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Tribunal:    Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal - Juízo Central Cível de Setúbal - Juiz 2 

Processo:    2035/22.3T8STB 

Relator:    MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA 

Descritores:  PROCEDIMENTO CAUTELAR 

   RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA DE POSSE 

   PRESSUPOSTOS LEGAIS 

Data da Decisão:  18-05-2022 

 Sumário:   A questão a dirimir é a de saber se a providência cautelar de restituição 

provisória de posse deve ser decretada por se verificarem os pressupostos 

legais, conforme especificado do artigo 377º. do Código de Processo Civil. 

   Para haver posse, é necessário o elemento material - o corpus - que se 

identifica com os atos materiais praticados sobre a coisa, e um elemento 

subjetivo - o animus que se traduz na intenção de se comportar como titular 

do direito real correspondente aos atos praticados. 

   Concluindo-se pela procedência da providência cautelar e, 

consequentemente, determinar-se a restituição provisória da posse da capela 

de São Luís da Serra. 
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RELATÓRIO 

A requerente A, com sede na Rua X, NIF Y, NISS Z, instauraram a presente 

providência cautelar especificada de restituição provisória da posse, contra a requerida B., 

com sede na K, pedindo, na sua procedência, a restituição provisória da posse da Capela de 

São Luís da Serra, edifício e terreno descritos no artigo 4.º do presente Requerimento Inicial. 

Para tanto alegaram, em suma, que a requerente é dona identificado no artigo 4.º do 

presente requerimento inicial, nesse prédio está encontram-se implantada uma capela, ali 

celebrando missas e convívios da igreja, sendo que, desde o seculo passado está a usar e fruir 

esse prédio. 

Desde essa data são titulares da posse pública e pacífica, e sem que houvesse qualquer 

oposição. 

Acontece que, no final do mês de Março de 2021, tomou conhecimento que a 

requerida procedeu ao bloqueio do acesso ao prédio com a colocação de um portão duplo, 

gradeado e de ferro, com alteração da fechadura da porta de entrada da Capela, sem qualquer 

autorização para o efeito, assim, impedindo a requerente de aceder ao seu prédio. 

Os factos consubstanciam uma situação de esbulho e justificam a restituição 

provisória da posse do prédio. 

Juntou documentos e arrolou testemunhas. 

Procedeu-se à produção de prova, sem audição prévia do requerido. 

*** 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS 

O tribunal é competente em razão da nacionalidade, da matéria e da 

hierarquia, O processo está isento de nulidades que o invalidem na 

totalidade. 

Os requerentes têm personalidade e capacidade judiciárias e são partes legítimas.  

Não existem outras nulidades ou exceções que obstem ao conhecimento de mérito da 

causa. 

*** 
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QUESTÃO A DECIDIR 

A questão a dirimir é a de saber se a providência cautelar deve ser decretada por se 

verificarem os pressupostos legais. 

*** 

FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO 

Factos Provados 

São os seguintes os factos indiciariamente dados como provados: 

1 Pela apresentação L, foi inscrita a favor da A o direito de propriedade, por 

usucapião do seguinte prédio: 

a) prédio urbano, sito em São Luís da Serra, com a área total de 1725,2m2, inscrito 

na respetiva matriz predial sob o artigo M e descrito na Conservatória do Registo Predial de 

Setúbal sob o n.º N, composto de edifício de 1 piso para Capela que confronta a Sul com a 

Quinta da Comenda e a Nascente e Poente com a Quinta da Comenda e caminho de serventia. 

2 - No dia 6 de Maio de 2009, foi outorgada escritura pública de Justificação na qual 

interveio C, em representação da A que declarou que a sua representada: “é dona e legítima 

possuidora, com exclusão de outrem, do prédio urbano, destinado a culto, composto por rés 

do chão, capela, arrecadação e logradouro, com a área coberta duzentos e quatro virgula 

cinquenta a três metros quadrados e descoberta de mil quatrocentos e sessenta virgula 

sessenta e sete metros quadrados, denominada Capela de São Luís, sito em São Luís da Serra, 

freguesia da Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setúbal, a confrontar do Norte e Sul 

com a Quinta da Comenda, do Nascente e Poente com a Quinta da Comenda e caminho de 

serventia,  inscrito na  matriz  em nome  do justificante sob o artigo M (…) o justificante 

adquiriu o imóvel através de doação verbal efetuado no ano de mil novecentos e dez pela D, 

sem que no entanto ficasse a dispor de titulo formal (…) mas dele logo entrou na posse e 

fruição do referido imóvel, agindo sempre por forma correspondente ao exercício do direito 

de propriedade, nomeadamente celebrando missas e efetuando convívios religiosos e 

usufruindo de tal imóvel e suportando os respetivos encargos (…) sem a menor oposição de 

quem quer que seja, desde o seu inicio, posse que sempre exerceu sem interrupção e 
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ostensivamente, com conhecimento de toda a gente, com animo de quem exerce o direito de 

propriedade, com o animo de quem exerce direito próprio, sendo por isso uma posse pública, 

pacifica, continua, pelo que adquiriu o referido imóvel por usucapião (…) 

3 - Em 30 de outubro de 2009 a requerente adquiriu por escritura publica de doação 

da A o prédio identificado em 1). 

4- Sempre, desde tempos imemoráveis, a Requerente, utiliza em exclusivo a capela 

de São Luís, para uso do culto na festa e fora das festas do seu patrono, 

5 -Realizando vários encontros de oração e reflexão e convívios no decurso dos 

anos, entre diversas outras atividades relacionada ao culto católico. 

6- Também ali se celebram casamentos. 

7 - Por iniciativa da comissão de festas da romaria foram efetuadas obras de 

manutenção e pintura do prédio. 

8 No local foi aberto uma estrada de acesso à capela. 

9- Todas as questões relacionadas com a Capela e os terrenos em que a mesma se 

implantada, as diversas entidades públicas contactam diretamente a requerente. 

10-Em 19/05/2020, foi a Requerente que respondeu a intimação da Câmara 

Municipal de  Setúbal,  na  qualidade  de  proprietário/responsável  da  Capela  de  São  Luís  

da  Serra,  para proceder à correção de insalubridades existentes no local. 

11- A Requerente é a única que possui a chave de acesso à Capela de São Luís. 

12- A Requerente nunca prestou quaisquer contas aos proprietários da Quinta da 

Comenda sobre a utilização em exclusivo da Capela de São Luís. 

13- Em 31.03.2021 a requerente tomou conhecimento de que a requerida bloqueou 

o acesso a Capela de São Luís da Serra, com a colocação de um portão duplo, gradeado e 

de ferro. 

14- Desde essa data que a Requerente está impedida de aceder à Capela de São Luís e 

aos bens que se encontram no seu interior, tais como, um altar, sinos de bronze, gerador de 

energia, mobiliários, imagens religiosas de santos, nomeadamente de São Luís da Serra. 

*** 
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Provaram todos os factos com interesse para a decisão da causa. 

*** 

FUNDAMENTAÇÃO DE FACTO 

A convicção do Tribunal quanto a factualidade supra elencada alicerçou-se na 

ponderação dos depoimentos testemunhais, nos vários documentos valorados de forma critica 

na sua globalidade e devidamente conjugados com as regras da experiência comum e da 

normalidade da vida, atendendo-se ao disposto no artº. 607º., nº5 do Código de Processo 

Civil que expressamente dispõe que o Tribunal aprecia livremente a prova, segundo a sua 

prudente convicção. 

Assim, considerou-se, ao nível da prova documental, o teor da certidão da 

conservatória de registo predial, a escritura de justificação notarial, o texto festas, feiras e 

romarias, programas da romaria, documento do Município de Setúbal, e os registos 

fotográficos os quais tem a ver com a prédio em questão nos autos tal como foi confirmado 

pelas testemunhas. 

Pela testemunha E, foi dito que exerceu as funções de pároco da freguesia da 

Anunciada no período de 2005 a 2017, o qual explicou, de forma pormenorizada e com 

relevância, que, ao longo dos anos foi a paroquia que utilizava o prédio, ali realizou os 

festejos da Romaria de S. Luís, convívios religiosos, celebrou casamentos e também permitiu 

a utilização do prédio pelos escuteiros para ali realizarem atividades relacionadas com a 

prática escutista. 

Mais disse que a requerente utilizava o imóvel há varias décadas, seguramente mais 

de 30 anos, pois, enquanto seminarista esteve presente no local em vários encontros de oração 

e reflexão levado a cabo pela Paroquia da Anunciada. 

Disse que, aquando do inicio das suas funções, as chaves que permitiam o acesso a 

Capela encontravam-se na posse da família J, pessoas que asseguraram a gestão do evento 

festivo da romaria de S. Luís da Serra e as obras de manutenção e reparação do edifício, mas, 

a dada altura, solicitou a restituição dessas chaves, sem que aqueles, alguma vez, tivessem 

contestado tal entrega e, a partir daí, foi sempre a paroquia que esteve na posse das chaves. 
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Salientou que a Camara Municipal de Setúbal zelava pelas obras de conservação do 

caminho. 

Disse que a paroquia nunca prestou quaisquer contas a ninguém nem pediu qualquer 

autorização para utilizar o imóvel. 

Por fim disse que o prédio pertencia aa paroquia de Palmela. 

De igual modo os depoimentos das testemunhas F, G, H, I, todos escuteiros desde a 

década de 80 do seculo passado, vieram a revelar fundamental importância para dar os factos 

como demonstrados, os quais demonstraram conhecer bem o prédio e a utilização que dele 

faz a Paroquia da Anunciada, salientando que, ao longo dos vários anos, sempre foi usada 

pela paroquia e pelos vários agrupamentos de escuteiros do Distrito de Setúbal. 

Mais referiram que os agrupamentos de escuteiros utilizavam o prédio, com 

regularidade mensal e nos fins de semana, para ali realizarem várias atividades relacionadas 

com a prática escutista, nomeadamente acantonamentos, acampamentos, promessas, 

passagem de secção, o que fazia com a autorização da Paroquia da Anunciada, sem que 

alguém, alguma vez, tivesse contestado essa permanência no local. 

Por fim, disseram que, após terem surgido noticias dando conta da colocação de um 

portão que impedia o acesso a capela, passaram no local e constaram efetivamente que ali se 

encontra um portão fechado que impede o acesso ao prédio da Capela. 

*** 

Aplicando aos Factos o Direito 

A requerente instaurou a presente providência de restituição provisória de posse. 

Dispõe o artigo 377º, do Código de Processo Civil que “no caso de esbulho violento, 

pode o possuidor pedir que seja restituído provisoriamente à sua posse, alegando os factos que 

constituem a posse, o esbulho e a violência”. 

Estabelece, por seu lado, o artigo 378º  do Código de Processo Civil que “se o juiz 

reconhecer, pelo exame das provas, que o requerente tinha a posse e foi esbulhado dela 

violentamente, ordena a restituição, sem citação do esbulhador”. 

O procedimento cautelar especificado do artigo 377º. do Código de Processo Civil, 
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depende da verificação dos seguintes pressupostos: 

a) Posse do requerente; 

b) Esbulho da coisa possuída pelo requerente; 

c) Ter havido violência no esbulho. 

Segundo a noção de posse dada pelo artº. 1251º do Código Civil esta é o “poder que 

se manifesta quando alguém actua por forma correspondente ao exercício do direito de 

propriedade ou de outro direito real”, acolhendo, assim, o legislador uma conceção 

subjetivista da posse, como claramente resulta dos arts.1251º e 1253º. do Código Civil. 

Para haver posse, é necessário o elemento material - o corpus - que se identifica com 

os atos materiais praticados sobre a coisa, e um elemento subjetivo - o animus que se traduz 

na intenção de se comportar como titular do direito real correspondente aos atos praticados. 

Para termos posse basta, quanto ao elemento corpus «que a coisa entre na nossa órbita 

de disponibilidade fáctica» (vide Orlando de Carvalho, in Introdução à Posse, RLJ, Ano 122º, 

nº 3780, pág. 66). 

Porém, sendo necessário o “corpus” e “animus”, o exercício daquele faz presumir a  

existência deste (artigo 1252º, n.º 2 Código Civil). 

A posse e o direito de propriedade não se confundem, pois que apenas a primeira 

se defende através do contencioso possessório previsto no art. 1277º e segs. do Código Civil, 

e o segundo mediante a reivindicação prevista no art. 1311º do mesmo diploma. 

No contencioso possessório, onde se inclui o procedimento cautelar de restituição 

provisória da posse, não se exige, pois, ao requerente a alegação ou prova do domínio ou 

mesmo a sua plausibilidade, mas sim os factos constitutivos da posse, sendo suficiente a 

demonstração do corpus, porque, em caso de dúvida, presume-se o animus. 

O animus é inferível. Exprime-se pelo poder de facto. A intenção de domínio não tem 

de explicitar-se e muito menos por palavras. O que importa é que se infira do próprio modo 

de atuação ou de utilização. 

O esbulho corresponde a um ato pelo qual alguém priva outrem da posse de uma coisa 

determinada. Há esbulho, para efeito de aplicação do art.º 377º do Código Civil, sempre que 

alguém foi privado do exercício da retenção ou fruição do objeto possuído, ou da 
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possibilidade de o continuar. 

Por seu lado, a violência está definida no artigo 1261.º n. 2 do Código Civil como o 

uso de coação física ou de coação moral nos termos do artigo 255.º do mesmo diploma, sendo 

pacificamente aceite que a violência, para efeitos de restituição provisória da posse, tanto 

pode incidir sobre as pessoas como sobre a coisa esbulhada. 

Assim, será de considerar violento o esbulho, quando o esbulhado fica impedido de 

contactar com a coisa face aos meios (ou à natureza dos meios) usados pelo esbulhador e 

também é de concluir pela existência de esbulho violento sempre que haja necessidade de 

vencer um obstáculo, como seja a resultante da colocação de um portão ou substituição de 

fechaduras. Neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça de 19/10/2016, de 

27/01/2001 e de 03/05/2000, Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 07/05/2015, 

in www.dgsi.pt. 

Da matéria de facto acima dada como provada constata-se, desde logo, que a 

requerente é possuidor do prédio em questão o qual vem exercendo poderes de facto sobre a 

coisa - ocupação e fruição há vários anos e, de igual modo, ficou sumariamente demonstrado 

uma atuação de esbulho violento levada a cabo pela requerida, colocando um portão no 

caminho de acesso ao prédio, sem nenhuma autorização do requerente, e não mais o deixando 

entrar no prédio. 

*** 

DECISÃO 

Pelo exposto, julga-se procedente a presente providência cautelar e, 

consequentemente, determino a restituição provisória da posse da capela de São Luís 

da Serra, edifício e terreno identificado no ponto 1º. al. a) dos factos acima dados como 

provados. 

Custas a cargo da requerente 

Registe e notifique-se, sendo o requerido nos termos do art. 366º., nº. 6 Código 

Processo Civil. 

http://www.dgsi.pt/

