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Proc. 2181/15.0TBCTB-B 

 

SENTENÇA 

 

I. Relatório 

 

José Manuel Antunes Correia, divorciado, comerciante, portador do 

Cartão do Cidadão nº 6123196 7ZY9, válido até 12/10/2019, emitido pela 

República Portuguesa, Contribuinte fiscal nº 171776364, residente na rua 1º Maio, 

nº6, 6200-420, Vila do Carvalho, Concelho de Covilhã, veio intentar acção 

comum contra Município da Covilhã, pessoa colectiva nº505330768, com sede 

na praça do Município, 6200-151 Covilhã, representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal da Covilhã, Dr. Vítor Pereira, pedindo a sua condenação a: 

“1- Reconhecer o direito de propriedade do Autor sobre o manuscrito em pergaminho designado por Torah, 

melhor identificado no artigo 1º desta Petição Inicial, e ocupado e utilizado abusivamente pelo Réu; 

2- Restituir imediatamente ao Autor, seu legítimo proprietário, o manuscrito judaico designado por Torah, por 

o estar a utilizar sem autorização e contra a vontade do seu proprietário; 
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3- Pagar ao Autor os prejuízos que lhe causa com a privação do manuscrito os quais serão quantificados e 

liquidados em execução de Sentença, mas se estimam em 1.000,00€ diários e; 

4- Ser condenado no pagamento das custas e nos demais encargos do Processo”. 

 

Para tanto, sustenta que: 

- O Autor é dono e legitimo possuidor de um bem móvel, que é um 

documento em pergaminho, com texto judaico, escrito em hebraico, designado por 

Torah, com suporte em rolos de madeira, com trinta metros de comprimento e 

sessenta centímetros de altura, que se supõe ter vários séculos de existência. 

- Tal manuscrito veio à posse do Autor por compra a João José Inácio 

Leitão, em 28 de Setembro de 2016.  

- Compra efectuada pelo preço de 100.000,00€ (cem mil euros). 

- Sucede que o anterior proprietário, João José Inácio Leitão, foi dono e 

teve a posse de tal manuscrito durante mais de 20 anos por o ter encontrado 

quando iniciou a profissão de servente da construção civil; 

- Desde a data do achado manteve-o em sua casa, à sua guarda, exibindo-o 

a familiares, amigos, clientes e fornecedores, sem oposição de quem quer que seja. 

- No início de 2016 o referido proprietário exibiu o documento a um 

Arqueólogo da UBI que comunicou a sua existência ao Município, aqui Réu. 

- Em 30 de Maio de 2016, a pedido do Sr. Vereador da Cultura da Câmara 

Municipal da Covilhã, o anterior proprietário emprestou o pergaminho ao 

Município, para análise e estudo.  

- Desde essa data, o Réu manteve o pergaminho nas suas instalações e 

nunca apresentou ao proprietário qualquer resultado de análises ou estudos. 
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- Pelo que o anterior proprietário dirigiu-se, por diversas vezes, ao edifício 

sede do Município solicitando a entrega do manuscrito, o que não conseguiu, não 

tendo também recebido explicações válidas para a recusa na entrega. 

- De igual modo o Autor, proprietário do pergaminho, desde o dia 29 de 

Setembro de 2016, solicitou ao Réu, por carta registada, nas pessoas do Sr. 

Vereador da Educação e Cultura e do Sr. Presidente da Câmara Municipal da 

Covilhã a devolução do Torah ou pergaminho judaico.  

- E fixou como prazo de entrega o dia 3 de Outubro de 2016, pelas 14 

horas. 

- Nesse dia e hora, o Autor deslocou-se ao edifício sede do Réu mas o 

documento acima identificado não lhe foi entregue. 

- Contudo, o Autor foi recebido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, 

que lhe comunicou que só com deliberação da Câmara Municipal poderia tomar 

decisão no sentido de entregar o Torah ao proprietário ou celebrar novo contrato 

de empréstimo ou comodato. 

- O Autor, entretanto, no dia 10 de Outubro de 2016, solicitou, à Direcção 

Geral do Património Cultural o registo do manuscrito para que fique oficialmente 

declarado o seu valor arqueológico e Cultural e registado o seu proprietário.  

- O Autor recebeu resposta do organismo Estatal no sentido que o assunto 

seria entregue ao serviço competente. 

- O Autor desconhece se o assunto da devolução do Torah ao proprietário, 

já foi alvo de decisão tomada no órgão Câmara Municipal, pois nada mais lhe ser 

transmitido pelo Réu.  

- No dia 2 Novembro de 2016, o Autor notificou, novamente, por escrito o 

Sr. Presidente da Câmara Municipal da Covilhã, Órgão Executivo do Réu, para que 

lhe entregasse o Torah, no dia 9 de Novembro de 2016, pelas 15 horas  
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- No dia 7 de Novembro de 2016, o Município remeteu ao Autor, por 

email, uma proposta de contrato de comodato, que este não aceitou, reafirmando 

que pretendia que o objecto fosse guardado num cofre de uma instituição bancária, 

podendo emprestá-lo ao Município apenas em eventos de reconhecido interesse 

cultural.  

- No dia 9 de Novembro de 2016, pelas 15 horas, o Autor deslocou-se ao 

edifício sede do Município para recuperar, reaver o manuscrito. 

- Pelo gabinete do Sr. Presidente da Câmara foi comunicada ao Autor a 

ausência do Autarca e que nada havia para entregar ao Autor. 

- O Autor é alheio a tais situações e apenas quer reaver o manuscrito de que 

é proprietário. 

- E o Réu sempre reconheceu ser mero comodatário e não proprietário da 

coisa móvel, pois foi-lhe cedida em 30/05/2016 por empréstimo, favor ou 

tolerância do seu anterior proprietário. 

* 

* * * 

Devidamente citado, contestou o Município da Covilhã, suscitando, desde 

logo, a excepção de incompetência material, por entender serem os Tribunais 

Administrativos e Fiscais os competentes para dirimir o presente litígio; impugna a 

qualidade de proprietário de que se arroga o A sobre o pergaminho e suscita a 

excepção do direito de retenção sobre o mesmo, pois foi celebrado um contrato 

de comodato relativamente ao pergaminho, tendo despendido montantes 

monetários com a guarda e conservação do mesmo. Por fim, deduz reconvenção, 

onde pede que se reconheça tal crédito sobre o A e invoca a compensação com os 

alegados créditos do A. 

* 
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* 

Foi proferido despacho saneador, onde foi julgada improcedente a 

excepção de incompetência material e relegadas parta final o conhecimento das 

testantes. Foram apreciados os pressupostos de regularidade da instância e fixados 

o objecto do litígio e os temas da prova. 

* 

* * * 

Realizou-se a audiência final, observando-se as legais formalidades, tal 

como consta das respectivas actas. 

* 

* * * 

Mantém-se os pressupostos da regularidade da instância. 

* 

* * * 

Ao Tribunal cumpre decidir se: 

- o A é o legítimo proprietário da Torá e se o R a detém contra a sua vontade 

(sem título legítimo para tanto), bem assim, se tal privação causou ao A prejuízos;  

Caso proceda a acção: 

- se o R goza do direito de retenção sobre a Torá mercê dos montantes 

despendidos com a sua conservação e manutenção no âmbito do contrato de 

comodato celebrado, bem assim, se pode operar a compensação de créditos. 

* 

* * * 
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II. Fundamentação 

A) De Facto: 

Da audiência de julgamento resultaram provados os seguintes factos: 

1. No Cartório Notarial da Covilhã, em 28 de Setembro de 2016, foi 

celebrada uma escritura de compra e venda entre João José Inácio Leitão, como 

primeiro outorgante, e José Manuel Antunes Correia, como segundo outorgante, 

tendo o primeiro declarado que “pelo preço de cem mil euros, que do segundo já recebeu, a 

este vende o seguinte: documento em pergaminho, com texto judaico, com suporte em rolos de 

madeira, com trinta metros de cumprimento e sessenta centímetros de altura, que se supõe estar 

escrito em hebraico, com tinta ferrogálica. O vendedor declara que o documento foi emprestado à 

Câmara Municipal da Covilhã, para análise e estudo, a qual se comprometeu a devolvê-lo ao 

proprietário, logo que o mesmo seja solicitado. Mais declarou que pelo referido empréstimo à 

Câmara Municipal não recebeu qualquer contrapartida em dinheiro, ou outra, e não celebrou 

qualquer protocolo ou contrato. Declarou ainda o vendedor que o objecto é um bem próprio dele, 

pois o adquiriu em estado de solteiro”.  

2. João José Inácio Leitão “encontrou” tal manuscrito no “entulho” de uma 

obra no âmbito do exercício da sua profissão relacionada com a construção civil e 

guardou-a na sua casa. 

3. No início de 2016, o referido João José Inácio Leitão exibiu o 

documento a um Arqueólogo da UBI que comunicou a sua existência ao 

Município, aqui Réu. 

4. Em 30 de Maio de 2016, ocorreu uma reunião entre o Sr. Vereador da 

Cultura da Câmara Municipal da Covilhã e João José Inácio Leitão, em que os 

representantes do R solicitaram a este o empréstimo do Torá, atentas as deficientes 

condições em que se encontrava e a necessidade de se proceder à respectiva 
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conservação, estudo e análise e subsequente exposição em eventos de natureza 

arqueológica e cultural. 

5. Nesse mesmo dia, foi celebrado entre o R e o dito João Leitão “auto de 

empréstimo”, no qual se refere o seguinte: 

“ Aos trinta dias do mês de Maio da ano de dois mil e dezasseis, compareceu perante 

mim, Jorge Manuel Torrão Nunes, Vereador em Permanência, João José Inácio Leitão, a fim de 

entregar para guarda, análise/estudo: 

- Uma Torah, em pergaminho 

O referido bem foi devidamente identificado e caracterizado pelas partes e destina-se à 

guarda do 

Arquivo Municipal, para análise e estudo”  

6. A referida Torá foi guardada no arquivo municipal, em ambiente 

protegido, com uma humidade relativa entre 45% e 60% e uma temperatura entre 

16º e 20º Célsius. 

7. Entre Junho e Julho de 2016, os representantes do MC solicitaram a 

colaboração de diversos especialistas, nacionais e estrangeiros, tendo em vista a 

identificação e estudo da referida Torá. 

8. Em 2016.09.15, e após contacto com o Senhor João José Inácio Leitão, 

os representantes do MC anunciaram, em conferência de imprensa, que a referida 

TORÁ seria exibida no âmbito das Jornadas Europeias do Património. 

9. Na sequência do referido anúncio, o MC foi contactado por diversas 

entidades que solicitaram informações sobre a TORÁ. 

10. Em 2016.09.23, realizaram-se as Jornadas Europeias do Património, no 

âmbito das quais foi exibida a referida TORÁ. 

11. Em 2016.09.27, e após contacto telefónico, o Senhor Presidente da 

CMC remeteu carta à Direcção Regional de Cultura do Centro (DGCC), a 
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“comunicar o aparecimento de um Torá e (a) solicitar informações sobre o modo 

de proceder em relação ao mesmo (…) face às dificuldades relativas à posse e 

prosseguimento do estudo do referido documento”. 

12. Por cartas datadas, de 2016.09.29, o A. informou os Senhores 

Presidente e Vereador da Educação e Cultura da CMC, do seguinte: 

“ Venho pelo presente dar conhecimento a V. Exa. que comprei ontem, dia 

28/09/2016, o documento escrito em pergaminho designado por torá e que se encontra 

emprestado à Câmara Municipal desde o dia 30 de Maio de 2016 para estudo e exposição. 

Sei pela comunicação social, que o prazo fixado para exposição vai até amanhã 30 de 

Setembro. 

Também eu pretendo incumbir alguns especialistas para analisarem e estudarem a peça, 

que tem elevado valor cultural, artístico e económico. 

Por tal motivo solicito a V. Exa. que me devolvam o torá, depois de terminada a 

exposição. Eu próprio irei aos Paços do Município, para o recolher, no próximo dia 3 de Outubro 

de 2016, a partir das 14 horas”. 

13. Por carta datada, de 2016.10.04, o A. informou o Senhor Presidente da 

CMC do seguinte: 

“ Quero reafirmar que é meu desejo manter em bom estado o documento escrito em 

pergaminho, designado por torá, e que se encontra emprestado à Câmara Municipal, desde o dia 

30 de Maio de 2016. Assim agradeço (que) enquanto se mantiver a guarda nas vossas instalações 

permaneça em local seco e com a temperatura adequada. 

Reafirmo que pretendo celebrar um protocolo com a Câmara, da digna presidência de V. 

Exa, no mais curto lapso de tempo, pelo que solicito que na próxima semana me seja enviada 

uma minuta de protocolo para definirmos, claramente, a questão do empréstimo ao Município da 

Covilhã. 
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Tal protocolo deverá constar que o proprietário poderá deslocar-se sozinho ou 

acompanhado por especialistas para analisarem e estudarem a peça, no que respeita às suas 

qualidades, origem, data de fabrico ou recolha de outros elementos relevantes que valorizem 

cultural, artística e economicamente o documento. 

Pretendo também que seja feito um seguro para o documento contra furto, roubo, 

incêndio, inundação e outros riscos provenientes de fenómenos naturais ou humanos e que garanta o 

valor cultural e económico do manuscrito. 

Deverá consignar também as condições de utilização do documento por parte do 

comodatário, apenas em eventos de reconhecido valor arqueológico e cultural”. 

14. Por carta datada, de 2016.10.10, o A. informou o Senhor Director-Geral 

da Direcção Geral do Património Cultural, do seguinte: 

“ Venho, por este meio, comunicar que sou proprietário de um documento escrito em 

pergaminho, em língua judaica, com suporte em rolos de madeira, com cerca de 30 metros de 

comprimento por 60 centímetros de altura, designado por Tora, e que se encontra emprestado à 

Câmara Municipal da Covilhã, desde o dia 30 de Maio de 2016. 

Julgo que se trata de um documento de assinalável valor arqueológico e cultural. 

Pretendo, pois, dar conhecimento a V. Exas. da sua existência e proceder ao seu registo 

junto da V/ entidade e de outros organismos governamentais, para efeitos legais. 

Solicito o favor de me informarem das formalidades a cumprir para que a situação fique 

devidamente legalizada”. 

15. Por carta datada, de 2016.11.02, o A. informou o Senhor Presidente da 

CMC do seguinte: 

“ Venho, de novo, à presença de V. Exa., na qualidade de legal proprietário do Torah, 

comodatado ao Município, dizer que esperava que a Câmara Municipal, na pessoa do Sr. 

Presidente, tivessem a gentileza de responder às missivas já enviadas e apresentassem uma proposta 

de protocolo. 
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Parece que só da minha parte existe essa vontade em definir regras da utilização do 

manuscrito. 

 Em face da Vossa inércia venho, nos termos do n.º 2 artigo 1137º do Código Civil, 

notificar V. Exa. e a Câmara Municipal da Covilhã para me entregarem o Torah no dia 9 de 

Novembro de 2016 pelas 15 horas no edifício principal do Município. 

Nessa data deslocar-me-ei ao Município para recuperar o manuscrito que me pertence de 

direito. 

Se porventura não me for entregue nessa data exigirei, nos tribunais, uma indemnização 

de 1000,00€ (Mil euros) por cada dia de atraso na sua entrega, por perdas e danos que estou a 

sofrer com a privação desse importante e valioso documento”. 

16. Em 2016.11.07, o Senhor Presidente da CMC remeteu ao representante 

do A. o “projecto de minuta de Contrato de Comodato”. 

17. Em 2016.11.08, o representante do A. informou o Senhor Presidente da 

CMC do seguinte: 

“Agradeço o envio da minuta de comodato referente à utilização do pergaminho. Em 

traços largos o documento ficaria nas instalações do Município que facultaria a sua visita e exame 

ao proprietário e a quem ele indicasse, em condições a acertar. Após conferenciar com o meu cliente, 

Sr. José Manuel Antunes Correia, este referiu-me que pretende guardar o pergaminho num cofre 

forte da Caixa-Geral de Depósitos, agência do Pelourinho, e facultar a sua utilização ao 

Município em eventos de reconhecido interesse cultural, em condições a acertar entre ambas as 

partes. 

Como há esta divergência quanto ao local de depósito não irei, por ora, apresentar 

propostas de alteração à minuta gentilmente remetida por V. Exa. Contudo estamos disponíveis 

para prosseguir as negociações referente ao empréstimo”. 
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18. Em 2017.01.05, o Senhor Presidente da CMC remeteu carta à DGCC, 

solicitando “informação sobre as diligências entretanto adoptadas por essa Exma. 

Direcção-Geral”. 

19. A DGCC não se pronunciou até ao presente, relativamente às cartas de 

2016.09.27 e 2017.01.05. 

20. O Réu tem mantido o pergaminho nas suas instalações e nunca 

apresentou ao A qualquer resultado de análises ou estudos, apesar de, por diversas 

vezes ter solicitado a sua entrega. 

 

* 

* 

Factos não provados: 

a) O A pagou os 100.000,00€ (cem mil euros) constantes na escritura 

mencionada em 1.. 

b) João José Inácio Leitão exibiu o manuscrito a familiares, clientes, 

fornecedores e amigos, sem oposição de quem quer que seja e teve a posse de tal 

manuscrito durante mais de 20 anos, designadamente desde a data em que iniciou a 

profissão de servente da construção civil. 

* 

** * 

O demais alegado pelas partes constitui matéria de direito, de negação, 

repetitiva ou conclusiva ou são irrelevantes para a decisão. 

* 

* 
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Fundamentação da decisão sobre a matéria de facto 

 

Nos termos do disposto no art.º 607.º, n.º 4, do Código de Processo Civil, 

o Tribunal deve indicar as provas que serviram para formar a sua convicção e, bem 

ainda, proceder ao exame crítico das mesmas. Mais prescreve que o juiz toma ainda 

em consideração os factos que estão admitidos por acordo, provados por 

documentos ou por confissão reduzida a escrito, compatibilizando toda a matéria 

de facto adquirida e extraindo dos factos apurados as presunções impostas pela lei 

ou por regras de experiência. 

 

Quanto aos factos provados: 

No que respeita aos pontos nºs. 1, 5 (parte documental), 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17 e 18: ateve-se o Tribunal, básica e essencialmente, ao teor dos documentos 

juntos a fls. 8-9 (escritura de compra e venda); 9 verso (auto de empréstimo); fls. 32 

a 33, 10 a 12, 33 verso a 34, fls. 13, 14, 36 e 36 verso (cartas) e fls. 35 e 35 verso 

(emails). 

 

No que tange ao ponto nº. 2: ateve-se o Tribunal ao depoimento de João 

José Inácio Leitão (1.º outorgante da escritura pública de compra e venda da 

Torá). 

Com efeito, João José Inácio Leitão, foi quem vendeu a Torá ao ora A e, 

portanto, o seu depoimento, seria fulcral para perceber em que circunstâncias de 

tempo e lugar apareceu a Torá. Isto, não obstante, como mais à frente diremos, não 

ter o resultado que se expectava, pois depôs de forma muito comprometida e muito 

pouco sincera, coerente e consistente, chegando ao ponto de afrontar o Tribunal de 

que só respondia a determinada pergunta “com o seu Advogado presente”, 
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pergunta essa, curiosamente, respeitante à identificação do local/obra onde terá 

encontrado/achado a Torá. Por aqui já se antevê a falta de credibilidade que se nos 

ofereceu. Ainda assim, e no que respeita a esta concreta matéria dada como 

provada no ponto n.º 2, não ficámos com qualquer dúvida de que João Leitão tinha 

na sua casa a Torá por a ter “encontrado” no entulho adveniente de uma obra (não 

concretizando qual nem quando). 

 

No que respeita ao ponto n.º 3: ateve-se ao depoimento do referido João 

Leitão, devidamente conjugado com os depoimentos das testemunhas Telma 

Madaleno, Carlos Madaleno e Sandra Isabel (melhor identificados infra e pelas 

razões infra expostas) os quais confirmaram tal factualidade, bem assim, a data. 

 

- Quanto aos pontos n.º 4 e primeira parte do ponto n.º 5: ateve-se o 

Tribunal ao conjunto dos depoimentos que se seguem: 

- do já referido João Leitão, que, de entre tudo o que disse, confirmou a 

dita reunião, na sequência do que foi celebrado o “auto de empréstimo” que se 

encontra junto a fls. 9 verso; 

- Telma Madaleno (chefe de divisão da Cultura da CMC), a qual referiu, 

de forma escorreita e sincera, que soube da Torá através do referido arqueólogo e 

ligou ao dito João Leitão para o mostrar, o que este fez logo decorridos cerca de 

10 m, tendo depois ocorrido a tal reunião em que o João Leitão pediu para que o 

estudassem, entregando logo a Torá. Após o que foi redigido o tal auto de 

empréstimo. 

- Carlos Madaleno (coordenador dos museus da Covilhã) e Sandra Isabel 

(coordenadora do arquivo municipal da Covilhã) confirmaram a sua presença na 
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dita reunião, bem assim, a necessidade que havia de proceder à limpeza, 

conservação e estudo da Torá, o que fizeram, de igual modo, isento e escorreito. 

 

- No que concerne à matéria ínsita nos pontos nºs. 6 a 10, 19 e 20: ateve-se 

o Tribunal ao conjunto dos depoimentos de Telma Madaleno, Carlos Madaleno 

e Sandra Isabel, acima identificados, os quais de forma totalmente isenta e 

imparcial lograram convencer o Tribunal da veracidade de tais factos, descrevendo 

com pormenor, precisão e consistência os mesmos, referindo, ainda, que até hoje 

ainda não se encontra limpa a Torá. 

* 

* * * 

Quanto aos factos não provados: 

No que concerne à matéria mencionada na al. a): ateve-se o tribunal à 

insuficiente prova feita, já que apenas a testemunha João Leitão, o vendedor, referiu 

que lhe foi pago em dinheiro “vivo”, sendo que, como já aduzimos e infra melhor 

explicaremos, esta testemunha não nos ofereceu qualquer credibilidade. Ademais, 

nenhum documento, como recibo de quitação, etc., foi junto no sentido de 

corroborar o pagamento daquele preço. Por fim, as testemunhas Nuno Filipe 

Antunes dos Santos (primo do A) e Rui Monteiro (amigo do A), nada sabiam 

quanto a esta matéria, limitando-se a referir que o A lhes comunicou que ia fazer o 

negócio da Torá, o que acharam um excelente negócio. 

 

Quanto à matéria mencionada na al. b): já o fomos dizendo, a testemunha 

João Leitão não nos convenceu minimamente que tinha na sua posse a Torá sequer 

há 2, 5 ou 10 anos, quanto mais há 20 anos. Aliás, não conseguiu dizer onde o 

“achou”, ou melhor, em que propriedade alheia o “encontrou” ou de que 
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propriedade alheia adveio o entulho onde estava a tal arca dentro da qual estava a 

Torá. E, neste aspecto, repetimos, esta testemunha revelou não ter interesse que o 

Tribunal soubesse nem a origem da Torá nem a data da sua “descoberta”, 

ameaçando mesmo o Tribunal de que “só respondia perante o seu Advogado”. E 

esta atitude, quanto a nós, basta para formar a convicção do Tribunal.  

Aliás foram várias as contradições no seu depoimento. A título 

exemplificativo, damos nota das seguintes: começou por dizer que quando 

encontrou a Torá (não precisando quando) não ligou nenhuma ao objecto; para 

depois dizer que tudo se sabe na internet, designadamente o valor da Torá, tendo 

mesmo ido procurar ofertas para venda a Belmonte. Quanto à exibição da Torá: 

começou por dizer que andou a “rebolar” na carpintaria vários anos, sendo 

conhecida dos seus funcionários, e até o mostrava nas “paródias” aos seus amigos; 

para mais à frente dizer que “ninguém sabia que ele tinha aquilo”. Não conseguiu 

adiantar qualquer explicação razoável para o facto de não ter avisado as autoridades 

do “achado”, nem a razão por que não a devolveu aos proprietários da obra de 

onde retirou o entulho onde vinha a Torá; bem assim, por que nem sequer falou 

disso ao seu patrão (não conseguindo identifica-lo, aliás), pois, diz que era servente 

na altura….quedando-se em respostas indirectas e esquivas, como “não deu 

qualquer importância ao objecto/ não sabia”.  

Por fim, confrontado com os documentos juntos em sede de audiência e 

no âmbito do incidente da contradita, conseguiu negar que o orçamento ali exibido 

não era da sua autoria, admitindo, porém, que era o seu logotipo no rosto, parte 

superior direita do mesmo, para depois negar ser a sua assinatura e até que, 

provavelmente, o falsificaram. E confrontando com o A/R da carta vinda da CMC 

junta, acabou por dizer que embora tenha assinado o A/R não se lembra se fez o 

orçamento (fls. 21) “porque não há factura”.  
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Mas acrescentemos mais: as únicas testemunhas que referiram que viram a 

Torá “há mais de 10 anos” na casa do João Leitão foram os seus amigos Anabela 

Oliveira Reis Alexandre e Fernando Tavares Alexandre, casados entre si, os 

quais não tiveram um depoimento coincidente entre si e de forma concreta e 

concisa. Com efeito, enquanto a testemunha Anabela diz que apenas viu a Torá 

porque foi ao sótão da casa do João Leitão e, como é curiosa por objectos de 

antiguidade, lhe perguntou que objecto era aquele, pois ele nunca lho havia 

mostrado, nem nunca tinha falado dele; acrescentando, até, que nunca o João 

Leitão mostrou ou falou a alguém de tal peça, sendo, note-se, frequentadora assídua 

da sua casa. Contrariamente, o seu marido, o Fernando Alexandre, disse que o João 

Leitão lhe mostrou a Torá mais de uma vez. No que toca à data em que viram a 

Torá: referiram “mais de 10 anos”, como outra data qualquer, de forma genérica, 

sem qualquer suporte factual. Razão pela qual, por falta de consistência e coerência 

e dadas as contradições mencionadas, não conseguimos acreditar nestas 

testemunhas.  

A corroborar tal convicção no que tange à alegada guarda da Torá há vários 

anos, designadamente, como disseram aquelas testemunhas “há mais de 10 anos”, 

muito ajudou o depoimento da testemunha Sandra Isabel, a qual referiu um 

pormenor acerca da conservação da Torá e o estado em que a mesma foi entregue 

ao R, o qua foi essencial. Com efeito, esta testemunha (note-se que é especialista 

em pergaminhos – tendo um mestrado nessa área) referiu que o estado em que se 

encontrava a Torá quando foi entregue ao R, ainda com pedaços de cimento e 

poeiras, mas sem qualquer marca de sujidade no pergaminho e sem “micro-

organismos”, era incompatível com a sua guarda num sótão durante vários anos 

(como referiu o João Leitão), com o calor excessivo e extrema humidade, típicos da 

zona onde vive o João Leitão (Beira Interior), muito menos com a circunstância de 
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ter andado a “rebolar” na carpintaria durante anos, como também referiu João 

Leitão. Concluindo, em face dos seus conhecimentos na matéria e na sua 

experiência, que se tratava de uma “descoberta” recente. 

* 

*   *   * 

 

B. De Direito 

 

B. 1. Da acção: 

De acordo com o disposto no art.º 1305.º do Código Civil, o proprietário 

goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e disposição das coisas 

que lhe pertencem; prevendo, nesta sequência, o artigo 1311.º do mesmo diploma 

legal, que o proprietário pode exigir judicialmente de qualquer possuidor ou 

detentor da coisa o reconhecimento do seu direito de propriedade e a consequente 

restituição da coisa do que lhe pertence. 

Conforme ensinam Pires de Lima e Antunes Varela, trata-se de “uma 

acção petitória que tem por objecto o reconhecimento do direito de propriedade por parte do autor e 

a consequente restituição da coisa por parte do possuidor ou detentor dela. (...) São dois os pedidos 

que integram e caracterizam a reivindicação: o reconhecimento do direito de propriedade 

(pronuntiatio), por um lado, e a restituição da coisa (condemnatio), por outro. Só através destas 

duas finalidades, previstas no n.º 1, se preenche o esquema da acção de reivindicação” (in 

Código Civil Anotado, vol. III, 2ª ed., p. 112 ss.).  

Tem sido também entendimento unânime da jurisprudência que “A acção de 

reivindicação, tal como está configurada no art. 1311º do CC, obriga a que o seu autor formule 

dois pedidos: o reconhecimento do direito de propriedade, por um lado, e a restituição da coisa, por 
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outro (o pedido de indemnização poderá vir por acréscimo)” (cfr. neste sentido e entre outros 

o Ac. do STJ de 05-07-2007, relatado por Urbano Dias in www.dgsi.pt ) 

Isto posto, é necessário referir que são características tipificantes da acção 

de reivindicação: a) a sua natureza de acção real, uma vez que visa a tutela de um 

direito real e pode ser dirigida contra qualquer pessoa que, de boa ou má fé, esteja 

na posse ou na detenção da coisa reivindicada; b) o facto de a pretensão do autor 

assentar na sua qualidade de proprietário da coisa reivindicada; c) a sua natureza de 

acção recuperatória, por o fim último do reivindicante ser o de reaver a posse da 

coisa da qual está privado mediante a sua restituição pelo demandado; e d) o facto 

de se tratar de uma acção de condenação, uma vez que o reivindicante, para além 

do reconhecimento do seu direito, pretende igualmente a condenação do 

demandado naquela restituição. 

Se atentarmos ao que se deixou exposto e aos pedidos que o Autor formula 

na petição inicial, é manifesto que estamos perante uma acção de reivindicação. 

Face ao exposto, é ao reivindicante que cabe alegar e provar a titularidade 

do direito de propriedade sobre a coisa reivindicada, isto é, os factos por efeito dos 

quais a adquiriu - o título de aquisição -, bem como que a coisa reivindicada se 

encontra na posse ou detenção do Réu. É que, nas acções reais – como a presente 

– a causa de pedir é o facto jurídico de que deriva o direito real (cfr. art.º 498.º, n.º 

3 do Código de Processo Civil). 

Recairá, por sua vez, sobre o demandado o ónus de alegação e prova de 

que é titular de um direito (real ou de crédito) que legitima a recusa da restituição. 

Importa, no entanto, ter em consideração que “se o autor invoca como título 

do seu direito uma forma de aquisição originária da propriedade, como a ocupação, a usucapião ou 

a acessão, apenas precisará de provar os factos de que emerge o seu direito. 
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Mas, se a aquisição é derivada, não basta provar, por exemplo, que comprou a coisa ou 

que esta lhe foi doada. Nem a compra e venda nem a doação se podem considerar constitutivas do 

direito de propriedade, mas apenas translativas desse direito (nemo plus juris ad alium transfere 

potest, quam ipse habet). É preciso, pois, provar que o direito já existia no transmitente (dominus 

auctoris), o que se torna, em muitos casos, difícil de conseguir - probatio diabolica - lhe chamam 

alguns autores. (…) Para esse efeito, podem ter excepcional importância as presunções legais 

resultantes da posse, se ela puder ser oposta ao detentor, e do registo (arts. 1268º, do Código Civil, 

e 7º do Código de Registo Predial).” (cfr. Pires de Lima e Antunes Varela, in Ob. cit., 

pág. 115). 

Conforme se refere no Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 

13/07/2010, proferido na revista n.º 122/05.1TBPNC.C1.S1 (disponível para 

consulta no site da internet em www.dgsi.pt) «Nem a compra e venda, nem a 

doação, nem a sucessão se podem considerar constitutivas do direito de propriedade, 

mas apenas translativas desse direito (nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse 

habet).  

Torna-se necessário, pois, provar que o direito já existia no transmitente 

(dominium auctoris), o que se torna, em muitos casos, difícil de conseguir: probatio 

diabólica como diziam os antigos».  

De resto, e tal como já acima referimos e se considerou, v. g. no Acórdão 

do Supremo Tribunal de 7-7-99 (in CJSTJ, Tomo II/99, p. 164), a exigência da 

prova - a fazer pelo autor em acção de reivindicação (art.º 1311.º do CC) - de se 

haver operado uma aquisição originária do direito de propriedade ou uma ou várias 

aquisições derivadas que formem uma cadeia ininterrupta a desembocar numa 
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aquisição originária do mesmo direito, «vale também para os casos em que o proprietário se 

limita a pedir a declaração de que é dono».  

 

No caso dos autos, estamos perante um bem móvel, não sujeito a registo, 

pelo que não valem neste assunto as presunções decorrentes do registo (C.R.P. e 

C.R.A.), designadamente a que promana do art.º 7.º do Código do Registo Predial 

em que o registo definitivo constitui presunção de que o direito existe e pertence ao titular inscrito, 

nos precisos termos em que o registo o define. 

Donde, o A não goza de qualquer presunção a seu favor e tendo adquirido 

o bem através de contrato de compra e venda, através de escritura pública, 

incumbe-lhe provar que o direito já existia no transmitente. 

Vejamos, então, se logrou fazer tal prova. 

Alega o A que o vendedor da Torá o tinha na sua posse há mais de 20 anos, 

por o ter encontrado quando iniciou a profissão de servente de construção civil e 

desde a data do achado que o manteve em sua casa, exibindo-o, sem oposição de 

quem quer que seja. 

Aduz, então, uma das formas de aquisição originária como título do direito 

de propriedade na pessoa do vendedor. 

As formas de aquisição do direito de propriedade encontram-se previstas 

no art. 1316.º do Código Civil – contrato, sucessão por morte, usucapião, 

ocupação, acessão, entre os demais modos previstos na lei. 

 

Ora, resulta provado, que “João José Inácio Leitão “encontrou” tal 

manuscrito no “entulho” de uma obra no âmbito do exercício da sua profissão 

relacionada com a construção civil e guardou-a na sua casa”. 
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A Ocupação é uma das formas de aquisição do direito de propriedade. 

Prescrevendo, a este propósito, o artigo 1318.º do Código Civil que «Podem ser 

adquiridos por ocupação os animais e outras coisas móveis que nunca tiveram 

dono, ou foram abandonados, perdidos ou escondidos pelos seus proprietários, 

salvo as restrições dos artigos seguintes.» Ou seja, para que as coisas móveis 

possam ser objecto de ocupação, devem ser «de ninguém», no sentido de que nunca 

tiveram dono ou que foram abandonadas; deve também aquele que ocupa a coisa 

ter intenção de adquirir para si a propriedade dessa coisa. No entanto, a lei impõe 

algumas restrições à ocupação, nomeadamente: 

a) Art.º 1323.º do Código Civil, “Animais e coisas móveis perdidas”: 

Aquele que encontrar animal ou outra coisa móvel perdida (uma jóia, por exemplo) 

e souber a quem pertence deve restituir o animal ou a coisa a seu dono ou avisar 

este do achado; se não souber a quem pertence, deve anunciar o achado pelo modo 

mais conveniente, atendendo ao valor da coisa e às possibilidades locais (anunciar 

no jornal da localidade), ou avisar as autoridades. Se no prazo de um ano ninguém 

reclamar a propriedade da coisa ou do animal, o achador torna-se proprietário do 

achado. 

b) Art.º 1324.º do Código Civil “Tesouros”: se aquele que descobrir coisa 

móvel de algum valor, escondida ou enterrada, não puder determinar quem é o 

dono dela, torna-se proprietário de metade do achado; a outra metade pertence ao 

proprietário da coisa móvel ou imóvel onde o tesouro estava escondido ou 

enterrado. Assim, se alguém encontrar num terreno que não é seu, um objecto, 

deverá dividir o valor do mesmo com o proprietário do terreno onde o objecto foi 

encontrado. Todavia, o achador continua a ter as mesmas obrigações de anunciar o 

achado, conforme explicado no caso anterior. Só não precisará de anunciar o 
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achado quando for evidente que o tesouro foi escondido ou enterrado há mais de 

20 anos. 

 

Revertendo, de novo, ao caso que nos ocupa, não foi alegado, nem vem 

provado, que o vendedor, João Leitão, tenha cumprido qualquer um dos 

pressupostos para a aquisição por “ocupação”, pois não resulta que tenha 

anunciado o achado ou avisado as autoridades, como se lhe impunha, caso não 

soubesse quem era o seu dono, pois, neste caso, era obrigado a restituir o bem. 

Mas vejamos se adquiriu a Torá através do instituto da usucapião. 

A posse do direito de propriedade ou de outros direitos reais de gozo, mantida por certo 

lapso de tempo, faculta ao possuidor, salvo disposição em contrário, a aquisição do direito a cujo 

exercício corresponde a sua actuação: é o que se chama usucapião (cfr. art. 1287.° do Código 

Civil). Daqui se vê que a usucapião vive da união dos dois elementos nucleares que 

são a posse e o decurso do tempo.  

A posse é o poder que se manifesta quando alguém actua sobre uma coisa 

por forma correspondente ao exercício de determinado direito real (corpus) e o faz 

com a intenção de agir como titular desse direito (animus) - cfr. art. 1251.° do 

Código Civil.  

O corpus é o poder de facto, o exercício, a prática ou possibilidade de prática 

de actos materiais, externos, virados para o exterior, visíveis por toda a gente; e o 

animus é o elemento psicológico, vontade, intenção de agir como titular do direito 

real correspondente aos actos materiais praticados.  

Para obviar às dificuldades que a prova do elemento subjectivo da posse 

implica, o nosso legislador no n.º 2 do art. 1252.º do Código Civil, estabeleceu uma 

presunção de posse em nome próprio por parte daquele que exerce o poder de 
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facto, ou seja, daquele que tem a detenção da coisa (corpus) (cfr. Mota Pinto, in 

Direitos Reais, 1970, pág. 191).  

Por outro lado, a posse para conduzir à usucapião tem sempre de revestir 

duas características: ser pública e pacífica (cfr. art. 1297.º, 1261.º e 1262.º todos do 

Código Civil), pois que se for violenta ou oculta, os prazos que permitem a sua 

aquisição por usucapião apenas se inicíam com o fim de tais situações.  

Diz-se pública a posse que é exercida de modo a poder ser conhecida pelos 

interessados (art. 1262.º) e pacífica quando não foi adquirida com violência, ou seja, 

quando o possuidor não usou de coacção física ou moral para obter a posse (art. 

1261.º). 

Os restantes caracteres da posse (boa ou má fé, titulada, etc.) influem apenas 

no prazo necessário à usucapião (cfr. Henrique Mesquita, Direitos Reais, 1967, 

pág. 112).  

No que concerne ao carácter titulado, ou não, da posse refere o art. 1259.º, 

n.º 1 do Código Civil que “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.”  

A posse diz-se de boa-fé quando o possuidor ignorava, ao adquiri-la, que 

lesava o direito de outrem – cfr. o art. 1260.º, n.º 1 do Código Civil. Sendo certo 

que a posse titulada presume-se de boa-fé e a não titulada de má-fé – art. 1260.º, 

n.ºs 1 e 2 do Código Civil.  

Assim, a distinção entre posse de boa ou má fé e titulada ou não titulada é 

deveras relevante para efeitos de usucapião, já que este instituto obedece a prazos 

diversos, conforme a posse, que lhe serve de suporte, é titulada ou não titulada. 
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Revertendo agora ao caso em apreço, estamos perante um bem móvel não 

sujeito a registo, como já o dissemos, devendo, neste assunto da usucapião, aplicar-

se as regras previstas para a “usucapião de móveis” previstas nos artºs. 1298.º a 

1301.º do CC. 

E assim, tendo por pressuposto os caracteres da posse, acima mencionados, 

e revertendo-os para o caso em análise, temos que “A usucapião de coisas não 

sujeitas a registo dá-se quando a posse, de boa fé e fundada em justo título, tiver 

durado três anos, ou quando, independentemente da boa fé e de título, tiver durado 

seis anos” – art.º 1299.º do CC.. 

Mas, “se a posse tiver sido constituída com violência ou tomada 

ocultamente, os prazos da usucapião só começam a contar-se desde que cesse a 

violência ou a posse se torne pública” – art.º 1297.º do CC ex vi do art.º 1300.º/1, 

do mesmo diploma legal. 

 

Isto posto, e rebaixando, de novo, ao caso concreto, temos provado que o 

João Leitão “encontrou” a Torá no entulho e guardou-a na sua casa (não se tendo 

provado que foi durante mais de 20 anos, como veio alegado) e apenas a exibiu em 

2016 (pontos nºs. 2 e 3 dos factos provados).  

Não resulta que tenha comunicado tal achado às autoridades ou ao seu 

dono ou anunciado tal achado, pelo que se trata de uma posse “clandestina” (em 

oposição à posse pública), que não pode contar para a usucapião enquanto se não 

tornar pública. E, neste conspecto, apenas em 2016, João Leitão deu a conhecer tal 

manuscrito, pelo que só a partir de tal data, 2016, se inicia o prazo da usucapião a 

que alude o art.º 1299.º do CC. 

Desta feita, óbvio é que não decorreu o citado prazo para a aquisição da 

Torá através deste instituto da usucapião. 
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Logo, o A comprou a Torá a pessoa que não tinha qualquer direito de 

propriedade sobre tal objecto. E, não o tendo, não o podia transmitir por via do 

contrato de compra e venda celebrado por escritura pública. 

 

 

Donde, por falta de preenchimento do primeiro requisito da presente acção 

de reivindicação – direito de propriedade do A sobre a Torá, terá que claudicar na 

totalidade a presente acção de reivindicação. 

Inútil se torna, assim, conhecer da excepção do direito de retenção suscitado 

pelo Réu para obstar à requerida restituição da Torá. 

* 

* * * 

 

B2. Da reconvenção. 

Pelas mesmas razões - improcedência total da acção -, perde qualquer 

utilidade a apreciação da reconvenção, determinando-se a sua extinção por 

inutilidade decorrente da improcedência da acção. 

* 

* * * 

- Das custas. 

Atento o disposto no art.º 527.º, nºs. 1 e 2, do CPC, ante a improcedência 

total da acção, apenas o A suportará o pagamento das custas. O mesmo sucedendo 

quanto à reconvenção, por a inutilidade da lide só ao A lhe ser imputada (art.º 

536.º, n.º 3 do CPC). 

* 

*  *  * 
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III. Decisão 

Pelo exposto e com os fundamentos supra invocados, decide-se 

julgar totalmente improcedente a presente acção intentada por José Manuel 

Antunes Correia, e, consequentemente, absolvo o Município da Covilhã dos 

pedidos e declaro extinta a lide da reconvenção, por inutilidade. 

* 

Custas a cargo do A, nos termos sobreditos. 

* 

Notifique e registe. 

* 

 

Castelo Branco, 11 de Julho de 2017 

 

 


