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______________________________________________________________________ 

PN 552.04-51; Ag.: Tc. Porto, 5ª V. (34.01); 

Ag.es
2
: Fernando Amaro, cc Maria do Carmo Guedes Pereira,Travessa Central do 

Seixo, 420-S, S. Mamede de Infesta; 

Ag.os
3: José Pinto, Rua do Monte dos Burgos, 572, 4250-311 Porto; 

 Amadeu Pinto, cc Ana Maria Gomes de Almeida, Capelo, Rebordosa, Paredes, 

 José Júlio Pinto, cc Maria Rosa Ferreira Dias e Carvalho Pinto, Lugar de S. 

Martinho, Rebordosa, 

 Maria Teresa de Jesus Pinto, Rua Monte dos Burgos, 572, 1º, Porto, 

 Manuel Pinto, cc Maria Amélia Correia Pinto, Rua dos Castanheiros, 64, 4º Esq., 

Gueifães, Maia; 

 Maria Carolina de Jesus Pinto, Rua Monte dos Burgos, 572, 1º, Porto. 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Em Conferência, no Tribunal da Relação do Porto 

 

I. Introdução: 

 

(a) Os Ag.es não se conformaram com a decisão que julgou improcedente a 

providência cautelar requerida e que, para mais, os condenou como litigantes de 

má fé. 

 

(b) Da sentença: 

 

(1) No presente procedimento cautelar os requerentes pedem que seja 

derrubado um muro construído pelo requerido quando no pedido formulado 

[em acção sumária com trânsito, referindo-se ao mesmo prédio] não faz 

referência a qualquer muro: ...não se verifica, pois, a identidade de pedidos e 

tanto basta para que se não verifique a excepção de caso julgado; 

                                                           
1 Vistos: Des. Marques Peixoto (           ); Des. Fonseca Ramos (           ). 
2 Adv.: Dr. Fernando Oliveira e Silva, Rua Honório de Lima, 155, 4200-322 Porto. 
3 Adv.: Dra. Sandra Lourenço Pinto, Rua de Ceuta, 33, 3ºA, 4050 Porto. 
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(2) E no que diz respeito a outra providência cautelar, que veio a ser 

julgada improcedente, verificando-se contudo uma identidade de pedidos, já 

que foi solicitado ao tribunal, em sede igualmente cautelar, o derrube do 

mesmo muro, no entanto, as causas de pedir são diversas: no presente..., 

fundamentam o derrube no muro na circunstância de este ter cortado a 

passagem normal das águas pluviais, provocando inundações e humidades no 

prédio dos requerentes, que ameaça ruína; na anterior..., o pedido de 

demolição tinha sido fundado no caso de o muro ter privado os requerentes de 

vistas, do ar e da luz no aposento das traseiras do piso inferior da sua 

habitação, impossibilitando o acesso ao 1º andar bem como o acesso aos tubos 

de escoamento das águas existentes no pavimento da varanda, com risco de 

inundação; 

(3) Quanto ao fundo da questão: o muro foi construído no terreno dos 

requeridos, para delimitar os dois prédios, no uso de um direito que a lei 

reconhece aos proprietários, ...art. 1356 CC; 

(4) E pese embora o prédio dos requeridos ficar situado a um nível superior 

ao prédio dos requerentes, não tem aplicação, neste caso, o art. 1351 CC: não 

estamos perante uma situação de escoamento natural de águas; faz-se por 

intervenção do homem, visto se ter apurada a existência de condutas de águas 

pluviais no prédio dos recorrentes; 

(5) Por conseguinte, não existe ilicitude na conduta dos requeridos, quando 

construíram o muro em causa, pelo que não existe o direito dos requerentes se 

oporem à construção; 

(6) Mesmo que assim se não entendesse, ...são os próprios requerentes a 

confessar não pretenderem propor a acção principal, resultando também da 

própria alegação destes que a construção do muro pelo requerido, causadora 

dos prejuízos invocados, ocorreu em princípios de 1992, arrastando-se a 

situação danosa, há bastantes anos, concretamente desde 95.10.20; 

(7) Os requerentes intentaram, portanto, a presente providência mais de 5 

anos depois de se verificarem os danos que pretendem acautelar: não se 

vislumbra a existência de periculum in mora; 

(8) Por fim, nenhuma prova foi feita de haver risco de desmoronamento do 

prédio dos requerentes..., estando consequentemente a providência votada ao 

insucesso; 
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(9) Por fim, identifica-se uma atitude dolosa por parte dos requerentes que 

procederam a uma alteração consciente da verdade dos factos do seu 

conhecimento pessoal e relevantes para a decisão da causa, com o objectivo 

de conseguirem um fim ilegal4, que aliás já lhes tinha sido negado por 

sentença transitada: ...constitui um comportamento fortemente censurável, a 

que o tribunal não pode ficar alheio, e que preenche o condicionalismo do art. 

426/2.b.d CPC; 

(10) ...vão condenados... numa multa de 8 UCs, bem como em indemnização à 

parte contrária, a fixar oportunamente, art. 457 CPC. 

 

 

II. Matéria assente: 

 

(1) Os requerentes são donos de um prédio urbano composto de casa de R/C 

e águas furtadas, de dois pavimentos, com a área coberta de 55 m2, sito na Rua 

Montes do Burgos, 578, insc. mat. art. 1233, Ramalde, desc. C. Reg. P. 

nº01116/0605922, e inscrito a favor deles através de ap. 20/211180; 

(2) Este prédio foi adquirido pelos requerentes ao requerido por escritura 

pública lavrada em 80.12.18; 

(3) Por sua vez os requeridos são comproprietários do prédio urbano, sito na 

Rua Monte dos Burgos, 572, insc. mat. 1232 e 3423; 

(4) No processo 2130/83, 3º Juízo Cível do Porto, foi proferida sentença que 

transitou em julgado: declaro improcedente o pedido formulado pelos AA, dele 

absolvendo os RR [Fernando Amaro e mulher pediam a condenação de José Pinto 

e mulher a reconhecerem que a área de 70 m2 que cerca o prédio urbano que lhes 

compraram constitui logradouro deste, englobado na compra e venda]; 

(5) No processo nº154/96, 3º Juízo Cível do Porto, foi proferida sentença 

transitada: julgo a acção improcedente por não provada e absolvo os RR dos 

pedido [Fernando Amaro e mulher pediam a condenação de José Pinto e mulher a 

reconstruírem as escadas de acesso ao exterior do R/C ao 1º andar dos AA...; a 

                                                           
4 Citou em abono o ponto 38 do requerimento inicial [...face à situação descrita, os requerentes têm 
direito a que seja demolido muro de vedação ilegalmente construído pelo requerido com] com a 
consequência de... poderem reconstruir as escadas exteriores de acesso ao 1º andar do prédio, que o 
requerido demoliu sem autorização. 
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reconstruir a canalização que conduz as águas pluviais do seu quintal e a impedir 

a sua infiltração na casa dos AA...]; 

(6) Em procedimento cautelar que correu no 7º Juízo Cível do Porto, foi 

proferida decisão transitada: julga-se improcedente a requerida providência 

cautelar [Fernando Amaro e mulher requereram contra José Pinto e outros o 

derrube de dois muros, por estes últimos construídos e que àqueles privam do 

único acesso ao piso superior da sua habitação, bem assim das vistas e o aposento 

do piso inferior]; 

(7) Em 91.12.12, foi efectuada a entrega judicial ao requerido de 70 m2 

[circunvizinhos da casa dos requerentes], tendo o requerido demolido umas 

escadas aí existentes; 

(8) Em princípios de 1992, o requerido construiu uma espécie de muro de 

vedação, utilizando um tanque enchido de cimento com cerca de 80 cm de altura, 

entre as propriedades de uns e de outros; 

(9) O logradouro da casa do requerido fica a um nível superior da casa dos 

requerentes; 

(10) As águas de cobertura do prédio dos requeridos são conduzidos por uma 

coluna vertical desaguando para terreno deles; 

(11) Existe uma caixa de águas pluviais situada no terreno dos requeridos; 

(12) A construção do muro interrompeu a conduta de águas existente, que 

passou a ser escoada para o prédio dos requerentes; 

(13) Por vezes ocorrem inundações no prédio dos requerentes, ao nível do 

R/C; 

(14) Existe alguma humidade nas paredes da cozinha; 

(15) A CM Porto, sob despacho do Exmo. Presidente, notificou o requerido 

para demolir o muro de vedação ilegal existente nas escadas de acesso ao 

logradouro e simultaneamente ao 1º andar do prédio com entrada pelo nº 578 da 

Rua Monte dos Burgos, devendo ainda repor o normal escoamento das águas 

pluviais. 

(16) Os requeridos cederam aos requerentes um pequeno pátio ou logradouro 

imediatamente contíguo às traseiras da casa destes, com a área de 12 m2. 

 

III. Cls./Alegações: 
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(a) O objectivo desta providência, a demolição do muro, resulta do direito ao 

escoamento das águas pluviais para a caixa de ligação dessas águas existente no 

prédio dos requeridos, e inerente ao exercício do direito de propriedade dos 

requeridos sobre o prédio que lhes pertence; 

(b) A consequência da violação contínua desse direito, são as inundações, os 

problemas com a luz eléctrica e a possibilidade de ruína do prédio; 

(c) O direito de delimitação dos requeridos, consubstanciado na construção 

do muro vergonhoso está assim limitado pelo direito dos requerentes, pois não 

pode criar situações de insalubridade, desobedecer às normas RGEU, ais quais 

visam acautelar o interesse público, e criar prejuízo para terceiros ou pôr em 

perigo a sua saúde; 

(d) Esta providência foi intentada em 04.00, ano excepcionalmente chuvoso, 

em condições climatéricas anormais, razão por que se sucederam as inundações 

no prédio dos requerentes; 

(e) E como ficou amplamente demonstrado nos autos, por força dos 

sucessivos atrasos na demolição do muro, os requerentes tiveram de proceder a 

obras de manutenção no seu prédio, caso contrário seriam imprevisíveis as 

consequências do abuso de direito cometido pelos requeridos, inclusivamente com 

a possibilidade de ruína do prédio; 

(f) Não é pois especulação dizer-se que as inundações provocadas pelo corte 

do acesso à caixa de águas pluviais, determinariam ao prédio dos requerentes 

perigo de danos de difícil reparação, acaso se não tivessem levantado as referidas 

obras de manutenção; 

(g) Especulação é dizer-se, como consta da decisão recorrida, que o 

escoamento das águas pluviais pode efectuar-se no terreno dos requerentes, pois 

apesar de estes terem direito a 12 m2, apenas existem 3,60 m2, como o tribunal 

verificou na inspecção ao local; 

(h) Facto que inviabiliza a construção de uma nova caixa de águas pluviais, 

que nem sequer é permitida pelas regras do RGEU; 

(i) A caixa de águas pluviais é de resto um direito adquirido, incorporado no 

prédio dos requerentes do mesmo modo que a caixa de saneamento está no terreno 

destes e é partilhada pelos recorridos; 

(j) A acção principal de que depende a providência só deve ser instaurada 30 

dias após a decisão que a tenha ordenado; por outro lado, não é por culpa dos 
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requerentes que este processo tem demorado mais de 3 anos a ser decidido, mas 

sim por acção dos requeridos profusamente demonstrada nos autos; 

(k) O interesse dos requerentes no deferimento desta providência nada tem a 

ver com a reconstrução das escadas anteriormente existentes, como está clara e 

inequivocamente demonstrado na transacção operada nos autos, e que os 

requeridos não deixaram transitar por mera razão processual; 

(l) Está também provada a lesão do direito dos requerentes e os prejuízos 

que sofrem, pois a construção do muro interrompeu a conduta de escoamento de 

águas, que passaram a ser jogas no prédio dos requerentes; 

(m) Isto que provoca inundações nesse mesmo prédio e por isso humidade 

nas paredes da cozinha; 

(n) A CMP deliberou e ordenou aos requeridos que demolissem o muro: 

provoca danos, insalubridade, e está em violação do direito público; 

(o) Os requerentes não afirmam que o prédio está em ruínas, mas que poderá 

ocorrer o sinistro, óbvio neste e em todos os prédios do mundo que sofram de 

inundações frequentes; 

(p) Não existem, pois, quaisquer indícios de litigância de má fé, mas tão só a 

manifestação de um direito dos requerentes, já reconhecido pela Câmara, mas não 

pela decisão recorrida: violou esta os arts. 1351 e 1356 CC, arts. 389, 456 e 457 

CPC; 

(q) Deve ser revogada, para ser concedida a providência requerida. 

 

IV. Contra-alegações – apresentadas no sentido de defenderem que a decisão 

recorrida não merece crítica: as providências cautelares destinam-se a prevenir 

prejuízos futuros, não se justificando quando a questionada acção dos 

requeridos já está consumada5. 

 

V. Recurso: foi julgado nos termos do art. 705 CPC: 

 

(a) Independentemente de todas as boas razões convocadas pela sentença 

recorrida no sentido de justificar o indeferimento da providência, é mais que 

certo resultar das conclusões do Agravo pretenderem os requerentes resultado 

efectivo sem cobertura de decisão declarativa do direito a que se arrogam. 
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(b) Ora, as providências cautelares não desembocam sequer numa sentença 

final e têm por objecto apenas o interlocutório sustar da ofensa ou do perigo da 

ofensa, mantendo o direito ameaçado, circunstância rasurada quando aquela foi 

já cometida e não pode ser física ou juridicamente posta de reverso, 

desmoronada entretanto a situação protegida. 

(c) É o caso presente: a demolição do muro é justamente o efeito jurídico 

que só pode ocorrer através da condenação final, enquanto na sua fisicalidade os 

efeitos decorrentes do muro erguido se consumaram e não podem deixar de 

ocorrer senão por mor de um debate judicial favorável aos requerentes; nem 

material nem juridicamente se pode perspectivar um interstício cautelar. 

(d) Contudo, conquanto no limite de certo risco, concedido à paixão da lide, 

não litigaram de má fé os Ag.es, que aliás expuseram com toda a clareza quais 

eram os intentos e objectivos que prosseguiam, num quadro de facto estável desde 

as primeiras demandas. 

(e) Tudo visto, e o disposto nos arts. 381/1 e 456 CPC, foi mantida a 

sentença recorrida, excepto no que diz respeito à condenação por litigância de má 

fé. 

 

VI. Reclamação – dos Ag.os, nos termos do art. 700/3 CPC [síntese]: 

 

(a) É de manter a condenação dos Ag.es como litigantes de má fé; 

(b) É que dos documentos juntos aos autos, na própria p.i. e da Audiência de 

julgamento resultou inequivocamente jamais se terem conformado com as 

diversas decisões judiciais que foram sendo proferidas, nomeadamente com a 

entrega dos 70 m2 do terreno dos recorridos, base da demolição das escadas e da 

dita construção do muro, cuja demolição pretendiam agora; 

(c) Na verdade, omitiram ao tribunal as várias acções que foram intentando e 

sempre perdendo: foi o recorrido quem fez a junção das certidões das peças dos 

processos em referência; 

(d) Fizeram-no apenas e tão só com o objectivo de contornar a lei e as 

sentenças judiciais já transitadas em julgado, tendo tido até a preocupação de 

requerer que a presente providência cautelar fosse decretada sem Audiência 

prévia; 

                                                                                                                                                                          
5 Ac. RC, 88.01.26, BMJ 373/612. 
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(e) Ora, tal atitude revela manifesta má fé, preenchendo os requisitos do art. 

456/2b.d. CPC; 

(f) Entretanto, os Ag.os têm tido enormes prejuízos, por exemplo, as 

despesas tidas com custas, honorários, disponibilidade das testemunhas, para já 

não falar nos incómodos e mal-estar que provocam as demandas; 

(g) Assim, parece não ser de concluir que os Ag.es expuseram com toda a 

clareza quais eram os intentos e objectivos que prosseguiam, num quadro de 

facto estável... 

(h) Antes assim, e tal como resulta da sentença de 1ª instância, para 

conseguirem um objectivo ilegal, porque já lhes tinha sido negado por sentença 

transitada em julgado, não se coibiram de proceder a afirmações que bem sabiam 

não corresponder à verdade; 

(i) Por exemplo, no que diz respeito à ameaça de ruína do prédio, na zona 

traseira, que eles próprios desmentiram no depoimento de parte; 

(j) Nesta conformidade, a decisão de 1ª instância não padece de qualquer 

censura, mesmo no que concerne à condenação dos Ag.es como litigantes de má 

fé: deve ser mantida in tottum, a decisão recorrida. 

 

VII. Resposta [síntese]: 

 

(a) A demolição do muro pedida na providência resulta, antes de tudo, do 

direito ao escoamento das águas pluviais para a caixa de ligação e saneamento 

dessas águas, que assim se constitui em causa de pedir; 

(b) E na verdade, o dito escoamento ficou irremediavelmente comprometido 

por força da construção do muro; 

(c) Dir-se-á, como fez o despacho que apreciou o recurso, que a destruição 

do muro só pode ocorrer através de sentença proferida numa acção declarativa de 

condenação, posição com que de resto se concorda; 

(d) Mas é preciso ter em conta que a providência foi instaurada em 04.2000, 

num ano extremamente chuvoso, com condições climatéricas anormais; 

(e) E se é verdade que os Ag.es não descansarão enquanto não virem 

demolido o muro vergonhoso construído pelos Ag.os, não pode, entretanto, é 

falsear-se propositadamente as afirmações destes: que o seu interesse é tão só o de 

reconstruir as escadas... quando as escadas não são objecto do pedido, sequer; 
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(f) Depois, do ponto de vista estritamente jurídico, o despacho reclamado 

reconhece não existir caso julgado; só por si é argumento suficiente para que os 

Ag.es não tivessem obrigação de indicar a preexistência de outros processos; 

(g) Acresce também que em 03.02 foi lavrada transacção onde se postulava a 

demolição do muro e a reposição do escoamento das águas pluviais através do 

logradouro dos requeridos, e sem a construção ou uso regular de qualquer escada, 

transacção que só não foi homologada porque o pai dos Ag.os recorreu, alegando 

a ilegitimidade para sozinho nela ter outorgado quando a sua mulher havia 

falecido entretanto; 

(h) Ou seja, como se diz no despacho em crise, a providência foi pedida com 

base nos mesmos factos alegados anteriormente, que nunca foram alterados, 

fornecidos com clareza intentos e objectivos; 

(i) Não existe assim qualquer violação da regra do art. 456 CPC e 

consequente má fé: bem pelo contrário, a atitude dos requerentes é manifestação 

do direito que lhes assiste, mas até agora não reconhecido pelo tribunal. 

(j) Deve ser mantida a absolvição, nesta parte, dos Ag.es. 

 

VIII. Cumpre apreciar e decidir: 

 

(a) As duas sínteses precedentes dos argumentos de cada uma das partes 

servem de todo, aqui e agora, para demonstrar que os reclamantes não têm razão, 

sendo certo constituir o argumento trazido à liça com base na transacção frustrada 

bom indicador de um debate crispado, transversal a ambos os lados. 

(b) Parece portanto que o melhor motivo para fazer manter o decaimento dos 

Ag.os quanto à má fé dos requerentes da providência, reside nesse mesmo 

projecto de acordo, bandeira de pacificação arrastada na modalidade, consoante ao 

direito todavia, da queda improvável da autocomposição do litígio: os Ag.es não 

pretendem, na verdade, a reconstrução das escadas, mas a desobstrução pluvial. 

(c) Tudo visto, e porque os argumentos dos reclamantes não infirmam a tese 

de terem os Ag.es, conquanto no limite de certo risco, concedido à paixão da lide, 

[litigado lealmente, expondo] com toda a clareza quais eram os intentos e 

objectivos que prosseguiam, num quadro de facto estável desde as primeiras 

demandas, não obstante inêxitos laterais, enfim, a este e só este feito, mantêm a 
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decisão singular de não os condenar como litigantes de má fé, visto o art. 456 

CPC. 

 

IX. Custas: aqui, pelos reclamantes, sucumbentes. 


