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Como nem todos os leitores terão acesso ao Código Civil de Seabra, serão 
omitidos os artigos por falta de coincidência com os atuais. Aliás, parece 
ter toda a lógica que tal situação se torne extensiva ao Código de Proces-
so Civil de 1876 e ao direito sancionatório.

É nossa preocupação conduzir o leitor a compreender o desenvolvimen-
to operado pelas fontes de direito e a sua repercussão até à última alte-
ração legislativa. Existem também determinadas situações em que, pela 
sua complexidade, designadamente no regime das obras, se procura 
conduzir o interessado diretamente ao modus decidendi, sendo este de-
finitivamente um objetivo preconizado.

Concomitantemente, fazer compreender que as imposições legais se co-
adunam com uma conjuntura específica, donde ressaltam as mutações 
de natureza política e económica, desde as situações de guerra até à cri-
se financeira em que hoje nos encontramos.

Esta matéria converteu-se num problema essencial, mormente para os 
governos do pós-25 de Abril, tanto assim que o legislador constitucio-
nal o veio a consagrar como integrante dos direitos fundamentais, mais 
precisamente no artº 65º da CRP, assacando ao Estado um ónus de im-
plementação de medidas de programação, incentivo e estimulação ao 
mercado do arrendamento. O sentido crítico das medidas é amplo, por 
transparecer que a maior parte das mesmas foram tomadas com des-
prendimento da conjuntura económica e financeira em que vive a nossa 
sociedade. 

Por fim, é nosso objetivo o arrendamento de prédios urbanos, atendendo 
à pouca expressão que sempre tiveram os rústicos. Aliás, este tipo de 
arrendamento é nos tempos atuais praticamente inexistente, e, quando 
tem outra utilização que não seja o cultivo, poderá perder as caraterísti-
cas de rústico e ser convertido e tributado como urbano. 
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Ficando também fora de cogitação a locação financeira, ínsita nos artºs 
1022º a 1063º do CCivil1, a qual é designada de aluguer quando incide so-
bre coisas móveis.

Sempre que seja omitido o nome de algum diploma, ou feita apenas a 
referência a “Código”, deverá considerar-se que se trata do CCivil.

António Soares da Rocha

1. Já existia no CCivil de 1967, ou seja, na vigência da panóplia de diplomas sobre a questão da 
locação, incluindo a questão precípua do arrendamento, ínsita no DL 46/85, que apenas viria a 
ser revogado com a entrada em vigor do RAU.



CAPÍTULO I



BREVE RESENHA 
HISTÓRICA 
DESDE O CCIVIL 
DE 1866 A 1990
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CÓDIGO CIVIL DE SEABRA DE 1866 
O contrato de arrendamento é caraterizado pelo seu sinalagmatismo, 
pela onerosidade e pela especificidade da forma e conteúdo.

É celebrado entre duas partes, sendo ambas sujeitos de direitos e obri-
gações, sendo que ao senhorio1 compete ceder o prédio, fração em regi-
me de propriedade horizontal, ou partes de prédio suscetíveis de arren-
damento em separado, e ao inquilino incumbe o dever de cumprir com a 
prestação acordada, ou seja, o pagamento da renda.

Inicialmente, não havia a obrigatoriedade de estes contratos serem cele-
brados por escrito. No “tempo dos romanos”, bastava que, no momento 
da celebração, as partes, dessem o aperto de mão, o designado shake 
hands, invocando simultaneamente a Deusa Fides2, a Deusa da confian-
ça,  cujo culto era muito antigo – tinha-se a convicção de que a palavra 
dada, o compromisso, era a base da sociedade e da ordem política3. Daí 
que, para determinadas pessoas, como é o caso, apertar a mão ainda se 
conote com essa proveniência, por razões subjacentes a determinados 
padrões de natureza cultural.

No que concerne ao conteúdo, desde muito cedo se passou a sentir a 
necessidade de se estabelecerem regras, porque a informação verbal 
perde-se, e a universalidade do ser humano nem sempre salvaguarda a 
preservação do princípio consuetudo est altera natura.

1. O senhorio não tem que ser rigorosamente o proprietário, podendo consistir noutra figura, 
designadamente no comodatário ou no sublocador.
2. Daqui a génese da Fidepromissio e da Fideiussio.
3. Leitão, Luiz Menezes, Garantias das Obrigações, Almedina, Coimbra, 2006, p. 117; 
Cruz, Sebastião, Direito Privado - II, Lisboa Editora, 2003, pp. 242-247.
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É verdade que os costumes fazem regra com o decurso do tempo, mas 
esse mesmo tempo veio a ensinar-nos que as próprias regras escritas, 
plasmadas nas leis que conhecemos, no contrato ou sentença, são fre-
quentemente objeto de atropelo ou absoluto incumprimento. Aliás, pare-
ce muito adequado enquadrar neste contexto uma citação de Carnelutti: 
“O direito é para os medíocres; os bons não precisam dele, e os maus não 
o temem”.

O regime mais claro e liberal do contrato de arrendamento surge-nos 
com o Código Civil de Seabra de 1866, com disposições que ainda hoje 
se mantêm na sua essência:
• O contrato assumia uma modalidade de locação, sendo celebrado su-
pletivamente pelo período de seis meses, na ausência de estipulação em 
contrário.

• Prorrogava-se por períodos iguais e sucessivos, desde que nenhuma 
das partes procedesse ao despedimento segundo o direito costumeiro 
vigente na terra.

• Funcionava o regime de renda livre.

• Assistia ao senhorio a faculdade de despedimento na falta de paga-
mento das rendas, ou quando ao prédio fosse dado destino diferente da 
sua originalidade ou estipulação.

• A este incumbia a obrigação de realizar obras, podendo, sob a sua pas-
sividade, o arrendatário proceder às reparações necessárias à manuten-
ção do locado, com a condição de ser o senhorio a suportar a dívida que 
resultava da execução da obra.

• Em caso de falecimento de uma das partes, havia a transferência da 
posição contratual para a pessoa do sucessor, sendo inteligível que, se 
a regra consistia na celebração do contrato por seis meses, quer na si-
tuação da sucessão mortis causae quer na realização de benfeitorias, 
dificilmente surgiriam obstáculos difíceis de transpor.
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• Por força do Código de Processo Civil de 1976, o senhorio podia socor-
rer-se do tribunal para conseguir o despejo do inquilino, citando-o para 
abandonar o locado no fim do arrendamento, com a cominação de san-
ções de índole executiva.

ENTRE A PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 
E O PÓS-SEGUNDA GRANDE GUERRA
Como todas as mutações políticas trazem alterações legislativas, esta 
seria das situações mais prementes após 1910. Foi então que surgiram 
preceitos fiscais a contemplar a tributação do arrendamento, o alarga-
mento de oposição à renovação do contrato e a previsão de indemniza-
ções na cessação dos arrendamentos comerciais, nos casos em que o 
proprietário do estabelecimento tivesse realizado benfeitorias.

Logo em finais de 19141, eram congeladas as rendas, situação esta que 
coartava a posição do senhorio nas ações de despejo, atendendo ao fac-
to da nova renda ser obrigatoriamente mantida com outro contrato de 
arrendamento. Enquanto se mantivesse a situação de crise, pois o risco 
da construção era nulo, os proprietários de prédios urbanos não os po-
deriam manter devolutos2, com exceção da ausência de procura. Esta si-
tuação acabaria por se manter inalterável até 1918, surgindo mesmo um 
diploma3 que previa a proibição das ações de despejo por conveniência 
do senhorio, independentemente de verificados os pressupostos para o 
fazer, designadamente o decurso do prazo pelo qual teria sido celebrado 
o contrato e a denúncia interposta em tempo.

1. Decreto nº 1079, de 23 de Junho de 1914.
2. Nos termos do artº 119º do CCPIIA, os proprietários de prédio devolutos eram obrigados a 
fazer a participação por escrito junto da Repartição de Finanças da circunscrição do prédio. 
3. Decreto nº 4499, de 27 de Junho de 1918.
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Foram diversas as alterações legislativas, desde a derrogação das an-
teriores medidas com implementação de um regime transitório, mas as 
sequelas económico-financeiras deixadas pela guerra não permitiam al-
terações de monte, apesar dos  esforços realizados nesse sentido, no-
meadamente a criação de comissões específicas para o estudo do me-
lhoramento do mercado do arrendamento.

Em 21 de Setembro de 1922, surgia a Lei nº 1368, que trouxe uma inova-
ção nesta área, dando-lhe uma conotação fiscal, fazendo depender as 
rendas do valor patrimonial tributável1 (VPT) inscrito nas matrizes rústi-
cas e urbanas. Basicamente, nenhuma renda poderia ser inferior ao valor 
líquido constante das matrizes, sob pena de a tributação incidir sempre 
pelo maior dos valores. Este sistema fora alvo de muitas críticas, porque 
as matrizes prediais, com todo aquele percurso anteriormente decorri-
do, já se encontravam desatualizadas, pelo que o índice de referência não 
seria compreensivelmente a melhor das situações encontradas para o 
fim teleológico que se preconizava.

1. Estas situações passariam a ficar muito mais tarde consagradas no CCPIIA, aprovado pelo 
DL 45104, de 01.06.1963. Então, aquele valor viria a corresponder ao valor líquido, depois de 
abatido ao valor locativo as despesas de conservação e manutenção. O corpo do artº 113º 
do CCPIIA determinava “O rendimento colectável dos prédios urbanos, quando arrendados, 
é igual às rendas efectivamente recebidas em cada ano, líquido de uma percentagem para 
despesas de conservação: e dos encargos referidos no artigo 115º quando suportados pelo 
senhorio”.
Este artº 115º prescrevia “Os encargos mencionados no artigo 113º são os resultantes de des-
pesas com:
a) Energia para elevadores e monta-cargas:
b) Retribuição de porteiros;
c) Iluminação de vestíbulos e escadas;
d) Aquecimento central;
e) Administração da propriedade horizontal quando o número de condóminos não for inferior 
a dez.
Para os prédios não arrendados, o valor locativo, assim como as despesas de conservação, era 
determinado por uma comissão de avaliação, nomeada em cada concelho, sendo uma para os 
prédios rústicos e outra para os urbanos. Relativamente a estes últimos, o valor locativo era 
muito subjetivo, determinando-se essencialmente através de padrões existentes no local. As 
despesas para conservação também eram determinadas pelos mesmos, tendo como limite 
30% do rendimento ilíquido anual atribuído ao prédio – vide artºs. 130º e ss., e 144º do CCPIIA.. 
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Ao longo dos tempos, sobretudo até à génese da Lei nº 1918, de 3 de Abril 
de 1940, as alterações aos preditos diplomas foram muito pouco signifi-
cativas, ou, até, praticamente nulas. Mas com este diploma surgiram de 
novo medidas de natureza fiscal, nomeadamente nas rendas comerciais, 
sendo permitido aos serviços das Finanças que se deslocassem ao local 
dos prédios para aferir do seu valor.

O diploma mais marcante, e que viria a servir de trampolim para determi-
nadas disposições que ainda hoje vigoram com as respetivas alterações, 
foi a Lei nº 2030, de 22 de Junho de 1948. Figuras como a caducidade do 
contrato, transmissão por divórcio e por morte do arrendatário, a atuali-
zação das rendas, a sublocação, as ações de despejo e o depósito de ren-
das deram o primeiro passo até ficarem consagradas no CCivil de 19671. E 
foi assim que surgiu o passo mais homogéneo de compilação de um ele-
vado número de diplomas sobre a matéria, e todos lacunosos – supõe-se 
que rondará os 300. 

Apesar de tudo, foram salvaguardadas as especificidades da referida Lei 
2030: mantendo-se o regime da renda livre, a atualização das rendas fi-
cava circunscrita ao duodécimo do rendimento líquido inscrito na matriz, 
alterável passados cinco anos, sob a condição da avaliação fiscal.

Neste período de transmutação política, as rendas eram consideradas 
anacrónicas, não somente pelo regime de desigualdade entre os antigos 
e novos arrendatários, assim como a legislação, que já deveria ter previsto 
com o Código de 1967, um regime preambular transitório para os antigos 
inquilinos, de forma a aproximá-los dos intervenientes da mesma nature-
za em novos contratos de arrendamento. 

1. Aprovado pelo Decreto-Lei nº 47 344, de 25 de Novembro de 1966.
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Contrapondo esta situação, eram estes últimos onerados com rendas 
que não se compatibilizavam com o desenvolvimento económico das po-
pulações, provocando uma grande discrepância monetária entre o antes 
e o após.

Nos anos de 1974 a 1976, surgiu uma panóplia de diplomas que coloca-
ram o mercado do arrendamento em circunstâncias semelhantes às do 
período decorrido na guerra de 1914-1918, sem adaptação à nova reali-
dade social. 

Assim:

• Começaram por ser congeladas as rendas por um período de 30 dias.

• Surgiu uma medida para suspender no país as avaliações fiscais, com 
vista à atualização de rendas1.

• Foi suspenso o direito de demolição e, estabelecida a obrigatoriedade 
de arrendamento com restrição de rendas para os prédios antigos.

• Sofreram restrições as denúncias por parte do senhorio com a invoca-
ção de ampliação ou da necessidade para a utilização do próprio.

• Implementaram-se medidas para a legalização dos prédios ocupados 
sem autorização dos proprietários.

• Depois da entrada em vigor da Constituição da República, em 25 de Abril 
de 1976, entra-se numa fase mais realista e racionalizadora, tendo em 
atenção uma maior diligência e preparação do legislador, decorridos que 
eram dois anos após a revolução de 25 de Abril. Medidas como: 

> Suspensão das ações de despejo por denúncia do senhorio com a in-
vocação da sua ocupação, desde que estes fossem retornados das ex-
-colónias, reformados, aposentados ou trabalhadores que deixassem de 

1. Artº 1º do DL 445/74, de 12 de Setembro.
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usufruir de benefício de habitação ao abrigo do contrato de trabalho.

> Resolução da ocupação ilícita dos prédios.

> Direito de preferência na aquisição dos prédios para habitação própria.

> Restrições à denúncia do contrato para habitação própria do senhorio.

> Permissão da renda livre e da condicionada.

> A atualização da renda mediante a aplicação de coeficiente a publicar 
pelo Governo em diploma próprio.

> Suspensão das atualizações fiscais para efeitos de aumento de rendas.

> A proteção das pessoas que coabitassem com o arrendatário em vida.

> De particular relevância, a atualização das rendas comerciais nas mes-
mas circunstâncias que a habitação1.

> Finalmente, passou a ser consagrada a atualização de rendas em fun-
ção de benfeitorias realizadas no locado.

1. O coeficiente para habitação e comércio ou indústria poderia ser igual ou diferente, como 
se poderá compulsar nas respetivas portarias. Assim, segundo as Portarias 62/82, de 15/01, 
e 63/82, de 15/01, a primeira respeitante a rendas não habitacionais e a segunda a rendas 
habitacionais, os fatores de correção foram de 17% e 15%, por força do estipulado no nº 2 do 
artº 7º do DL 148/81, de 4/06; pelas Portarias 1014-A e 1014-B, ambas de 30/10, e pela mesma 
ordem anterior de matérias, os fatores foram de ambos de 17%; para o ano de 1984, também 
foi o mesmo fator de 17%, ex vi das Portarias 1006 e 1007, ambas de 30 de Novembro de 1983. 
E assim se foi prosseguindo e continua.
Se tomarmos como exemplo a Portaria nº 982-A/99, de 30 de Outubro, publicado 15 dias 
após o RAU, o coeficiente de atualização para o regime de renda livre, condicionada e não ha-
bitacionais, foi de 1,028, ou seja, um aumento de 2,8%. Este fator era aplicado por força do artº 
12º do DL 46/85. Ex vi do artº 11º, eram fixados os coeficientes de atualização extraordinária 
segundo o ano de fixação da última renda. As portarias continuaram a ser fixadas, mesmo que 
com a entrada em vigor do NRAU não houvesse qualquer alteração nesta matéria. 
Contudo, foi a partir de 2009, com a publicação da Portaria nº 1240-A/2008, de 31/10, que o 
fator de correção extraordinária se mostrou homogéneo para os anos de 1967 a 1979, e simul-
taneamente coincidente com o fator de correção ordinária, que era de 1,28.
Curiosamente, o fator de correção ordinária para comércio, indústria ou para o exercício de 
profissões liberais tem-se mantido sempre coincidente.
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1. Jurisprudência dos Julgados de Paz, de 06.02.2013, procº nº 287/2012-JP, de Santa Marta 
de Penaguião – Não foi pelo facto do contrato verbal ter sido celebrado já em 2009 que o 
contrato verbal enfermou dos vícios da nulidade ou anulabilidade. A sentença foi proferida e 
nem tão-pouco houve referência à inobservância da forma, porquanto se obteve do tribunal 
a confissão das partes.
2. Resolução do Conselho de Ministros nº 111/79, de 21 de Abril.

O DL nº 188/76, de 12 de Março, sob a epígrafe de “Prova de Contrato de 
Arrendamento para Habitação”, embora restrito a quatro artigos apenas, 
viria a estabelecer medidas na observância daqueles contratos, donde se 
destaca essencialmente a sua redução a escrito, inclusive naqueles que 
estavam pendentes. 

A partir da data de entrada em vigor do diploma, dispunha o locador de 
um prazo de 180 dias, mais que razoável, para notificar judicialmente o 
inquilino, para reduzir o contrato a escrito. Se o interesse fosse deste úl-
timo, aconteceria exatamente como hoje, podendo o mesmo, em caso 
de necessidade, fazer a prova através de um dos meios admissíveis na 
lei civil1.

Se estivesse alguma execução a decorrer, ficaria a mesma sustada até 
que se obtivesse o contrato escrito, com exceção dos casos em que a 
ação tivesse como causa de pedir a restituição da coisa, situação em que 
o réu poderia invocar o arrendamento verbal. 

Ao Conselho de Ministros, em 19792, ocorreu-lhe uma leve brisa futurista, 
porque o objeto da discussão coadunava-se com medidas que apenas 
foram contempladas muito tardiamente, como é o caso de os níveis de 
renda habitacional serem compatíveis com os níveis médios dos rendi-
mentos familiares. 
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A decisão era necessária, essencialmente por três ordens de razões:

• Havia preterição de formalidades legais nos primeiros arrendamentos, 
motivadas pela especulação das rendas e pagamento de sinais extra 
contrato. Ora, a sociedade  precisa de regras, e, como tal, urgia imple-
mentar medidas para in casu se homogeneizar o comportamento dos 
agentes envolvidos.

• Nos arrendamentos em vigor, deparava-se com uma grande desigual-
dade, pelo que se clamava por uma uniformização de critérios.

• A degradação dos prédios era latente, nos exatos termos em que, por 
um lado, as rendas antigas limitavam os proprietários na execução de 
obras de conservação necessárias à boa ou razoável conservação do lo-
cado; por outro lado, sendo elevados os custos com as reparações, e não 
havendo lei que permitisse o aumento das rendas, os senhorios não se 
propunham a  fazer qualquer investimento nesta área.

Destarte, já muito tempo depois, surge o DL 148/81, de 4 de Junho, que, 
tendo em vista a atualização das rendas dos prédios urbanos para ha-
bitação, vem estabelecer um regime do qual ainda hoje se denotam as 
suas reminiscências. 

Desde logo:

• Do contrato deveria constar o regime de sujeição, sendo que, se não 
ficasse convencionado no mesmo que se submetia ao regime de renda 
condicionada, passaria a ficar sujeito ao regime supletivo da renda livre.  

• No regime da renda condicionada, a primeira atualização poderia ser 
feita um ano após a celebração do contrato, de conformidade com Porta-
ria conjunta do Ministério das Finanças e do Plano e da Habitação e Obras 
Públicas, determinado segundo a variação do índice médio ponderado de 
preços no consumidor, a publicar até 31 de Outubro de cada ano, e para 
vigorar durante o ano subsequente. Para este efeito, o senhorio deveria 
avisar o inquilino no mês imediatamente anterior ao da atualização. 
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• No caso de surgirem frações de escudo, procedia-se ao arredondamen-
to para a unidade imediatamente superior.

• Caso o senhorio não procedesse à atualização, essas omissões, não po-
deriam ser convertidas na soma de futura atualização.

• Para incentivar o tipo da renda condicionada, por ser a que melhor servi-
ria o inquilino, o Governo resolve conceder aos senhorios uma isenção de 
Contribuição Predial pelo período de 5 anos a partir da data do primeiro 
contrato de arrendamento após a sua aquisição1.

• Por fim, este diploma veio revogar o congénere anteriormente referido, 
o 445/74, de 12/09.

Meses mais tarde e com o mesmo fim teleológico, o Governo promove 
novo diploma para regulamentar a atualização de rendas concernentes 
a prédios ou frações que se destinassem a indústria, comércio ou utiliza-
dos no exercício de profissões liberais – o DL 330/81, de 4 de Dezembro. 

O senhorio tinha a prerrogativa de aplicar o fator de correção que em re-
gra era aplicado às rendas habitacionais, ou sujeitava o prédio a avalia-
ção fiscal extraordinária2. O Governo vem, entretanto, esclarecer que se 
deveria dar uma interpretação autêntica a este DL, na medida em que, 
independentemente de ser solicitada a correção extraordinária, o senho-
rio também poderia aplicar os coeficientes de atualização enquanto não 
saísse e produzisse efeitos o resultado da avaliação3. 

1. O DL nº 215/89, de 1 de julho, vulgo, EBF, viria a consagrar este tipo de isenção no artº 41º, 
concedendo ao senhorio um período de isenção de 15 anos, desde que verificados aqueles 
pressupostos. Mais tarde, viria a ser alterado para 10 anos, até deixar de vigorar no nosso 
ordenamento jurídico.
2. Despacho Normativo nº 75/82, de 11/05, e DL nº 189/82, de 17/05.
3. DL nº 187/82, de 17 de maio.
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Guia para senhorios e inquilinos com análise prática às questões mais relevantes 
no âmbito do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU).

Com este manual prático fique por dentro das mais recentes alterações introdu-
zidas ao Regime do Arrendamento Urbano e ao Código Civil.

Uma obra esclarecedora. Com respostas práticas às questões que mais frequen-
temente suscitam dúvida junto de senhorios e inquilinos quanto à celebração 
dos contratos de arrendamento, atualização da renda, regimes transitórios, rea-
lização de obras, comunicações a efetuar entre as partes, a fiança, etc. Inclui em 
anexo diversas minutas.


