
O ARRENDAMENTO PARA FINS NÃO HABITACIONAIS
NO NRAU: BREVES CONSIDERAÇÕES

JOSÉ REIS

1. Foi recentemente aprovado (1) o diploma que consagra o “Novo
Regime do Arrendamento Urbano” (doravante, NRAU), que procede a
uma alteração substancial ao normativo vigente desde 1990. De facto, há
já muito tempo que vinha sendo exigida (sobretudo pelos proprietários e
respectivas associações) uma reforma legislativa que proporcionasse uma
maior flexibilização do regime do arrendamento, quer através de um novo
método de cálculo da actualização das rendas, quer conferindo ao senho-
rio possibilidades mais amplas de denúncia do contrato. Pretende assim
pôr-se cobro à estagnação da remuneração percebida pelos proprietários, fac-
tor que contribui decisivamente para a progressiva degradação dos pré-
dios.

Não é nosso objectivo tratar estas questões, e muito menos fazer o
enquadramento sócio-económico dos diversos problemas levantados em
Portugal pela regulamentação do arrendamento urbano. Bem mais modes-
tamente, propomo-nos apenas olhar para as disposições do novo RAU em
matéria de arrendamento para fins não habitacionais (especialmente para fins
comerciais, muito embora esta nomenclatura tenha sido abolida pelo
diploma) e verificar como o nosso legislador não se limitou a manter mui-
tas das imperfeições que a nossa doutrina e tribunais apontavam ao ante-
rior regime; em alguns pontos, conseguiu tornar a redacção ainda mais

(1) Importa referir que o diploma não se encontra ainda publicado no DR no
momento em que escrevemos estas breves considerações, pelo que a versão final que venha
a ser publicada poderá não corresponder exactamente à aprovada pela Assembleia da Repú-
blica, na Sessão legislativa de 21 de Dezembro de 2005 — texto em que estas notas se
baseiam. Pareceu-nos oportuno, ainda assim, contribuir para o debate que o diploma sus-
citará.
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turva, com o prejuízo daí decorrente para a certeza e segurança jurídicas
e para a estabilidade das relações estabelecidas entre os senhorios e os
arrendatários não-habitacionais.

I — ASPECTOS SISTEMÁTICOS

2. Muito embora não colida directamente com as soluções de fundo,
não podemos deixar de começar por referir que a sistematização do
diploma que aprova o NRAU, bem como a dispersão do regime por dife-
rentes textos, em nada favorece a tarefa do intérprete (2). O diploma
começa (nos arts. 2.º a 8.º) por proceder à alteração de diversos textos legis-
lativos com incidência sobre a matéria do arrendamento urbano: Código
Civil, Código de Processo Civil, o DL 287/2003, de 12 de Novembro (3),
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e Código do Registo Predial.
O Código Civil foi, claramente, o diploma em que a intervenção legisla-
tiva mais se fez sentir, tendo sido revogados dois artigos, alterada a redac-
ção de dez outros (4) e, mais significativamente ainda, repostos com uma
nova redacção cinquenta artigos que haviam sido revogados em reformas
anteriores (5) (6).

Tendo o C.C. recuperado o estatuto de diploma regulador da matéria
atinente ao arrendamento urbano, não se compreende bem por que razão
o diploma que aprovou o NRAU não se limitou a desempenhar o papel de
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(2) Sobre a sistematização adoptada em 1990 pelo RAU, cfr. Manuel Carneiro da
Frada, O novo regime do arrendamento urbano: sistematização geral e âmbito material de
aplicação, ROA, Ano 51, I, Lisboa, 1991, pp. 153 e ss.

(3) Diploma que aprovou o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis e o Código
do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, procedendo igualmente
à alteração dos Códigos do Imposto de Selo, do IRS, do IRC e do Estatuto dos Benefícios
Fiscais e ainda à revogação do Código da Contribuição Predial e do Imposto sobre a
Indústria Agrícola, do Código da Contribuição Autárquica e do Código do Imposto Muni-
cipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações.

(4) Cfr. art. 2.º
(5) A numeração dos artigos repostos (1064.º a 1113.º) correspondia, na versão ori-

ginal do C.C. a toda a secção relativa ao arrendamento rural e ainda a parte da secção rela-
tiva ao arrendamento urbano — o que significa que há hoje mais disposições do C.C.
sobre arrendamento urbano do que anteriormente, às quais acrescem ainda as normas cons-
tantes do próprio diploma que aprovou o NRAU.

(6) As disposições referidas no texto referem-se, salvo indicação em contrário, ao
Código Civil tal como modificado pelo NRAU.
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mero repositório de normas modificativas, revogatórias e transitórias, o
que é feito nos arts. 1.º a 8.º (alteração) e 26.º e segs. (regime transitório
e outras disposições). Entre os arts. 9.º e 25.º encontramos então uma
série de disposições cuja separação do regime geral (transferido, como se
referiu, para o C.C.) apenas nos parece servir para duplicar o trabalho
do intérprete e para dificultar a compreensão da lei pelo cidadão comum
— para quem deveria, dada a própria natureza da matéria regulada, ser tão
claro quanto o rigor dos conceitos empregues o permitisse. Terá o legis-
lador considerado, talvez, que matérias como a consignação em depósito
das rendas ou alguns aspectos da sua actualização (7) não têm suficiente dig-
nidade para serem incluídas no diploma fundamental do nosso direito pri-
vado; terá, porventura, entendido que as disposições relativas às comuni-
cações entre as partes, os termos essenciais da acção de despejo, a
legitimidade processual das associações representativas de inquilinos e
proprietários, o elenco de títulos executivos invocáveis pelo senhorio em
caso de não desocupação do locado ou a noção de justo impedimento (8)
constituem matéria de cariz mais adjectivo ou processual, não coabitando
bem com as disposições mais substantivas do C.C.

Pela parte que nos toca, não podemos concordar com a opção tomada.
A clareza do direito em matéria tão importante para o dia-a-dia das pes-
soas quanto a do arrendamento urbano aconselhava à reunião num mesmo
diploma de todas as disposições que, daqui para a frente, passam a regu-
lar estes contratos. A título de exemplo, o cidadão que pretenda saber
por que forma deve comunicar ao senhorio o trespasse de estabelecimento
comercial, como exige o novo art. 1112.º do C.C., deveria encontrar neste
mesmo diploma a forma como a mesma deve ser feita, ao invés de ser obri-
gado a recorrer ao art. 9.º do diploma que aprova o NRAU.

3. Ainda do ponto de vista estritamente sistemático diga-se, aplaudindo
agora a solução, que o NRAU procede à unificação da regulação dos dife-
rentes contratos destinados ao arrendamento para fins não habitacionais (9).
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(7) Cfr. arts. 17.º a 25.º
(8) Cfr. arts. 9.º a 16.º
(9) Toda a matéria do arrendamento para fins não habitacionais está agora conden-

sada na Subsecção VIII da Secção VII (“Arrendamento de prédios urbanos”) do Capí-
tulo IV (“Locação”) do Título II (“Dos contratos em especial”) do Livro II (Das Obriga-
ções”) do C.C. Anteriormente, os referidos arts. 121.º a 123.º preenchiam integralmente dois
dos cinco capítulos do RAU.
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No essencial, o efeito prático é o de sublinhar (com ganhos do ponto de
vista da clareza e da economia das normas) aquilo que resultava já dos
arts. 121.º a 123.º do RAU: a extensão, com ligeiríssimas precisões, do
regime do “arrendamento para comércio e indústria” ao arrendamento
para exercício de profissões liberais ou para “outros fins não habita-
cionais”.

II — ASPECTOS SUBSTANTIVOS

4. Se do ponto de vista sistemático o NRAU nos mereceu poucos
comentários, já quanto a algumas soluções substantivas os reparos são de
maior monta. Começamos, no entanto, por sublinhar uma clarificação
que há muito se impunha: revogação expressa do art. 1029.º do C.C., do
qual ainda constava a exigência de escritura pública como forma obriga-
tória dos contratos de arrendamento para comércio, indústria ou exercício
de profissão liberal (10).

5. Outros aspectos, porém, não merecem já a nossa concordância.
E quem inicia a sua incursão nesta subsecção do NRAU depara-se imedia-
tamente com uma norma que tem tanto de inesperado quanto de insondá-
vel. É a seguinte a redacção do n.º 1 do novo art. 1109.º do C.C.: “A trans-
ferência temporária e onerosa do gozo de um prédio ou de parte dele,
em conjunto com a exploração de um estabelecimento comercial ou indus-
trial nele instalado, rege-se pelas regras da presente subsecção, com as
necessárias adaptações” (11).

Se o legislador quer de facto dizer aquilo que parece querer dizer, a
cessão do gozo de um prédio ocorrida aquando da locação de estabeleci-
mento nele instalado passa a ser havida como arrendamento do mesmo.
Temos consagrada, portanto, uma solução diametralmente oposta à do
“velho” RAU (12), que a nossa doutrina desde sempre defendeu como

José Reis508

(10) Cfr. art. 2.º, n.º 1, do NRAU. Recorde-se que o DL 64-A/2000, de 22 de Abril,
havia revogado a al. l) do art. 80.º do Cód. do Notariado, do qual constava tal exigência.
Era entendimento unânime que, dessa forma, revogara tacitamente o art. 1029.º CC.

(11) O legislador quis, com toda a certeza, dizer “em conjunto com a cessão da
exploração”, não fazendo sentido a redacção transcrita.

(12) Cujo art. 111.º rezava assim: “Não é havido como arrendamento de prédio
urbano ou rústico o contrato pelo qual alguém transfere temporária e onerosamente para
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razoável (13) e que o mais elementar bom senso aconselharia a manter.
Sujeitar ao regime do arrendamento urbano a cessão do gozo do prédio onde
funciona a empresa locada significa que o locatário da empresa passa a ser
equiparado a um arrendatário ou subarrendatário do dono do prédio (con-
soante a empresa funcione em imóvel pertencente ao empresário-locador
ou a terceiro). Ainda que o n.º 2 do mesmo artigo venha dispensar as
partes, neste último grupo de casos, de obter o consentimento do senhorio
para um tal “subarrendamento” (14), colocando-as a salvo da cominação esta-
belecida no art. 1083.º, n.º 2, al. e), a transformação da mera cessão do gozo
do prédio em arrendamento significa separar o todo (a empresa locada) da
parte (o prédio em que funciona), uma vez que um e outro são cedidos a
títulos diferentes e, eventualmente até em condições diferentes — a empresa
em resultado de um contrato de locação, o prédio em virtude de um con-
trato sujeito ao regime do arrendamento. E a questão não se limita à sim-
ples pureza dos conceitos — que de resto, e por si só, justificava que não
se mexesse no que estava bem nem se baralhasse o que era simples.
O regime torna-se desta forma muito menos claro, ao arrepio de entendi-
mentos perfeitamente sedimentados na nossa doutrina e jurisprudência, até
porque não é de todo evidente o que se terá pretendido com esta alteração.
Não podemos, contudo, deixar de tentar averiguar o seu alcance em cum-
primento do art. 9.º, n.º 3, do C.C.

Nos termos do art. 1110.º, n.º 2, na falta de estipulação especial o
arrendamento para fins não habitacionais “considera-se celebrado por
prazo certo, pelo período de dez anos” (sic) (15). Significará isto que o
locatário da empresa (tornado ope legis arrendatário, ou subarrendatário, do
imóvel onde a mesma se encontra instalada) passa a partir de agora a dis-
por de um título sobre o prédio válido pelo período de dez anos, ainda que
a locação da empresa tenha sido contratada por prazo inferior, podendo per-
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outrem, juntamente com o gozo do prédio, a exploração de um estabelecimento comercial
ou industrial nele instalado.”

(13) A solução é tão claramente a mais razoável que a sua justeza, tanto quanto
sabemos, nunca foi posta em causa na nossa doutrina. Sobre a ratio do art. 111.º e os seus
antecedentes no nosso direito, cfr. Paulo de Tarso Domingues, A locação de empresa,
RDE, 1990-1993, pp. 551 e ss.; Jorge Manuel Coutinho de Abreu, Curso de Direito Comer-
cial, vol. I, 5.ª ed., Almedina, Coimbra, 2004, pp. 315 e ss.

(14) Apesar de não ser exactamente isso, como se verá, o que diz o n.º 2.
(15) Já quanto ao arrendamento para habitação, e nos termos do novo art. 1094.º, na

falta de disposição especial o contrato ter-se-á “como celebrado por duração indetermi-
nada” (sic).
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manecer no locado mesmo após o termo deste contrato? Decerto que não
será esse o entendimento dos nossos tribunais, de quem é de esperar, em
tais casos, um uso abundante da parte final do art. 1109.º, n.º 1 — onde
se explicita que a equiparação da transferência do gozo do prédio ao arren-
damento deverá fazer-se “(…) com as necessárias adaptações.” Não duvi-
damos que nessas adaptações caberá entre outros, o entendimento de que
o prazo supletivo do putativo arrendamento nunca será superior ao prazo
da locação da empresa, em excepção ao disposto na regra supletiva do
art. 1110.º, n.º 2. Ou seja, que o locatário da empresa não poderá manter-se
no prédio (a esse título, pelo menos) quando deixar de o ser.

Também não fará grande sentido chamar à colação o disposto no
art. 1062.º, que se aplicável imporia um limite ao aluguer (16) cobrado
pelo dono da empresa ao locatário. E isto por uma razão muito simples:
o aluguer é devido como retribuição pela locação da empresa, enquanto uni-
dade complexa que compreende, entre outros elementos, o direito a ocupar
o prédio (seja a título de arrendatário, seja enquanto titular de um “direito
de mera disponibilidade” sobre o prédio (17)); a renda é paga como retri-
buição da cedência temporária do gozo de um imóvel. Ora, a não ser
que no contrato de locação de empresa se discriminasse a parcela do alu-
guer destinada a remunerar a cedência desse direito, é impossível compa-
rar os dois valores, precisamente por serem contrapartida da cedência de
bens distintos. Impossível se torna, portanto, aplicar ao aluguer o limite
do montante da renda acrescido de 20%, como sucede nos casos em que
locação e sublocação incidam sobre o mesmo objecto.

Uma das poucas explicações que vemos como plausível para esta ino-
vação é a de pretender impor-se ao sublocatário os deveres que recaem
sobre o locatário, quando a locação incida sobre empresa situada em
prédio alheio. Mas mesmo esta extensão tem um alcance bem mais
limitado do que possa parecer à primeira vista. Continua a ser o loca-
tário quem responde, perante o senhorio, por qualquer incumprimento
em que venha a incorrer o sublocatário, sendo este apenas responsável
perante o locador da empresa. O efeito útil da norma, tanto quanto con-
seguimos avistar, será apenas o de aumentar as garantias do senhorio

José Reis510

(16) Trata-se de um aluguer porque estamos perante a locação de um bem móvel
(art. 1023.º do C.C.), já que a empresa não cabe no elenco de coisas imóveis constante do
art. 204.º, n.º 1, do C.C.

(17) Fazendo uso da terminologia empregue por Orlando de Carvalho.
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em caso de mora, uma vez que passa a ser aqui aplicável o art. 1063.º
estando simultaneamente em mora locatário e sublocatário pode o senho-
rio exigir do segundo o montante devido pelo primeiro, até ao limite
dos respectivos crédito e débito. Se foi esta, de facto, a intenção do
legislador (que constitui, aliás, alteração de fraca monta relativamente
ao direito anterior), não vemos porque não o fez com recurso a uma
simples remissão, evitando a perturbação hermenêutica que a nova dis-
posição inevitavelmente causará.

6. O n.º 2 deste mesmo art. 1109.º, ao mesmo tempo que, em boa
hora, clarifica em definitivo uma questão que chegou a dividir a nossa
doutrina e jurisprudência, fá-lo infelizmente com uma notável falta de
rigor terminológico.

Discutiu-se, na vigência do RAU, se ocorrendo locação de empresa
situada em prédio arrendado deveria ser pedida a autorização do senhorio
para a cessão do gozo do prédio, elemento que normalmente a acompanha.
Apesar de algumas posições em sentido contrário (18), o entendimento
amplamente maioritário era o de não fazer sentido exigir um tal consen-
timento em face do disposto no art. 115.º, n.º 1, que justamente o dispen-
sava para o caso da cessão da posição contratual ocorrida em simultâneo
com o trespasse de empresa situada em prédio alheio (19). Valeria aqui um
argumento de maioria de razão, pois não faria sentido exigir numa situa-
ção claramente pouco gravosa para o senhorio (a mera cessão do gozo do
prédio ocorrida aquando da locação) um requisito que a lei dispensava
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(18) Na nossa doutrina, e tanto quanto sabemos, tal posição foi defendida apenas por
Pires de Lima/Antunes Varela, Código Civil Anotado, vol. II, 3.ª ed., Coimbra Editora,
Coimbra, pp. 532 e ss., e por Pedro Romano Martinez, Contratos em Especial, 2.ª ed., UCP,
Lisboa, 1996, pp. 279 e ss. Na nossa jurisprudência esta interpretação vingou nas Relações
de Coimbra e (sobretudo) de Évora. Para um elenco detalhado dos arestos em que a posi-
ção foi sustentada, cfr. Coutinho de Abreu, Curso…, cit., pp. 313 e ss.

(19) Posição defendida há já quase quarenta anos por Orlando de Carvalho, Crité-
rio e estrutura do estabelecimento comercial, Coimbra, 1967, p. 603, sendo adoptada,
entre muitos outros autores, por Paulo de Tarso Domingues, A locação…, cit., pp. 559
e ss., Pinto Furtado, Manual do arrendamento urbano, Almedina, Coimbra, 1996, pp. 512
e ss., Coutinho de Abreu, Curso…, cit., pp. 314 e ss., Aragão Seia (embora com diferen-
tes fundamentos), Arrendamento Urbano, 7.ª ed., Almedina, Coimbra, 2003, pp. 647 e ss.,
Fernando de Gravato Morais, Alienação e oneração de estabelecimento comercial, Alme-
dina, Coimbra, 2005, pp. 140 e ss. (onde se fornece um completíssimo elenco da nossa lite-
ratura respeitante a esta questão).
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numa outra que (essa sim) lhe impunha a modificação subjectiva do con-
trato de arrendamento em vigor.

O NRAU dispõe agora expressamente que não é necessário nestes
casos o consentimento do senhorio, acabando com quaisquer dúvidas que
pudessem subsistir. No entanto é sobremaneira infeliz no modo como
enuncia esta norma, pois ao invés de falar em consentimento para a ces-
são do gozo do imóvel, refere-se antes à desnecessidade de autorização
para a “transferência temporária e onerosa de estabelecimento”, como se
para este último negócio, que versa sobre um bem que pertence ao arren-
datário, se colocasse sequer a questão da necessidade de tal autorização.
O legislador confunde, grosseiramente, a empresa com o prédio onde esta
funciona, como se um e outro fossem incindíveis e aquela não pudesse ser
transmitida sem o gozo do prédio onde está, em dado momento, situada.

7. Ainda quanto à locação de empresa, desapareceu da sua regulação
uma disposição paralela à prevista no n.º 2 do art. 111.º do RAU, que
chamava à colação nesta matéria os “índices semióticos” (20) enunciados
no n.º 2 do respectivo art. 115.º Segundo a melhor interpretação, a veri-
ficação dos factos aí descritos autorizaria o senhorio a resolver o contrato
de arrendamento sempre que deixasse perceber que por detrás de uma
simulada locação de empresa se escondia uma mera e dissimulada cessão
não autorizada do gozo do local em que a mesma funcionava.

A inexistência de uma remissão para a norma paralela ao antigo
art. 115.º, n.º 2 (21), quererá significar, v. g., que um negócio a que as
partes chamam “locação de empresa” mas em que, aparentemente, pouco
ou nada mais se transmitiu do que o gozo do local arrendado deve passar
a ser tida (nos termos analisados supra) como um subarrendamento cuja
celebração o senhorio não é chamado a consentir? Ou que a mudança de
destino da empresa locada, ocorrida em simultâneo com a sua “locação”
e consentida pelo locador/arrendatário, não deve ser tomada como um
índice sério de existência de simulação, assim se impondo ao senhorio
um subarrendatário sem que nenhum interesse de protecção do comércio
ou da empresa o justifique? Cremos bem que não. A nossa jurisprudên-

José Reis512

(20) Na terminologia utilizada por Orlando de Carvalho, Anotação ao Acórdão de 24
de Junho de 1975, RLJ, ano 110.º, Coimbra, 1978, p. 111, e posteriormente adoptada por
muitos AA.

(21) Ou seja, para o novo art. 1112.º, n.º 2, do C.C.
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cia e doutrina, que desde há décadas vêm trabalhando uma interpretação
cada vez mais apurada dos “índices” referidos, não vão prescindir, de
repente e sem que nada o justifique, de elementos auxiliares tão importantes
na interpretação da vontade das partes.

O que nos leva a crer que, apesar da eliminação daquele normativo,
o julgador continuará a recorrer aos sinais de simulação em termos idên-
ticos aos que vinha fazendo desde 1966 (22). E nos leva a perguntar, mais
uma vez, o que terá motivado a alteração daquilo que não precisava de ser
alterado — pelo menos desta forma.

8. No que concerne agora ao trespasse de empresa — rectius, aos seus
reflexos no contrato de arrendamento em que o trespassante figure como
arrendatário –, uma leitura do novo art. 1112.º parece indicar que nos
esperam menos surpresas do que as descritas a propósito da locação. De
facto, o n.º 1 deste artigo corresponde quase ipsis verbis ao n.º 1 do
art. 115.º do RAU, dele diferindo apenas na medida em que expressamente
alarga o regime aos profissionais liberais (23). O n.º 2, por sua vez, trans-
creve de forma integral o corpo e a al. a) do n.º 2 do mesmo artigo, pro-
cedendo todavia a uma modificação da redacção da al. b): onde dantes se
lia “(q)uando, transmitido o gozo do prédio, passe a exercer-se nele outro
ramo de comércio ou indústria ou quando, de um modo geral, lhe seja
dado outro destino”, lê-se agora “(q)uando a transmissão vise o exercício,
no prédio, de outro ramo de comércio ou indústria, ou, de um modo geral,
a sua afectação a outro destino.”

Cotejando ambas as redacções, parece resultar que a vontade do legis-
lador foi, e bem, a de esclarecer o sentido que deve ser dado aos factos des-
critos neste n.º 2: o de indícios de simulação, que a comprovar-se demons-
trará não estarmos perante um trespasse, traduzindo-se dessa forma a cessão
não consentida da posição contratual num incumprimento dos deveres do
arrendatário que habilita o senhorio a resolver o contrato (24). De facto,
e como se disse já, a nossa doutrina mais autorizada tem defendido que a
mudança de destino apenas releva, para estes efeitos, na medida em que con-
substancie um indício de simulação, não ficando o trespassário impedido
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(22) A norma do art. 115.º do RAU correspondia já ao art. 1118.º do C.C., revogado
quando o RAU entrou em vigor.

(23) Regime que, na vigência do RAU, resultava do art. 122.º, n.º 1.
(24) Como resulta da leitura dos arts. 1112.º, 1083.º, n.º 2, alínea e), e 424.º do C.C.
33
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de, no futuro, alterar o destino do prédio na exacta medida em que tal
prerrogativa existisse na posição jurídica do trespassante, que justamente
lhe foi cedida (25). Esta redacção, salientando o elemento volitivo (“vise
o exercício”) em detrimento das vicissitudes que possa vir a sofrer a rela-
ção locatícia em resultado dos mais variados factores (26) (“passe a exer-
cer-se”), parece constituir mais um passo em direcção à melhor interpre-
tação da lei.

O que fica dito apenas aumenta a surpresa do intérprete quando, no n.º 5
do mesmo artigo, se depara com uma disposição de significado críptico. Aí
se diz que “(q)uando, após a transmissão, seja dado outro destino ao pré-
dio, ou o transmissário não continue o exercício da mesma profissão libe-
ral, o senhorio pode resolver o contrato.” Mais uma vez somos confron-
tados com dificuldades de monta na interpretação da intenção do legislador.
Não cremos que esta disposição tenha vindo, de alguma forma, substituir a
art. 64.º, n.º 2, al. b), do RAU, disposição que não tem uma exacta cor-
respondência na norma paralela (o novo art. 1083.º) (27). O alvo daquela
norma era a violação, pelo arrendatário ou por outrem, de uma eventual cláu-
sula do contrato de arrendamento que afectasse a utilização do prédio a
certo(s) ramo(s) do comércio. Nada tem a ver, portanto, com o problema
em análise, que respeita tão só à mudança de ramo da empresa trespas-
sada, com total indiferença pelo que o contrato possa dispor.
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(25) Cfr. Orlando de Carvalho, Anotação.., cit., Coutinho de Abreu, Curso…, cit.,
pp. 303 ss., Maria Raquel Guimarães, O artigo 115.º do RAU e a problemática da trans-
formação dos fins, in Estudos em comemoração dos cinco anos da Faculdade de Direito
da Universidade do Porto, Coimbra Editora, Coimbra, 2001, em especial pp. 917 e ss.

(26) Que bem pode ser a simples vontade do arrendatário passar a dedicar-se a uma
actividade comercial mais rentável ou para a qual se sinta mais habilitado, desde que per-
mitida pelo contrato.

(27) Que afirmava o direito de resolução pelo senhorio se o arrendatário “(u)sar ou
consentir que outrem use o prédio arrendado para fim ou ramo de negócio diverso daquele
ou daqueles a que se destina”. A al. c) do novo art. 1083.º diz, de forma mais genérica,
que é fundamento de resolução pelo senhorio o “uso do prédio para fim diverso daquele
a que se destina”. Ora, uma vez que o legislador entendeu utilizar a nomenclatura “arren-
damento para fins não habitacionais”, sendo até essa a epígrafe da subsecção de que temos
vindo a curar, poderá levantar-se a questão de saber se a al. c) do art. 1083.º apenas
abrange os casos de utilização para fins não habitacionais de um prédio arrendado para habi-
tação, ou vice-versa, ou (como parece mais razoável) inclui também os casos em que, des-
tinando-se o arrendamento ao exercício de actividade comercial, se preveja no contrato o
ramo de comércio a que o locado se destina. Mais uma vez, questões que teriam sido evi-
tadas com um pouco mais de cuidado na redacção da lei.
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Terá então querido reforçar-se aquilo que resultava já, e com sufi-
ciente clareza, da al. b) do n.º 2? Se foi apenas essa a intenção, o n.º 5
peca por redundância, ao criar problemas de interpretação para nada trazer
de novo. Podemos todavia entender que o legislador quis, pelo contrário,
estabelecer a proibição absoluta de o novo dono da empresa alterar o seu
destino a partir do momento do trespasse, independentemente do que o
contrato permitisse ao primitivo arrendatário. Desta forma a norma teria
algum sentido útil, mas que contrasta de forma flagrante com a alteração
da redacção do n.º 1, como acabámos de ver. A opção que se coloca ao
intérprete é, pois, entre uma norma inútil e redundante e uma norma que
contradiga o sentido que deixara entrever pouco antes, e que a doutrina e
os tribunais vinham defendendo há largos anos. Apesar de tudo, não pode-
mos deixar de concluir que a primeira interpretação é claramente, e por todas
as razões, a preferível.

9. O n.º 3 do art. 1112.º trata, simultaneamente, da forma do contrato
e da questão, bastas vezes discutida na nossa doutrina, da obrigatoriedade
de comunicar ao senhorio a transmissão da empresa (e, consequentemente,
da posição de arrendatário). Mais uma vez, e salvo melhor opinião, não
o faz da melhor forma.

Começa por dizer, de um modo impreciso, que “a transmissão” deve
ser celebrada por escrito. Perguntará o intérprete se a transmissão a que
a lei alude é a da empresa ou se será tão só a da posição de arrendatário.
O bom senso guiá-lo-á de imediato rumo à primeira opção, pois não faria
qualquer sentido exigir forma escrita para a cessão da posição de arren-
datário ao mesmo tempo que se permitia às partes que celebrassem con-
sensualmente o contrato de trespasse. Mas perguntamo-nos então: por
que razão não manteve o legislador a terminologia empregue nos n.os 1 e 2
do mesmo artigo, em que o vocábulo “transmissão” se reservou para a ces-
são da posição contratual, utilizando-se o termo “trespasse” para a trans-
missão da empresa?

Diz depois a mesma norma que a transmissão/trespasse deve ser
“comunicada ao senhorio”. Era essa a solução que resultava já do nosso
direito anterior, uma vez que a al. g) do art. 1038.º do C.C., aplicável à
generalidade dos contratos de locação, impunha a comunicação da “cedên-
cia do gozo da coisa” por algum dos títulos referidos na alínea anterior —
onde expressamente inclui a “cessão onerosa ou gratuita da sua posição
jurídica”. Contudo, e ainda que a quase unanimidade da doutrina enten-
desse ser esta a solução decorrente da lei, esteve bem o legislador em
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esclarecê-lo, se de facto entendeu ser a melhor solução. E dizemos isto por-
que os argumentos contra a desnecessidade da comunicação, ou pelo menos
contra o rigor que resulta da solução que entendeu dever manter-se, nos
parecem bem mais convincentes do que os argumentos invocáveis em
defesa desta solução (28).

O regime do art. 1112.º, herdeiro do direito anterior, colhe justifi-
cação na ideia da facilitação do comércio e dos negócios por via da
facilitação da transmissão das empresas. É por esta razão, e só por
esta, que tenta promover-se a ligação da empresa ao prédio em que está
instalada eliminando a necessidade de consentimento do senhorio para a
transmissão da posição de arrendatário em virtude de um trespasse. Se
é esta a principal preocupação que funda a existência de um regime
excepcional, parece excessivo impor uma obrigação de comunicação,
para mais num prazo tão apertado (quinze dias) quanto o previsto no
art. 1038.º, al. g), e sendo a sanção para o incumprimento desse dever
nada menos do que a resolução do contrato pelo senhorio. É certo que
o cumprimento do dever fica amplamente facilitado pelo dispositivo do
art. 1049.º, como certo é que o senhorio terá interesse em ser infor-
mado da identidade do seu novo arrendatário. Mas fará de facto sentido
sancionar mais severamente este incumprimento do que, v. g., o do dever
de pagar atempadamente a renda? Se o inquilino em mora pode, até ao
termo do prazo para contestar a acção de despejo, depositar o valor das
rendas em atraso acrescidas de uma indemnização de 50%, assim fazendo
caducar o direito do senhorio a resolver o contrato (29), por que razão
não se dá ao inquilino que deixou passar um prazo de quinze dias para
proceder a uma comunicação uma “tábua de salvação” pelo menos equi-
valente?

10. Ainda quanto ao dever de comunicação, impõe-se agora voltar a
falar da locação de empresa. É que o art. 1109.º vem, também ele, expli-
citar que esse contrato, quando implique a cessão do gozo do prédio em
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(28) Acompanhamos portanto a posição de (entre outros) Orlando de Carvalho, Cri-
tério…, cit., pp. 615 e ss., Pereira Coelho, Sobre a projectada reforma da legislação comer-
cial portuguesa, ROA, 1984, pp. 40, e Coutinho de Abreu, Curso…, cit., p. 306. Defen-
dendo a solução da lei (embora pronunciando-se, em concreto, sobre a comunicação da
locação), António Menezes Cordeiro, Manual de Direito Comercial, Vol. I, Almedina,
Coimbra, 2001, p. 253.

(29) Cfr. o art. 1048.º do C.C.
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que a empresa está instalada (30), deve ser comunicada o senhorio no
prazo de um mês. Várias questões se levantam aqui.

Sobre a bondade da solução consagrada, repita-se mutatis mutandis o
que acaba de dizer-se quanto à necessidade de comunicar o trespasse. Se
o legislador entendeu ser esta a melhor solução (opinião de que, como
ficou dito, de todo não partilhamos), fez bem em dizê-lo expressamente,
e aqui por maioria de razão. É que se a solução ora consagrada para os
casos de trespasse resultava da lei, entendemos que muito dificilmente se
poderia entender o mesmo quanto à locação.

No primeiro caso, a obrigação decorria de forma inequívoca da con-
jugação das als. f) e g) do art. 1038.º, uma vez que a segunda impunha o
dever de comunicar as cedências elencadas na primeira, e aqui expressa-
mente se referia a cessão da posição contratual. No caso da locação,
porém, este dever decorria apenas da interpretação extensiva que a nossa
doutrina (31) fazia da al. f), nos termos da qual devia considerar-se abran-
gida pela ratio da norma toda e qualquer cedência do locado, ainda que por
formas diversas das expressamente descritas. Sempre nos pareceu altamente
discutível que esta interpretação da al. f) pudesse conduzir à resolução do
contrato, autorizando o despejo do arrendatário pelo incumprimento de
um dever que o cidadão não iniciado não pode saber que lhe incumbe.
Se A, arrendatário comercial de um prédio, ler atentamente o art. 1038.º com
a intenção de saber se deve ou não comunicar ao senhorio a locação da sua
empresa a B, ficará absolutamente convencido que essa obrigação se cir-
cunscreve a quem ceda a sua posição contratual, subarrende o imóvel ou
o dê em comodato — nada, portanto, que corresponda à situação em que
se encontra; e se, dezasseis dias decorridos da celebração daquele con-
trato, vier a tomar conhecimento da interpretação extensiva da norma ana-
lisada isso de nada lhe valerá, uma vez que no entender da generalidade
da nossa doutrina o senhorio pode legitimamente intentar contra ele acção
de despejo. Como deixámos referido, nunca subscrevemos tal interpreta-
ção, que consideramos neste caso não apenas excessivamente severa, mas
já de muito duvidosa constitucionalidade (32).
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(30) Cessão que, recorde-se, o n.º 1 desse artigo equipara em casos como este a
um subarrendamento.

(31) Cfr., entre outros, Pinto Furtado, Manual, cit., p. 615, Coutinho de Abreu,
Curso..., cit., p. 313, ou Gravato Morais, Alienação…, cit., p. 145.

(32) Por atentar de forma que nos parece abusiva contra a propriedade privada (ou mais
concretamente, contra a integridade da empresa enquanto bem do património do empresá-
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Como começámos por dizer, o legislador resolveu esta questão tornando
agora inequívoco o dever de comunicar. Mas não sem uma última per-
plexidade: o que justifica a diferença de prazos para comunicar o tres-
passe e a locação, que passam a ser de quinze dias no primeiro caso e de
um mês no segundo? Por que não, uma vez tomada a opção de manter a
obrigatoriedade da comunicação, cominar o prazo de um mês (ou até, pre-
ferivelmente, um prazo mais longo) para ambas as situações?

11. Referimos supra, de passagem, o novo art. 1083.º do C.C., que
grosso modo corresponde ao art. 64.º do RAU (33). Pela sua atinência às
questões de que estamos a tratar, a alínea e) deste artigo (que mais uma vez
prima pela imprecisão) merece-nos um breve comentário. Aí se diz ser
fundamento de resolução do contrato de arrendamento a “cessão, total ou
parcial, temporária ou permanente e onerosa ou gratuita, quando ilícita,
inválida ou ineficaz perante o senhorio.” Esqueceu-se o legislador, por-
ventura, de acrescentar um complemento directo, explicitando qual o objecto
da cessão referida: tratar-se-á de toda e qualquer cessão do imóvel locado,
ou apenas da cessão da posição de arrendatário? A pergunta justifica-se, mais
uma vez, apenas pela inconstância terminológica patente no NRAU, que nos
arts. 1109.º e 1112.º (para não sermos exaustivos) utiliza os termos “trans-
ferência” e “transmissão” para cada um daqueles casos.

Parece resultar da norma que a primeira solução terá sido a desejada, pois
mal se compreenderia tanto cuidado em abranger toda e qualquer cessão da
posição contratual (ainda que parcial ou temporária) se se deixasse de fora
todas as outras formas de “cessão” do gozo do locado. Mas porque não dei-
xar claro aquilo que, assim redigido, pode vir a dar azo a dúvidas de inter-
pretação, recursos dilatórios e trabalho escusado dos nossos tribunais?
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rio), assim ofendendo o art. 62.º, n.º 1, da CRP. Curiosamente, o Tribunal Constitucional
foi já chamado a pronunciar-se para decidir uma outra pretensão sobre esta matéria, fundada
nessa mesma disposição, mas em sentido totalmente inverso. Tratava-se de apreciar o
pedido de inconstitucionalidade da interpretação da referida al. f) do art. 1038.º no sentido
de não incluir a mera cessão decorrente de uma locação, interpretação subscrita, in casu, pela
Relação de Lisboa. O recorrente, proprietário do prédio, defendia que tal interpretação
ofendia o seu direito de propriedade, na medida em que este direito compreendia o direito
a ser informado sobre a identidade do locatário da empresa. A tese foi negada pelo Tribu-
nal Constitucional (que considerou, portanto, conforme à Constituição aquela interpretação
literal do art. 1038.º, al. f)), e reproduzida em arestos posteriores. Cfr. o Ac. TC 289/99, que
pode ser consultado online no sítio http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html.

(33) Muito embora a nova disposição preveja os casos de resolução por ambas as par-
tes, enquanto o art. 64.º do RAU apenas tratava dos “casos de resolução pelo senhorio”.
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12. Nos demais aspectos em que o trespasse de empresa interfere
com o contrato de arrendamento do prédio em que a empresa se encontra
instalada, as soluções do NRAU mantêm, no essencial, as consagradas no
direito anterior. Não se tratando este estudo de uma análise exaustiva de
todas as soluções do NRAU, deixaremos essas questões para uma outra oca-
sião. No entanto, e atendendo à importância que revestem para todos os
arrendatários comerciais com contratos em vigor, merecem-nos uma última
palavra as normas transitórias constantes dos arts. 26.º e 58.º NRAU.

A primeira das normas referidas estabelece o princípio geral de que os
contratos celebrados na vigência do RAU passam a estar submetidos ao
NRAU, com as especificidades que seguidamente refere. Uma dessas par-
ticularidades é a não aplicação do novo art. 1101.º, al. c), aos contratos sem
duração limitada. Esta norma permite a denúncia pelo senhorio dos “con-
tratos de duração indeterminada” (como passam a ser designados) mediante
simples comunicação ao arrendatário, desde que feita com uma antece-
dência de cinco anos sobre a data da cessação. Solução diferente seria, de
facto, excessivamente penalizadora das expectativas de todos os arrenda-
tários que celebraram os respectivos contratos com determinadas garantias
de estabilidade.

O n.º 6 do mesmo art. 26.º vem, no entanto, desaplicar a excepção
prevista na al. c) do n.º 4 (aplicando-se, portanto, o novo regime pre-
visto no art. 1101.º do C.C.) quando posteriormente à entrada em vigor
do NRAU ocorra trespasse ou locação de empresa, ou quando ocorra
transmissão de participações sociais da sociedade arrendatária que deva
ser equiparada a um trespasse. Considerou o legislador que a alteração
da titularidade da posição de arrendatário faz cessar as expectativas que
justificavam a não aplicação do art. 1101.º, al. c), do C.C. Pode discu-
tir-se, todavia, se este regime não penaliza excessivamente o empresário
quando diminui o valor de mercado da sua empresa, uma vez que a liga-
ção desta ao prédio em que está instalada passará a ser mais ténue a par-
tir do momento do trespasse.

O que não compreendemos é a extensão do regime a todos os casos
de locação de empresa — ainda que, como se viu, se tenha passado a
entender que esta configura um arrendamento ou subarrendamento do pré-
dio. Esta solução traduz-se num sério óbice à negociação e à valorização
das empresas, já que poucos serão os comerciantes que optarão por locar
a sua empresa se tal equivaler, na prática, à perda do direito a que o seu
contrato de arrendamento não seja denunciado fora dos casos previstos no
actual regime — denúncia para habitação ou para remodelação do pré-
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dio (34). Compreende-se que o legislador queira impedir por esta via os
casos de fraude à lei, já que as partes poderiam simular uma locação por
um período longo, ou que constantemente se renovasse, e assim evitar as
consequências previstas para o trespasse. Mas este objectivo seria facil-
mente atingido se se limitasse a aplicação do n.º 6 do art. 26.º aos casos
em que a locação se prolongasse por mais do que um determinado período,
ou se renovasse por mais do que certo número de vezes.

Finalmente, o art. 58.º (aplicável por força do n.º 2 do art. 26.º) esta-
belece um regime transitório para a transmissão por morte do direito ao
arrendamento não habitacional. O novo art. 1113.º do C.C. mantém, no
essencial, o regime anterior, previsto no art. 112.º do RAU. Numa e nou-
tra situação se prescreve que o arrendamento não caduca por morte do
arrendatário, podendo os sucessores a ele renunciar ou continuar a transmissão
da empresa. É um regime simples, que nos parece ajustado às especifici-
dades da empresa enquanto objecto de sucessão mortis causa. No entanto,
e sem que se compreenda o porquê da solução adoptada, o arrendamento não
habitacional celebrado ao abrigo do RAU e que perdure para além da
entrada em vigor do NRAU “termina com a morte do arrendatário, salvo
existindo sucessor que, há mais de três anos, explore, em comum com o
arrendatário primitivo, estabelecimento a funcionar no local”. Os suces-
sores que tenham a pouca sorte de ser “apanhados” no meio da reforma do
regime do arrendamento urbano são desta forma colocados numa situação
de desigualdade perante todos os outros, já que a lei lhes impõe condições
que a mais nenhuns exige ou exigiu, sem que consiga vislumbrar-se uma
razão válida para uma tal diferença de tratamento.

Para mais, quando a nova lei exige que o sucessor tenha explorado a
empresa por um período mínimo de “mais de três anos” está a estabelecer
(pelo menos durante os três primeiros anos de vigência do NRAU) condições
para o exercício de um direito que deveriam verificar-se ainda antes da sua
entrada em vigor. A condição imposta pelo art. 58.º parece assim, em tais
casos, configurar um caso de aplicação retroactiva da lei.

José Reis520

(34) Cfr. o art. 69.º do RAU.
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