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Processo: 25561/16.9T8LSB  

Relator: Tomás Núncio 

Descritores: Contrato de arrendamento  

Código Civil de 1966 

RAU 

NRAU  

Realização de obras sem autorização do senhorio 

Resolução do contrato 

Fundamento de despejo 

Data da Decisão: 07-04-2017 

Sumário: I. No âmbito de contrato de arrendamento para habitação celebrado antes 

da entrada em vigor do RAU, aos fundamentos resolutivos ocorridos e 

completados no domínio da lei anterior (Código Civil de 1966) aplicar-se-á a 

lei então vigente; mas já aos fundamentos resolutivos iniciados na vigência 

da lei pregressa que se transponham, sem completude e de forma 

duradoura, para o império da lei nova – sem que o senhorio tenha até então 

suscitado a resolução do contrato –, será de aplicar a nova lei (atualmente, 

o NRAU). Ou seja, quanto às causas de resolução do contrato de 

arrendamento, a lei aplicável é a vigorante ao tempo em que se 

consumaram, com efetividade e completude, os factos integrativos do 

direito de resolução do contrato. 

II. Em todo o caso, sobre a causa de resolução pelo senhorio atinente à 

realização no locado, pelo inquilino e sem autorização escrita do primeiro, 

de obras que alterem substancialmente a estrutura externa ou a disposição 

interna das suas divisões, a inexistência de norma correspondente na 

enumeração do n.º 2 do artigo 1083.º do Código Civil não significa que tais 

situações hajam deixado de constituir fundamento de despejo. 

III. O prazo (de caducidade) de um ano para a propositura da ação de 

resolução impõe sempre o conhecimento efetivo, por parte do senhorio, do 

facto concreto que lhe serve de fundamento, não sendo admissível basear o 

conhecimento em meras presunções. 

IV. Ao arrendatário apenas cabe o gozo temporário do locado e, por isso, 

quando ele pratica atos de transformação, está a invadir a esfera 

patrimonial do dono do prédio, o que a lei sanciona com o despejo, por 

estar em causa grave perturbação no equilíbrio do sinalagma contratual, em 

que o inquilino se arroga poderes próprios de disposição e/ou domínio. 
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Pretende-se impedir que o arrendatário avoque e faça seus poderes que 

cabem exclusivamente ao proprietário (cfr. artigo 1305.º do Código Civil), 

que a lei não tolera que sejam exercidos por outrem: se o faz sem 

autorização, procedendo à transformação da coisa locada e destruindo o 

equilíbrio contratual que é pressuposto do arrendamento, justifica-se que se 

confira ao senhorio a faculdade unilateral de rescindir o contrato. 

V. Para formular um juízo seguro sobre as alterações ou as deteriorações, o 

julgador deve atender a um critério de razoabilidade, considerando, por um 

lado, a boa fé do inquilino e a finalidade por ele tida em vista e, por outro, 

a situação do senhorio que não pode sacrificar a estrutura do local às 

comodidades do arrendatário, além do mais, quando isso implica uma 

diminuição do valor locativo. 

VI. Deve ser condenada no despejo e na entrega aos senhorios autores da 

fração locada, em bom estado de conservação, livre de pessoas e bens e 

reposta no seu estado original, a inquilina ré que, à revelia da vontade 

daqueles e sem o seu consentimento escrito, alterou a disposição interna do 

referido andar, procedendo à demolição da parede de alvenaria e cantaria 

contígua à varanda da fachada principal do prédio. 

 

  

I. Relatório 

 AA e mulher, BB, intentaram ação declarativa constitutiva e de condenação (ação de 

despejo), na forma comum, contra CC, peticionando nos termos seguintes: 

(i) Ser declarado resolvido o contrato de arrendamento (subjacente aos autos) e a Ré 

condenada no despejo do locado, devendo, em consequência, ser condenada a entregar aos Autores 

a fração em bom estado de conservação e livre de pessoas e bens, repondo-a ainda, no prazo de 30 

dias a contar da sentença, no seu estado anterior, nomeadamente, removendo a marquise de forma 

a deixar a varanda aberta no estado em que foi dada de arrendamento e reconstruindo a parede de 

alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada principal que foi por si ilicitamente demolida; 

(ii) Subsidiariamente, e caso o pedido de despejo seja considerado improcedente, deve a Ré 

ser condenada a repor a fração no estado em que foi dada de arrendamento, ou seja, remover a 

marquise de forma a deixar a varanda aberta no estado em que foi dada de arrendamento e 

reconstruir a parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada principal. 

Alegaram factos tendentes a sustentar a responsabilidade civil contratual da Ré, como 

inquilina, ao violar o estipulado no contrato de arrendamento urbano subjacente aos presentes 

autos, por ter procedido, sem autorização escrita dos anteriores senhorios, ao fecho da varanda 
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com uma marquise e ao derrube da parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada 

principal do prédio, de que os Autores são agora legítimos proprietários. De resto, o fecho da 

varanda não foi precedido de licenciamento camarário. 

 Pessoal e regularmente citada, a Ré contestou por exceção e por impugnação, com vista à 

sua absolvição da instância e, no limite, à sua absolvição dos pedidos formulados. 

A Ré deduziu a exceção dilatória de ilegitimidade processual da sua pessoa (ilegitimidade 

processual passiva), com vista à correspondente absolvição da instância (cfr. artigos 28.º a 32.º da 

contestação). 

Alegou, em suma, que, à data em que passou a ser a titular do arrendamento subjacente à 

presente lide, após o seu divórcio em 1982, as modificações que os Autores imputam como 

fundamento de despejo já estavam realizadas, sem que ela tivesse tido qualquer intervenção. Foi 

somente o ex-marido da Ré que diligenciou todo o necessário para tais modificações no locado, 

obtendo a autorização do então senhorio para o efeito (ainda na década de setenta). 

Tal como deduziu a exceção perentória da caducidade do direito de propositura desta ação, 

com vista à sua absolvição dos pedidos (cfr. artigos 33.º a 39.º da contestação), à luz do preceituado 

no artigo 1085.º, n.º 1, do Código Civil. 

Alegou, em suma, que, aquando da aquisição do imóvel por parte dos Autores, no ano de 

2015, já o locado dispunha de marquise na varanda da fachada principal do prédio, bem como havia 

sido modificada a parede contígua à varanda. O conhecimento de tais alterações sempre foi 

consentido, público e notório, sem a oposição de nenhum terceiro, sendo que as mesmas existiam, e 

existem, há mais de 40 anos e eram visíveis quando os demandantes adquiriram o prédio em apreço. 

Por via impugnativa, a defesa alegou, em síntese, que a parede em causa não foi demolida, 

mas devastada em parte, ficando menos comprida, a fim de dotar a divisão contígua à varanda de 

maior espaço e comodidade. A Ré não foi tida nem achada nessas modificações e só sabe que foram 

levadas a efeito pelo seu primeiro marido e primitivo arrendatário, com o consentimento do 

anterior proprietário, mediante acordo verbal, o qual, ao longo de todo o tempo, foi senhorio até à 

venda do imóvel, nunca se insurgindo. 

Exercido o contraditório, os Autores rebateram, em suma, que não assiste qualquer razão à 

defesa, pois não só eles detêm o direito de resolver o contrato por obras ilícitas promovidas pelo 

arrendatário no período em que ainda não eram os proprietários do locado, como a Ré não pode 

eximir-se da responsabilidade contratual decorrente dessas obras não autorizadas, mesmo que 

hajam sido efetuadas pelo anterior inquilino, então seu marido, sendo que a fração em apreço 

constituía a casa de morada da família de ambos. 

Em relação à alegada caducidade, referiram, em síntese, que apenas tomaram 

conhecimento das obras no dia 30 de outubro de 2015, data em que o filho dos Autores teve acesso 

ao interior da fração arrendada à Ré. E só depois desse acesso é que se tornou possível constatar 
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que a Ré havia derrubado a parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada principal, 

o que seria impossível observar da parte de fora do andar. 

Concluíram, a final, pela improcedência de ambas as exceções deduzidas. 

Atento o valor da causa, esta prosseguiu os seus trâmites de acordo com o disposto no artigo 

597.º, als. c) e g), do Código de Processo Civil, não se justificando a realização da audiência prévia 

nem o despacho previsto no n.º 1 do artigo 596.º do mesmo código. 

Foi proferido despacho saneador, no âmbito do qual a exceção dilatória em apreço se julgou 

improcedente, e, bem assim, foram apreciados os requerimentos probatórios apresentados pelos 

participantes na lide. A apreciação da exceção da caducidade foi relegada para a sentença final, 

uma vez realizada a atividade instrutória condicionadora do seu conhecimento. 

Após, teve lugar a audiência final com a observância do formalismo legal, numa única 

sessão, conforme da ata consta.  

A presente instância mantém a sua regularidade formal, nada obstando a que se aprecie do 

mérito da causa. 

Identificação do objeto do litígio: 

As questões a resolver na presente ação radicam no apuramento do eventual direito dos 

Autores à resolução do contrato de arrendamento, por alteração substancial da estrutura externa 

e/ou da disposição interna do andar locado, sem a autorização escrita do senhorio; ou se, ao invés, 

ocorre a caducidade do direito de pedir a resolução. O que se relaciona, inevitavelmente, com a 

aferição do regime legal aplicável à situação em análise. 

      

 II. Fundamentação de facto e sua motivação  

 Discutida a causa, com interesse para a respetiva decisão, o Tribunal considera provados os 

factos seguintes: 

 1. Em 20 de agosto de 2015, os Autores adquiriram o prédio urbano sito na rua X, n.º **, em 

Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o número **** e inscrito na 

respetiva matriz predial urbana sob o artigo ****.º, da freguesia Y, concelho de Lisboa (cfr. 

documento de fls. 18 a 21); 

 2. Em 18 de agosto de 1971, o então proprietário do prédio, DD, deu de arrendamento o seu 

segundo andar esquerdo ao então marido da Ré, EE, nos termos constantes do documento junto a 

fls. 22 e 23 (que aqui damos como integrado); 

 3. Em finais da década de setenta, a Ré divorciou-se do seu marido, tendo então o Tribunal 

decretado a transmissão do direito de arrendamento da casa de morada da família (o identificado 

segundo andar esquerdo) a favor da ora Ré e passando esta, desde essa data, a ser a arrendatária da 

fração em apreço e a pessoa a quem começaram a ser emitidos os respetivos recibos de renda, esta 

cifrando-se atualmente em € 82,88 por mês; 
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 4. De acordo com o conteúdo da cláusula 5.ª do referido contrato, “Não poderá o inquilino 

fazer quaisquer obras sem prévia licença escrita do senhorio, nem alegar retenção, nem pedir 

indemnização por benfeitorias voluptuárias ou úteis, ou por montagem de instalações eléctricas 

nem levantar as que fizer na casa, as quais só poderão ser executadas com autorização escrita do 

senhorio; ficando este com a faculdade de fazer quaisquer obras em benefício da casa, sem 

necessidade de autorização do inquilino” (cfr. documento de fls. 22 e 23);  

5. Quando o prédio acima identificado foi adquirido pelos Autores, o mesmo encontrava-se 

praticamente desocupado, com ressalva para o segundo andar esquerdo; 

 6. Na medida em que o prédio estava praticamente desocupado, os Autores optaram por 

promover obras de remodelação geral do edifício e das suas frações; 

 7. No dia 30 de outubro de 2015, os Autores, por intermédio do seu filho, FF, contactaram a 

Ré para lhe dar conta das obras que estavam a promover no imóvel e para a informarem de que, 

pela necessidade de colocação de uma coluna no prédio, seria necessário fazer intervenções na casa 

de banho e na cozinha; 

8. Nessa data, e quando o filho dos Autores entrou no locado, constatou que a varanda da 

fração estava fechada com uma marquise e que havia sido, igualmente, demolida a parede de 

alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada principal; 

9. A aludida varanda foi fechada, através da instalação de uma marquise, com janelas em 

caixilhos de alumínio de cor castanho-escuro e caixas de estores exteriores; 

10. Com efeito, no referido segundo andar esquerdo foi instalada uma marquise na varanda 

que dá para a fachada principal do prédio e a parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da 

fachada principal foi demolida (ou “devastada”); 

 11. As alterações no locado, acima mencionadas, foram realizadas sem qualquer autorização 

escrita do então proprietário do prédio; 

 12. (…) E, bem assim, sem a obtenção prévia de licença camarária;  

13. Os Autores disponibilizaram-se, por intermédio do seu filho (FF), a promoverem, a 

expensas suas, as necessárias reparações para repor o locado na sua situação original, ou seja, a 

remover a marquise para abrir a varanda e a reconstruir a parede de alvenaria e cantaria contígua à 

varanda da fachada principal; 

 14. (…) Uma vez que era intenção dos Autores deixar a fachada do prédio e o interior das 

frações de harmonia com o plano arquitetónico que justificou a licença de construção desse prédio; 

 15. A Ré acedeu e concordou com a solicitação dos Autores, tendo ficado acordada uma 

nova reunião para dezembro de 2015, na qual se estipularia sobre a logística para as referidas 

obras; 
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 16. Em dezembro de 2015, Autores e Ré acordaram que as obras para repor a varanda no 

seu estado original e a reconstrução da parede, que havia sido demolida, se iniciariam em janeiro 

de 2016, depois das festas do Natal e Ano Novo, e que tais obras seriam custeadas pelos Autores; 

 17. No início de janeiro de 2016, e tal como havia ficado acordado com a Ré, os Autores 

organizaram com os empreiteiros a intervenção na casa da Ré, tendo aqueles adquirido os materiais 

necessários à realização das obras; 

18. No entanto, ao invés do que havia ficado acordado entre as partes, a Ré não consentiu 

na realização das ditas obras na fração do segundo andar esquerdo; 

19. Em consequência, por carta datada de 2 de fevereiro de 2016, os Autores, por 

intermédio do seu indicado filho (que é também procurador daqueles), interpelaram formalmente a 

Ré para que esta repusesse a fração no seu estado original, agora a suas expensas, concedendo-lhe 

para o efeito o prazo de 10 dias (cfr. documento de fls. 24 a 27, que aqui damos como integrado); 

20. Por carta datada de 12 de fevereiro de 2016, a Ré respondeu à missiva que os Autores 

lhe haviam enviado, alegando que o fecho das varandas (facto que qualificou como “benfeitorias”) 

havia sido concretizado em 1972/1973, com o acordo verbal do então proprietário, não se 

pronunciando sobre o derrube da parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada 

principal (cfr. documento de fls. 28 e 29, que aqui damos como integrado); 

21. Em 23 de fevereiro de 2016, os Autores responderam a esta missiva, afirmando: (i) que 

as referências a benfeitorias não só eram despropositadas, como não respondiam ao que havia sido 

solicitado; (ii) que do teor da carta da Ré resultava que esta não havia tido autorização escrita do 

então proprietário para a realização das ditas obras; (iii) e que tal carta era omissa quanto à 

demolição da parede; 

22. (…) Terminaram, concedendo à Ré um prazo adicional de 10 dias para que o andar 

locado fosse reposto nas condições em que se encontrava aquando da celebração do contrato de 

arrendamento, sob pena de recurso a Tribunal para defesa do seu direito de propriedade (cfr. 

documento de fls. 30 a 33, que aqui damos como integrado); 

23. Os Autores não lograram obter resposta por parte da Ré a esta comunicação, nem a Ré 

repôs a fração nas condições em que se encontrava aquando da celebração do contrato de 

arrendamento; 

24. Consta da declaração escrita documentada a fls. 34, datada de 16 de março de 2016 e 

subscrita por GG, viúva de DD, na qualidade de anterior comproprietária do prédio, o seguinte: 

“(…) Durante o período em que foi co-proprietária do prédio atrás identificado, ou seja, 

entre 23.10.1962 e 20.08.2015, nem a declarante, nem o seu falecido marido, na qualidade de 

únicos e exclusivos proprietários do prédio atrás identificado, tiveram conhecimento e/ou 

autorizaram os arrendatários do 2.º andar esquerdo daquele prédio a efectuarem quaisquer obras 

estruturais nesse andar, nomeadamente o derrube de qualquer parede” (cfr. fls. 34); 
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25. A mencionada declaração escrita foi obtida após solicitação dos Autores; 

26. As modificações já referidas datam, praticamente, do inicio do arrendamento (em 

1972/1973), tendo sido orientadas e levadas a cabo pelo primeiro marido da Ré, EE; 

27. Durante um período temporal não concretamente apurado, o edifício teve três 

marquises na sua fachada principal: segundo andar, esquerdo e direito, e terceiro direito. 

 

Com relevância para a decisão da causa, não se provou qualquer outro facto (com exclusão 

da matéria conclusiva e/ou de direito), nomeadamente, a facticidade seguinte: 

I. Foi a Ré quem procedeu às alterações mencionadas no ponto 10 supra; 

II. O filho dos Autores deslocou-se ao locado entre finais de setembro de 2015 e os primeiros 

dias de outubro de 2015; 

III. (…) Tendo sido nessa altura que deu a saber à Ré da necessidade da colocação de uma 

coluna no prédio, fazendo-se intervenção na cozinha e casa de banho; 

IV. (…) E que teve acesso e pôde observar o interior do locado; 

V. O filho dos Autores não fez qualquer reparo de desagrado a tais modificações, elogiando, 

antes, o bom estado de conservação do locado, e limitou-se a mencionar a necessária intervenção 

na cozinha e casa de banho por causa da coluna a colocar; 

VI. O primeiro marido da Ré solicitou e obteve, por acordo verbal, permissão ao senhorio DD 

para realizar as aludidas alterações no locado, o qual não se opôs nem criou qualquer impedimento 

à sua feitura e prossecução; 

VII. A parede da divisão interior somente foi devastada em parte, ficando menos comprida, 

a fim de dotar a divisão contígua à varanda de maior espaço e comodidade; 

VIII. Quanto às mencionadas modificações no locado, a Ré sabe apenas que foram levadas a 

efeito com a anuência e o consentimento do anterior proprietário, por acordo verbal, nunca este se 

insurgindo contra a realização das mesmas; 

IX. Atualmente existem no mencionado prédio outras marquises, edificadas pela mesma 

época e noutros andares, nomeadamente, nos segundo e terceiro andares direitos; 

X. Todas as questões relacionadas com o andar locado, desde o início do aludido contrato e 

ao longo da sua vigência, eram tratadas, e sempre o foram em exclusivo, com DD. 

 

A audiência final decorreu com o registo em gravação digital dos depoimentos testemunhais 

nela prestados. Tal circunstância, que deve, também nesta fase do processo, revestir-se de 

utilidade, dispensa um relato detalhado e exaustivo do que aí se afirmou. 

Assinale-se, de igual sorte, que o Tribunal apenas deve atender aos factos que, tendo sido 

oportunamente alegados pelas partes ou licitamente introduzidos durante a instrução, forem 
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relevantes para a resolução do pleito, não lhe cabendo pronunciar-se sobre matéria factual que se 

mostre desnecessária – ou não essencial – a tal desiderato. 

Posto isto, o Tribunal alicerçou a sua convicção na análise crítica e valoração da prova 

produzida, sendo que, em relação à matéria factual constante dos pontos 1 a 3, 10, 11, 13 e 19 a 

23, tivemos em linha de conta a aceitação específica manifestada no artigo 1.º da contestação, em 

conjugação com o sentido e alcance dos documentos de suporte insertos de fls. 18 a 33; bem como 

a confissão especificadamente aceite pelos demandantes no artigo 1.º da resposta à contestação 

(cfr. artigos 46.º e 465.º, n.º 2, ambos do Código de Processo Civil).  

Trata-se de factualidade, desde logo, dada como assente aquando da prolação do despacho 

saneador, por ser consensual entre as duas partes litigantes (cfr. fls. 82), a qual se encontra 

suficientemente sedimentada na aludida documentação de suporte, acompanhante da petição 

inicial. 

Relativamente à matéria factual constante do ponto 4, configura uma reprodução textual do 

conteúdo da cláusula 5.ª do contrato de arrendamento subjacente a esta ação (cfr. documento de 

fls. 22 e 23). Este documento não foi alvo de reação impugnativa pela Ré; ao invés, também 

conheceu a aceitação decorrente do artigo 1.º da contestação, vindo naturalmente ao encontro do 

que resultou comprovado, por aceitação, no ponto 2 supra.  

Relativamente à matéria de facto demonstrada nos pontos 5 a 9, 12 e 14 a 18, procurando 

sinalizar os aspetos mais importantes, a convicção do Tribunal entroncou, sobretudo, na ponderação 

conjugada dos elementos probatórios seguintes: 

- Os documentos constantes de fls. 24 a 33 (diversa troca de correspondência entre o filho 

dos Autores, como representante destes, e a ora Ré, missivas sucessivamente datadas de 2 de 

fevereiro de 2016, 12 de fevereiro de 2016 e 23 de fevereiro de 2016); 

- Os depoimentos das testemunhas arroladas pelos Autores, FF (o filho dos Autores, 

advertido para os termos do disposto no artigo 497.º, n.º 2, do Código de Processo Civil) e HH 

(testemunha que presta serviços para o demandante, no âmbito da sua atividade profissional como 

pedreiro). 

No que aos documentos acima mencionados concerne, trata-se de elementos que 

expressam, ao fim e ao cabo, as posições de parte a parte vertidas para os articulados (petição 

inicial e contestação) e que, apesar de concebidas pelos próprios participantes na presente lide, 

não deixaram de ser concatenadas com os depoimentos testemunhais atrás referidos. Não obstante, 

demos um acrescido enfoque, por referência à factualidade sob resposta, às comunicações escritas 

datadas de 2 e 23 de fevereiro de 2016 (cfr. documentos de fls. 24 a 27 e 30 a 33), cuja destinatária 

foi a inquilina Ré, sem prejuízo de se sinalizar que a missiva de 2 de fevereiro de 2016 se encontra 

incompleta (faltam-lhe os anexos elencados a fls. 27: cópias de “procuração”, “planta inicial 

locado”, “planta condição actual” e “contrato de arrendamento”). E esse acrescido realce derivou 
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da concessão de uma maior credibilidade no respeitante às testemunhas arroladas pelos 

demandantes, ao abrigo do princípio da livre apreciação da prova testemunhal (cfr. artigo 396.º do 

Código Civil), na sua necessária comparação com as restantes testemunhas ouvidas na audiência 

final. 

Com efeito, a testemunha FF, apesar da sua estreita ligação familiar aos Autores e de 

constar como representante dos mesmos, prestou um depoimento lúcido, muito estruturado e 

consistente – inclusive, bastante objetivo – em prol da versão trazida à demanda através da petição 

inicial. Afiançou quanto ao período temporal em que desenvolveu alguns contactos diretamente com 

a Ré, tendo tomado conhecimento das alterações efetivadas no andar locado em finais de outubro 

de 2015. O seu conhecimento acerca dos factos em presença adveio, sobretudo, das visitas que fez 

ao apartamento visado e das reuniões que manteve com a dita inquilina, designadamente, em finais 

de outubro e em dezembro de 2015, bem como no começo do ano de 2016. 

As suas declarações em audiência, claras, genuínas e sem contradições intrínsecas, 

abarcaram o período temporal compreendido entre a aquisição do edifício pelos seus pais (em 20 de 

agosto de 2015) e a altura em que a Ré “deu o dito pelo não dito”, retirando a sua anuência à 

reposição da parede na divisão interior do locado e à subtração da marquise na varanda que dá para 

a fachada principal do prédio, em janeiro de 2016, ao arrepio do que havia sido combinado com a 

própria testemunha no final do ano de 2015. Note-se que era firme intenção dos Autores, e isso 

também fora acordado com a Ré, que todas as obras necessárias à reposição do locado no seu 

estado original seriam suportadas por aqueles. 

Por seu lado, a testemunha HH (pedreiro), também genuína e com um discurso 

“descomplicado”, revelando um conhecimento presencial e direto dos factos, corroborou a 

essencialidade da matéria factual em apreço e secundou o depoimento anterior, sem tibiezas. Por 

se encontrar a trabalhar no referido prédio desde agosto de 2015, a mando dos Autores, esta 

testemunha visitou o segundo andar esquerdo, soube relatar ao Tribunal o que viu e observou in 

loco, tal como os contornos concretos do que, na altura (finais de 2015), ficou acordado com a Ré 

no que tange às obras a realizar no locado (e a custear pelos Autores). A testemunha participou, 

pelo menos, numa reunião com a inquilina em dezembro de 2015, também com a presença do filho 

dos Autores e da filha da Ré. Aí se combinou a reposição da parede e a retirada da marquise depois 

das festividades do Natal e Ano Novo. Porém, em janeiro de 2016, após todos os preparativos 

relacionados com a aquisição de material para as obras, a Ré comunicou à testemunha que não 

permitia a intervenção antes acordada; voltou atrás na sua palavra, só consentindo no conserto dos 

esgotos e na colocação da coluna. Instada, a testemunha reiterou ter sido em finais de outubro de 

2015 que o filho dos Autores tomou conhecimento das alterações produzidas no locado, visto que 

está diariamente no edifício, como pedreiro, e se recorda de tal lhe ter sido afirmado. E transmitiu 

em audiência quanto aos inconvenientes, para a robustez geral do edifício, de se desfazer uma 
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parede interior no segundo andar, situação mais gravosa do que, por hipótese, no terceiro piso (que 

está mais próximo do telhado). 

Em relação à matéria de facto descrita nos pontos 24 e 25, a sua demonstração defluiu do 

sentido e alcance do depoimento testemunhal do filho dos Autores, em conjugação com o conteúdo 

da declaração escrita documentada a fls. 34. A testemunha confirmou, entre o mais, que solicitou 

tal declaração (em representação dos Autores) a GG, cuja identificação completa surge a fls. 35. 

Se é verdade que esta declaração escrita foi impugnada nos termos que constam dos artigos 

26.º e 27.º da contestação, também não deixa de ser pertinente que o próprio filho dos Autores, na 

qualidade de testemunha, corroborou a sua solicitação e outorga, merecendo-nos inteira 

credibilidade no que ao sentido e alcance da mesma concerne.  

Quanto à matéria de facto indicada no ponto 26 supra (matéria proveniente da 

contestação), estreitamente interligada ao ponto I indemonstrado (cujo ónus da prova incumbia aos 

Autores), tivemos em consideração, sem prejuízo das insuficiências abaixo explicitadas, os 

depoimentos testemunhais promovidos pela defesa, de II (morou no rés do chão esquerdo do 

prédio), JJ (amiga de longa data da Ré), KK (amiga de longa data da Ré) e LL (a filha da Ré, 

advertida para os termos do disposto no artigo 497.º, n.º 2, do Código de Processo Civil), todos 

devidamente conjugados entre si. 

Com maior ou menor proximidade em relação à pessoa da inquilina, as aludidas 

testemunhas, pese embora titubeantes e pouco convincentes na essencialidade da matéria factual 

submetida à respetiva inquirição, lograram transmitir ao Tribunal a circunstância pertinente de as 

alterações no locado datarem, sensivelmente, do inicio do arrendamento (em 1972/1973), tendo 

sido orientadas e levadas a cabo pelo primeiro marido da Ré, EE. Eram visitas do domicílio da Ré, e 

a filha aí moradora, tendo, por isso, mais ou menos presente que o interior do andar há muito que 

se encontra na mesma disposição/configuração interna, sempre conhecendo a casa “daquela 

maneira” (varandas fechadas na parte da frente e nas traseiras; espaço amplo na sala com janelas). 

As duas últimas testemunhas referiram conhecer a varanda fechada há mais de 30 anos, através da 

colocação de uma marquise, sendo que a filha da Ré mencionou que tudo foi tratado pelo indicado 

EE, e não diretamente pela sua mãe, sendo aquele a pessoa sobre quem recaíam os assuntos da casa 

e que figurava no contrato de arrendamento, como se viu, na qualidade de inquilino (cfr. 

documento de fls. 22 e 23). 

Em relação à matéria de facto demonstrada no ponto 27, a mesma promanou da 

visualização do documento inserto a fls. 59 (registo fotográfico), o qual permite observar que o 

prédio em causa teve, pelo menos, três marquises instaladas na fachada principal. Em todo o caso, 

o mesmo documento nada revela quanto ao período temporal envolvido.    

Relativamente à restante facticidade indemonstrada (cfr. pontos II a X), cujo ónus 

probatório incumbia à defesa nos termos gerais aplicáveis, importa assinalar, desde logo, que o 
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sobredito (único) documento oferecido nos autos pela Ré (cfr. registo fotográfico de fls. 59) pouco 

ou nada contribuiu para um cabal esclarecimento da verdade material dos factos – ressalvada a 

matéria que se considerou como assente no ponto 27 supra.  

Na realidade, o dito documento consubstancia a fotografia com uma imagem da fachada 

principal do edifício em presença, onde três varandas estavam fechadas com a colocação de 

marquises, num conjunto total de seis varandas: o segundo andar esquerdo, o segundo andar direito 

e o terceiro andar direito. Contudo, desconhecemos em que data o referido registo foi obtido, 

sendo que as duas testemunhas dos Autores contrapuseram que, neste momento, apenas a marquise 

da fração locada se encontra no local, sem mais. 

Por outro lado, todas as testemunhas arroladas pela Ré (aqui se incluindo o frágil e pouco 

convincente depoimento de MM, que morou no terceiro andar direito) não lograram rebater a prova, 

mais consistente e estruturada, que os demandantes conseguiram produzir, não trazendo qualquer 

luz válida para a (eventual) sedimentação da matéria excetiva invocada, ou de qualquer outra 

facticidade concreta (assinale-se que era à defesa que cabia fazer a prova da obtenção prévia de 

licença camarária para as alterações no apartamento locado, agora postas em crise). 

No cômputo geral, foram depoimentos demasiado perfunctórios para colocar em causa os 

aspetos factuais consolidados pelos Autores, denotando um desconhecimento essencial do 

relacionamento contratual estabelecido, primeiro entre EE e o primitivo senhorio, depois entre a 

inquilina Ré e o mesmo senhorio e, por último, entre a inquilina Ré e os Autores (desde o momento 

em que adquiriram o imóvel, no verão de 2015). E a mera circunstância de ser um maior número de 

testemunhas, por comparação com os demandantes, também não trouxe nenhuma vantagem real à 

posição da Ré, já que, em termos puramente qualitativos, não temos dúvidas em concluir que as 

testemunhas dos Autores foram bem mais elucidativas, esclarecedoras e verosímeis nas afirmações, 

ao revelarem um inteiro entrosamento com a matéria sobre que depuseram. 

Acresce dizer que a declaração escrita documentada a fls. 34 mostrou-se contrária à versão 

do “acordo verbal” obtido junto do senhorio – o que, de igual sorte, veio confluir para a 

comprovação dos factos essenciais constitutivos do direito alegado pelos Autores, nos termos e para 

os efeitos previstos no artigo 342.º, n.º 1, do Código Civil.  

 

III. Fundamentação de direito e subsunção jurídica       

Como se enquadrou, as questões a resolver na ação radicam no apuramento do eventual 

direito dos Autores à resolução do contrato de arrendamento, por alteração substancial da estrutura 

externa e/ou da disposição interna do andar locado, sem a autorização escrita do senhorio; ou se, 

ao invés, ocorre a caducidade do direito de pedir a resolução. O que se relaciona, inevitavelmente, 

com a aferição do regime legal aplicável à situação em análise (identificação do objeto do litígio). 

À luz do objeto do litígio acima delineado, cumprirá, pois, apreciar: 
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A) Da lei aplicável ao caso dos autos; 

B) Da caducidade do direito de pedir a resolução; 

C) Do direito dos Autores à resolução do contrato de arrendamento; 

D) Do direito dos Autores a obterem a restituição do andar locado no estado em que se 

encontrava quando foi dado de arrendamento. 

 

A) Da lei aplicável ao caso dos autos 

Na petição inicial, os Autores fizeram alusão ao disposto no n.º 2 do artigo 1083.º do Código 

Civil (proémio), na redação atribuída pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, cláusula geral nos 

termos da qual configura fundamento de resolução o incumprimento que, pela sua gravidade ou 

consequências, torne inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento. Em sede de 

contestação, a Ré nenhum reparo fez à aplicação casuística da normatividade do Código Civil (na 

redação dada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto), embora, naturalmente, convocada para a sua 

versão e ótica dos factos. 

Diga-se, desde logo, que da decisão sobre esta matéria não resulta assinalável diferença na 

solução do pleito, pois, tendo em vista a sucessão de leis no tempo desde a data da celebração do 

contrato de arrendamento em análise (em 18 de agosto de 1971) e até à instauração da causa (em 

19 de outubro de 2016), nada mudou, no essencial, por referência ao concreto fundamento de 

resolução invocado. 

Analisando, a tal propósito, o atual artigo 1083.º do Código Civil, verificamos que o mesmo 

contém, na sua formulação genérica, todas as causas de resolução a que muito antes aludia o artigo 

1093.º do Código Civil de 1966 e, posteriormente, o artigo 64.º do Regime do Arrendamento Urbano 

(aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro), justamente porque tais situações 

respeitavam já a incumprimentos do contrato pelo arrendatário que, pela sua gravidade e/ou 

consequências, tornavam inexigível ao senhorio a manutenção do arrendamento. 

Poder-se-á, quando muito, concluir que com o NRAU o leque de motivos se alargou, ao 

menos teoricamente, já que não existe hoje um elenco taxativo de causas de resolução, mostrando-

se, contudo, necessária a verificação de uma “justa causa” e sendo a gravidade ou consequências 

do incumprimento do contrato definidas em função das circunstâncias do caso e de acordo com 

critérios objetivos. 

Sobre a específica causa de resolução pelo senhorio respeitante à realização no locado, pelo 

arrendatário sem autorização escrita do primeiro, de obras que alterem substancialmente a 

estrutura externa ou a disposição interna das suas divisões, referem Laurinda Gemas, Albertina 

Pedroso e João Caldeira Jorge (cfr. Arrendamento Urbano, 2.ª edição, 2007, pág. 293), no âmbito 

do NRAU: “(…) a inexistência de norma correspondente na enumeração feita no nº 2 do art. 1083 do 

C.C. não significa que tais situações tenham deixado de constituir fundamento de despejo. Com 
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efeito, a violação do dever de manutenção do locado previsto no art. 1043 do C.C. poderá 

fundamentar a resolução do contrato quando, «pela sua gravidade ou consequências, torne 

inexigível» ao senhorio a manutenção do arrendamento. (…) Concordamos que a realização pelo 

arrendatário de obras não facultadas pelo contrato ou que não tenham sido autorizadas, por 

escrito, pelo senhorio pode constituir fundamento de resolução do contrato de arrendamento pelo 

senhorio, embora não olvidando que a análise de cada situação terá sempre de ser feita à luz da 

cláusula geral enunciada no nº 2 – cfr. art. 1083, nºs 1 e 2, do C.C.”. 

Por seu lado, Jorge Henrique Pinto Furtado adianta mesmo que, no NRAU, o legislador foi 

“muito mais longe do que anteriormente na limitação à liberdade do arrendatário de dispor da 

estrutura física do espaço arrendado”, estipulando que “agora (…) «quaisquer obras» não 

autorizadas por escrito são fundamento de resolução” (cfr. Manual do Arrendamento Urbano, 

volume II, 5.ª edição, Almedina, 2011, pág. 1123). 

Dito isto, vejamos qual a lei aplicável ao caso. 

A presente ação foi instaurada em 19 de outubro de 2016, logo, na vigência do NRAU (com a 

redação dada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto, diploma que entrou em vigor 90 dias após a sua 

publicação, e conferida pela Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro).  

De acordo com o n.º 1 do artigo 59.º do NRAU, este novo regime “(…) aplica-se aos contratos 

celebrados após a sua entrada em vigor, bem como às relações contratuais constituídas que 

subsistam nessa data, sem prejuízo do previsto nas normas transitórias”. 

A regra é, por isso, a de que o NRAU se aplica imediatamente às relações contratuais mesmo 

constituídas antes da nova lei, ressalvado o regime transitório que prevê. 

Por seu turno, o artigo 26.º do NRAU estabelece o regime transitório aplicável aos contratos 

de arrendamento celebrados na vigência do RAU. O mesmo regime aplica-se, igualmente, por força 

dos artigos 27.º e 28.º do referido diploma, aos contratos de arrendamento para habitação 

celebrados antes da entrada em vigor do RAU (como é o caso dos autos) e aos contratos de 

arrendamento para fins não habitacionais celebrados antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 

257/95, de 30 de setembro. 

Prevê o indicado artigo 26.º, n.º 1, do NRAU, o seguinte:  

“Os contratos para fins habitacionais celebrados na vigência do Regime do Arrendamento 

Urbano (RAU), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de outubro, bem como os contratos 

para fins não habitacionais celebrados na vigência do Decreto-Lei n.º 257/95, de 30 de setembro, 

passam a estar submetidos ao NRAU, com as especificidades dos números seguintes”. 

Tal significa que, nos casos acima indicados (onde se incluem, como dissemos, os previstos 

nos aludidos artigos 27.º e 28.º do NRAU), as normas que dispõem diretamente sobre o conteúdo da 

relação de arrendamento abrangem as relações já constituídas e são de aplicação imediata, 

ressalvadas as exceções contidas nos números 2 a 6 do referido normativo. 
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As mencionadas disposições do NRAU acompanham o disposto no artigo 12.º do Código Civil 

quanto à aplicação das leis no tempo, a que cumpre igualmente atender.  

Rege o n.º 1 deste artigo 12.º que a lei só dispõe para o futuro e que, sendo-lhe atribuída 

eficácia retroativa, presume-se que ficam ressalvados os efeitos já produzidos pelos factos que a lei 

visa regular; e o n.º 2 que, 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 apenas visa os 

factos novos, mas dispondo diretamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo 

dos factos que lhes deram origem, entender-se-á que abrange as próprias relações já constituídas, 

que subsistam à data da sua entrada em vigor. Do atrás exposto decorre que, se os factos ocorreram 

no domínio da lei antiga e aí produziram já plenos efeitos, ser-lhes-á aplicável a lei então vigente, 

como sucederá, por exemplo, com a transmissão do direito ao arrendamento por morte do 

arrendatário verificada na vigência do RAU. 

Sobre os próprios factos que esteja em causa apreciar, cumprirá, todavia, fazer algumas 

precisões. 

Discorrendo sobre o artigo 12.º do Código Civil e sobre a aplicação temporal da lei 

reguladora do contrato de arrendamento, afirmou-se expressivamente no douto Acórdão do Tribunal 

da Relação de Lisboa de 10 de fevereiro de 2011 (relatado por Henrique Antunes e com texto 

disponível em www.dgsi.pt): 

“(…) Admita-se, por exemplo, que a lei adita uma nova causa de resolução do contrato de 

arrendamento constante da lei anterior ou modifica uma causa de resolução já conhecida da lei 

antiga. Neste caso, a aplicação temporal da nova lei, desdobra-se, de acordo com directriz exposta, 

num duplo aspecto: por um lado, o alargamento das causas de resolução ou a modificação de causa 

já existente aproveita não só aos contratos celebrados posteriormente à entrada em vigor da nova 

lei – mas também aos realizados anteriormente, que perdurem no período de vigência desta; por 

outro lado, mesmo em relação aos arrendamentos anteriores, só os factos posteriores à entrada em 

vigor da nova lei podem ser invocados como causa resolutiva, sob pena de aberta violação do 

princípio de que, na dúvida, se entende que a lei que dispõe sobre os efeitos de quaisquer factos, 

só visa os factos novos (art.º 12, n.º 2, 1.ª parte, do Código Civil). 

A lei que introduz ou modifica uma causa de resolução do contrato de arrendamento 

interessa simultaneamente a uma relação jurídica duradoura – a relação jurídica de arrendamento – 

e a um facto – a ocorrência que passa a ser considerada como causa possível de extinção, por 

resolução, do contrato de arrendamento. Ao lado da relação jurídica – a relação de arrendamento – 

há que considerar a existência de um facto – a causa de resolução – que passou a ter um tratamento 

jurídico diferente do que lhe competia anteriormente, que passou a produzir efeitos que até não 

desencadeava. 

http://www.dgsi.pt/
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Uma coisa é a disciplina da relação jurídica de arrendamento, em que não estão em jogo as 

expectativas dos interessados, criadas por um facto, mas em que se procura fixar o regime de uma 

relação jurídica, tendo especialmente em linha de conta algumas considerações objectivas de 

certeza do direito, de segurança do comércio jurídico e de razoabilidade social, e em que, de 

harmonia com o princípio da prospecção, a regra é a da aplicação imediata da nova lei; outra coisa 

é a fixação dos efeitos de um facto, em que facilmente se compreende que a lei aplicável seja a 

vigente à data da sua produção, dado que, quanto a ele, se deve entender que a nova lei só visou 

factos novos. Assim a lei reguladora do conteúdo da relação jurídica é a lei nova; a lei reguladora 

dos efeitos de um facto é a que vigorar no momento em que tal facto ocorreu”. 

Já quanto ao disposto no artigo 59.º do NRAU, escreveu-se nesse douto Aresto: 

“(…) Esta regra geral conforma-se, na perfeição, com os princípios fundamentais de 

aplicação da lei no tempo enunciados, que, de resto, se limita a repetir. Contudo, aquela regra 

apenas refere às relações jurídicas que emerge do contrato de arrendamento, declarando, em 

inteira coerência com aqueles princípios, a competência da lei nova para a regular: ela não estatui, 

porém, quanto aos simples factos e, portanto, não resolve o problema da aplicabilidade a esses 

factos da nova lei, questão que, por isso, deve ser resolvida à luz da regra geral sobre a aplicação 

da lei no tempo, da qual decorre esta solução: relativamente às causas de resolução do contrato de 

arrendamento, a lei aplicável é a vigente ao tempo em que ocorreram os factos integrantes ou 

fundamentadores do direito de resolução do contrato”. 

Partindo, pois, do princípio de que aos motivos de resolução se aplicará, em vista das razões 

expostas, a lei vigente à data da sua verificação, não poderemos, ainda assim, deixar de distinguir 

as causas de resolução em si mesmas consideradas (cfr. artigos 1093.º, n.º 1, do Código Civil de 

1966, 64.º, n.º 1, do RAU e 1083.º, n.º 2, do Código Civil atual).  

Na verdade, no elenco das causas possíveis, temos as de natureza instantânea, em que a 

conduta é realizada ou executada em dado momento temporal, pese embora os seus efeitos 

permaneçam ou se prolonguem no tempo (como sucedia, por exemplo, nas hipóteses das alíneas d) 

e f) do n.º 1 do artigo 64.º do RAU); e as de natureza continuada, em que a violação do contrato se 

mantém em aberto, alimentada pela conduta persistente do locatário (ver, também a título 

ilustrativo, as alíneas b), c), e), g), h) e i) do n.º 1 do artigo 64.º do RAU). A tal propósito, escreveu 

assertivamente Jorge Henrique Pinto Furtado (cfr. Manual do Arrendamento Urbano, volume II, 5.ª 

edição, Almedina, 2011, pág. 1052): 

“No tocante aos fundamentos de resolução, mesmo quanto aos velhos arrendamentos 

vinculísticos, é aplicável a lei nova às relações contratuais que subsistam, sem prejuízo das normas 

transitórias constantes dos arts. 26 e 27 (citado art. 59-1). 

Importa, neste caso, distinguir os fundamentos resolutivos ocorridos e completados no 

domínio de vigência da lei anterior, que continuarão a ser regidos por ela, dos que, mesmo 
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iniciados durante esse âmbito de aplicação, se prolonguem para o império da lei nova, sem que 

tenha o senhorio, p. ex., até aí suscitado a resolução do contrato – hipótese em que já terá de 

submeter-se ao disposto no art. 1083 CC, apesar de o facto resolutivo vir de trás. 

Valerá também aqui, sem margem para dúvidas importantes, o dispositivo do art. 12-2 CC, 

no passo em que determina que, quando a lei dispõe sobre os seus efeitos, «(…) entende-se, em 

caso de dúvida, que só visa os factos novos»”. 

Perante esta distinção, e fazendo a aplicação do que acima se escreveu, parece razoável 

aceitar que aos fundamentos resolutivos ocorridos e completados no domínio de lei anterior aplicar-

se-á a lei então vigente, mas já aos fundamentos resolutivos iniciados na vigência da lei anterior 

que se transponham, sem completude e de forma duradoura, para o domínio da lei nova – sem que o 

senhorio tenha até então suscitado a resolução do contrato – será de aplicar a nova lei, hoje o 

NRAU. 

No caso em análise, o contrato de arrendamento foi celebrado em 1971 e as obras que 

justificam a pretensão dos Autores – porque alteraram a disposição interna do locado, não estando 

autorizadas por escrito pelo senhorio – terão sido executadas em 1972/1973, sendo que a presente 

ação foi proposta na vigência do NRAU. 

Não estão em causa, na situação sub judice – como salvaguarda o artigo 59.º do NRAU – as 

especificidades previstas no regime transitório aplicável (visto tratar-se de contrato de 

arrendamento para habitação celebrado antes da entrada em vigor do RAU), nem, por outro lado, a 

aplicação de norma supletiva contida no NRAU. 

Estamos perante uma conduta que se consolidou num dado momento temporal, embora os 

seus efeitos permaneçam à data da propositura da ação. Tendo em conta tal fundamento resolutivo, 

deve concluir-se que o mesmo ocorreu e terminou na vigência da lei anterior ao RAU, ou seja, ainda 

no domínio do Código Civil de 1966, fazendo sentido que seja regido pela normatividade do 

mencionado código (cfr., por todos, Ac. Rel. Lisboa de 12.07.2012, relatado por Conceição 

Saavedra e com texto disponível em www.dgsi.pt).  

 

B) Da caducidade do direito de pedir a resolução 

Sobre esta matéria, estatui o artigo 1094.º do Código Civil de 1966: 

“A acção de resolução deve ser proposta dentro de um ano, a contar do conhecimento do 

facto que lhe serve de fundamento, sob pena de caducidade”. Trata-se, de resto, de um regime 

jurídico bastante semelhante ao consagrado nos preceitos legais que lhe sucederam. 

Segundo o artigo 65.º, n.º 1, do RAU, “a acção de resolução deve ser proposta dentro de um 

ano, a contar do conhecimento do facto que lhe serve de fundamento, sob pena de caducidade”. 

De acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 1085.º do Código Civil atual, “a resolução deve 

ser efetivada dentro do prazo de um ano a contar do conhecimento do facto que lhe serve de 

http://www.dgsi.pt/
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fundamento, sob pena de caducidade”. A lei vem exigindo sempre um conhecimento efetivo por 

parte do senhorio, não sendo admissível baseá-lo em meras presunções. 

No caso em apreço, provou-se que, quando o prédio identificado foi adquirido pelos 

Autores, o mesmo se encontrava praticamente desocupado, com ressalva para o segundo andar 

esquerdo. Na medida em que o prédio estava praticamente desocupado, os Autores optaram por 

promover obras de remodelação geral do edifício e das suas frações. No dia 30 de outubro de 2015, 

os Autores, por intermédio do seu filho, FF, contactaram a Ré para lhe dar conta das obras que 

estavam a promover no imóvel e para a informarem de que, pela necessidade de colocação de uma 

coluna no prédio, seria necessário fazer intervenções na casa de banho e na cozinha. 

Ora, somente a 30 de outubro de 2015 é que o filho dos Autores, que representava os seus 

pais, entrou no locado (pela primeira vez) e aí constatou que a varanda da fração estava fechada 

com uma marquise e que havia sido, igualmente, demolida a parede de alvenaria e cantaria 

contígua à varanda da fachada principal. Não antes os Autores souberam dessa realidade factual. 

Assim, tendo a presente lide judicial sido instaurada no dia 19 de outubro de 2016, é bom de ver 

que o direito de pedir a resolução não caducou. 

Argumentar-se-á que a marquise colocada na varanda da fachada principal do edifício era 

de bastante fácil observação pelos Autores a partir do exterior; seguramente, estes já saberiam da 

colocação, pelo menos, desde a aquisição do imóvel no verão de 2015. 

De concreto, nada se apurou a esse nível, não bastando à lei a simples presunção. 

No entanto, como se verá infra, mesmo que fosse esse o caso, a viabilidade da ação radica, 

sobretudo, no que foi realizado no interior do andar locado e, quanto ao interior do andar locado, 

dúvidas não restam de que só foi visitado, pela primeira vez, no referido dia 30 de outubro de 2015. 

Tendo a presente contenda sido instaurada em 19 de outubro de 2016, ou seja, menos de um ano 

depois, o direito de pedir a resolução jamais caducou. 

 

C) Do direito dos Autores à resolução do contrato de arrendamento 

Esclarecidos estes pontos prévios, mas indispensáveis, centremo-nos no motivo principal da 

presente demanda. 

Dispõe o artigo 1093.º, n.º 1, al. d), do Código Civil de 1966 que o senhorio só pode resolver 

o contrato se o arrendatário fizer no prédio: “(…) sem consentimento escrito do senhorio, obras que 

alterem substancialmente a sua estrutura externa ou a disposição interna das suas divisões, ou 

praticar quaisquer actos que nele causem deteriorações consideráveis, igualmente não consentidas 

e que não possam justificar-se nos termos dos artigos 1043.º ou 1092.º”. 

Destarte, apenas constituem fundamento de despejo, à luz do citado normativo legal, as 

obras que, não tendo sido autorizadas por escrito pelo senhorio: i) alterem substancialmente a 
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estrutura externa do prédio; ii) alterem substancialmente a disposição interna das suas divisões; iii) 

ou causem injustificadamente deteriorações consideráveis. 

Nos termos insertos nos artigos 1043.º, 1044.º e 1092.º do mesmo Código Civil, são lícitas as 

deteriorações provocadas pela utilização prudente do prédio, conforme os fins do contrato, sem 

qualquer obrigação de o locatário as reparar antes da entrega ao locador. São, também, lícitas as 

deteriorações necessárias para assegurar o conforto e comodidade do locatário, mas com a 

obrigação de este as reparar antes da entrega ao locador. 

Deste modo, serão ilícitas (desde que não autorizadas pelo senhorio), as deteriorações que 

não caibam nos limites referidos, bem como, conforme indicado, quaisquer obras que alterem 

substancialmente a estrutura externa ou a disposição interna das divisões do prédio. 

No essencial, o que daqui resulta é que caberá exclusivamente ao proprietário, por força do 

artigo 1305.º do Código Civil, o direito à execução de obras para transformação do arrendado, sem 

prejuízo do previsto no artigo 1036.º do Código Civil, tendo o inquilino apenas um direito ao gozo 

temporário do referido espaço. Daí que se, sem autorização do locador, o inquilino modificar ou 

alterar o espaço locado, estará a agir em incumprimento do contrato, sujeitando-se às 

consequências dessa violação. 

De acordo com a melhor doutrina, esta disposição sanciona a violação, por parte do 

arrendatário, do direito de transformação do imóvel, que pertence ao proprietário. Ao arrendatário 

apenas cabe o gozo temporário do locado e, por isso, quando ele pratica atos de transformação, 

está a invadir a esfera patrimonial do dono do prédio, o que a lei sanciona com o despejo, por estar 

em causa grave perturbação no equilíbrio do sinalagma contratual, em que o inquilino se arroga 

poderes próprios de disposição e/ou domínio. 

Assim, a razão de ser do preceito é a de impedir que o arrendatário avoque e faça seus 

poderes que cabem exclusivamente ao proprietário e que a lei não tolera que sejam exercidos por 

outrem: se o faz, procedendo à transformação da coisa locada e destruindo o equilíbrio contratual 

que é pressuposto do contrato de arrendamento, sem autorização, justifica-se que se confira ao 

senhorio a faculdade unilateral de finalizar o contrato.  

A transformação ou alteração da coisa locada não é conforme, não se acomoda aos fins da 

locação. O locatário que pratica atos que extravasam os seus poderes de fruição ofende o direito de 

propriedade do proprietário, infringindo uma cláusula essencial do contrato de arrendamento. 

É por demais evidente que a avaliação é casuística e que a ponderação sobre a gravidade do 

incumprimento sancionado com a resolução do contrato tem de ser definida pelos contornos do caso 

concreto. 

Para formular um juízo seguro sobre as alterações ou as deteriorações, o julgador deve 

atender a um critério de razoabilidade, considerando, por um lado, a boa fé do inquilino e a 

finalidade por ele tida em vista e, por outro, a situação do senhorio que não pode sacrificar a 
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estrutura do local às comodidades do arrendatário, além do mais, quando isso possa implicar uma 

diminuição do valor locativo.  

No douto ensinamento de Rabindranath Capelo de Sousa, o conceito de estrutura externa 

do prédio deve ser entendido como alteração substancial da fisionomia essencial do edifício, sem 

corresponder apenas à noção especializada de estrutura resistente em matéria de construção civil, 

por o bem jurídico protegido por essa disposição ser o interesse do proprietário em manter o 

essencial da traça do seu imóvel; obra substancialmente alteradora da estrutura externa de um 

prédio é aquela que é feita com carácter permanente, mesmo que possua características de 

reparabilidade.  

A alteração da disposição interna das divisões de um prédio abrange, não apenas as divisões 

do interior, ou o miolo, do edifício urbano, mas também outras realidades e, nomeadamente, a 

planificação interna, ou o modo de distribuição interna, desse tipo de prédio (cfr. Acção de 

Despejo, Obras não Autorizadas e Deteriorações Consideráveis, Col. Jur., XII, tomo 5, pág. 16). 

O termo substancialmente, que se refere tanto à estrutura externa do edifício, como à 

disposição interna das suas divisões, tem de ser tomado na aceção de consideravelmente (cfr. Jorge 

Aragão Seia, Arrendamento Urbano, 5.ª edição, Almedina, 2000, pág. 372).  

Alteram substancialmente a estrutura externa ou a disposição interna de um prédio as obras 

efetuadas pelo arrendatário que colidam com a planificação a que o mesmo edifício obedeceu. E 

isto não só quando são destruídas todas as divisórias dos vários compartimentos, como também 

quando essa destruição for apenas parcial, quer diminuindo, quer aumentando o número de 

compartimentos. Para esse efeito, releva, não a possibilidade de reparabilidade das obras, mas sim 

a circunstância de terem sido feitas com carácter definitivo – cfr. Ac. Rel. Lisboa de 18.11.1982, 

Col. Jur., VII, tomo 5, pág. 103. 

Gizado o enquadramento jurídico da situação, passamos a analisar a factualidade apurada, 

sendo na relevância concreta das obras que tem de avaliar-se a existência do motivo de resolução 

do contrato pelo senhorio. 

No caso dos autos, resultou provado que, de acordo com a cláusula 5.ª do contrato, “Não 

poderá o inquilino fazer quaisquer obras sem prévia licença escrita do senhorio, nem alegar 

retenção, nem pedir indemnização por benfeitorias voluptuárias ou úteis, ou por montagem de 

instalações eléctricas nem levantar as que fizer na casa, as quais só poderão ser executadas com 

autorização escrita do senhorio; ficando este com a faculdade de fazer quaisquer obras em 

benefício da casa, sem necessidade de autorização do inquilino” (cfr. documento de fls. 22 e 23). 

Como se viu, quando o filho dos Autores entrou no locado, constatou que a varanda da 

fração estava fechada com uma marquise e que havia sido, igualmente, demolida a parede de 

alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada principal. A aludida varanda foi fechada, através 
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da instalação de uma marquise, com janelas em caixilhos de alumínio de cor castanho-escuro e 

caixas de estores exteriores. 

Com efeito, no referido segundo andar esquerdo foi instalada uma marquise na varanda que 

dá para a fachada principal do prédio e a parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da 

fachada principal foi demolida (ou “devastada”).  

As alterações no locado, acima mencionadas, foram realizadas sem qualquer autorização 

escrita do então proprietário do prédio e, bem assim, sem a obtenção prévia de licença camarária. 

Nem a Ré logrou demonstrar, em concreto, a existência de um “acordo verbal” com o anterior 

senhorio, porventura permissivo das aludidas modificações. 

Ainda assim, disponibilizaram-se os Autores, por intermédio do seu filho, a promoverem, a 

expensas suas, as necessárias reparações para repor o locado na sua situação original, ou seja, a 

remover a marquise para abrir a varanda e a reconstruir a parede de alvenaria e cantaria contígua à 

varanda da fachada principal, uma vez que era intenção dos Autores deixar a fachada do prédio e o 

interior das frações de harmonia com o plano arquitetónico que justificou a licença de construção 

desse prédio.  

A Ré acedeu e concordou com a solicitação dos Autores, tendo ficado acordada uma nova 

reunião para dezembro de 2015, na qual se estipularia sobre a logística para as referidas obras.  

Em dezembro de 2015, Autores e Ré acordaram que as obras para repor a varanda no seu 

estado original e a reconstrução da parede, que havia sido demolida, se iniciariam em janeiro de 

2016, depois das festas do Natal e Ano Novo, e que tais obras seriam custeadas pelos Autores. 

No início de janeiro de 2016, e tal como havia ficado acordado com a Ré, os Autores 

organizaram com os empreiteiros a intervenção na casa da Ré, tendo aqueles adquirido os materiais 

necessários à realização das obras. No entanto, ao invés do que havia ficado acordado entre as 

partes, a Ré não consentiu na realização das ditas obras na fração do segundo andar esquerdo. 

Perante o exposto, é inegável que as obras em questão alteraram a disposição interna da 

fração. Ao ser derrubada a parede de alvenaria e cantaria contígua à varanda da fachada principal, 

foi alterada a planta da fração, desfigurando em parte a sua anterior divisão. O interior do locado 

passou, nessa medida, a ter uma outra fisionomia ou uma diferente forma de ocupação do espaço 

interno, desajustada do plano arquitetónico que terá justificado a licença de construção e de 

utilização do prédio. Estamos perante obras que alteraram a disposição interna das divisões do 

locado de forma substancial, longe de constituírem meras “benfeitorias úteis” (e também estas 

careceriam de autorização escrita). 

O conceito de benfeitorias úteis vem fixado no artigo 216.º, n.º 3, do Código Civil, como as 

não indispensáveis para a conservação da coisa, mas que lhe aumentam o valor. Porém, nada se 

provou, na presente lide, que fosse ao encontro da aludida tese da defesa.  
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Note-se que a alteração proibida não é, necessariamente, a que desvaloriza o locado, mas 

aquela que interfere com o direito de propriedade do senhorio – por muito útil ou cómoda que possa 

ser para a pessoa do inquilino – e que, por isso mesmo, compromete o equilíbrio sinalagmático do 

contrato. Numa palavra, não se nos afigura legítimo impor aos Autores a manutenção das ditas 

alterações, à revelia da sua vontade. 

Contrapor-se-á ter-se demonstrado in casu que as modificações já referidas datam, 

praticamente, do inicio do arrendamento (em 1972/1973), tendo sido orientadas e levadas a cabo 

pelo primeiro marido da Ré, EE, e não pela própria Ré; e que, durante um período temporal não 

concretamente apurado, o edifício chegou a ter três marquises na fachada principal: segundo andar, 

esquerdo e direito, e terceiro direito. 

Todavia, sem razão. 

Com efeito, ficou provado que a Ré, ao arrepio do que havia acordado com os Autores, não 

permitiu a realização das obras retificativas na fração do segundo andar esquerdo, no início de 

janeiro de 2016. E nada fez na sequência das interpelações escritas.  

Em todo o caso, porque a Ré reside no locado desde a data da celebração do contrato de 

arrendamento, ou seja, quando o seu então cônjuge formalmente figurava como inquilino no 

contrato, já o espaço integrava a casa de morada da família de ambos. 

Acresce que a transmissão da posição contratual, seja do locador a favor de terceiros, seja 

do locatário a favor de terceiros, implica a inerente passagem, para a esfera jurídica do 

transmissário, de todos os direitos e obrigações contratuais do transmitente. 

Donde se conclui que, no que ao interior do locado concerne, assiste razão aos Autores, 

devendo decretar-se a resolução do contrato e o consequente despejo da fração. 

Quanto à colocação da marquise, apesar de ilícita, é nosso entendimento que, por se tratar 

de estrutura amovível que facilmente pode ser retirada do prédio a todo o tempo, não densifica o 

conceito de “obras que alterem substancialmente a sua estrutura externa”. Uma marquise é uma 

estrutura amovível, pelo que não é razoável nem proporcional aceitar que a sua colocação configura 

um facto com gravidade e/ou consequências que torna inexigível a manutenção do arrendamento, 

tanto mais que no aludido prédio existiram, no passado, outras marquises (cfr., em sentido idêntico 

e por todos, Ac. Rel. Lisboa de 24.09.2015, relatado por Anabela Calafate e com texto disponível 

em www.dgsi.pt). 

 

D) Do direito dos Autores a obterem a restituição do andar locado no estado em que se 

encontrava quando foi dado de arrendamento 

Em face da posição que acima tomámos, parece inexorável que à Ré cumprirá, uma vez 

findo o contrato, e por força do disposto no artigo 1043.º do Código Civil, restituir o locado no 

http://www.dgsi.pt/
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estado em que foi recebido, sem prejuízo das deteriorações inerentes a uma prudente utilização, 

onde não se incluem as discutidas nesta causa. 

Parece-nos evidente que a exigência de reposição do locado em conformidade com o 

disposto no artigo 1043.º, n.º 1, do Código Civil, não contende, no caso concreto, com o princípio da 

boa fé, nem é juridicamente abusiva (cfr. artigo 334.º do Código Civil). 

Já vimos que aos Autores assiste o direito de obterem a restituição da fração no estado em 

que se encontrava no início do contrato de arrendamento, sem prejuízo das deteriorações inerentes 

a uma prudente utilização. 

De harmonia com o preceituado no artigo 1038.º, al. d), do Código Civil de 1966 (norma que 

vem perdurando na sua redação original), é obrigação do locatário não fazer da coisa locada uma 

utilização imprudente; ou, numa formulação positiva, fazer da coisa locada um uso prudente – o 

qual respeite o direito de propriedade (ou outro direito real, por exemplo, de usufruto) do locador.   

Assim, assente que foi praticado um ilícito contratual, com violação do disposto nos artigos 

406.º, 1043.º, n.º 1, 1038.º, al. d), e 1093.º, n.º 1, al. d), todos do Código Civil de 1966, da cláusula 

5.ª do contrato, e do direito de propriedade dos Autores, incide sobre a Ré o dever de os indemnizar 

nos termos dos artigos 562.º, 563.º e 798.º do mesmo código.  

Conforme se concluiu no douto Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 12 de janeiro de 

2012 (relatado por Fernando Bento e com texto disponível em www.dgsi.pt), a eliminação das 

obras realizadas nessas circunstâncias compete ao locatário, como típica obrigação de indemnização 

na forma de reconstituição natural. Aí se sumariou que “as obras realizadas no locado que, sem 

autorização do senhorio, alteraram a disposição interna das suas divisões e por isso fundamentaram 

a resolução do contrato de arrendamento configuram-se como deteriorações incompatíveis com 

uma utilização prudente do mesmo e cuja eliminação compete ao locatário, como típica obrigação 

de indemnização na forma de reconstituição natural”. 

Reclamam, ainda, os Autores que a Ré proceda a tal reposição no prazo de 30 dias a contar 

da sentença. Tendo em conta a amplitude das obras a realizar – a remoção da marquise, que deve 

ser concretizada apesar de não integrar fundamento do despejo em si, e a reconstrução da parede 

de alvenaria e cantaria deitada abaixo – revela-se adequado aquele prazo de um mês, que se 

contará a partir do trânsito em julgado da decisão final. 

Tudo visto e ponderado, embora com fundamentos não inteiramente coincidentes, deve a 

presente causa proceder, sendo que a responsabilidade tributária fica a cargo da Ré, atento o 

princípio geral da causalidade em matéria de custas. 

 

IV. Decisão 

Atento o circunstancialismo factual assente e a fundamentação jurídica invocada, o Tribunal 

julga improcedente a exceção perentória deduzida na contestação (caducidade do direito de 

http://www.dgsi.pt/
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propositura da ação), por não provada, e a presente ação procedente, por provada na sua 

essencialidade; em consequência: 

a) Declara resolvido o contrato de arrendamento (subjacente aos autos) incidente sobre a 

fração do segundo andar esquerdo do prédio urbano situado na rua X, n.º **, em Lisboa; 

b) Condena a Ré no despejo da identificada fração; 

c) Condena a Ré a entregar aos Autores a identificada fração em bom estado de conservação 

e livre de pessoas e bens, repondo-a ainda, no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado 

desta sentença, no seu estado anterior, nomeadamente, removendo a marquise de forma a deixar a 

varanda aberta no estado em que foi dada de arrendamento e reconstruindo a parede de alvenaria e 

cantaria contígua à varanda da fachada principal. 

 

Custas a cargo da Ré, na sua totalidade (cfr. artigos 527.º, n.ºs 1 e 2, e 607.º, n.º 6, ambos 

do Código de Processo Civil). 

Registe e notifique. 

 

Lisboa, 07.04.2017 (processado por meios informáticos e revisto pelo signatário), 

O Juiz de Direito, 

Tomás Núncio 

 


