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Na Área do Direito

Na Área do Direito

Este Livro é o mais atual no mercado, pois foi hoje colocado em venda

Compre na Bancada da
Vida Económica a um Preço fabuloso, Só Hoje…
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Na Área do Direito

Fixe este logotipo pois este será o NOVO a partir do ano que vem.
VII Congresso Nacional do NRAU, dia 23 de Outubro de 2020

VII CONGRESSO NACIONAL DO NRAU

23 OUTUBRO DE 2020

9h30min às 10h00
CREDENCIAÇÃO

Na Área do Direito
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Abertura dos trabalhos

Na Área do Direito

Arquiteta HELENA ROSETA
Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa

10h00
LEI DE BASES DA HABITAÇÃO

Na Área do Direito
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10h25min
POSIÇÃO DOS SENHORIOS SOBRE AS ÚLTIMAS 
ALTERAÇÕES AO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO

Prof. Doutor LUÍS MENEZES LEITÃO
Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários

Na Área do Direito

Dr. ROMÃO LAVADINHO
Presidente da Associação dos Inquilinos Lisbonenses

10h50min
POSIÇÃO DOS ARRENDATÁRIOS SOBRE AS ÚLTIMAS 
ALTERAÇÕES AO REGIME DO ARRENDAMENTO URBANO

Na Área do Direito
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Dr. ANTÓNIO RAPOSO SUBTIL
Sócio Fundador e Coordenador da Raposo Subtil e Associados

11h15min
ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA
(LEI N.12/2019)

Na Área do Direito

VI CONGRESSO NACIONAL

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO
URBANO
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PROGRAMA

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA” 

Regime das Leis n.ºs 12/2019 e 13/2019, ambas de 12 de Fevereiro

Local: Auditório Hotel Ramada Lisbon
Data: 25 de Outubro de 2019

• Lei n.º 13/2019, de 12 de Fevereiro:

- Medidas destinadas a corrigir situações de desequilíbrio entre arrendatários e senhorios, a

reforçar a segurança e a estabilidade do arrendamento urbano e a proteger arrendatários em

situação de especial fragilidade.

(Retificada em vários artigos pela Declaração de Retificação n.º 11/2019, de 4 de Abril)

 Altera 12 artigos do Código Civil (art.ºs 1041.º, 1069.º, 1074.º, 1083.º, 1095.º, 1096.º,

1097.º, 1098.º, 1101.º, 1103.º, 1104.º e 1110.º);

 Adita 2 artigos ao Código Civil (art.º 1067.º-A e 1110.º-A);

- artigo 1067.º-A (Não discriminação no acesso ao arrendamento)

- “… em razão do sexo, ascendência ou origem étnica, língua, território de origem,

nacionalidade, religião, crença, convicções políticas ou ideológicas, género, orientação sexual,

idade ou deficiência.”

-

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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 Altera 5 artigos da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro (art.ºs 10.º, 14.º-A, 35.º, 36.º e

57.º);

 Adita 2 artigos à Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro (art.ºs 15.º-T e 15.º-U);

 Altera 7 artigos do Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto (art.ºs 1.º, 4.º, 6.º, 7.º, 8.º,

15.º e 25.º);

 Adita 8 artigos ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto (art.ºs 5.º-A, 9.º-B, 10.º-A,

22.º-A, 22.º-B, 22.º-C, 22.º-D e 26.º-A);

 Altera 7 artigos ao Decreto-Lei n.º 156/2015, de 10 de Agosto (art.ºs 1.º, 2.º, 5.º, 7.º, 9.º,

12.º e 32.º).

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

 São revogados:

a) O n.º 4 do artigo 1074.º e o n.º 2 do artigo 1106.º do Código Civil;

b) Os n.ºs 3 a 5 do artigo 28.º do NRAU, aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de

fevereiro;

c) Os n.ºs 5 a 12 do artigo 25.º, o artigo 26.º e os artigos 29.º a 33.º do regime

jurídico das obras em prédios arrendados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de

agosto;

d) O n.º 9 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 156/2015, de 10 de agosto.

 São repristinados o n.º 3 do artigo 1095.º e o artigo 1104.º do Código Civil na redação

dada pela Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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Regime Geral

 Lei n.º 93/2017, de 23 de Agosto

“A presente lei estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate a

qualquer forma de discriminação em razão da *origem racial e *étnica, *cor, *nacionalidade,

*ascendência e *território de origem”. (art.º 1).

- Proíbe a discriminação no contrato de arrendamento – recusa ou

condicionamento (art.º 4.º, n.º 1, alínea c))

Nota: A Lei n.º 14/2008, que proíbe e sanciona a discriminação em função do sexo

no acesso a bens e serviços e seu fornecimento.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

Regime Geral

Conceito: “Discriminação”

“Discriminação”, qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em razão dos

fatores indicados no artigo 1.º, que tenha por objetivo ou efeito a anulação ou restrição

do reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de direitos, liberdades

e garantias ou de direitos económicos sociais e culturais;“

(art.º 3.º, n.º 1, a) da Lei n.º 93/2017, de 23 de Agosto)

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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Regime Geral

Conceito: “Assédio”

“Assédio”, sempre que ocorra um comportamento relacionado com os fatores indicados no

artigo 1.º, com o objetivo ou o efeito de violar a dignidade de determinada pessoa ou grupo de

pessoas e de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante, desestabilizador

ou ofensivo”

(art.º 3.º, n.º 1, f) da Lei n.º 93/2017, de 23 de Agosto)

“O assédio constitui discriminação, bem como qualquer tratamento desfavorável em razão da

rejeição ou submissão a comportamento desse tipo”.

(art.º 3.º, n.º 2 da Lei n.º 93/2017, de 23 de Agosto)

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

Regime da Lei n.º 12/2019, de 12 de Fevereiro

Artigo 13.º-A 

Proibição de assédio

“É proibido o assédio no arrendamento ou no subarrendamento, entendendo-se como tal

qualquer comportamento ilegítimo do senhorio, de quem o represente ou de terceiro

interessado na aquisição ou na comercialização do locado, que, com o objetivo de provocar a

desocupação do mesmo, perturbe, constranja ou afete a dignidade do arrendatário,

subarrendatário ou das pessoas que com estes residam legitimamente no locado, os sujeite a

um ambiente intimidativo, hostil, degradante, perigoso, humilhante, desestabilizador ou

ofensivo, ou impeça ou prejudique gravemente o acesso e a fruição do locado. “

Nota: artigo aditado à Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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1 - Sujeito Activo

(autor do assédio)

• Locador

• Representante do locado

• Terceiro interessado na aquisição ou comercialização

2 - Sujeito Passivo

(vítima do assédio)

• Arrendatário ou subarrendatário

• Qualquer pessoa que resida legitimamente no local arrendado

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

3 - Objectivo do assédio

“Provocar a desocupação do local arrendado ou impedir ou prejudicar gravemente o acesso e a 

fruição desse bem”.

Catalogação de comportamentos tipicamente destinados a atingir o objectivo

“Perturbe, constranja ou afecte a dignidade”

e

“Sujeite a um ambiente intimidativo, hostil, degradante, perigoso, humilhante, desestabilizador 

ou ofensivo”.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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NRAU: Procedimentos de intimação pelo arrendatário

• Artigo 13.º-B do NRAU

“Sem prejuízo de tais comportamentos poderem, simultaneamente, gerar responsabilidade 

civil, criminal ou contraordenacional”.

• O arrendatário pode intimar o senhorio a tomar providências ao seu alcance:

- Cessar produção de ruído fora dos limites legalmente estabelecidos (…)

- Corrigir deficiências do locado ou das partes comuns (…)

- Corrigir outras situações que impeçam a fruição do locado (…)

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

Procedimento VISTORIA:

O arrendatário pode requerer uma vistoria ao locado (n.º 3 do art.º 13.º-B).

1 - Resposta do senhorio

- Prazo de 30 dias para enviar resposta:

a) Demonstrar a adopção de medidas necessárias para corrigir a situação visada,

ou;

b) Expor as razões que justifiquem a não adopção do comportamento pretendido

pelo arrendatário.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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2 - Na falta de resposta (ou incumprimento), o arrendatário pode:

a) Requerer a injunção contra o senhorio;

b) Exigir ao senhorio o pagamento da sanção pecuniária (20€/dia) ou (30€ -

quando o arrendatário tenha idade igual ou superior a 65 anos ou grau

comprovado de deficiência igual ou superior a 60%)

3 - Caducidade da Injunção

No prazo de 30 dias se não for requerida a injunção, a contar do fim do prazo de

resposta (igualmente de 30 dias)

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

A Lei n.º 13/2019 adita 2 artigos à Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro (art.ºs 15.º-T e 15.º-U)

 Artigo 15.º T (Injunção em matéria de arrendamento)

 Artigo 15.º U (Serviço de Injunção em Matéria de Arrendamento)

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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REGIME GERAL

Código Civil

Artigo 1278.º (Manutenção e restituição da posse)

1. No caso de recorrer ao tribunal, o possuidor perturbado ou esbulhado será mantido ou

restituído enquanto não for convencido na questão da titularidade do direito.

2. Se a posse não tiver mais de um ano, o possuidor só pode ser mantido ou restituído contra

quem não tiver melhor posse.

3. É melhor posse a que for titulada; na falta de título, a mais antiga; e, se tiverem igual

antiguidade, a posse actual.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

Código Civil

- Artigo 1277.º (Acção directa e defesa judicial)

“O possuidor que for perturbado ou esbulhado pode manter-se ou restituir-se por sua própria

força e autoridade, nos termos do artigo 336.º, ou recorrer ao tribunal para que este lhe

mantenha ou restitua a posse.”

- Artigo 1279.º (Esbulho)

“Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, o possuidor que for esbulhado com violência

tem o direito de ser restituído provisoriamente à sua posse, sem audiência do esbulhador”.

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”
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Questões:

1. Existe um instituto/ cláusula geral de “proibição do assédio” na cedência de direitos de

gozo de imóveis para habitação?

2. O regime legal da Lei n.º 12/2019, de 12 de Fevereiro, será aplicável aos contratos de

“alojamento local, turismo residencial e arrendamento corporativo”?

3. O regime do assédio aplica-se a todos os arrendamentos, mesmo se o inquilino for uma

empresa?

“ASSÉDIO DO ARRENDATÁRIO E MEIOS DE TUTELA”

A. Raposo Subtil

25.10.2019
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11h45min
DEBATE

Na Área do Direito

12h00
PAUSA PARA CAFÉ (15min)

Na Área do Direito
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Na Área do Direito

Dra. ANA PEDROSA-AUGUSTO
Advogada, Sócia da Rogério Alves & Associados

12h15min
A FISCALIDADE NO ARRENDAMENTO URBANO

Na Área do Direito
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13h00
PAUSA PARA ALMOÇO

RETOMAREMOS ÀS 14H30min

Na Área do Direito
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Na Área do Direito

Professora Doutora MARIA OLINDA GARCIA
(STJ/FDUC)

14h30min
ALTERAÇÕES AO CÓDIGO CIVIL EM MATÉRIA 
DE ARRENDAMENTO URBANO (LEI 13/2019)

Na Área do Direito
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Alterações ao CC em matéria de 
arrendamento urbano (Lei 13/2019)

Maria Olinda Garcia

STJ – FDUC
25.10.2019 – VI Congresso do Arrendamento Urbano   

SUMÁRIO

• 1. Alterações comuns a arrendamentos para habitação e para fim 
não habitacional
• Forma
• Mora no pagamento da renda
• Resolução do contrato

• 2. Alterações respeitantes aos arrendamentos para habitação
• Duração do contrato
• Morte do arrendatário
• Oposição à renovação
• Denúncia
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(continuação)

• 3. Alterações respeitantes aos arrendamentos para fins não 
habitacionais

• Duração do contrato

• Oposição à renovação

• Denúncia

1. Alterações comuns a arrendamentos para habitação e para fim 
não habitacional

• Forma – Art.1069º

1 - (Anterior corpo do artigo.)

• 2 - Na falta de redução a escrito do contrato de arrendamento que 

não seja imputável ao arrendatário, este pode provar a existência de 

título por qualquer forma admitida em direito, demonstrando a 

utilização do locado pelo arrendatário sem oposição do senhorio e o 

pagamento mensal da respetiva renda por um período de seis meses.
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Artigo 12.º CC
(Aplicação das leis no tempo. Princípio geral)

Artigo 12.º
(Aplicação das leis no tempo. Princípio geral)

1. A lei só dispõe para o futuro; ainda que lhe seja atribuída eficácia retroactiva, 
presume-se que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei 
se destina a regular. 

2. Quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou 
formal de quaisquer factos ou sobre os seus efeitos, entende-se, em 
caso de dúvida, que só visa os factos novos; mas, quando dispuser 
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, 
abstraindo dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que a lei 
abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da 
sua entrada em vigor.

Mora no pagamento das rendas

• Artigo 1041.º
• 1 - Constituindo-se o locatário em mora, o locador tem o direito de exigir, 

além das rendas ou alugueres em atraso, uma indemnização igual a 20 % 
do que for devido, salvo se o contrato for resolvido com base na falta de 
pagamento.

• (…)
• 5 - Caso exista fiança e o arrendatário não faça cessar a mora nos termos 

do n.º 2, o senhorio deve, nos 90 dias seguintes, notificar o fiador da mora 
e das quantias em dívida.

• 6 - O senhorio apenas pode exigir do fiador a satisfação dos seus direitos 
de crédito após efetuar a notificação prevista no número anterior.
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Resolução do contrato

• Art.1083º

• 6 - No caso previsto no n.º 4, o senhorio apenas pode resolver o 

contrato se tiver informado o arrendatário, por carta registada com 

aviso de receção, após o terceiro atraso no pagamento da renda, de 

que é sua intenção pôr fim ao arrendamento naqueles termos.

2. Alterações respeitantes aos arrendamentos para habitação

• Duração do contrato
• Morte do arrendatário
• Oposição à renovação
• Denúncia
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Duração do contrato 
contrato a prazo

• Habitação - Artigo 1095.º
• 1. O prazo deve constar de cláusula inserida no contrato

• 2 - O prazo referido no número anterior não pode, contudo, ser 
inferior a um nem superior a 30 anos, considerando-se 
automaticamente ampliado ou reduzido aos referidos limites mínimo e 
máximo quando, respetivamente, fique aquém do primeiro ou 
ultrapasse o segundo.

• 3 - O limite mínimo previsto no número anterior não se aplica aos 
contratos para habitação não permanente ou para fins especiais 
transitórios, designadamente por motivos profissionais, de educação e 
formação ou turísticos, neles exarados.

Duração do contrato - Artigo 1096.º

• 1 - Salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado com prazo 

certo renova-se automaticamente no seu termo e por períodos 

sucessivos de igual duração ou de três anos se esta for inferior, sem 

prejuízo do disposto no número seguinte.

• 2 - Salvo estipulação em contrário, não há lugar a renovação 

automática nos contratos previstos n.º 3 do artigo anterior.
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Art. 1097º

• 1 - O senhorio pode impedir a renovação automática do contrato mediante comunicação 
ao arrendatário com a antecedência mínima seguinte: 
a) 240 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou 
superior a seis anos; 
b) 120 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou 
superior a um ano e inferior a seis anos; 
c) 60 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou 
superior a seis meses e inferior a um ano; 
d) Um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação, tratando-se de 
prazo inferior a seis meses. 
2 - A antecedência a que se refere o número anterior reporta-se ao termo do prazo de 
duração inicial do contrato ou da sua renovação. 
3 - A oposição à primeira renovação do contrato, por parte do senhorio, apenas produz 
efeitos decorridos três anos da celebração do mesmo, mantendo-se o contrato em vigor 
até essa data, sem prejuízo do disposto no número seguinte. 
4 - Excetua-se do número anterior a necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus 
descendentes em 1.º grau, aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto no 
artigo 1102.º e nos n.os 1, 5 e 9 do artigo 1103.º 

Duração do contrato - Artigo 1097.º

• 3 - A oposição à primeira renovação do contrato, por parte do 
senhorio, apenas produz efeitos decorridos três anos da celebração 
do mesmo, mantendo-se o contrato em vigor até essa data, sem 
prejuízo do disposto no número seguinte.

• 4 - Excetua-se do número anterior a necessidade de habitação pelo 
próprio ou pelos seus descendentes em 1.º grau, aplicando-se, com as 
devidas adaptações, o disposto no artigo 1102.º e nos n.os 1, 5 e 9 do 
artigo 1103.º
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Oposição à renovação e denúncia pelo arrendatário – Art.1098º

• 6 - A inobservância da antecedência prevista nos números anteriores 

não obsta à cessação do contrato, mas obriga ao pagamento das rendas 

correspondentes ao período de pré-aviso em falta, exceto se resultar de 

desemprego involuntário, incapacidade permanente para o 

trabalho ou morte do arrendatário ou de pessoa que com este viva 

em economia comum há mais de um ano.

Art. 1098º

• 1 - O arrendatário pode impedir a renovação automática do contrato mediante comunicação ao senhorio com a 
antecedência mínima seguinte: 
a) 120 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis anos; 
b) 90 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a um ano e inferior a seis 
anos; 
c) 60 dias, se o prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação for igual ou superior a seis meses e inferior a um 
ano; 
d) Um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da sua renovação, tratando-se de prazo inferior a seis meses. 
2 - A antecedência a que se refere o número anterior reporta-se ao termo do prazo de duração inicial do contrato ou da 
sua renovação. 
3 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, decorrido um terço do prazo de duração inicial do contrato ou da sua 
renovação, o arrendatário pode denunciá-lo a todo o tempo, mediante comunicação ao senhorio com a antecedência 
mínima seguinte: 
a) 120 dias do termo pretendido do contrato, se o prazo deste for igual ou superior a um ano; 
b) 60 dias do termo pretendido do contrato, se o prazo deste for inferior a um ano. 
4 - Quando o senhorio impedir a renovação automática do contrato, nos termos do artigo anterior, o arrendatário pode 
denunciá-lo a todo o tempo, mediante comunicação ao senhorio com uma antecedência não inferior a 30 dias do termo 
pretendido do contrato. 
5 - A denúncia do contrato, nos termos dos n.os 3 e 4, produz efeitos no final de um mês do calendário gregoriano, a 
contar da comunicação. 
6 - A inobservância da antecedência prevista nos números anteriores não obsta à cessação do contrato, mas obriga ao 
pagamento das rendas correspondentes ao período de pré-aviso em falta, exceto se resultar de desemprego involuntário, 
incapacidade permanente para o trabalho ou morte do arrendatário ou de pessoa que com este viva em economia comum 
há mais de um ano
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Denúncia do arrendamento pelo senhorio – Art.1101º

• O senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada nos casos 
seguintes: 
a) Necessidade de habitação pelo próprio ou pelos seus descendentes em 1.º 
grau; 
b) Para demolição ou realização de obras de remodelação ou restauro profundos 
que obriguem à desocupação do locado, desde que não resulte local com 
características equivalentes às do locado, onde seja possível a manutenção do 
arrendamento; 
c) Mediante comunicação ao arrendatário com antecedência não 
inferior a cinco anos sobre a data em que pretenda a cessação.

Artigo 1104.º
Confirmação da denúncia

• No caso previsto na alínea c) do artigo 1101.º, a denúncia deve ser 
confirmada, sob pena de ineficácia, por comunicação com a 
antecedência máxima de 15 meses e mínima de um ano 
relativamente à data da sua efetivação.
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Transmissão do direito por morte do arrendatário

• É revogado: o n.º 2 do artigo 1106.º do CC [*aplicável apenas a 

arrendamentos posteriores à Lei 6/2006]

- [Alterado: 57º, n.1, al. f) da Lei 6/2006: permite transmissão para filho ou enteado 
com mais de 65 anos, que vivesse com o arrendatário há mais de 6 anos, se o 
RABC do agregado familiar for inferior a 5 RMNA.]

Art.1106º

• 1 - O arrendamento para habitação não caduca por morte do arrendatário quando lhe 
sobreviva: 
a) Cônjuge com residência no locado; 
b) Pessoa que com ele vivesse em união de facto há mais de um ano; 
c) Pessoa que com ele vivesse em economia comum há mais de um ano. 
2 – (Revogado.) 
3 - Havendo várias pessoas com direito à transmissão, a posição do arrendatário 
transmite-se, em igualdade de circunstâncias, sucessivamente para o cônjuge sobrevivo 
ou pessoa que com o falecido vivesse em união de facto, para o parente ou afim mais 
próximo ou, de entre estes, para o mais velho ou para a mais velha de entre as restantes 
pessoas que com ele residissem em economia comum. 
4 - O direito à transmissão previsto nos números anteriores não se verifica se, à data da 
morte do arrendatário, o titular desse direito tiver outra casa, própria ou arrendada, na 
área dos concelhos de Lisboa ou do Porto e seus limítrofes ou no respetivo concelho 
quanto ao resto do País. 
5 - A morte do arrendatário nos seis meses anteriores à data da cessação do contrato dá 
ao transmissário o direito de permanecer no local por período não inferior a seis meses a 
contar do decesso. 
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3. Arrendamentos para fins não habitacionais

• - Art. 1110º

• - Art.1110º-A

Art.1110º 

• 1 - As regras relativas à duração, denúncia e oposição à renovação dos 
contratos de arrendamento para fins não habitacionais são livremente 
estabelecidas pelas partes, aplicando-se, na falta de estipulação, o disposto 
quanto ao arrendamento para habitação, sem prejuízo do disposto no 
presente artigo e no seguinte.

• 2 - Na falta de estipulação, o contrato considera-se celebrado com prazo 
certo, pelo período de cinco anos, não podendo o arrendatário denunciá-lo 
com antecedência inferior a um ano

• 3 - Salvo estipulação em contrário, o contrato celebrado por prazo certo 
renova-se automaticamente no seu termo e por períodos sucessivos de igual 
duração ou de cinco anos se esta for inferior, sem prejuízo do disposto no 
n.º 2 do artigo 1096.º

• 4 - Nos cinco primeiros anos após o início do contrato, independentemente 
do prazo estipulado, o senhorio não pode opor-se à renovação.
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Artigo 1110.º-A
Disposições especiais relativas à denúncia e oposição da renovação pelo senhorio

• 1 - Nos contratos de arrendamento não habitacional, o senhorio 
apenas pode denunciar o contrato nos casos previstos nas alíneas b) e 
c) do artigo 1101.º

• 2 - A denúncia prevista no número anterior obriga o senhorio a 
indemnizar separadamente o arrendatário e os trabalhadores do 
estabelecimento pelos prejuízos que, comprovadamente, resultem 
da cessação do contrato de arrendamento, sem prejuízo do disposto 
no número seguinte.

Artigo 1110.º-A (cont)

• 3 - No que respeita ao arrendatário, a indemnização prevista no 
número anterior não tem lugar se o arrendamento tiver sido objeto de 
trespasse nos três anos anteriores.

• 4 - No caso da alínea b) do artigo 1101.º do Código Civil, ao valor da 
indemnização devida ao arrendatário nos termos do n.º 2 é deduzido o 
valor da indemnização prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º 
do regime jurídico das obras em prédios arrendados, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto, na sua redação atual.
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.

•OBRIGADO

Dr. MANTEIGAS MARTINS
Sócio Fundador da Manteigas Martins & Associados

15h00
DIREITO DE PREFERÊNCIA (LEI 64/2018)
ALTERAÇÕES AO REGIME TRANSITÓRIO (LEI 13/2019)

Na Área do Direito
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DIREITO DE PREFERÊNCIA DO 
ARRENDATÁRIO

Art.º 1091º do Código Civil

 O arrendatário tem direito de preferência na compra e venda ou dação
em cumprimento do local arrendado há mais de dois anos.

 Convencionalmente, pode, também, ser conferido ao arrendatário direito
de preferência nos termos e condições contidas no pacto de preferência
(art.º 414º do Código Civil).
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 O direito legal de preferência existe para todos os arrendamentos, sejam
de duração indeterminada, sejam de prazo certo e destinem-se a
habitação ou a fins não habitacionais.

 Não existe preferência na transmissão, ainda que onerosa, operada
através de outro contrato típico ou atípico (permuta, entrada para a
realização de capital de uma sociedade, etc.)

Existe preferência legal do arrendatário na transmissão de uma quota parte
do prédio arrendado?

 Entendo que sim, prevalecendo sempre a preferência do
comproprietário (art.º 1409º do Código Civil).

NOTA: (Dr. Carlos Lacerda Barata entende que não)
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- O arrendatário de parte do prédio não constituído em propriedade
horizontal tem direito de preferência na compra e venda ou dação em
pagamento do prédio?

 A grande maioria da doutrina e a mais recente jurisprudência
entende que não, existindo, todavia, doutrina e jurisprudência em
sentido contrário.

 Esta questão, actualmente, apenas se coloca em relação aos
arrendatários não habitacionais, face ao novo direito de preferência
criado para os arrendatários habitacionais.

 A questão não se põe quando os arrendatários sejam titulares de
estabelecimento ou se trate de entidade de interesse histórico e cultural
ou social local, pois, nos termos do art.º 7º da Lei 42/2017, de 14 de
Junho, gozam de direito de preferência nas transmissões onerosas de
imóveis ou partes de imóveis nos quais se encontram instalados.
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 Nos termos do n.º 8ºdo art.º 1091º do Código Civil, foi criado um direito
novo de preferência para arrendatários de prédios não constituídos em
propriedade horizontal cujo objecto do arrendamento seja parte desse
prédio, qual seja, o direito de comprarem a quota parte do prédio
correspondente à permilagem projectada para o locado, nos mesmos
termos em que ocorreria se o prédio fosse constituído em propriedade
horizontal.

 A aquisição pela preferente é efectuada com afectação do uso exclusivo
da quota parte do prédio a que corresponde o locado.

 Caso o obrigado à preferência queira vender um imóvel não sujeito ao
regime da propriedade horizontal, podem os arrendatários, que assim o
pretendam, exercer os seus direitos de preferência em conjunto,
adquirindo, na proporção, a totalidade do imóvel em compropriedade.
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 A comunicação do senhorio ao arrendatário para o exercício do direito de
preferência passou a ter que ser efectuada por carta registada com aviso
de recepção, sendo de 30 dias o prazo para a resposta do inquilino,
contando-se o mesmo a partir da recepção da carta.

 Para a resposta do arrendatário, continua a não haver qualquer exigência
formal.

 Na venda juntamente com outras, por um preço global, pode o direito ser
exercido em relação à que seja objecto de preferência pelo preço que
proporcionalmente lhe for atribuído, sendo, todavia, lícito ao obrigado
exigir que a preferência seja exercida abrangendo as restantes, se estas
não forem separáveis sem prejuízo apreciável.
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 Tratando-se, todavia, de arrendamento para habitação e o senhorio
pretenda, com a que é objecto de arrendamento, vender outras casas por
um preço global, é obrigado a, na comunicação, não só indicar o preço
atribuído ao locado, como ainda a indicar o valor atribuído aos imóveis a
vender em conjunto.

 Nestas circunstâncias, pretendendo o senhorio exigir que a preferência
seja exercida pelo conjunto das coisas a vender deve, na comunicação,
incluir a demonstração da existência de prejuízo apreciável, não podendo
ser invocada a mera contratualização da não redução do negócio como
fundamento para esse prejuízo.

ALTERAÇÕES AO REGIME TRANSITÓRIO 
INTRODUZIDAS PELA LEI N.º 13/2019
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 É impeditivo da transição para o NRAU a circunstância de, com o
inquilino, residir, há mais de 5 anos, no locado o cônjuge, unido de facto
ou parente de arrendatário no primeiro grau da linha recta que tenha
idade igual ou superior a 65 anos ou deficiência com grau comprovado de
incapacidade igual ou superior a 60% (art.º 36º da Lei 6/2006).

 Em caso de transição para o NRAU, ainda que o arrendatário não tenha
invocado as circunstâncias da idade, deficiência ou baixo rendimento se
residir no locado, há mais de 15 anos, e tivesse, à data da transição, idade
igual ou superior a 65 anos ou grau comprovado de incapacidade de
deficiência igual ou superior a 60%, o senhorio apenas pode opor-se à
renovação do contrato com fundamento na al. b) do art.º 1101º do
Código Civil, aplicando-se, com as necessárias adaptações, os requisitos
estabelecidos no art.º 1102º do Código Civil (art.º 36º da Lei 6/2006).
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 Tem direito à transmissão por morte o filho ou enteado que convivesse
com o inquilino há mais de cinco anos, com idade igual ou superior a 65
anos, desde que o Rendimento Anual Bruto Corrigido (RABC) do agregado
familiar seja inferior a cinco Retribuições Mínimas Nacionais Anuais
(RMNA) (art.º 57º da Lei 6/2006).
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Dr. JOSÉ M. RAIMUNDO
Advogado, Sócio da Raposo Subtil e Associados

15h30min
ALTERAÇÕES AO REGIME DAS OBRAS

Na Área do Direito

VI CONGRESSO NACIONAL

NOVO REGIME DO ARRENDAMENTO
URBANO
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PROGRAMA

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA DO CONTRATO DE ARENDAMENTO PARA 
OBRAS” 

(alterações ao Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de Agosto)

Local: Auditório Hotel Ramada Lisbon
Data: 25 de Outubro de 2019

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto

Âmbito de aplicação (art.º 1.º)

 Este diploma regula, entre outras matérias, o regime jurídico aplicável:

 À denúncia do contrato para demolição ou para realização de obra de

remodelação ou restauro profundos, nos termos do n.º 11 do artigo

1103.º do Código Civil (alínea a, do n.º 1);

 À suspensão do contrato de arrendamento para realização de obras

de remodelação ou restauro profundos (alínea f) do n.º 1, aditada

pela Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro).

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de agosto

Âmbito de aplicação (art.º 1.º)

 Estabelece, ainda, o regime aplicável nos contratos de arrendamento para fim

habitacional anteriores ao RAU:

i. À denúncia ou suspensão do contrato de arrendamento para demolição

ou realização de obras de remodelação ou restauro profundos, quando o

arrendatário tiver idade igual ou superior a 65 anos ou deficiência com

grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60 % (alínea a), do

n.º 2);

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Obras de conservação (art.º 3 do D.L. n.º 157/2006, de 8 de Agosto):

• A realização destas obras pode implicar a desocupação do locado. Neste caso, deve o
senhorio:

 Enviar comunicação ao arrendatário com uma antecedência mínima de 3 meses
relativamente à data em que pretende a desocupação;

 Nessa comunicação deve ser indicado o prazo necessário à realização da obra, as
condições do realojamento fornecido (condições análogas), assim como a data da
entrega das chaves e data da desocupação;

 O senhorio está obrigado a suportar as despesas inerentes a essa desocupação;
 A execução das obras não pode ser superior a 60 dias, sob pena de indemnização.
 O senhorio só pode utilizar esta faculdade se não a tiver usado nos 8 anos anteriores

e se o contrato já tiver, pelo menos, 2 anos de duração efectiva.
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Denúncia do contrato para demolição ou para realização de obra de remodelação ou 
restauro profundos

Art.º 1101.º do C.C.
Denúncia pelo senhorio

O senhorio pode denunciar o contrato de duração indeterminada nos seguintes casos:
(…)

b) Para demolição ou realização de obras de remodelação ou restauro profundos que 
obriguem à desocupação do locado, desde que não resulte local com características 

equivalentes às do locado, onde seja possível a manutenção do arrendamento;

Art.º 1103.º do C.C.
Denúncia justificada

Este artigo determina como se efectiva a denúncia do contrato e remete o tratamento do tema 
para legislação especial (D.L. 157/2006, de 8 de Agosto).

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 4.º
Remodelação ou restauro profundos

1 - Para efeitos do presente decreto-lei, são obras de remodelação ou restauro profundos:

a) As obras de reconstrução, definidas na alínea c) do artigo 2.º do regime jurídico da urbanização e da
edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro;

ou
b) As obras de alteração ou ampliação, definidas respetivamente nas alíneas d) e e) do artigo 2.º do regime
jurídico da urbanização e da edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, em que:

i) Destas resulte um nível bom ou superior no estado de conservação do locado, de acordo com a
tabela referida no n.º 3 do artigo 6.º da Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de novembro; e

ii) O custo da obra a realizar no locado, incluindo imposto sobre valor acrescentado,
corresponda, pelo menos, a 25% do valor aplicável ao locado em função da sua localização e área bruta de
construção, de acordo com o valor mediano das vendas por m2 de alojamentos familiares (€), por concelho,
divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, I.P., para o trimestre anterior.

(Artigo 1.º do Regulamento)

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Obras de Remodelação ou restauro profundos

Nos termos do identificado dispositivo legal do D.L. n.º 555/99, de 16 de dezembro,
consideram-se:

• Obras de reconstrução: “as obras de construção subsequentes à demolição, total
ou parcial, de uma edificação existente, das quais resulte a reconstituição da
estrutura das fachadas”;

• Obras de alteração: “as obras de que resulte a modificação das características
físicas de uma edificação existente, ou sua fração, designadamente a respetiva
estrutura resistente, o número de fogos ou divisões interiores, ou a natureza e cor
dos materiais de revestimento exterior, sem aumento da área total de construção,
da área de implantação ou da altura da fachada”;

• Obras de ampliação: “as obras de que resulte o aumento da área de implantação,
da área total de construção, da altura da fachada ou do volume de uma edificação
existente”.

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 4.º
Remodelação ou restauro profundos

5 - Além dos demais elementos previstos na lei, o requerimento de controlo prévio urbanístico
respeitante às operações referidas no n.º 1 deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Indicação da situação de arrendamento existente, se aplicável; e
b) Nos casos da alínea b) do n.º 1: 

i) Orçamento total da operação a realizar, incluindo estimativa do custo 
total da operação urbanística; 
ii) Caderneta predial, que inclui área bruta de construção correspondente
ao locado. 

6 - Ao arrendatário não pode, em qualquer caso, ser negada a consulta ou a emissão de reprodução 
ou certidão do processo respeitante ao controlo prévio urbanístico relativo ao locado, dispondo os 
órgãos competentes do prazo improrrogável de 10 dias para assegurar a garantia de acesso, sem 
prejuízo dos demais direitos previstos na Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto, que aprova o regime de 
acesso à informação administrativa e ambiental e de reutilização dos documentos administrativos. 
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 5.º -A
Vicissitudes contratuais em caso de demolição ou obras de remodelação ou restauro 

profundos

(aditado e que consubstancia uma das alterações mais relevantes)

I. SUSPENSÃO

Regra geral passa a ser a da suspensão da execução do contrato pelo período de decurso das obras 
de remodelação ou restauro profundos;

II. DENÚNCIA

Em caso de demolição ou de obras de remodelação ou restauro profundos que não resulte local 
com características equivalentes às do locado, onde seja possível a manutenção do arrendamento, o 

senhorio pode denunciar o contrato de arrendamento, nos termos da alínea b) do art.º 1101.º do 
CC

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

SUSPENSÃO
Artigo 9.º – B (aditado)

Suspensão da execução do contrato para remodelação ou restauro 
profundos

• Pelo período de decurso das obras, nos termos do art.º 5.º -A;

• Senhorio obrigado a garantir realojamento durante o período de suspensão do contrato;
I. No mesmo concelho;
II. Em fogo em estado de conservação igual ou superior ao do locado primitivo;
III. Adequado às necessidades do agregado familiar do arrendatário (art.º 6.º, n.º 5)
IV. Mantém-se o valor de renda e encargos do contrato.
V. Sem prejuízo da manutenção da obrigação do pagamento da renda, o contrato de

arrendamento suspende-se no momento da desocupação do locado pelo arrendatário.
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 10.º – A (aditado)
Efetivação da suspensão

• A suspensão do contrato para realização de obras de remodelação ou restauro
profundos é feita mediante comunicação do senhorio ao arrendatário:

I. Da intenção de proceder a obras que obrigam à desocupação do locado
por colocarem em causa as condições de habitabilidade;

II. Do local e das condições do realojamento fornecido
III. Da data de início e duração previsível das obras.

• Em resposta à comunicação do senhorio e no prazo de 30 dias, o arrendatário pode
denunciar o contrato, indicando o momento de produção de efeitos, o qual deve
ocorrer antes do início das obras

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 10.º – A (aditado)
Efetivação da suspensão

• Sem prejuízo da manutenção da obrigação de pagamento da renda, o contrato de
arrendamento suspende-se no momento da desocupação do locado;

• Reocupação do locado pelo arrendatário, após comunicação pelo senhorio da
conclusão das obras, deve ocorrer no prazo de 3 meses, salvo justo impedimento,
sob pena de caducidade do contrato.
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

DENÚNCIA
Artº 6.º DL 157/2006 e art.º 1103.º C.C.

A denúncia para remodelação ou restauro profundos, obriga o senhorio, mediante acordo e em 
alternativa:

a) Ao pagamento de uma indemnização no valor mínimo correspondente a dois anos de 
renda, não podendo este ser inferior a duas vezes o montante de 1/15 do valor patrimonial 

tributário do locado;
b) A garantir o realojamento do arrendatário por período não inferior a três anos.

NOTA 1: na falta de acordo no prazo de 60 dias, aplica-se a alínea b). (nova redacção do n.º 2) -
consubstancia uma das alterações mais relevantes.
NOTA 2: quer o montante, quer o período indicado para realojamento resultam de alterações
introduzidas pela Lei n.º 43/2017, de 14 de Junho (anteriormente, 1 ano de renda e realojamento
não inferior a 2 anos).
NOTA 3: Caso o arrendatário não aceite a proposta de realojamento, nos termos do art.º 6.º, n.ºs 3
a 5 ou caso, tratando-se de arrendamento não habitacional, não seja possível o realojamento, é
aplicável a atribuição da indemnização (n.º 9 agora aditado).

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

• Havendo realojamento:

Deverá o mesmo ser feito em condições análogas às que o arrendatário detinha, quer
quanto ao local, quer quanto ao valor da renda e encargos.

• Considera-se “realojamento em condições análogas quanto ao local” (art.º 6.º, n.º
4):

a) Realojamento na área da mesma freguesia ou freguesia limítrofe;
b) Em fogo em estado de conservação igual ou superior ao do locado primitivo;
c) Adequado às necessidades do agregado familiar do arrendatário.
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

• Presume-se “adequado às necessidades do agregado familiar do arrendatário”
(art.º 6.º, n.º 5):

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

• O regime da denúncia para remodelação ou restauro profundos não é aplicável:

 nos casos em que um estabelecimento ou uma entidade situados no locado
tenham sido reconhecidos pelo município como de interesse histórico e
cultural ou social local, casos em que o estabelecimento ou entidade se
mantém no locado;

 Cabe aos municípios salvaguardar a manutenção da actividade e património
material existentes no locado, impondo para o efeito as condicionantes
necessárias.

NOTA: alteração introduzida pela Lei n.º 42/2017, de 14 de Junho (aditou n.ºs 7 e 8 ao
art.º 6.º do D.L. n.º 157/2006, de 8 de Agosto).
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

• Denúncia do contrato para demolição, pode ocorrer quando a demolição (art.º
7.º):

a) Seja ordenada pela Câmara Municipal por a construção ameaçar ruir ou oferecer perigo
para a saúde pública e para a segurança das pessoas;

b) Seja necessária por força da degradação do prédio, a atestar pelo Município;

c) Resulte de plano de ordenamento do território aplicável, nomeadamente de plano de 
pormenor de reabilitação urbana;

 Nas situações acimas referidas, o senhorio está obrigado a indemnizar o arrendatário ou a
garantir o seu realojamento nos termos da denúncia para remodelação ou restauro profundos.
Excepção: no caso da alíena c), o proprietário pode pedir à entidade responsável pela execução
do plano o ressarcimento dos custos suportados com o realojamento ou indemnização dos
arrendatários (nova redacção n.ºs 2 e 3).

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

• Este regime aplica-se no caso de denúncia para demolição de imóveis onde se
encontrem instalados estabelecimentos ou entidades de interesse histórico e
cultural ou social local, sendo também aplicável o art.º 7.º-A (regime especial).

• Verificando-se um dos pressupostos referidos, a demolição em causa só pode ser
permitida pelos órgãos municipais competentes:

a) Nos casos de situação de ruína ou de verificação em concreto da primazia
de um bem jurídico superior ao que está presente na tutela dos bens
em causa, desde que, em qualquer dos casos, se não mostre viável nem
razoável, por qualquer outra forma, a salvaguarda ou o deslocamento do
estabelecimento;

e
b) Quando a situação de ruína não seja causada pelo incumprimento do
dever de conservação exigível ao proprietário.
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 7.º-A
Denúncia para demolição em caso de estabelecimento ou entidade de interesse 

histórico e cultural ou social local

(…)
3 - Quando a situação de ruína seja causada pelo incumprimento do dever de 

conservação, consagrado no artigo 89.º do regime jurídico da urbanização e da 
edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, ou do dever de 

reabilitação de edifícios, consagrado no artigo 6.º do regime jurídico da reabilitação 
urbana, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, o valor da 

indemnização previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º é duplicado.

4 - Caso a situação de ruína resulte de ação ou omissão culposa por parte do 
proprietário, o valor da indemnização é de dez anos de renda, determinada de acordo 
com os critérios previstos nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 6/2006, 

de 27 de fevereiro, que aprova o Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU). 

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Efetivação da denúncia
Art.º 8 do D.L. n.º 157/2006 e art.º 1103.º do C.C.

• A denúncia é feita mediante comunicação (carta registada com aviso de recepção)
ao arrendatário com antecedência não inferior a 6 meses sobre a data pretendida
para a desocupação e da qual conste de forma expressa, sob pena de ineficácia, o
fundamento da denúncia.

• Esta comunicação de denúncia deverá ser acompanhada, sob pena de ineficácia,
dos seguintes elementos/documentos:

I. Comprovativo de que foi iniciado, junto da entidade competente,
procedimento de controlo prévio da operação urbanística a efectuar no
locado;

99

100



VI Congresso Nacional do NRAU 25 
Outubro 2019

25/10/2019

ww.debatesediscursos.pt 51

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Efetivação da denúncia
Art.º 8 do D.L. n.º 157/2006 e art.º 1103.º do C.C.

II) De termo de responsabilidade do técnico autor do projecto legalmente habilitado que ateste que
a operação urbanística a realizar constitui uma obra de remodelação ou restauro profundos ou uma
obra de demolição que não resulte local com características equivalentes às do locado, onde seja
possível a manutenção do arrendamento; e

III) Nos casos em que estejam em causa obras de alteração ou ampliação, de cópia dos elementos
entregues juntamente com o requerimento de controlo prévio, designadamente, orçamento total
da operação a realizar, incluindo estimativa do custo total da operação urbanística e caderneta
predial, que inclui área bruta de construção correspondente ao locado, bem como de documento
emitido pelo município que ateste a entrega pelo senhorio destes elementos, no pedido de controlo
prévio da operação urbanística (elementos identificados no art.º 4, n.º 5, alínea b)).

NOTA: os elementos constantes do ponto III supra resultam da alínea c) do art.º 8.º, aditada pela Lei
n.º 43/2017, de 14 de Junho

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Efetivação da denúncia
Art.º 8 do D.L. n.º 157/2006 e art.º 1103.º do C.C.

Questão: é suficiente esta comunicação? NÃO!

Determina a lei que a denúncia deverá ser confirmada, sob pena de
ineficácia, mediante nova comunicação ao arrendatário.

Art.º 1103.º, n.º 3 do C.C. versus Art.º 8.º, n.º 3 do D.L. n.º 157/2006, de 8
de Agosto
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 1103.º C.C.
Denúncia justificada

(…)
3 – A denúncia a que se refere o número anterior é confirmada, sob pena de ineficácia, 

mediante comunicação ao arrendatário, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) Alvará de licença de obras ou título da comunicação prévia;

b) Documento emitido pela câmara municipal, que ateste que a operação urbanística 
constitui, nos termos da lei, uma obra de demolição ou uma obra de remodelação ou 
restauro profundos para efeitos de aplicação do disposto na alínea b) do art.º 1101.º, 

quando tal não resulte do documento referido na alínea anterior.

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Decreto-Lei n.º 157/2006
Artigo 8.º

Efetivação da denúncia

3 - A denúncia a que se referem os números anteriores é confirmada, sob pena de 
ineficácia, mediante comunicação ao arrendatário, acompanhada de: 

a) Comprovativo de deferimento do correspondente pedido, no caso de operação 
urbanística sujeita a licença administrativa, ou 

b) Comprovativo de que a pretensão não foi rejeitada, no caso de operação urbanística 
sujeita a comunicação prévia.
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

 Após esta segunda comunicação do senhorio que confirma a denúncia, a desocupação do
locado deverá ter lugar no prazo de 60 dias contados da recepção, por parte do arrendatário,
da confirmação, salvo se não se encontrar decorrido o prazo de 6 meses acima mencionado,
caso em que a desocupação tem lugar até ao termo do último prazo.

 Havendo acordo entre as partes, no prazo de 60 dias a contar da recepção da comunicação da
denúncia, no sentido do pagamento da indemnização, metade do valor deverá ser pago após a
confirmação da denúncia e o remanescente aquando da entrega do locado, sob pena de
ineficácia.

NOTA 1: anteriormente o prazo para desocupação era de 15 dias e a indemnização era paga na
totalidade com a entrega do locado.
NOTA 2: art.º 29.º da Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro - a cessação do contrato de arrendamento
para fins não habitacionais, por denúncia para demolição ou para realização de obra de
remodelação ou restauro profundos, confere ao arrendatário o direito a compensação pelas obras
licitamente feitas, independentemente do estipulado no contrato e ainda que as obras não tenham
sido autorizadas pelo senhorio.
NOTA 3: Caso o senhorio não inicie as obras no prazo de 6 meses contados da desocupação do
locado fica obrigado a pagar indemnização de 10 anos renda (art.º 1103.º, n.º 9).

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

EXCEPÇÃO
REGIME ESPECIAL TRANSITÓRIO (art.ºs 23.º a 26.º-A)

 Aplicável apenas aos contratos de arrendamento habitacionais celebrados antes da
entrada em vigor do RAU

A denúncia do contrato de duração indeterminada para demolição ou realização de
obra de remodelação ou restauro profundos, quando o arrendatário tiver idade igual
ou superior a 65 anos ou deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou
superior a 60%, obriga o senhorio, na falta de acordo entre as partes, a garantir o
realojamento do arrendatário em condições análogas às que já detinha quanto ao local,
valor da renda e encargos (art.º 25.º e n.ºs 3 a 5 do art.º 6.º do Decreto-Lei n.º
157/2006, na sua redacção actual).
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“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Caso haja lugar a realojamento obrigação de celebração de novo contrato
de arrendamento (art.º 25.º, n.ºs 2):

 Celebrado por duração indeterminada;

 Senhorio não pode proceder à sua denúncia injustificada (não é aplicável o 
disposto na alínea c) do art.º 1101.º do Código Civil);

 Valor da renda: é aplicável o regime de actualização de rendas previsto no NRAU 
(art.º 35.º, n.º 2, als. a) e b) ou, tratando-se de arrendatário cujo RABC do agregado 
familiar seja inferior a 5 RMNA (art.º 36.º, n.ºs 7, 9 e 10) – cfr. art.º 25.º, n.ºs 3 e 4; 

“SUSPENSÃO OU DENÚNCIA PARA OBRAS”

Artigo 26.º – A (aditado)
Suspensão da execução do contrato para remodelação ou restauro profundos

 Quando o arrendatário tiver idade igual ou superior a 65 anos ou deficiência com
grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%, o procedimento de
suspensão da execução do contrato é em tudo idêntico ao previsto no regime geral
– art.ºs 9.º -B e 10.º -A;

 Especificidade: se o arrendatário, em alternativa à suspensão, denunciar o contrato
(art.º 10.º -A, n.º 2) terá direito à indemnização prevista no art.º 6.º, n.º 1, a) -
valor mínimo correspondente a 2 anos de renda, não podendo este ser inferior a
duas vezes 1/15 do VPT do locado;

 A existir realojamento temporário, o mesmo será realizado nos termos dos n.º 3 a 5
do art.º 6.º (condições de realojamento “ligeiramente” distintas do previsto no
art.º 9.º -B).
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José M. Raimundo

25.10.2019

16h00
DEBATE

Na Área do Direito
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16h30min
COFFEE-BREAK (15min)

Na Área do Direito
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Na Área do Direito

Dr. CARLOS NABAIS
Advogado, Sócio da Manteigas Martins & Associados

16h45min
COMUNICAÇÕES ENTRE AS PARTES DO
CONTRATO DE ARRENDAMENTO

Na Área do Direito
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VI CONGRESSO NACIONAL DO NOVO REGIME DO 

ARRENDAMENTO URBANO 

“REGIME DAS COMUNICAÇÕES – ALTERAÇÕES”

- Procedimento Especial de Despejo (Comunicações):

Oposição - podem ser, desde logo, questionadas, nesta sede, pelo

inquilino;

 Autorização judicial para entrada imediata em domicílio – é fundamento

de recusa a violação do disposto nos arts. 9º, 10º e 15º D (este reportado

às notificações levadas a efeito pelo Balcão) – art. 15º L, nº 4, al. c);

 Impugnação do título de desocupação – o arrendatário só pode impugnar

o título de desocupação do locado com fundamento na violação do disposto

nos arts. 10º e 15º D (este reportado às notificações levadas a efeito pelo

Balcão) – art. 15º P, nº 1.
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Artigo 9º

Forma de comunicação

Regra Geral – nº 1 

As comunicações legalmente exigíveis entre as partes, relativas a cessação de contrato de

arrendamento, atualização de renda e obras, são efetuadas por carta registada com aviso de

receção.

Exceção – nº 7

As comunicações destinadas à cessação do contrato por resolução, por falta de pagamento

de rendas são efetuadas por:

- Notificação judicial avulsa;

- Contacto pessoal de advogado, solicitador ou agente de execução, comprovadamente

mandatado para o efeito;

- Carta registada com aviso de receção nos contratos de arrendamento com domicilio

convencionado (norma introduzida pela Lei 31/2012, de 14/08).

O âmbito de aplicação do artigo 9º do NRAU tem vindo a ser alargado a outras

comunicações para além das situações previstas no seu nº 1, a saber:

• Comunicações efetuadas no âmbito do DL 157/2006 de 08/08 – art. 47º e nº 4 do art.

22º-C – (Regime Jurídico das Obras em Prédios Arrendados)

• Intimações ao senhorio previstas no nº 1 do art. 13º-B do NRAU – nº 2 do art. 13º-B

do NRAU (Lei nº 12/2019 de 12/12 – Assédio no arrendamento)

• Demonstração do cumprimento da intimação pelo senhorio prevista na al. b) do nº 5

do art. 13º-B do NRAU – (Lei nº 12/2019 de 12/12 – Assédio no arrendamento)

• Demonstração do cumprimento da injunção pelo senhorio prevista no nº 3 do art.

15º-T do NRAU – (Lei nº 13/2019 de 12/12 – Injunção em matéria de arrendamento)
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Artigo 10º

Vicissitudes

 Regra Geral antes das alteração introduzidas ao nº 1 pela Lei nº 43/2017, 

de 14/06

A comunicação considerava-se realizada:

• mesmo que a carta fosse devolvida, por recusa do recebimento pelo

destinatário; ou

• mesmo que a carta não fosse levantada no prazo previsto para o efeito

no regulamento dos serviços postais;

• quando o aviso de receção seja assinado por pessoas diferente do

destinatário.

Regra Geral depois das alteração introduzidas ao nº 1 pela Lei nº 

43/2017, de 14/06

A comunicação considera-se realizada:

• mesmo que a carta seja devolvida, por recusa do recebimento pelo

destinatário; ou

• quando o aviso de receção seja assinado por pessoas diferente do

destinatário.
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Exceções previstas no nº 2 antes da alteração introduzida pela Lei nº

43/2017, de 14/06

 A carta que constitua iniciativa do senhorio para a transição para o

NRAU e atualização de renda, nos termos dos artigos 30º e 50º - al. a).

 A carta que integre título para pagamento de rendas, encargos ou

despesas, ou possa servir de base ao procedimento especial de

despejo, nos termos dos artigos 14º -A e 15º, respetivamente, salvo

nos casos de domicílio convencionado - al b).

Exceções previstas no nº 2 depois da alteração introduzida

pela Lei nº 43/2017, de 14/06

A mantiveram-se as exceções já previstas nas als. a) e b) e

adicionou-se uma alínea c) de onde resulta que o disposto

no nº 1, que remete para o nº 1 do artigo 9º, não se aplica às

cartas que “Sejam devolvidas por não terem sido

levantadas no prazo previsto no regulamento dos serviços

postais”
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Comunicações que passaram a estar abrangidas pela exceção da al.

c):

 nos casos previstos na al. b), as comunicações efetuadas no âmbito

de contratos com domicilio convencionado;

 todas as comunicações efetuadas nos processos de transição para

o NRAU, para além da carta inicial (carta de iniciativa), única a que,

por força do previsto na al. a), não se aplicava a então regra geral;

 cartas de oposição à renovação ou de denúncia enviadas pelo

inquilino;

 cartas de atualização anual de renda.  

 comunicações previstas no DL 157/2006 do 08/08 - aplica-se o

disposto nos artigos 9º a 12º do NRAU (nº 4 do art. 22º-C e art. 47º).

 comunicações efetuadas no âmbito do art. 13º-B do NRAU- (Lei

12/2019 de 12/02 - Assédio no arrendamento).

 comunicação do senhorio prevista no nº 3 do artigo 15º T do NRAU -

(Lei 13/2019 de 12/12)
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O nº 3 define a forma de atuação quando, nas situações previstas no nº 2, as cartas

não são recebidas ou quando o aviso de receção tenha sido assinado por terceiro.

Com efeito, nestes casos, deve o remetente (Lei nº 13/2019 de 12/02) enviar nova

carta registada com aviso de receção decorridos que sejam 30 a 60 dias sobre o

envio da nova carta.

E o que se passa se esta segunda carta não for recebida?

A resposta encontra-se no nº 4 com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13/2019

de 12/02 :

“Se a nova carta voltar a ser devolvida, nos termos da al. a) do nº 1 e

da al. c) do n.º 2, considera-se a comunicação recebida no 10º dia

posterior ao seu envio”.
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Artigo 12º

Casa de morada de família

1 - Se o local arrendado constituir casa de morada de família, as

comunicações previstas no nº 2 do artigo 10º devem ser dirigidas a cada

um dos cônjuges nº 1, sob pena de ineficácia.

2 (…)

3 (…)

E quando o arrendado constitui casa de morada de família e do contrato consta que

o/a arrendatário/a é unido de facto e tem a identificação do/a companheiro/a, tem

que se enviar carta a este/a nos termos do art. 12º?

Atenta a letra da lei parece que não, contudo, a ser assim, poderá ficar

comprometida, por exemplo, a proteção da casa de morada de família em caso de

rutura prevista no artigo 4º do Regime da Proteção das Uniões de Facto (Lei nº

7/2001, de 11/05, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 23/2010/, de 30/08 e

pela Lei nº 2/2016, de 29/02.
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A oposição à renovação, a denúncia e a confirmação da denúncia, esta apenas nos

contratos de duração indeterminada, são efetuadas mediante comunicação à outra parte

com as antecedência previstas na lei.

E, como já atrás foi verificado, as comunicação só se consideram realizadas cumpridas

que se encontrem todas as vicissitudes previstas no art. 10º do RAU, sendo que os prazos

de antecedência mínima prevista na lei para as situações acima referidas se contam da

realização da comunicação. Logo, as comunicação têm que se efetuadas com

antecedência que permita dar resposta a todas as vicissitudes, designadamente, às

previstas nos nºs. 2, 3 e 4 do art. 10º do NRAU.

Exemplo:

Oposição à renovação de contrato de arrendamento pelo senhorio nos termos da al. b)

do art. 1097º do Código Civil em contrato com término no dia 31/12/2019:

• Comunicação a efetuar ao arrendatário com a antecedência mínima de 120 dias, logo,

esta comunicação tem que ser realizada até ao dia 02/09/2019.

• Enviando-se a carta, por exemplo, até dia 15/08/2019, e sendo recebida pelo inquilino

antes de 02/09/2019 a comunicação está validamente efetuada.

• Sendo a carta recebida depois 02/09/2019 já não se cumpre a antecedência mínima

prevista na lei, pelo que, o contrato se renovará.
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• A carta é enviada até 15/08/2019 e vem devolvida por não ter sido levantada no

prazo previsto no regulamento dos serviços postais; esta comunicação não se

considera recebida, tendo, por isso, que se enviar nova carta entre 30 a 60 dias

contados sobre a data do envio da primeira carta (cfr. nºs 2 e 3 do art. 10º do

NRAU)

• Neste caso já nunca será possível efetivar a oposição à renovação em tempo útil,

pois a segunda carta apenas poderá ser enviada depois de 15/09/2019, o que

torna impossível a efetivação da comunicação com a antecedência mínima de 120

dias.

• Para obstar a esta situação e não se correr quaisquer riscos, no caso concreto, a

primeira carta deve-se enviar a carta até ao dia 15/06/2019; esta vem devolvida

por não ter sido levantada no prazo previsto no regulamento dos serviços postais;

há que enviar nova carta entre 16/07/2019 e 15/08/2019, sendo que, se esta voltar

a não ser devolvida se considera recebida no 10º dia posterior ao seu envio, logo,

na pior das hipóteses no dia 25/09/2019, cumprindo-se assim, sem qualquer

margem para erro, a antecedência mínima de 120 dias.

• A confirmação da denúncia nos contratos de duração indeterminada tem que ser

efetuada com antecedência máxima de 15 meses e mínima de 1 ano, sob pena de

ineficácia (art. 1104º do Código Civil), pelo que, haverá sempre que ter em

consideração, no que respeita à antecedência mínima, tudo o que acima foi dito.
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Notificação das pessoas coletivas no âmbito do NRAU

Ac. STJ, de 19/10/2017, relator Maria dos Prazeres Pizarro Beleza:

“V – A declaração do senhorio de oposição à renovação do contrato de

arrendamento enviada para o local arrendado, sede da sociedade

inquilina, com aviso de receção, que foi assinado por pessoa diferente

dos gerentes da sociedade, sem que tenha sido enviada nova carta nos

termos do art. 10º, nºs 2 e 3, do NRAU, não é eficaz.”

Aviso de receção assinado por pessoa diferente do destinatário

Ac. TR Guimarães, de 31/01/2019, relator Paulo Reis:

III - A comunicação de oposição à renovação, enquanto relativa à cessação do

contrato de arrendamento, deve ser feita ao arrendatário de acordo com o

formalismo previsto nos artigos 9º a 12º do NRAU, considerando-se efetuada e

eficaz mesmo quando o aviso de receção tenha sido assinado por pessoa

diferente do destinatário, ressalvadas as situações expressamente previstas no

nº 2 de tal preceito, entre as quais figuram as cartas que integrem título para

pagamento de rendas, encargos ou despesas ou que possam servir de base ao

procedimento especial de despejo, nos termos dos artigos 14º-A e 15º do NRAU.
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IV – Tendo o senhorio optado pelo recurso à via judicial para efetivar a cessação

do arrendamento deve entender-se que a comunicação produz efeitos na data

da assinatura do aviso de receção por pessoa diferente do destinatário, não

estando dependente da remessa de um nova carta registada com aviso de

receção com comunicação idêntica à primeira, nos termos previstos nos n.ºs 2,

3 e 4 do artigo 10º do NRAU porquanto não se destina a mesma a servir de base

a procedimento especial de despejo.

A fragilidade desta posição é que na al. b) do nº 2 do artigo 10º se referem as

cartas que possam servir de base ao procedimento especial de despejo e não

que sirvam e o que é facto é todas as cartas de oposição à renovação podem, em

tese, servir de base ao procedimento especial de despejo.

DL 157/2006, DE 08/08 REDAÇÃO LEI 13/2019 DE 12/02

Execução de obras pelo arrendatário 

Artigo 22.º -A
(Âmbito)

Obras executadas pelo arrendatário em substituição do senhorio – nº 1:

 Obras objeto de intimação prevista no nº 2 do artigo 89º do RJUE- al- a);

 Reparações previstas no nº 1 do art. 1036º do Código Civil – al. b) – “ Se o locador estiver em

mora quanto à obrigação de fazer reparações e outras despesas e umas ou outras, pela sua

urgência, se não compadeçam com as delongas do procedimento judicial, tem o locatário a

possibilidade de fazê-las extrajudicialmente, com direito ao seu reembolso
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Artigo 22.º -C
(Comunicações ao senhorio)

nº 1 – Quando o arrendatário pretenda exercer o direito a execução das obras comunica essa

intenção ao senhorio com a antecedência mínima de 15 dias em relação à data prevista para inicio

da execução

• expondo os fatos que lhe conferem o direito de as efetuar

• juntando o respetivo orçamento e mapa de quantidade

• indicando a data prevista para o inicio e conclusão das obras

• indicando a necessidade de realojamento temporário de arrendatários que se mostre

indispensável para o efeito

nº 3 - A conclusão das obras é comunicada pelo arrendatário ao senhorio no prazo máximo de 30 

dias, junto com a apresentação dos comprovativos das despesas realizadas e indicando:

a) O valor da compensação devida nos termos do n.º 1 do artigo seguinte;

Calculo da compensação nº 1 artigo 22.º - D:

 Despesas das obras efetuadas e orçamentadas e respetivos juros;

 5% de acréscimo ao valor apurado no ponto anterior destinados a despesas de

administração;

 custos suportados com o realojamento temporário dos arrendatários.

137

138



VI Congresso Nacional do NRAU 25 
Outubro 2019

25/10/2019

ww.debatesediscursos.pt 70

b) O valor já deduzido por conta da compensação, previsto no n.º 2 do artigo seguinte;

Dedução nº 2 artigo 22.º - D:

O arrendatário pode, por conta da compensação devida nos termos do presente artigo, deduzir

o valor despendido com as obras no valor das rendas mensais vincendas a partir do início da

execução.

c) O valor da compensação em dívida pelo senhorio, nos termos do n.º 3 do artigo seguinte;

Valor compensação nº 3 artigo 22.º - D:

Concluída a execução das obras, o valor da compensação em dívida corresponde ao valor da

compensação devida nos termos do n.º 1 (2), subtraído do valor deduzido nos termos do

número anterior.

d) A  modalidade  de  pagamento  da  compensação em dívida, nos termos  do n.º 4 

do artigo seguinte, e as respetivas condições de pagamento.

Modalidade de pagamento da compensação nº 4 artigo 22.º - D:

Para pagamento  do valor  da  compensação em dívida, o  arrendatário  pode optar  por uma das

seguintes modalidades:

a) Pagamento direto pelo senhorio, em prazo não inferior a 60 dias;

b) Dedução no valor das rendas mensais vincendas a partir da data da receção da

comunicação prevista no n.º 3 do artigo anterior.
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(Alteração Lei 13/2019 de 12/02)

Artigo 14º -A

1 – (Anterior corpo do artigo.)

2 – O contrato de arrendamento, quando acompanhado da comunicação ao

senhorio do valor em dívida, prevista no n.º 3 do artigo 22.º-C do regime jurídico

das obras em prédios arrendados, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 157/2006, de 8 de

agosto, é titulo executivo para a execução para pagamento de quantia certa

correspondente à compensação pela execução de obras pelo arrendatário em

substituição do senhorio.

INJUNÇÃO EM MATÉRIA DE ARRENDAMENTO ARTIGO 15.º-T NRAU ADITADO 

PELA LEI 13/2019 DE 12/02

1 - A injunção em matéria de arrendamento (IMA) é o meio processual que se destina a efetivar os 

seguintes direitos do arrendatário:

Pagamento de quantia certa do valor da compensação em dívida por execução de obras em

substituição do senhorio, em caso de intimação emitida ao abrigo do nº 2 do RJUE, quando a

injunção seja titulada pelo contrato de arrendamento, acompanhado da comunicação prevista no

n.º 3 do artigo 22º-C do DL 157/2006, de 08/08 - al. a);

 Pagamento de quantia certa do valor da compensação em dívida por execução de obras em

substituição do senhorio, nos casos de reparações previstas nos nºs 1 e 2 do artigo 1036º do

Código Civil, quando a injunção seja titulada pelo contrato de arrendamento, acompanhado da

comunicação prevista no n.º 3 do artigo 22º-C do DL 157/2006, de 08/08 – al. b);
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Cessação de atividades causadoras de risco para a saúde do arrendatário, quando a injunção seja

titulada pela intimação dirigida pelo arrendatário nos termos da al. a) do nº 1 do artigo 13º B

acompanhada por auto emitido pela autoridade policial ou equiparada ou pela câmara municipal

competente – al. c);

Correção de deficiências do locado causadoras de risco grave para a saúde ou para a segurança de

pessoas ou bens, quando a injunção seja titulada pela intimação dirigida pelo arrendatário nos

termos da al. b) do nº 1 do artigo 13º B acompanhada por auto emitido pela câmara municipal

competente – al. d);

Correção de impedimento da fruição do locado, quando a injunção seja titulada pela intimação

dirigida pelo arrendatário nos termos da al. c) do nº 1 do artigo 13º B acompanhada por auto

emitido pela autoridade policial ou equiparada ou pela câmara municipal competente – al. e);

3 – Com o decretamento das injunções previstas nas als. c) a e) do nº 1, a sanção pecuniária prevista

no nº 5 do artigo 13º-B (€ 20), passa as ser, por cada dia de incumprimento a partir dessa data, no

valor de € 50, podendo ser deduzida pelo arrendatário do pagamento das rendas mensais vincendas

a partir dessa data, até que o cumprimento da injunção seja demonstrado pelo senhorio ao

arrendatário nos termos do artigo 9º;

4 – À sanção pecuniária prevista no número anterior aplica-se o disposto no nº 6 do artigo 13º- B (é

elevada em 50% quando o arrendatário tenha idade igual ou superior a 65 anos ou grau

comprovado de deficiência igual ou superior a 60%.
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Conforme resulta do artigo 15º - U do NRAU, aditado pela Lei 13/2019 de 12/02,

vai ser criado, junto da Direção-Geral da Administração da Justiça, o Serviço de

Injunção em Matéria de Arrendamento (SIMA), destinado a assegurar a

tramitação da injunção em matéria de arrendamento, que tem competência em

todo o território nacional.

Loulé, 25 de outubro de 2019
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Professor Doutor  RUI GONÇALVES PINTO
(FDUL)

17h15min
INJUNÇÕES EM MATÉRIA DE ARRENDAMENTO

Na Área do Direito

17h45min
DEBATE

Na Área do Direito
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18h15min/30min
ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS

Na Área do Direito
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Na Área do Direito

" Se acreditas que a FORMAÇÃO é cara ... experimenta a ignorância.“
Derek Bok (Ex. Rector Harvard University)

" FORMA bem os teus Colaboradores, para que possam partir.
Trata-os bem para que não o queiram fazer.“
Richard Branson(Virgin)

" Só há uma coisa pior que FORMAR Colaboradores e eles partirem...
É não os FORMAR e eles permanecerem...”
Henry Ford (Fundador da Ford)

Na Área do Direito
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