da Ré EE (resposta à 
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matéria dos artºs 30º, 31º, 138º e 139º da contestação dos RR. CC e DD). 

35- A situação de o apartamento estar em condições de ser comprado pelos RR. CC 

e DD e, de estar livre de ónus, encargos ou hipoteca, foi-lhes assegurada pelo Advogado que 

acompanhou a sua transação e também pelo colaborador da agência mediadora D (resposta à matéria 

dos artºs 32º e 140º da contestação dos RR. CC e DD). 

36- A situação de inexistência de ónus ou encargos foi ainda certificada pelo Notário 

G, que na escritura de compra e venda dos ora RR. CC e DD fez exarar o seguinte: 

- “Que o referido imóvel é vendido livre de ónus ou encargos e pelo preço de OITENTA MIL EUROS que já foi 

integralmente recebido.”; 

- “Em 22-04-2016 consultei em www.predialonline.mj.pt certidão permanente de registo predial através do 

código PP-1…8-3…7-080…5-00…5, por onde verifiquei o teor da descrição e inscrições prediais em vigor” (resposta à matéria 

dos artºs 33º, 34º, 141º e 142º da contestação dos RR. CC e DD). 

37- Os RR. CC e DD adquiriram a fração autónoma referida em 1 destes factos 

provados desconhecendo o conteúdo dos negócios efetuados por quaisquer dos anteriores 

proprietários da mesma (resposta à matéria do artº 19º da contestação dos RR. CC e DD). 

38- Os RR. CC e DD, não sabiam, nem tinham nada que o permitisse indiciar, que o 

apartamento pertencia a pessoa diferente da vendedora, nomeadamente a B e à Autora (resposta à 

matéria do artº 57º da contestação dos RR. CC e DD). 

39- Os RR. CC e DD não conheciam a R. EE antes de lhes ter sido apresentada pelo 

D e não conhecem o irmão desta, I (resposta à matéria do artº 146º da contestação dos RR. CC e DD). 

40- A Autora não figura nem aparece em nenhum registo ou escritura relacionados 

com a fração autónoma referida em 1 destes factos provados (resposta à matéria do artº 74º da contestação 

dos RR. CC e DD). 

41- Antes da outorga da escritura, os RR. CC e DD efetuaram o pagamento do 

Imposto Municipal sobre as Transmissões de Imóveis (IMT) e o Imposto de Selo (resposta à matéria 

dos artºs 35º e 143º da contestação dos RR. CC e DD). 

42- No ato da outorga da escritura de compra e venda, os RR. CC e DD pagaram à 

Ré EE o remanescente do preço, ou seja, a quantia de € 76.000 e pagaram ao Notário a quantia 

de € 504,29, que incluía já a despesa do registo de aquisição da fração a seu favor (resposta à matéria 

dos artºs  da p.i.,  da contestação da R. EE,  da contestação dos RR. CC e DD e  da réplica). 

43- No ato da outorga da escritura de compra e venda, os RR. CC e DD receberam as 
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chaves da fração autónoma e passaram a nela entrar quando lhes apetecia e a servir-se dela, sendo 

que as chaves que o D da agência tinha em seu poder e as chaves que foram entregues aos Réus 

no dia da escritura eram as chaves que correspondiam à fechadura que existia na porta da entrada 

do apartamento (resposta à matéria dos artºs 37º, 82º, 85º, 145º e 186º da contestação dos RR. CC e DD). 

44- O referido D, como sucede quando um apartamento ou uma moradia está a venda 

através de agências mediadoras e estas necessitam de ter as respetivas chaves para os mostrarem 

a potenciais compradores, havendo uma diversificação das pessoas que detêm as chaves (pelo que 

os seus agentes recomendam que a pessoa que adquire o imóvel mude a fechadura), recomendou 

aos Réus CC e DD, quando outorgaram a escritura, que mudassem a fechadura do apartamento, 

o que estes fizeram (resposta à matéria dos artºs 83º e 84º da contestação dos RR. CC e DD). 

45- Os RR. CC e DD chegaram a Portugal no dia 14 de Junho de 2014 (resposta à matéria 

do artº 38º da contestação dos RR. CC e DD). 

46- O Réu CC vinha exercendo a profissão de diretor de hotel há mais de 20 anos e 

veio para Portugal porque foi convidado para exercer as funções de diretor do … Resort & Spa, 

em … (resposta à matéria do artº 39º da contestação dos RR. CC e DD). 

47- Os RR. CC e DD não têm qualquer experiência no ramo imobiliário nem dos 

valores do mercado, sendo a experiência e profissão do Réu marido no ramo da hotelaria e a da 

Ré mulher também na hotelaria (resposta à matéria dos artºs 40º e 147º da contestação dos RR. CC e DD). 

48- Em Abril de 2015, os RR. CC e DD compraram uma moradia na freguesia da … 

do concelho de … tendo a compra e venda sido mediada pela referida sociedade “…  – Sociedade 

de Mediação Imobiliária Lda” cuja atividade gira sob o nome “…”, e que tem como colaborador 

o referido D que foi quem mediou a compra na freguesia da … (resposta à matéria do artº 50º da contestação 

dos RR. CC e DD). 

49- Sabendo que os RR. CC e DD estavam interessados na aquisição de um 

apartamento para arrendar e para lhes dar rendimento, em Março de 2016, o D contactou os Réus 

e disse que tinha um apartamento na … para vender, tendo mostrado o apartamento 119 primeiro 

à Ré DD e no dia seguinte ao Réu CC (resposta à matéria do artº 51º da contestação dos RR. CC e DD). 

50- O apartamento e a mobília estavam em estado degradado: 

- a pintura interior estava estragada, apresentando várias manchas; 

- existiam infiltrações à entrada do corredor, no teto da casa de banho e no terraço da 
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varanda; 

- as torneiras, canalizações e sanitários estavam em estado deteriorado, necessitando 

substituição; 

- parte dos frisos em cerâmica do teto tinham caído; 

- as mobílias eram velhas e estavam deterioradas (resposta à matéria dos artºs 24º, 117º e 170º a 

172º da contestação dos RR. CC e DD). 

51- Depois de assinarem o contrato-promessa de compra e venda, os RR. CC e DD 

foram várias vezes ao apartamento com um construtor civil de nome K, a fim de acertar com ele 

os trabalhos a serem feitos e para este fazer um orçamento para uma cozinha nova (resposta à matéria 

do artº 54º da contestação dos RR. CC e DD). 

52- Os RR. CC e DD contactaram a empresa que tratava da administração do 

condomínio que os aconselhou a mudar toda a canalização e os informou das infiltrações dizendo-

lhes que chegava a chover na casa de banho (resposta à matéria do artº 56º da contestação dos RR. CC e DD). 

53- Os RR. CC e DD tiveram de fazer trabalhos na fração autónoma, tendo efetuado 

as seguintes despesas com o apartamento: 

- em trabalhos de construção civil, despenderam a quantia de € 12.773; 

- em materiais de construção civil despenderam a quantia de € 3.625,77; 

- em mobília, decoração, utensílios e outros materiais gastaram € 3.829,92 (resposta à 

matéria do artº 118º da contestação dos RR. CC e DD). 

54- Os RR. CC e DD deram a terceiros parte da mobília existente na fração, que 

consideraram velha e estragada e, atendendo ao uso que pretendiam dar à fração, não aproveitável 

(resposta à matéria dos artºs 79º e 80º da p.i. e 119º da contestação dos RR. CC e DD). 

55- Os RR. CC e DD, a partir do momento que adquiriram a fração pagaram todas as 

despesas a ela inerentes, incluindo água, eletricidade, gás, IMI e condomínio, bem como todos os 

encargos inerentes à propriedade da fração (resposta à matéria do artº 168º da contestação dos RR. CC e DD). 

56- O referido B ainda partiu uma janela e entrou no apartamento depois de os RR. 

CC e DD o terem adquirido, voltando a mudar as fechaduras, mas após intervenção da Polícia de 

Segurança Pública ele desocupou o apartamento no dia 26 de Abril de 2016, não o tendo voltado 

a ocupar (resposta à matéria do artº 86º da contestação dos RR. CC e DD). 

57- Após esta introdução no apartamento, B propôs aos RR. CC e DD comprar-lhes 
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a fração autónoma pelo preço de € 100.000, passando estes a favor dele uma procuração 

irrevogável que lhe permitisse vender o apartamento (resposta à matéria do artº 87º da contestação dos RR. CC 

e DD). 

58- Os RR. CC e DD chegaram a concordar com tal solução e deram a B até ao dia 

30 de Maio de 2016, Segunda-Feira, para lhes fazer o pagamento dos 100.000 euros, tendo-lhe 

dito que não podiam esperar mais tempo pois tinham de preparar o apartamento para o Verão 

(resposta à matéria do artº 88º da contestação dos RR. CC e DD). 

59- B não lhes pagou o preço e os RR. CC e DD prepararam o apartamento para o 

Verão, iniciando as reparações e adquirindo mobília (resposta à matéria do artº 89º da contestação dos RR. CC 

e DD). 

60- No Tribunal Judicial da Comarca de …, no Juízo Central Cível de … – Juiz 2, sob 

o número 975/16.8…, correu uma ação declarativa comum em que foi Autor B e Réus EE e E, 

sendo RR. CC e DD intervenientes na parte passiva (resposta à matéria dos artºs 1º e 4º da contestação dos 

RR. CC e DD). 

61- Na ação identificada no ponto anterior destes factos provados, B formulou em 

relação à fração autónoma referida em 1 destes factos provados o seguinte pedido: 

“1 – Reconhecimento da propriedade do Autor adquirida de boa fé e por via de usucapião, tendo em conta a sua 

posse pública, pacífica e à vista de toda a gente, por mais de vinte anos. 

2 – Que seja declarada nula por simulação a compra e venda a favor da 1ª Ré EE que nada pagou pela aquisição 

da referida fracção, sendo que o preço, melhor o valor do empréstimo da D. GG e Sr. FF foram pagos a estes pelo Autor, que se 

manteve a usufruir da casa que reputa sua.” (resposta à matéria do artº 2º da contestação dos RR. CC e DD). 

62- A ação terminou por desistência do pedido, apresentada por B (resposta à matéria do 

artº 3º da contestação dos RR. CC e DD). 

63- A ação movida por B foi registada pela AP. 4136, de 2016/04/22 (resposta à matéria 

do artº 17º da contestação dos RR. CC e DD). 

 

Considerou-se não provada a matéria dos artºs 23º a 26º, 56º, 77º, 78º e 81º da p.i., 

23º da contestação da R. EE, 96º da contestação dos RR. CC e DD e 2º e 15º da réplica. 

 

Não se respondeu à matéria dos artºs 1º, 3º, 50º, 65º, 69º, 74º e 76º da p.i., 1º a 9º, 16º 

a 19º, 30º a 40º, 42º a 44º, 47º, 48º e 53º a 62º da contestação da R. EE, 5º a 15º, 18º, 41º a 49º, 
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58º a 73º, 81º, 92º a 95º, 98º, 100º a 105º, 108º a 116º, 120º, 122º, 123º, 125º a 127º, 133º, 148º, 

149º, 152º, 153º, 155º, 157º, 159º, 160º, 162º a 167º, 169º, 173º a 178º, 180º a 185º e 187º a 193º 

da contestação dos RR. CC e DD e 1º, 3º, 4º, 7º, 8º e 10º a 14º da réplica, por se considerar o 

respetivo teor conclusivo. 

 

b) Motivação da decisão de facto 

 

O tribunal formou a sua convicção com base na ponderação conjunta da prova por 

declarações e depoimento de parte, testemunhal e documental, tudo avaliado à luz das regras de 

experiência comum, nos termos que se passam a explicitar. 

A prova na presente causa desdobrou-se em várias vertentes. 

Por um lado, existia uma parte significativa da matéria a provar que se encontrava 

imediatamente assente, por via da prova documental. 

É o que ocorre, nomeadamente com o respeitante aos contratos celebrados e aos 

registos referentes ao imóvel em causa nos autos. Como se compreende, as partes aceitaram sem 

dificuldades essa documentação, o que permite ter por certos os factos a que a mesma respeita. 

Por outro lado, quanto à demais matéria respeitante aos requisitos da usucapião que 

se relaciona com as condutas que os intervenientes (ou alegados intervenientes) nos factos foram 

protagonizando ao longo do tempo, já se torna necessário ponderar a totalidade da prova 

produzida. 

Iniciando tal tarefa pela prova produzida pela A., esta permitiu estabelecer que durante 

vários anos, até a venda da fração aos primeiros réus, a família da A. e de B fez utilização do 

imóvel, nomeadamente para gozo de férias, tendo mobilado o mesmo e tendo-o tratado na 

convicção de que este lhes pertenceria. 

Se não quiséssemos considerar as declarações de parte da A. e o depoimento do 

próprio B, designadamente, com o argumento de eventualmente transmitirem uma visão parcial 

dos factos (o que, contudo, nem sequer se considera totalmente acertado, porque em larga medida 

as declarações e o depoimento em causa se mostraram serenos e razoavelmente lógicos, mas 

também compatíveis com a demais prova produzida, por vezes até em sentido contrário ao teor 

da petição inicial), outras testemunhas poderiam ser convocadas em abono da tese da A. neste 
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ponto. 

Assim, desde logo as filhas da A., L e M, depuseram nesse mesmo sentido. Mas as 

respetivas declarações são também corroboradas pelas de outras pessoas do círculo de relações da 

A. e do referido B, que igualmente atestaram esses factos. Foi o caso de N, que acompanhou 

algumas vezes o dito B ao imóvel, ou de O, advogado que estagiou com B, e igualmente 

demonstrou conhecer, por via disso, com algum pormenor os factos. Igualmente o cunhado da A., 

P, testemunhou ter chegado a passar férias no imóvel em causa nos autos, numa altura em que 

este era o utilizado pela A. e sua família. 

No que respeita às circunstâncias que rodearam as celebrações dos negócios, cremos 

que há aqui que atribuir um relevo especial à conjugação das declarações de B com as declarações 

de parte dos réus, especialmente II, FF e Q (esta, representante da empresa H, que veio dar lugar 

à HH), em especial os dois primeiros que demonstraram maior conhecimento dos factos (posto 

que a última não foi sempre a representante da sociedade, antes gerida por um terceiro, R). 

Todos eles procuraram depor no sentido de esclarecer as circunstâncias em que 

tomaram parte nas transações e, também, que não tinham tido verdadeiramente contacto com o 

imóvel, que não utilizaram. 

O réu FF esclareceu, com assinalável pormenor, de forma lógica e bastante coerente, 

as circunstâncias em que tinha adquirido o imóvel, explicando o acordo feito com B, no sentido 

de conseguir um financiamento para este através da venda do imóvel e da disponibilização do 

dinheiro, assim obtido junto da entidade bancária que financiou a transação, para que o dito B 

pudesse usar esses fundos. 

Mais tarde o réu FF veio, segundo explicou, a ser ressarcido por B relativamente aos 

fundos que lhe tinha emprestado. 

Ideia semelhante decorreu também das declarações da ré II, que esclareceu ter 

emprestado o dinheiro através de um amigo seu que também seria amigo de B, um terceiro 

chamado J, que veio posteriormente a receber o dinheiro de B e a pagar à R. II o montante pela 

mesma adiantado. Seguiu-se que o imóvel veio a ser transacionado desta vez para outro réu. 

Se no que se refere às declarações de FF ocorre uma coincidência significativa com 

o declarado por B, quer quanto à circunstância de ter, em geral, por circunstâncias da sua vida 

pessoal e profissional, precisado de recorrer a empréstimos, que recebia contra a colocação da 
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fração em nome de quem lhe emprestava dinheiro, como garantia desses empréstimos (e quando 

o empréstimo era pago, quem tinha emprestado dinheiro ao referido B vendia a fração a quem ele 

indicasse, posto que este, por problemas bancários, não podia ter património em seu nome), quer 

quanto ao caso particular do negócio estabelecido entre os dois, quanto às declarações da R. II já 

não ocorre uma sobreposição tão exata, na medida em que B declarou que quem lhe emprestara o 

dinheiro fora J, tendo sido acordado que o imóvel seria colocado em nome da R. II, esta declarou 

que tinha sido a própria a efetuar o empréstimo. Bem vistas as coisas, tais versões não são sequer, 

em rigor, incompatíveis, posto que a R. II pode bem ter entregue o dinheiro ao referido J, sem B 

conhecer em detalhe a proveniência de tal verba. A R. II não tem, manifestamente, real interesse 

próprio na causa e as suas declarações são perfeitamente plausíveis e compatíveis com as regras 

de experiência comum (e com as próprias declarações de B, como se referiu), pelo que neste ponto 

se lhes concedeu prevalência.  

As declarações de FF e B conjugam-se ainda com o depoimento da testemunha O, 

advogado e anterior estagiário de B, quando dessa conjugação decorre que o pai da ré EE, E, tinha 

emprestado dinheiro a B, sendo parte desse dinheiro usado para pagar o montante que se 

encontrava então a dívida FF. 

Assim, do mesmo passo que B recebeu dinheiro do pai da ré EE veio a pagar ao réu 

FF e o imóvel foi transferido da esfera do réu FF para a esfera da ré EE. B manifestou ainda ter 

feito alguns pagamentos por conta desse empréstimo de E. A testemunha O manifestou não saber 

se de facto ocorreu pagamento de alguns desses montantes a E (o que, diretamente, também não 

seria relevante para a decisão dos presentes autos, embora se indicie que o não pagamento da 

totalidade desse mútuo terá estado na origem da venda do imóvel por parte da R. EE, como se 

confere da documentação junta pelos 1ºs RR., referente à anterior ação intentada por B). 

A conjugação das declarações destes intervenientes dá corpo à tese de que foram 

ocorrendo ao longo do tempo negócios que se traduziram na contração de empréstimos por B, 

sendo o imóvel em causa nos autos usado como garantia dos mesmos. 

As declarações dos réus CC e DD foram relevantes para se compreender, se dúvidas 

existissem, que os mesmos não conheciam os outros réus e que não teriam tido qualquer 

intervenção nos negócios celebrados entre os mesmos e entre estes e B. 

Isso mesmo decorreu também das declarações da testemunha D, o agente imobiliário 
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que intermediou na venda do imóvel estes réus. Nesse sentido depuseram também as declarações 

do advogado F, que os representou e assessorou no negócio. 

A tese dos mesmos foi também corroborada, na medida da relação profissional 

existente, pela testemunha S, funcionária da empresa …, onde o réu CC é diretor hoteleiro. 

No respeitante às declarações da ré EE, considerou-se relevante o declarado pela 

mesma no sentido de não ter relação com o marido da A. (nem com esta), nem ter tomado parte 

em qualquer negócio com o mesmo, limitando-se a comprar um imóvel, de acordo com uma 

combinação que fez com o seu pai, por intermédio deste, e obedecendo a uma necessidade 

transitória de um imóvel na zona do …, que deixou posteriormente de existir. 

A testemunha T, amigo do pai da ré EE, depôs no sentido de esclarecer que 

acompanhou este à imobiliária onde o imóvel estava para venda, chegando inclusivamente a 

acompanhar a ré EE à escritura aquando da venda ao réu CC. 

De conjugação destas declarações, retiramos que efetivamente é plausível o 

sustentado por esta ré, no sentido de que não tinha nenhuma relação com o marido da A. que a 

levasse a participar nos negócios que o mesmo alega, nos moldes em que tal está plasmado na 

p.i.. 

Finalmente, no que respeita declarações e depoimentos, faremos uma referência final 

ao depoimento de parte da A., que confirmou residir na zona de … e encontrar-se atualmente 

reformada. Manifestou que esta casa seria uma residência de férias para sua família, sendo usada 

pelo marido quando vinha a julgamentos a …. Igualmente confirmou não conhecer a ré EE. 

No que concerne à demais prova documental, entendemos que a principal relevância 

da mesma, para além de tudo o já referido, se centraria essencialmente no tema da utilização da 

fração, ou seja na prática de atos que pudessem induzir a ideia de utilização por alguma das partes 

da fração com o ânimo de proprietário, sendo praticados atos correspondentes ao exercício do 

direito de propriedade, com especial destaque para pagamentos com impostos água ou luz. 

É certo que mais de um interveniente nos autos demonstrou que os pagamentos tinham 

ocorrido, em momentos diferentes e por justificações diferentes, pelo que aquilo que se nos 

afigura poder ser colhido desde acervo probatório é que, ao longo do tempo, a A. e sua família 

foram entendendo dispor da casa como lhes pareceu mais adequado, efetuando os pagamentos 

que se lhes impunha fazer e consideravam justificados, sendo que os demais réus não utilizavam 
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a casa, nem tinham verdadeiramente interesse em a utilizar e em dispor da mesma. 

A casa seria apenas uma garantia de empréstimos que haviam feito. 

Tal mudou quando a casa passou a estar na esfera da ré EE, embora seja de admitir 

que, também aí, se os negócios ocorridos entre B e o pai da ré tivessem sido bem sucedidos, o 

imóvel voltasse a sair da esfera jurídica de um dos réus, no caso da ré EE, para passar para quem 

o referido B indicasse. Nesse lapso de tempo está demonstrado que a ré EE fez, pelo menos, 

pagamentos de IMI. Com que ânimo isso ocorreu, verdadeiramente não se consegue determinar  

De um modo geral, pese embora alguma emotividade que uma causa como a presente 

possa concitar, entende-se que os intervenientes se comportaram, em geral, de modo sereno, 

depondo espontaneamente e nos termos já referidos, sendo de assinalar que, do modo como as 

coisas se terão passado, e atendendo ao modo como a ação foi construída, há um grupo de 

intervenientes que participou nos negócios gizados por B e há, por outro lado, os familiares e 

amigos da A. e, por fim os RR. CC e DD, sem que, necessariamente uns tenham travado 

conhecimento com os outros, o que explica que posições divergentes tenham sido expostas com 

perfeita convicção e, segundo se nos afigurou, ânimo de relatar com verdade os factos, sem 

ocorrer perfeita incompatibilidade entre o declarado por uns e por outros. 

O ponto de ligação entre todos estes intervenientes será B (e, provavelmente, com um 

interesse na causa igual ao da A.), sendo que mesmo as suas declarações, como já se referiu, não 

são de desvalorizar (sendo, eventualmente, a parte em que menos detalhou as suas declarações foi 

a respeitante ao negócio entabulado com E, que fundamentara a sua anterior ação e - sendo, 

possivelmente, a causa real da situação em discussão nos presentes autos - não foi introduzido na 

causa de pedir nos presentes autos, embora aí se tenha colhido suficiente esclarecimento ao 

conjugar as suas declarações com as de O). 

Para além do expressamente referido, foram tidos em conta os documentos de fls. 17 

a 60, 108 a 122, 142 a 185, 190 a 196 e 202. 

 

B) Direito 

 

Aplicando o direito aos factos provados, dir-se-á o seguinte: 

Na presente ação está em causa a reivindicação de um imóvel, posto que a A. pretende 
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a restituição de imóvel cuja propriedade considera pertencer-lhe, alegando a sua aquisição por 

usucapião.  

A típica ação de reivindicação, fundada, em geral, na aquisição derivada (de um 

anterior proprietário da coisa), vem prevista no artº 1311º do Código Civil, de acordo com o qual, 

o proprietário pode exigir judicialmente de qualquer possuidor ou detentor da coisa o 

reconhecimento do seu direito de propriedade e a consequente restituição do que lhe pertence, 

reconduzindo-se os requisitos para a procedência da ação à demonstração de que o autor da causa 

é proprietário do imóvel reivindicado e que o réu na causa ocupa o imóvel. 

Contudo, no caso dos autos, o que a A. pretende é que se lhe reconheça a aquisição 

originária fundada na usucapião. 

De acordo com o artº 1287º do Código Civil, a posse do direito de propriedade ou de 

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

disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo exercício corresponde a sua atuação: é o 

que se chama usucapião. 

A respeito da posse, é de ter em conta o disposto no artº 1251º do Código Civil, 

segundo o qual, a posse é o poder que se manifesta quando alguém atua por forma correspondente 

ao exercício do direito de propriedade ou de outro direito real. 

Subsequentemente, temos que a posse pode ser titulada ou não titulada, de boa ou de 

má-fé, pacífica ou violenta, pública ou oculta (artº 1258º do Código Civil). 

Diz-se titulada a posse fundada em qualquer modo legítimo de adquirir, 

independentemente, quer do direito do transmitente, quer da validade substancial do negócio 

jurídico (artº 1259º, nº 1 do Código Civil).  

Por outro lado, de acordo com o nº 1 do artº 1260º do Código Civil, a posse diz-se de 

boa-fé, quando o possuidor ignorava, ao adquiri-la, que lesava o direito de outrem, sendo que a 

posse titulada presume-se de boa fé, e a não titulada, de má fé (nº 2 do referido artº 1260º). 

Acrescente-se ainda que, à luz do nº 1 do artº 1261º do Código Civil, posse pacífica é 

a que foi adquirida sem violência e que, nos termos do nº 2 desse artº 1261º, se considera violenta 

a posse quando, para obtê-la, o possuidor usou de coação física, ou de coação moral nos termos 

do artº 255º do Código Civil. 

De acordo com o artº 1262º do Código Civil, posse pública é a que se exerce de modo 
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a poder ser conhecida pelos interessados. 

Entendemos dever ter-se ainda presente que, nos termos do artº 1263º do Código 

Civil, a posse adquire-se:  

a) Pela prática reiterada, com publicidade, dos atos materiais correspondentes ao 

exercício do direito;  

b) Pela tradição material ou simbólica da coisa, efectuada pelo anterior possuidor;  

c) Por constituto possessório;  

d) Por inversão do título da posse. 

Estando-se perante um caso de usucapião de imóveis, há que ter em conta ainda o 

disposto no artº 1294º do Código Civil, referente aos prazos a pondera, que refere que, havendo 

título de aquisição e registo deste, a usucapião tem lugar: 

a) Quando a posse, sendo de boa-fé, tiver durado por dez anos, contados desde a data 

do registo; 

b) Quando a posse, ainda que de má fé, houver durado quinze anos, contados da 

mesma data; 

Finalmente, nos termos do artº 1296º do Código Civil, não havendo registo do título 

nem da mera posse, a usucapião só pode dar-se no termo de quinze anos, se a posse for de boa fé, 

e de vinte anos, se for de má fé. 

Feita esta primeira incursão pelo direito a ter em conta, notaremos que na presente 

ação o pedido da A. resulta da conjugação de vários fatores. 

Em primeiro lugar, a outorga de um contrato-promessa pelo seu marido. 

Com esse contrato-promessa ocorreu tradição da coisa pelo que, estando pago o preço, 

haveria também posse. 

Em conjugação com esta circunstância, alega-se igualmente a existência de simulação 

e consequente nulidade das vendas que se seguiram à celebração desse contrato-promessa, 

circunstância que, conjugada com a posse adveniente do primitivo contrato-promessa, geraria 

uma situação legítima de invocação de usucapião. 

Como tal, haveria que indagar da efetiva nulidade da sucessão de vendas ocorridas, 

nomeadamente pela existência de simulação. 

De acordo com o artº 240º do Código Civil, se, por acordo entre declarante e 
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declaratário, e no intuito de enganar terceiros, houver divergência entre a declaração negocial e a 

vontade real do declarante, o negócio diz-se simulado, sendo que o negócio simulado é nulo. 

Refere-se ainda no artº 241º do Código Civil que, quando sob o negócio simulado exista um outro 

que as partes quiseram realizar, é aplicável a este o regime que lhe corresponderia se fosse 

concluído sem dissimulação, não sendo a sua validade prejudicada pela nulidade do negócio 

simulado. 

Encontra-se efetivamente alegada na p.i. a existência de um conluio da parte dos 

diversos réus com B, no intuito de celebrar os negócios de transação do imóvel em causa nos 

autos, sem existir um propósito de verdadeiramente transacionar o imóvel, o que inquinaria esses 

negócios, ferindo-os de nulidade.  

Contudo, o que resulta dos factos provados é que o marido de recebeu alguns 

empréstimos e foi colocando o imóvel em causa nos autos em nome de outras pessoas. 

Relembre-se que ficou demonstrado que B, por circunstâncias da sua vida pessoal e 

profissional, precisou de recorrer a empréstimos, sendo que sucedeu receber empréstimos contra 

a colocação da fração referida em 1 destes factos provados em nome de quem lhe emprestava 

dinheiro, como garantia desses empréstimos. Quando o empréstimo era pago, quem tinha 

emprestado dinheiro ao referido B vendia a fração a quem ele indicasse, posto que este, por 

problemas bancários, nomeadamente responsabilidades associadas a um projeto a que estava 

associado no …, não podia ter património em seu nome. 

Assim, segundo se provou, B recebeu 10.000.000$00 emprestados de J, o qual, por 

sua vez, recorreu à R. II para obter esse montante e emprestá-lo a B, tendo então acordado com 

este que, para garantia do empréstimo, se colocasse a fração referida em 1 dos factos provados 

em nome da R. II, que veio a figurar na escritura, igualmente referida em 1 destes factos provados, 

como compradora. Posteriormente, B veio a liquidar os 10.000.000$00 a J, acabando tal verba 

por ser restituída à R. II. A Ré II celebrou então em 22 de Dezembro de 2003 com a sociedade 

H- Sociedade Imobiliária, Ldª, que veio a tornar-se na Ré HH, Ldª, uma escritura de compra e 

venda (cuja cópia se encontra junta com a p.i. como documento nº 7), através da qual lhe vendeu 

a fração referida em 1 dos factos provados. 

Provou-se ainda que o R. FF emprestou dinheiro a B, sendo que, como este não 

lograva obter dinheiro para o reembolsar, combinaram que B providenciaria para que a fração 
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referida em 1 destes factos provados fosse vendida pela sociedade H ao R. FF, com recurso a 

financiamento bancário. Com o financiamento recebido, B reembolsaria, como em parte 

reembolsou, o R. FF, passando a pagar em nome deste as prestações ao banco e ficando o R. FF 

com a fração registada em seu nome. Assim, em 5 de Agosto de 2005, a referida sociedade H 

celebrou com os Réus FF e GG escritura de compra e venda (cuja cópia se encontra junta com a 

p.i. como documento nº 6), através da qual lhes vendeu a fração referida em 1 dos factos provados. 

Mais se provou que B veio posteriormente a pedir € 50.000 emprestados a E, pai da 

R. EE, tendo acordado com este, e por proposta do mesmo (o qual não podia ter bens em seu 

nome), que, como garantia desse empréstimo, a casa seria vendida por FF à R. EE, ficando em 

nome desta. O montante de € 50.000, recebido de E por B, veio a servir para este reembolsar o 

remanescente que ainda se encontrava em dívida ao R. FF. Assim, em 11 de agosto de 2009, os 

RR. FF e GG celebraram com a Ré EE escritura de compra e venda (cuja cópia se encontra junta 

com a p.i. como documento nº 5), pela qual lhe venderam a fração referida em 1 dos factos 

provados. 

O que se provou vai para além da mera circunstância de o marido da A. colocar as 

coisas, como a fração em causa nos autos, em nome de terceiros para não ter património em seu 

nome, conforme alegado na p.i.. 

Não há, pois, uma mera existência de negócios simulados, circunstância indispensável 

para o vencimento da tese da A.. 

Podemos até aceitar que o contrato-promessa, atentos os condicionalismos de facto 

referidos teria concedido posse à A., nomeadamente por ser cônjuge do seu outorgante e exercer 

em conjunto com o seu marido os atos em que essa posse se traduziria. Como já se havia referido 

em sede de despacho saneador, conceber tal realidade é possível do ponto de vista jurídico, tanto 

mais que nos termos do artº 1291º do Código Civil (segundo o qual a usucapião por um 

compossuidor relativamente ao objeto da posse comum aproveita igualmente aos demais 

compossuidores), sendo o regime de casamento da A. o de comunhão de adquiridos, o bem 

transmitir-se-ia para a sua esfera, mesmo sendo a eventual escritura definitiva feita apenas pelo 

seu marido. 

Refira-se a este propósito, e como exemplo, o acórdão do STJ de 12 de maio de 2016 

(rel. Oliveira Vasconcelos), disponível, como os demais que se citarão, em www.dgsi.pt, segundo 
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o qual “o promitente adquirente pode ser havido como possuidor em nome próprio conquanto, 

além da entrega da coisa, pratique, em nome próprio, atos materiais correspondentes ao 

exercício do direito em causa com o intuito de o exercer”, no sentido que permitiria suportar tal 

entendimento. 

Contudo, quando começamos a apreciar a hipótese de simulação na celebração dos 

negócios, sendo estes nulos por simulados, nos termos das disposições acima citadas, coloca-se, 

reflexamente, o problema de posse da A., atenta a conduta do seu compossuidor, dificilmente 

poder ser classificada como de boa-fé, posto que tal procedimento, de colocação de imóveis em 

nome de terceiros, sempre seria lesivo de interesses de outros terceiros, como por exemplo os 

credores de B, que ficariam privados de atacar o património deste, o que é suscetível de inquinar 

a posse em causa. 

Foi o que considerou já o STJ, em acórdão de 30 de maio de 2013 (rel. Álvaro 

Rodrigues), no qual se refere que “a lei considera posse de boa-fé «quando o possuidor ignorava, 

ao adquiri-la, que lesava o direito de outrem» (art.º 1260º/1 do C. Civil). Ora, quem age mediante 

acordo simulatório e com intenção de enganar terceiros, assim os prejudicando intencionalmente 

(ou, no mínimo, com consciência de tal prejuízo) não pode ser considerado possuidor de boa-fé”. 

Nesta conformidade, pode entender-se que, a vingar a tese da A., neste caso, nos 

termos do acervo legal acima referido, o prazo de usucapião seria de 20 anos. Ora, tendo em conta 

a data do contrato-promessa celebrado e a data de venda do imóvel aos primeiros réus, tal prazo 

não estaria decorrido. 

Contudo, entendemos que o mais provável, nos termos da matéria de facto que se 

apurou, é que os negócios em causa não sejam verdadeiramente negócios simulados, mas sim 

negócios fiduciários. 

A matéria dos negócios fiduciários tem sido admitida pela jurisprudência, 

encontrando-se vários arestos que delimitam os respetivos contornos e os efeitos que tais negócios 

se podem retirar. Vejamos alguns: 

No acórdão do STJ de 16 de março de 2011 (rel. Lopes do Rego) refere-se que “Não 

pode configurar-se como venda «a retro» o negócio jurídico de venda de imóvel, celebrado por 

escritura pública, que omite qualquer cláusula resolutiva, validamente estipulada, reconhecendo 

ao vendedor o direito potestativo de resolver o contrato, mediante restituição do preço e 
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acessórios – não sendo possível inferi-la do acordo verbal e informal subjacente à escritura , de 

que resulta tratar-se, afinal, de venda com o fim indirecto de garantia de dívida emergente de 

mútuo, reconhecendo as partes o carácter meramente temporário da alienação. 

Na verdade, a razão determinante da forma legal e imperativamente imposta para a 

celebração de negócios de alienação de imóveis aplica-se plenamente à estipulação da dita 

cláusula resolutiva, que não pode deixar – enquanto produtora de efeitos reais, susceptíveis de 

afectar a consolidação do efeito aquisitivo do direito de propriedade pelo comprador - de revestir 

a forma exigida para o negócio pela lei civil. 

Pode qualificar-se como venda fiduciária em garantia o negócio jurídico de venda de 

imóvel celebrado com um fim indirecto de garantia de uma relação obrigacional, de que era 

credor o comprador no confronto do vendedor, emergente de um mútuo entre eles celebrado, 

consubstanciando-se o carácter «temporário» da alienação das fracções prediais na estipulação 

de uma obrigação pessoal de conservar e revender a coisa que lhe foi alienada logo que se 

mostrasse exaurido o fim de garantia que estava subjacente à venda – e resultando tais 

obrigações de um pacto fiduciário, informalmente acordado, embora de forma encoberta ou 

oculta, pelos interessados. 

A estrutural diversidade jurídica entre as figuras da constituição de direitos reais de 

garantia e da venda fiduciária em garantia, imediatamente geradora de um efeito transmissivo 

do direito de propriedade, obsta à directa subsunção desta segunda categoria normativa no 

âmbito do art. 694º do CC, cujo programa normativo se dirige – e confina - ao plano das 

garantias reais das obrigações, vedando ao credor  

a autotutela que resultaria da faculdade de apropriação da «coisa onerada» no caso - e no 

momento - em que o devedor não cumprir a obrigação garantida. 

Não é de admitir a «extensão teleológica» da proibição contida no citado art. 694º, 

determinante do vício de nulidade, à venda fiduciária em garantia de bens imóveis, por tal 

envolver restrição desproporcionada do princípio fundamental da segurança e confiança no 

comércio jurídico, ao facultar aos outorgantes a invocação e a consequente oponibilidade da 

nulidade a terceiros de boa fé, subadquirentes do imóvel alienado, nos termos do art. 291º do 

CC, mesmo nos casos em que o pacto fiduciário estivesse oculto e dissimulado, relativamente às 

cláusulas contratuais integradoras do negócio formal de alienação e do teor do respectivo 
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registo, de modo a afectar a consistência jurídica dos direitos que aqueles fundadamente 

supunham ter adquirido”. 

No acórdão do STJ de 28 de junho de 2017 (rel. Roque Nogueira) refere-se que “São 

requisitos essenciais da simulação a divergência entre a vontade declarada e a vontade real, o 

acordo entre as partes sobre essa divergência e a intenção de enganar terceiros, sendo que, no 

presente caso, desde logo não ficou demonstrado o intuito de enganar terceiros. 

Os factos integram a figura atípica da venda fiduciária em garantia, que consiste 

numa venda do bem como garantia do pagamento da quantia mutuada pelo comprador ao 

vendedor, num contrato de mútuo que pode ser oculto pelos interessados, obrigando-se o 

comprador mutuante a revender o bem ao vendedor mutuário, depois de estar pago o mútuo, no 

prazo acordado por ambos. 

A doutrina portuguesa corrente é hoje favorável, em termos gerais, à admissibilidade 

da figura do negócio fiduciário com o credor – fidutia cum creditore –, o qual terá, em princípio, 

de se considerar válido, enquanto emanação do princípio fundamental da autonomia da vontade 

dos contraentes. 

No caso da venda fiduciária em garantia, o credor/comprador adquire imediatamente 

a propriedade do bem, através do acto de alienação, documentado por escritura pública e 

susceptível de imediata inscrição no registo predial, podendo passar a apresentar-se no comércio 

jurídico como legítimo proprietário do prédio. 

Mas se ulteriormente for cumprida a obrigação que se pretendia indirectamente 

garantir através da venda fiduciária realizada ou mostrando-se, de qualquer outra forma, 

exaurido o fim de garantia do crédito, é lícito ao interessado invocar o «pactum fidutiae» 

informalmente acordado com o credor, onde se estipulou uma verdadeira obrigação pessoal de 

revender a coisa que lhe foi alienada”. 

No acórdão do STJ de 26 de abril de 2018 (rel. Fernanda Isabel Pereira) refere-se que 

“Para além das garantias previstas na lei – garantias tout court –, sejam pessoais ou reais, pode 

surgir a utilização de outros institutos ou figuras jurídicas com finalidade diversa prevista na lei, 

que as partes utilizam, por acordo, para desempenhar funções de garantia. 

Dentro do género, surge a figura da alienação fiduciária ou venda em garantia, a 

qual constitui um negócio fiduciário nos termos do qual um sujeito (prestador da garantia) 
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transmite a outro (beneficiário da garantia) a titularidade de um bem ou de um direito com a 

finalidade de garantia de um crédito, ficando o beneficiário da garantia obrigado, uma vez 

extinta esta finalidade, a retransmitir-lhe aquela mesma titularidade. 

O contrato fiduciário, que não se confunde com a simulação relativa (art. 241º do 

CC), visto a transmissão da propriedade do bem do vendedor para o comprador ser querida, tem 

associado o risco de abuso do fiduciário em resultado da evidente desproporção entre o meio, 

em abstracto excessivo para o fim considerado, mas necessário, e o fim visado”. 

No acórdão da Relação do Porto de 5 de fevereiro de 2013 (rel. Márcia Portela) refere-

se “Sem prejuízo do disposto nos artigos 243.° e 291.° CC, a nulidade ou anulação do negócio 

é, em princípio, oponível a terceiros. Se aquele que tiver adquirido uma coisa através de um 

negócio nulo ou anulado a tiver seguidamente retransmitido a um terceiro, este nada terá, em 

princípio, adquirido. 

Tratando-se de uma aquisição derivada, a segunda transmissão é juridicamente uma 

alienação de coisa alheia (a non dominó), uma vez que o alienante não é verdadeiramente dono 

da coisa, por não ter verdadeiramente adquirido a sua propriedade (nulidade), ou por a sua 

aquisição ter sido retroactivamente anulada (anulação). 

Constituem requisitos cumulativos da simulação: 

- acordo entre as partes com o fim de criar uma falsa aparência de negócio (pactum 

simulationis); 

- a divergência entre a vontade declarada e a vontade real, isto é, a entre a aparência 

criada (negócio exteriorizado) e a realidade negocial (negócio realmente celebrado); 

- intuito de enganar terceiros. 

O notário que lavra a escritura e as pessoas que tomem conhecimento da mesma não 

são terceiros passíveis de ser enganados para preenchimento dos pressupostos da simulação, 

pois não têm interesse na declaração de nulidade 

Na fidúcia, contrário do que sucede na simulação relativa, em que o negócio aparente 

não é verdadeiramente querido, as partes querem seriamente o negócio adoptado. Na simulação 

relativa, o contrato simulado é criador de aparência; na fidúcia, o tipo adoptado investe o 

fiduciário na titularidade. 

A alienação em garantia consubstancia-se num negócio atípico, decorrente a junção 
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de um pacto fiduciário (ou cláusula fiduciária) a um negócio de alienação, para que este cumpra 

uma função de garantia, cabendo ao pacto fiduciário proceder à adaptação do negócio à 

pretendida finalidade, estabelecendo os termos da relação entre fiduciante e fiduciário. 

O contrato fiduciário é constituído por uma atribuição patrimonial real - já que o 

fiduciário é investido numa situação jurídica, normalmente a propriedade plena - com 

eficácia erga omnes, limitada por uma convenção de natureza meramente obrigacional entre 

fiduciante e fiduciário (pacto fiduciário), oponível apenas entre estes, pela qual este se 

compromete a não exceder, no exercício do direito, o que seja necessário para a prossecução do 

fim e a restituir a coisa uma vez alcançado o fim. 

Noutra formulação, é o contrato do qual resulta, directa ou indirectamente, uma 

atribuição plena e exclusiva (ainda que temporária) de um bem ao fiduciário - maxime, de um 

direito de propriedade sobre uma coisa -, gravada porém por um vínculo funcional de natureza 

obrigacional que instrumentaliza a situação jurídica de que fica investido o fiduciário à 

prossecução de um interesse alheio - pertencente ao fiduciante -, e que impõe, nos termos 

estipulados, a (re)transmissão daquele acervo patrimonial e respetivos frutos para a esfera do 

fiduciante». 

A função de garantia só se cumpre se a propriedade for transferida para a esfera do 

fiduciário: a garantia da dívida consiste precisamente na transmissão (temporária) da 

propriedade até que a dívida seja paga. 

Embora o conteúdo do pacto fiduciário não esteja completamente determinado, se 

for possível apreender os traços gerais mínimos de tal convenção, podemos falar pacto fiduciário 

tácito. 

A proibição do pacto comissário, estabelecido no artigo 694.° CC, no âmbito das 

garantias reais, não deve ser extensivo à alienação fiduciária, atenta a diferença estrutural entre 

a constituição de direitos reais de garantia e a venda fiduciária. 

 A proibição do pacto comissário destina-se a afastar a auto-tutela em que se 

traduziria a faculdade de apropriação da coisa onerada pelo credor no momento em que 

ocorresse o incumprimento da obrigação garantida, enquanto na alienação fiduciária a 

transmissão da propriedade opera-se de imediato, havendo que proteger terceiros, 

desconhecedores do pacto fiduciário, que confiem no registo”. 
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No acórdão da Relação do Porto de 11 de abril de 2002 (rel. João Vaz) menciona-se 

que “Os negócios fiduciários são legalmente admissíveis com base no princípio da liberdade 

contratual. 

Nesses negócios, o bem é transmitido ao fiduciário para que o guarde e administre, 

no interesse do fiduciante ou de terceiro, e, passado o tempo convencionado, o restitua ao 

fiduciante ou o entregue a outra pessoa”. 

Finalmente, no acórdão da Relação de Évora de 15 de dezembro 2009 (rel. Fernando 

Bento) menciona-se que “Uma das formas de divergência intencional entre a vontade e a 

declaração é a simulação. Nela, o declarante emite uma declaração não coincidente com a sua 

vontade real por força de um conluio com o declaratário com a intenção de enganar terceiros. 

Os negócios fiduciários reconduzem-se a uma transmissão de bens ou direitos, 

realmente querida pelas partes para valer em face de terceiros e até mesmo ente elas, mas 

obrigando-se o adquirente a só exercitar o seu direito em vista de certa finalidade, que tanto pode 

ser uma finalidade de administração ou uma finalidade de garantia. 

O conceito romanístico de fiduciae é constituído por dois elementos: de um lado, a 

parte real, traduzida na transferência do dominium da res para o fiduciário e, de outro, a parte 

obrigacional, o acordo mediante o qual o fiduciário assume, perante o beneficiário ou 

fideicomitente, os deveres de administrar o bem em beneficio do último sob determinadas 

condições e de retransferir a propriedade aquando do cumprimento do objectivo. 

O contrato fiduciário distingue-se do contrato simulado, porque naquele as partes 

querem real e seriamente o contrato adoptado enquanto que na simulação as partes, na 

realidade, não querem o contrato aparente, mas um outro (dissimulado) ou mesmo nenhum. 

Ou seja, os negócios em causa nos autos, em especial os celebrados entre B e a R. II 

e entre B e E, pai da R. EE, mais do que negócios simulados, foram negócios fiduciários, tendo-

se, nos âmbito dos mesmos, a propriedade efetivamente transmitido, pelo menos, e sem dúvida, 

aquando do negócio celebrado com o E que implicou a transmissão da fração para a ré EE. 

Interrompeu-se, assim o decurso do tempo que poderia levar a que se consolidasse a 

usucapião na esfera da A.. 

Deste modo, entendemos que não pode proceder a invocação de usucapião a favor da 

A., não podendo assim a ação proceder. 
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É certo que a A. sempre considerou que a fração era coisa sua. 

Contudo, não pode desligar-se deste desfecho a conduta de B, sendo o modo como o 

mesmo conduziu ao longo dos anos os seus negócios (mormente o celebrado com E), com a 

consequência traduzida no insucesso da reclamação do direito de propriedade do bem.  

Ainda que assim não fosse, entendemos que igualmente não poderia proceder a ação, 

por os primeiros réus se assumirem como terceiros de boa-fé, cuja posição se encontra tutelada 

nos termos do artigo 291º do Código Civil. 

Dispõe o artº 243º do Código Civil, que a nulidade proveniente da simulação não pode 

ser arguida pelo simulador contra terceiro de boa-fé, sendo que a boa-fé consiste na ignorância da 

simulação ao tempo em que foram constituídos os respectivos direitos. Considera-se sempre de 

má-fé o terceiro que adquiriu o direito posteriormente ao registo da ação de simulação, quando a 

este haja lugar. 

E o referido artº 291º dispõe que a declaração de nulidade ou a anulação do negócio 

jurídico que respeite a bens imóveis, ou a móveis sujeitos a registo, não prejudica os direitos 

adquiridos sobre os mesmos bens, a título oneroso, por terceiro de boa fé, se o registo da aquisição 

for anterior ao registo da ação de nulidade ou anulação ou ao registo do acordo entre as partes 

acerca da invalidade do negócio (nº 1). E que os direitos de terceiro não são, todavia, 

reconhecidos, se a ação for proposta e registada dentro dos três anos posteriores à conclusão do 

negócio (nº 2). Finalmente, o nº 3 desta disposição consagra que é considerado de boa-fé o terceiro 

adquirente que no momento da aquisição desconhecia, sem culpa, o vício do negócio nulo ou 

anulável. 

A este respeito, importa considerar duas posições divergentes. 

Uma é a plasmada no acórdão do STJ de 26 de outubro de 2004 (rel. Moreira Alves), 

segundo a qual, “O nº 2 do art. 291º nega a protecção decorrente do registo da aquisição anterior 

ao registo da acção de nulidade ou anulação se essa acção tiver sido proposta e registada dentro 

dos três anos posteriores à conclusão do negócio, sendo que tal negócio há-de ser o que for 

celebrado entre o simulado adquirente e o terceiro subadquirente, não o negócio original gerador 

da nulidade sequencial, pois só aquele negócio - em que o subadquirente interveio - se pode 

consolidar”. 

Outra é a tese constante da jurisprudência citada pelos 1ºs RR. na sua contestação, 
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com o seguinte sentido: 

O STJ de 19 de abril de 2016 (rel. Maria Clara Sottomayor), citado na contestação 

dos RR. CC refere que “A intenção da lei foi a de não levar demasiado longe a protecção de 

terceiros, pois tal significaria um sacrifício grave dos interessados na nulidade ou na 

anulabilidade, para além de ter sido considerado que o nosso sistema registal não oferece as 

garantias de exactidão que oferecem outros sistemas, como o alemão (cf. Rui de Alarcão, 

«Invalidade dos Negócios Jurídicos, Anteprojecto para o Novo Código Civil», 1959, p. 247). Por 

isso, a lei usou um conceito ético de boa fé, excluiu a protecção dos terceiros adquirentes a título 

gratuito e consagrou um período de carência de três anos (art. 291.º, n.º 2). 

«O método que fundamentou a decisão legislativa, relativamente a esta questão, terá 

sido o da ponderação conjunta dos interesses do proprietário na reivindicação do bem, do 

interesse do terceiro e do interesse colectivo da segurança do tráfico jurídico, que é também, 

indirectamente, o interesse do proprietário na facilidade de circulação dos seus direitos. A tutela 

do interesse do proprietário está limitada a um período de três anos decorridos após a conclusão 

do negócio inválido. A lei pretende, com este prazo, dar uma oportunidade ao verdadeiro 

proprietário para repor a verdade jurídica material, considerando que, após o decurso do prazo, 

o seu interesse deixa de merecer protecção. O centro do raciocínio do legislador é o 

comportamento do verdadeiro titular, justificando-se o sacrifício do direito deste, na sua própria 

negligência ou inércia em impugnar o negócio inválido, durante um período de três anos, após a 

sua conclusão» (cf. Maria Clara Sottomayor, Invalidade e registo. A protecção do terceiro 

adquirente de boa fé, ob. cit., p. 336). 

«(…) o fundamento do art. 291.º é a estabilidade dos negócios jurídicos, sofrendo o 

alienante que deu origem à cadeia de negócios inválidos as consequências de não ter actuado, 

dentro do prazo de três anos, interpondo a acção de nulidade ou de anulação. A lei faz uma 

conciliação entre os interesses do verdadeiro proprietário, que pode impor a realidade jurídico-

material ao terceiro, durante um prazo de três anos, a contar da data da conclusão do negócio 

inválido, e os do terceiro sub-adquirente, interessado em salvaguardar a sua aquisição dos 

efeitos retroactivos da invalidade» (Maria Clara Sottomayor, Invalidade e registo, ob. cit., p. 

338). 

Contudo, esta proteção opera apenas quando o verdadeiro titular do direito dá 
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origem à cadeia de negócios que vai culminar com a aquisição onerosa de terceiro adquirente 

de boa fé. 

A aquisição a non domino prevista no art. 291.º, n.º 1 do Código Civil não permite 

que, através da intervenção de um terceiro que obtenha um registo falso ou baseado em títulos 

falsos, fique sanada a nulidade negocial derivada da cadeia transmissiva assim gerada, pois tal 

solução seria equivalente a admitir a expropriação do verdadeiro titular que não terá meios para 

se aperceber da fraude por não ter praticado qualquer negócio jurídico que desse origem à 

cadeia de negócios inválidos (Maria Clara Sottomayor, Invalidade e registo…ob. cit., p. 481). 

Sendo assim, dentro da lógica de um registo meramente declarativo, o art. 291.º do 

Código Civil não protege o terceiro adquirente que beneficia dos requisitos do n.º 1, caso não 

tenha sido o verdadeiro proprietário a iniciar a cadeia de negócios nulos, como parte do primeiro 

negócio inválido. 

Para funcionar a proteção conferida pelo art. 291.º, a cadeia de negócios inválidos 

tem que ser iniciada pelo verdadeiro proprietário, não estando abrangida no seu âmbito de 

aplicação a situação em que um sujeito obtém um registo falso e aliena o bem a um terceiro”. 

No acórdão da Relação de Guimarães de 27 de outubro de 2016 (rel. Ana Cristina 

Duarte, igualmente citado na contestação dos RR. CC e DD, refere-se que “O art. 291.º, nºs 1 e 

2 do Código Civil está em vigor, não tendo sido revogado pelos arts 5.º, nº 1 e 17.º, nº 2, do 

Código de Registo Predial. 

O conceito de terceiro para efeito do registo não coincide com o conceito de terceiro 

a que se reporta o artigo 291º do Código Civil, porque na primeira situação o conflito é entre 

dois adquirentes do mesmo transmitente e, na segunda, o conflito ocorre entre o primeiro 

transmitente e o último sub-adquirente, numa cadeia de negócios inválidos. 

Na primeira situação é pressuposta a validade do primeiro negócio de transmissão e 

na segunda a sua invalidade, ali é protegida a confiança do adquirente nos dados constantes no 

registo, e aqui é protegida a estabilidade dos negócios jurídicos. 

O terceiro a que se refere o artigo 291.º do CC é protegido na medida em que lhe não 

pode ser oposta a nulidade do primitivo contrato de compra e venda se tiver adquirido o direito 

sobre imóveis a título oneroso, de boa fé, inscrito no registo predial a sua aquisição e haja 

decorrido um triénio sobre a data do primeiro contrato sem haver sido instaurada a acção de 
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nulidade”. 

Vistas as teses em confronto, constantes das peças jurisprudenciais citadas, 

entendemos que é de prevalecer a tese que acolhe a posição dos RR., enquanto terceiros de boa-

fé, considerando-se a invalidade, para efeitos da contagem de prazo para a instauração da ação 

desde o negócio inicial. 

Na verdade, o próprio caso dos autos demonstra que, procedendo a invocação de 

nulidade, nenhuma das vendas da cadeia de negócios ocorrida se consolidaria. 

Não pode, pois, argumentar-se que seria apenas a última dessas vendas estar em causa. 

É certo que o entendimento inverso implica também uma consequência indesejável, 

que é a de que, em rigor, passados 3 anos sobre o negócio inicial, não mais pode ser invocada a 

invalidade. Consideramos, porém que tal inconveniente deverá ser temperado com a consideração 

de que para se aferir que negócios devem ser considerados, haverá que verificar quais são desde 

logo tidos em conta pelo arguente da simulação. Se se procura arguir a invalidade de uma cadeia 

de negócios com origem distante, é na origem que deve estar o termo inicial do prazo. Se se 

procura atingir apenas o negócio mais recente, ainda que exista uma cadeia de transmissões, será 

este último o que deve ser considerado.  

Como tal, entendemos que o prazo previsto na referida disposição (de 3 anos) já se 

encontraria decorrido aquando da instauração da ação, pelo que os réus CC e DD, sendo terceiros 

de boa-fé, não poderiam ver a sua posição afetada pela simulação dos negócios, o que igualmente 

implicaria a improcedência da ação (ainda que, reitere-se, a ação, em nosso entender, não 

carecesse de tal argumento para improceder). 

Como tal, reitera-se a conclusão pela improcedência da ação. 

Resta apurar o pedido de condenação da A. como litigante de má-fé. 

Nos termos do artº 542º, nº  2 do CPC, diz-se litigante de má-fé quem, com dolo ou 

negligência grave: 

a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar; 

b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da 

causa; 

c) Tiver praticado omissão grave do dever de cooperação; 

d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente 
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reprovável, com o fim de conseguir um objetivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, 

entorpecer a ação da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão 

Ora, o caso dos autos é complexo e encontra-se na fronteira daquilo que será 

admissível, em termos de litigância. Todavia, entendemos que a posição da A. é configurável 

como legítima e admissível, tendo em contas as circunstâncias do caso. 

Do ponto de vista desta, a fração em causa nos autos sempre foi sua. 

O problema que, cremos, acontecerá é o de que verdadeiramente a causa de pedir 

apresentação retrata mais uma posição do seu marido, B, do que uma posição da própria A.. 

Quanto ao fundo da questão, é certo, a A. pretende que lhe seja reconhecida a 

propriedade do imóvel, no que não diverge do seu marido. 

Contudo, quanto ao acervo factual que constitui a causa de pedir, verdadeiramente 

quem do mesmo que tinha conhecimento era o seu marido. E foi o mesmo que teve intervenção 

nos factos. Entendemos, como tal, que não deve censurar-se o ter procurado o reconhecimento de 

um direito de propriedade que, estamos convictos, a mesma entende, de boa-fé, que lhe assiste. 

Como tal, não se considera fundamento para a condenação por litigância de má-fé, 

anotando-se que se entende não atribuir a este pedido qualquer relevância tributária. 

 

III Decisão 

 

Pelo exposto, julga-se a presente ação improcedente e absolvem-se os RR. do contra 

si peticionado, mais se absolvendo a A. do pedido de condenação como litigante de má-fé. 

Custas pela A. (sem custas a apreciação da litigância de má-fé). 

Registe e notifique. 

Portimão, 08 de março de 2019 

  

 

 


