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A Lei n.º 31/2012, de 14 de agosto procede à re-

visão do regime jurídico do arrendamento ur-

bano, alterando o Código Civil, o Código de Pro-

cesso Civil e a Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, 

aprova medidas destinadas a dinamizar o merca-

do de arrendamento urbano, nomeadamente  

alterando o regime substantivo da locação, o re-

gime transitório dos contratos de arrendamento 

celebrados, reforçando a negociação entre as 

partes e facilitando a transição dos contratos pa-

ra o novo regime e criando um procedimento es-

pecial de despejo do local arrendado que per-

mita a célere recolocação daquele no mercado 

de arrendamento. 
 

O direito à resolução do contrato por falta de pa-

gamento da renda ou aluguer, quando for exer-

cido judicialmente, caduca logo que o locatário, 

até ao termo do prazo para a contestação da 

ação declarativa, pague as somas devidas e a 

indemnização.  

As normas sobre a resolução, a caducidade e a 

denúncia do arrendamento urbano têm natureza 

imperativa, salvo disposição legal em contrário 

como a violação de regras de higiene, de sosse-

go, de boa vizinhança ou de normas constantes 

do regulamento do condomínio; O uso do prédio 

para fim diverso daquele a que se destina, ainda 

que a alteração do uso não implique maior 

desgaste ou desvalorização para o prédio; A 

cessão, total ou parcial, temporária ou perma-

nente e onerosa ou gratuita, do gozo do prédio, 

quando ilícita, inválida ou ineficaz perante o sen-

horio.  
 

PROCEDIMENTO ESPECIAL DE DESPEJO  

O procedimento especial de despejo é um meio 

processual que se destina a efetivar a cessação 

do arrendamento, independentemente do fim a 

que este se destina, quando o arrendatário não 

desocupe o locado. Apenas podem servir de 

base ao procedimento especial de despejo:  

a) Em caso de revogação, o contrato de arren-

damento, acompanhado do acordo;  

b) Em caso de caducidade pelo decurso do pra-

zo, não sendo o contrato renovável, o contrato 

escrito do qual conste a fixação desse prazo;  

c) Em caso de cessação por oposição à reno-

vação, o contrato de arrendamento acompan-

hado do comprovativo da comunicação; 

d) Em caso de denúncia por comunicação pelo 

senhorio, o contrato de arrendamento, acompa-  

QUAL O IMPACTO DO PROCESSO ESPECIAL DE  

REVITALIZAÇÃO NO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE DESPEJO ?  

NEWSLETTER FEVEREIRO 2018  

w w w . f e r n a n d o m e s s i a s . p t  

wwww.fernandomessias.pt


 2 

2  

nhado do comprovativo da comunicação;  

e) Em caso de resolução por comunicação, o 

contrato de arrendamento, acompanhado do 

comprovativo da comunicação prevista, bem 

como, quando aplicável, do comprovativo, 

emitido pela autoridade competente, da 

oposição à realização da obra;  

f) Em caso de denúncia pelo arrendatário, o 

comprovativo da comunicação da iniciativa do 

senhorio e o documento de resposta do ar-

rendatário.  
 

Quando haja lugar a procedimento especial de 

despejo, o pedido de pagamento de rendas, en-

cargos ou despesas que corram por conta do 

arrendatário pode ser deduzido cumulativamen-

te com o pedido de despejo desde que tenha 

sido comunicado ao arrendatário o montante 

em dívida, salvo se previamente tiver sido inten-

tada ação executiva.  
 

No caso de desistência do pedido de pagamen-

to de rendas, encargos ou despesas, o procedi-

mento especial de despejo segue os demais 

trâmites legalmente previstos quanto ao pedido 

de desocupação do locado.  
 

Iniciativa do senhorio  

A transição para o NRAU e a atualização da ren-

da dependem de iniciativa do senhorio, que 

deve comunicar a sua intenção ao arrendatário, 

indicando:  

a) O valor da renda, o tipo e a duração do con-

trato propostos;  

b) O valor do locado, avaliado nos termos dos 

artigos 38.º e seguintes do Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (CIMI), constante da 

caderneta predial urbana;  

c) Cópia da caderneta predial urbana.  

 

Resposta do arrendatário  

O prazo para a resposta do arrendatário é de 30 

dias a contar da receção da comunicação. O 

arrendatário, na sua resposta, pode aceitar o val-

or da renda proposto pelo senhorio; opor-se ao 

valor da renda proposto pelo senhorio, propondo 

um novo valor; pronunciar-se quanto ao tipo e à 

duração do contrato propostos pelo senhorio; 

denunciar o contrato de arrendamento. 
 

Quando o arrendatário tenha no locado a sua 

residência permanente ou quando a falta de 

residência permanente for devida a caso de for-

ça maior ou doença, o arrendatário deve, na sua 

resposta, invocar, isolada ou cumulativamente, 

as seguintes circunstâncias:  

a) Rendimento anual bruto corrigido (RABC) do 

seu agregado familiar inferior a cinco retribuições 

mínimas nacionais anuais (RMNA). 

b) Idade igual ou superior a 65 anos ou deficiên-

cia com grau comprovado de incapacidade su-

perior a 60 %. 
  

A falta de resposta do arrendatário vale como 

aceitação da renda, bem como do tipo e da du-

ração do contrato propostos pelo senhorio, fican-

do o contrato submetido ao NRAU a partir do 1.º 

dia do 2.º mês seguinte.  

Caso o arrendatário aceite o valor da renda 

proposto pelo senhorio, o contrato fica sub-

metido ao NRAU a partir do 1.º dia do 2.º mês se-

guinte ao da receção da resposta:  

a) De acordo com o tipo e a duração acorda-

dos;  

b) No silêncio ou na falta de acordo das partes 

acerca do tipo ou da duração do contrato, este 

considera-se celebrado com prazo certo, pelo 

período de cinco anos.  
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Oposição pelo arrendatário e denúncia pelo sen-

horio  

Caso o arrendatário se oponha ao valor da ren-

da, ao tipo ou à duração do contrato propostos 

pelo senhorio, propondo outros, o senhorio, no 

prazo de 30 dias contados da receção da re-

sposta daquele, deve comunicar ao arrendatário 

se aceita ou não a proposta.  

A falta de resposta do senhorio vale como aceit-

ação da renda, bem como do tipo e da dura-

ção do contrato propostos pelo arrendatário.  

Se o senhorio aceitar o valor da renda proposto 

pelo arrendatário, o contrato fica submetido ao 

NRAU a partir do 1.º dia do 2.º mês seguinte ao 

da receção, pelo arrendatário, da comunicação 

ou do termo: de acordo com o tipo e a duração 

acordados; no silêncio ou na falta de acordo das 

partes acerca do tipo ou da duração do contra-

to, este considera-se celebrado com prazo certo, 

pelo período de cinco anos.  
 

Se o senhorio não aceitar o valor de renda 

proposto pelo arrendatário, pode, na comuni-

cação:  

a) Denunciar o contrato de arrendamento, pa-

gando ao arrendatário uma indemnização 

equivalente a cinco anos de renda resultante do 

valor médio das propostas formuladas pelo sen-

horio e pelo arrendatário;  

b) Atualizar a renda, considerando-se o contrato 

celebrado com prazo certo, pelo período de cin-

co anos a contar da referida comunicação.  

A indemnização é agravada para o dobro ou 

em 50 % se a renda oferecida pelo arrendatário 

não for inferior à proposta pelo senhorio em mais 

de 10 % ou de 20 %, respetivamente.  
 

A denúncia produz efeitos no prazo de seis meses 

a contar da receção da comunicação, devendo 

o arrendatário desocupar o locado e entregá-lo 

ao senhorio no prazo de 30 dias.  
 

No período compreendido entre a receção da 

comunicação pela qual o senhorio denuncia o 

contrato e a produção de efeitos da denúncia, 

vigora a renda antiga ou a renda proposta pelo 

arrendatário, consoante a que for mais elevada.  
 

Denúncia pelo arrendatário  

Caso o arrendatário denuncie o contrato, a 

denúncia produz efeitos no prazo de dois meses 

a contar da receção pelo senhorio da resposta, 

devendo o arrendatário desocupar o locado e 

entregá-lo ao senhorio no prazo de 30 dias.  

Nesse caso, não há lugar a atualização da ren-

da.  
 

Arrendatário com idade igual ou superior a 65 

anos ou com deficiência com grau de incapaci-

dade superior a 60 %  

Caso o arrendatário invoque e comprove que 

tem idade igual ou superior a 65 anos ou 

deficiência com grau comprovado de incapaci-

dade superior a 60 %, o contrato só fica sub-

metido ao NRAU mediante acordo entre as 

partes.  

Se o arrendatário aceitar o valor da renda propo-

sto pelo senhorio, a nova renda é devida no 1.º 

dia do 2.º mês seguinte ao da receção, pelo sen-

horio, da resposta.  

Se o arrendatário se opuser ao valor da renda 

proposto pelo senhorio, propondo um novo valor, 

o senhorio, no prazo de 30 dias contados da 

receção da resposta do arrendatário, deve co-

municar-lhe se aceita ou não a renda proposta. 

A falta de resposta do senhorio vale como aceit-

ação da renda proposta pelo arrendatário.  

NEWSLETTER FEVEREIRO 2 0 1 8  
QUAL O IMPACTO DO PROCESSO ESPECIAL DE REVITALIZAÇÃO 

NO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE DESPEJO ?  

w w w . f e r n a n d o m e s s i a s . p t  



 4 

4  

Balcão Nacional do Arrendamento  

É criado, junto da Direção-Geral da Admin-

istração da Justiça, o Balcão Nacional do Arren-

damento (BNA) destinado a assegurar a tramit-

ação do procedimento especial de despejo. O 

BNA expede imediatamente notificação para o 

requerido, por carta registada com aviso de 

receção, para, em 15 dias, este desocupar o lo-

cado e, sendo caso disso, pagar ao requerente a 

quantia pedida, acrescida da taxa por ele liq-

uidada e deduzir oposição à pretensão e ou re-

querer o diferimento da desocupação do loca-

do.  
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gas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não 

devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência 

profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota 

Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a ex-

pressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 

sobre este assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  

P U B L I C A Ç Õ E S  -   F e r n a n d o  M e s s i a s  A d v o ga d o s  

LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  DISPONÍVEL AQUI 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de 

cinco estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e 

qualitativas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteado-

ras das conclusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da 

sua importância enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à 

dinâmica relacional e diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora 

de bem-estar é um processo interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado 

para o desempenho organizacional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  
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