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O autor aborda a justa causa de resolução do contrato de arrendamento urbano no novoartigo 1083.º do Código Civil debatendo a razão de ser da opção legislativa. A justa causa é defi-nida como uma circunstância que, atento o caso concreto e os interesses envolvidos, torna ine-xigível a uma das partes a continuação da relação contratual até à verificação do seu termo finalou ao decurso do prazo de pré-aviso necessário para que a respectiva denúncia produza efeitos,legitimando a extinção imediata. Defende que ao ser consagrada uma cláusula geral meramenteexemplificativa o legislador alargou o âmbito de aplicação desse conceito.

A ligação ao período temporal durante o qual decorre faz com que a
relação obrigacional duradoura não se extinga pela sua execução mas pelo
decurso do tempo (nos contratos celebrados por tempo determinado — esta-
remos face a um caso de caducidade) ou através de um acto de denúncia ou
de resolução; enquanto nenhuma destas hipóteses ocorra, continuarão a sur-
gir novos vínculos jurídicos singulares (deveres de prestação principais e
secundários, deveres acessórios de conduta)1.
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1 OTTO VON GIERKE, Dauernde Schuldverhältnisse, in “Jherings Jahrbücher für die Dogmatikdes bürgerlichen Rechts”, 1914, 2.ª série (vol. 64 de “Jherings Jahrbücher für die Dogmatikdes heutigen römischen und deutschen Privatrechts”), p. 359 e ss., LARENZ, Lehrbuch des
Schuldrechts, I, cit., p. 31, ESSER/SCHMIDT, Schuldrecht, I, cit., p. 256, SCHLECHTRIEM, Schuld-
recht, Allgemeiner Teil, cit., p. 219, GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, cit.,p. 8, OETKER, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, cit., p. 322 e ss., GÜNTHERBEITZKE, Nichtigkeit, Auflösung und Umgestaltung von Dauerrechtsverhältnissen, Otto MeissnersVerlag, Schloss Bleckede an der Elbe, 1948, pp. 19-20, CHRISTIAN GRÜNEBERG, § 314 BGB, inPALANDT, Bürgerliches Gesetzbuch, 65.ª edição, Verlag C. H. Beck, Munique, 2006, p. 505,PETER KREBS, § 314 BGB, in BARBARA DAUNER-LIEB/THOMAS HEIDEL/MANFRED LEPA/GERHARDRING, Anwaltkommentar. Schuldrecht: Erläuterungen des Neuregelungen zum Verjährungs-
recht, Schuldrecht, Schadensersatzrecht und Mietrecht, Deutscher Anwalt Verlag, Bona, 2002,p. 470, e, entre nós, MOTA PINTO, Cessão da Posição Contratual, cit., p. 435, MENEZES COR-
DEIRO, Da Boa Fé no Direito Civil, cit., p. 588, nota 208, e JOÃO BAPTISTA MACHADO, «Denún-
cia-Modificação» de um Contrato de Agência, Anotação ao Acórdão do Supremo Tribunalde Justiça de 17 de Abril de 1986, in “Revista de Legislação e de Jurisprudência”, Ano 120.º,1987-1988, p. 185.Perante as várias opinões que, contra GIERKE, ob. cit., p. 363, e GSCHNITZER, Die Kündigung,cit., p. 329, afirmam que o conceito de cumprimento é aplicável às relações duradouras (PAULKRÜCKMANN, Einige Bemerkungen zu den “dauerned Schuldverhältnissen, in “Jherings Jahr-bücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts”, 1916, 2.ª série, vol. 66 de “Jherings Jahr-



Os efeitos da sua cessação surgem como que dependentes do facto de as
prestações já efectuadas estarem intimamente conexionadas com o lapso tem-
poral a que respeitam2, correspondendo a uma determinada situação passada em
que também foi exercido um direito correlativo, não se justificando que se repo-
nha a situação prévia à execução do contrato3. O cariz não retroactivo da reso-
lução dos contratos duradouros (art. 434.º/2 Código Civil) é disto um corolário.

A predisposição da relação obrigacional duradoura para uma perma-
nência temporal dá azo a um mais prolongado e intenso contacto pessoal
entre as partes, que, assim, poderão revelar uma acentuada dependência
relativamente ao comportamento negocial da outra em termos de preservação
de bens jurídicos de que são titulares e prossecução dos seus interesses4.
Este tipo de vinculação já levou vários Autores a sublinhar o elemento pes-
soal que lhe está ligado, próximo de um fenómeno associativo5.
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bücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts”, p. 1 e ss., e,na sua esteira, BEITZKE, ob. cit., p. 19, GÜNTHER WIESE, Beendigung und Erfüllung von Dauers-
chuldverhhältnissen, in “Festschrift für Hans Carl Nipperdey“, vol. I, C. H. Beck, Berlim/Munique,1965, p. 837 e ss., GERNHUBER, Die Erfüllung und ihre Surrogate, cit., pp. 126-127), parece serde distinguir entre o cumprimento dos singulares deveres e a extinção da relação obrigacio-nal complexa — OETKER, ob. cit., p. 324; WILHELM HAARMANN, Wegfall der Geschäftsgrun-
dlage bei Dauerrechtsverhältnissen, Duncker & Humblot, Berlim, 1979 , p. 118.

2 Neste sentido, JOÃO DE MATOS ANTUNES VARELA, Das Obrigações em Geral, I, Livraria Alme-dina, Coimbra, 2000, p. 95, MÁRIO JÚLIO DE ALMEIDA COSTA, Direito das Obrigações, 10.ª edi-ção, Livraria Almedina, Coimbra, 2006, p. 701, RUI DE ALARCÃO, Direito das Obrigações, textoelaborado por J. SOUSA RIBEIRO, J. SINDE MONTEIRO, ALMENO DE SÁ e J. C. PROENÇA, combase nas lições ao 3.º Ano Jurídico, reimpressão em computador da edição policopiada de1983, Coimbra, p. 42, LUÍS MANUEL TELES DE MENEZES LEITÃO, Direito das Obrigações, vol. I,5.ª edição, Livraria Almedina, Coimbra, 2006, pp. 127-128, e CARLOS ALBERTO DA MOTAPINTO/ANTÓNIO PINTO MONTEIRO/PAULO MOTA PINTO, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª edição, Coim-bra Editora, Coimbra, 2005, p. 662.
3 Note-se que se trata, como é manifesto, de relações contratuais cuja execução já se iniciou:por todos, BEITZKE, Nichtigkeit, cit., p. 23, e GRÜNEBERG, § 314, cit., p. 507. Na hipóteseoposta não haveria qualquer necessidade de distinção para estes efeitos.
4 Seguem-se JOACHIM GERNHUBER, Das Schuldverhältnis. Begründung und Änderung. Pflichen und

Strukturen. Drittwirkungen, Mohr Siebeck, Tübingen, 1989, p. 388, e, especificamente quantoao arrendamento urbano, UDO WOLTER, Mietrechtlicher Bestandsschutz. Historiche Entwicklung
seit 1800 und geltendes Wohnraum-Kündigungsschutzrecht, Fritz Knapp Verlag, Frankfurt amMain, 1984, p. 290. Ainda que a propósito do contrato de trabalho (gerador de uma das maisrelevantes relações obrigacionais duradouras), BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Da Justa
Causa de Despedimento no Contrato de Trabalho, Coimbra, 1965, p. 21, indica os “riscos espe-cíficos determinados pelo intenso «contacto social»”.

5 É relevante, neste conspecto, o contributo de BEITZKE, Nichtigkeit, cit., p. 9 e ss., com a iden-tificação de uma personenrechtliche Gemeinenschaftverhältnisse como característica da rela-ção obrigacional duradoura. Mas vide, ainda, PETER GAUCH, System der Beendigung von
Dauerverträgen, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, Freiburg, 1968, p. 10 (referindo a aptidãodos contratos duradouros para alicerçarem uma ordenação relativamente objectiva entre as par-tes, através da qual se lançaria uma ponte entre o direito das obrigações e o direito dasassociações de pessoas), e, em sentido idêntico, JOÃO BAPTISTA MACHADO, Pressupostos da Reso-
lução por Incumprimento, in “Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor J. J. Teixeira Ribeiro”,vol. II — Iuridica, “Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra”, 1979, p. 360.Extremamente crítico desta perspectiva perfila-se, por exemplo, GERNHUBER, Das Schuldver-
hältnis, cit., pp. 388-389, embora reconheça, tal como BAPTISTA MACHADO, últ. ob. cit., p. 359,que se avoluma um dever de abstenção de todos os comportamentos que possam fazerperigar o fim contratual.



O conteúdo da relação obrigacional duradoura espelha tal realidade, com
a assunção de protagonismo por banda, designadamente, de particulares
deveres de conduta (de cooperação com a contraparte, de cuidado com a sua
pessoa e património e de lealdade), baseados no princípio da boa fé e fun-
damentais para o alcance cabal do fim contratual6.

Da particular estrutura da relação obrigacional duradoura e desta teia
de vínculos que a compõe surge como fundamento da resolução dos contra-
tos duradouros a chamada justa causa, isto é, uma circunstância que, atento
o caso concreto e os interesses envolvidos, torna inexigível a uma das par-
tes a continuação da relação contratual até à verificação do seu termo final ou
ao decurso do prazo de pré-aviso necessário para que a respectiva denúncia
produza efeitos, legitimando a extinção imediata7.

De acordo com a tradição do direito português, a resolução do contrato de
arrendamento pelo senhorio obedecia a uma taxatividade de fundamentos: cf.
o art. 64.º do Regime do Arrendamento Urbano (RAU), aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 321-B/90, de 15 de Outubro8. Como consequências dessa opção surgiam
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6 Destacam estas especificidades LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, I, cit., p. 32, BEITZKE, Nich-
tigkeit, cit., p. 10, OETKER, Das Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, cit., pp. 233e ss. e 244 e ss., e JOACHIM GERNHUBER, Hinausgeschobene Dauerschulden — Das Schuld-
verhältnis vor dem Anfagstermin, in “Festschrift für Wolfgang Zöllner zum 70. Geburtstag”, vol. II,Carl Heymans Verlag, Colónia/Berlim/Bona/Munique, 1998, pp. 1127-1129.

7 Cf. GIERKE, Dauernde Schuldverhältnisse, cit., p. 390 e ss., LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts,I, cit., pp. 32-33 e 136-137, GERNHUBER, Das Schuldverhältnis, cit., p. 393, OETKER, Das
Dauerschuldverhältnis und seine Beendigung, cit., p. 264 e ss., e BAPTISTA MACHADO, Pres-
supostos da Resolução por Incumprimento, cit., p. 361.Mais uma vez, a jurisprudência alemã teve um papel pioneiro no reconhecimento das parti-cularidades da relação duradoura, com a densificação do conceito de justa causa (wichti-
gem Grund) no seio da auβerordentliche Kündigung (denúncia extraordinária, equivalente ànossa resolução sem efeitos retroactivos): FRANZ WIEACKER, História do Direito Privado Moderno(tradução de A. M. BOTELHO HESPANHA), 2.ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa,2004, p. 598. A reforma do Direito das Obrigações de 2001/2002 veio codificar o direito deresolução por justa causa, consagrando um preceito (o § 314 BGB) aplicável na falta de dis-posição especial: consultem-se KARL VON HASE, Fristlose Kündigung und Abmahnung nach neum
Recht, in “Neue Juristische Wochenshrift”, 2002, n.º 32, p. 2278, e ARND ARNOLD, Kodifizierung
von Richterrecht, in BARBARA DAUNER-LIEB/THOMAS HEIDEL/MANFRED LEPA/GERHARD RING, Das Neue
Schuldrecht, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2002, p. 155.

8 Por uma questão de conforto de exposição e de confronto com o regime actual, transcreve-seo conteúdo do art. 64.º RAU, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 329-B/2000,de 22 de Dezembro:
Casos de resolução pelo senhorio

1 — O senhorio só pode resolver o contrato se o arrendatário:
a) Não pagar a renda no tempo e lugar próprios nem fizer depósito liberatório;
b) Usar ou consentir que outrem use o prédio arrendado para fim ou ramo de negóciodiverso daquele ou daqueles a que se destina;
c) Aplicar o prédio, reiterada ou habitualmente, a práticas ilícitas, imorais ou desones-tas;
d) Fizer no prédio, sem consentimento escrito do senhorio, obras que alterem subs-tancialmente a sua estrutura externa ou a disposição interna das suas divisões, oupraticar actos que nele causem deteriorações consideráveis, igualmente não con-



o afastamento da faculdade de estipulação de cláusulas resolutivas9 e a impos-
sibilidade de valoração da gravidade do não cumprimento10.

A Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, veio alterar radicalmente a matéria.
O novo art. 1083.º CC, proclamando (n.º 1) que qualquer das partes

pode resolver o arrendamento “nos termos gerais de direito, com base em
incumprimento pela outra”, estabelece, no seu n.º 2, que “É fundamento de
resolução o incumprimento que, pela sua gravidade ou consequências, torne
inexigível à outra parte a manutenção do arrendamento”. Consagrou-se, sem
margem para dúvidas, uma regra de resolução por justa causa11 — aplicável,
salvo indicação expressa em contrário, a todas as relações contratuais dura-
douras.
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sentidas e que não possam justificar-se nos termos dos artigos 1043.º do Código Civilou 4° do presente diploma;
e) Dar hospedagem a mais de três pessoas das mencionadas no n.º 3 do artigo 76.º,quando não seja esse o fim para que o prédio foi arrendado; ou violar cláusula con-tratual, estabelecida nos termos da alínea b) do n.º 1 do mesmo artigo;
f) Subarrendar ou emprestar, total ou parcialmente, o prédio arrendado, ou ceder asua posição contratual, nos casos em que estes actos são ilícitos, inválidos por faltade forma ou ineficazes em relação ao senhorio, salvo o disposto no artigo 1049.º doCódigo Civil;
g) Cobrar do subarrendatário renda superior à que é permitida nos termos do artigo 1062.ºdo Código Civil;
h) Conservar encerrado, por mais de um ano, o prédio arrendado para comércio, indús-tria ou exercício de profissão liberal, salvo caso de força maior ou ausência forçadado arrendatário que não se prolongue por mais de dois anos;
i) Conservar o prédio desabitado por mais de um ano ou, sendo o prédio destinado a habi-tação, não tiver nele residência permanente, habite ou não outra casa, própria ou alheia;
j) Deixar de prestar ao proprietário ou ao senhorio os serviços pessoais que determi-naram a ocupação do prédio.

2 — Não tem aplicação o disposto na alínea i) do número anterior:
a) Em caso de força maior ou de doença;
b) Se o arrendatário se ausentar por tempo não superior a dois anos, em cumprimentode deveres militares, ou no exercício de outras funções públicas ou de serviço par-ticular por conta de outrem, e bem assim sem dependência de prazo, se a ausên-cia resultar de comissão de serviço público, civil ou militar por tempo determinado;
c) Se permanecerem no prédio o cônjuge ou parentes em linha recta do arrendatário ououtros familiares dele, desde que, neste último caso, com ele convivessem há maisde um ano.

9 Cf., por todos, FRANCISCO PEREIRA COELHO, Arrendamento — Direito Substantivo e Processual,edição policopiada, Coimbra, 1988, p. 278, e Regulamentação Imperativa do Contrato de
Arrendamento, in “Revista de Direito Comparado Luso-Brasileiro”, ano I, 1982, n.º 1, p. 146.

10 Neste sentido, JOÃO BAPTISTA MACHADO, Resolução do Contrato de Arrendamento Comercial.
Uso do Prédio para Ramo de Negócio Diferente, in “Colectânea de Jurisprudência”, IX (1984),2, pp. 18-19: o legislador já graduara a importância do inadimplemento, determinando impe-rativamente os casos em que o contrato poderia ser resolvido. Ver, também, ANTÓNIO MENE-
ZES CORDEIRO, Acção de Despejo. Obras sem Autorização do Senhorio. Exercício do Direito
de Resolução, in “O Direito”, 1988, p. 232: “o funcionamento do art. 1093.º, n.º 1, não assentana maior ou menor gravidade subjectiva de certas condutas; joga, tão-só, uma perturbação
objectiva da ordem dominial dos bens, tal como a ordem jurídica a estabelece e garante”.

11 O art. 1083.º seguiu directamente o art. 1085.º do projecto de “Regime dos Novos Arrenda-mentos Urbanos” apresentado pelo XVI Governo Constitucional em 2004.



Pela primeira vez entre nós a extinção antecipada do arrendamento
urbano não se funda, relativamente ao senhorio, num elenco fechado de moti-
vos resolutivos, oferecendo-se ao juiz margem de apreciação da relevância
extintiva dos incumprimentos invocados.

A um conjunto de fundamentos pré-estabelecidos que, uma vez preen-
chida a sua hipótese fáctica (reveladora do que o legislador a priori conside-
rou ser um fenecer das razões de protecção do arrendatário), permitia a ime-
diata extinção do contrato sem outras considerações, substituiu-se uma directriz
vaga, que qualquer incumprimento contratual pode fundar. Ambas as soluções
— quer durante a vigência do RAU, quer agora — aplicam-se, indiscrimina-
damente, aos contratos em que a denúncia não motivada pelo senhorio é
admitida e àqueles em que não o é. Se o revogado art. 64.º RAU, na sua evi-
dente rigidez, não consentia qualquer distinção, a plasticidade do art. 1083.º
CC já o permite.

Um contrato de arrendamento que não seja livremente denunciável pelo
senhorio, mas somente dentro das apertadas hipóteses das alíneas a) e b) do
art. 1101.º CC, dificilmente cessará por sua iniciativa unilateral (até porque os
preceitos seguintes condicionam fortemente os já escassos fundamentos de
denúncia, ao que acresce a permanência da vigência do art. 107.º RAU
quanto aos arrendamentos habitacionais, ressalvada pelo art. 26.º/4/a) da Lei
n.º 6/2006). O sacrifício que se impõe ao locador, em benefício da outra
parte, atingirá o patamar da inexigibilidade perante situações que, num con-
trato sujeito a um regime de autonomia privada, não alcandoraria. Aqui o
senhorio poderá, através da sua mera vontade, pôr termo à relação contratual
num prazo mais ou menos curto de tempo, pelo que a conservação daquela
implica uma situação em que os seus interesses, sendo beliscados, sê-lo-ão
de forma muito menos gravosa do que os daquele que é onerado por uma vin-
culação tendencialmente perpétua.

Semelhante linha argumentativa, que encara a cláusula geral na plenitude
da sua função de avaliação específica do caso decidendo, foi desenvolvida por
BERNARDO XAVIER, que, a propósito de problema análogo no campo juslaboral,
escreve: “…antes do actual regime de bloqueamento dos despedimentos, o con-
ceito de justa causa era necessariamente mais estrito. Recorde-se que os inte-
resses patronais em jogo não teriam de merecer considerável tutela no orde-
namento, já que a justa causa servia, tão-somente, para exonerar o empresário
de aviso prévio e indemnização (…) Nos nossos dias (…) O quadro de inte-
resses que justifica o despedimento imediato tem de ser muito mais amplo, já
que foram eliminadas outras formas de desvinculação (v. g. despedimento
com aviso prévio)”12.
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12 Justa Causa de Despedimento: Conceito e Ónus da Prova, in “Revista de Direito e de Estu-dos Sociais”, 1988, ano XXX, n.º 1, pp. 25-26. Esclareça-se que a Lei dos Despedimentosde 1975 (Decreto-Lei n.º 372-A/75, de 16 de Julho) pôs fim ao direito de denúncia ad nutumdo contrato pelo empregador (art. 107.º da Lei do Contrato de Trabalho de 1969 — Decreto-Lein.º 49 408, de 24 de Novembro).
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O art. 1083.º/2 CC circunscreveu a justa causa a comportamentos que
configurem incumprimentos contratuais13, introduzindo, quanto à resolução
pelo senhorio, alguns dos incumprimentos que poderão constituir justa causa.
A enumeração é, nitidamente, exemplificativa (“designadamente”)14; como já
se sublinhou, qualquer incumprimento de deveres estabelecidos por lei ou
dimanados da vontade das partes pode preencher a cláusula geral15, admi-
tindo-se o recurso directo a esta16.

Por último, sublinhe-se que do n.º 2 do art. 1083.º CC resulta que qual-
quer das partes pode resolver o contrato por justa causa17. Ou seja, impende
sobre ambas a necessidade de invocação e prova de eventos reveladores
de um incumprimento que configure uma justa causa, o que em nada é pre-
judicado pelo facto de as hipóteses exemplificativas elencadas serem ape-
nas de resolução pelo senhorio.

Muito ainda haveria para dizer. Esperamos fazê-lo noutra sede. Para já,
ficam os votos de que esta nótula possa, ainda que modestamente, dar algum
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13 O art. 1085.º/2 do projecto de 2004 apresentava uma amplitude que permitiria abranger a justacausa objectiva (“uma circunstância que, pela sua gravidade ou consequências, torne inexi-gível à outra parte, a manutenção do arrendamento”): ANTÓNIO PINTO MONTEIRO/PAULO VIDEIRAHENRIQUES, A Cessação do Contrato no Regime dos Novos Arrendamentos Urbanos, in “ODireito”, 136.º (2004), II-III, pp. 292-293, apontavam, precisamente, a contradição entre as pala-vras do legislador no preâmbulo do projecto (afirmando que, quanto ao senhorio, se admitiamsomente “justas causas subjectivas”) e aquele n.º 2.Certo é que a Lei n.º 6/2006 harmonizou a mens legis com a letra do preceito. Ficaram defora da hipótese normativa, quanto a qualquer dos contraentes, situações como um aprovei-tamento económico mais adequado do imóvel (estabelecido pelo § 573 II 3 BGB como fun-damento de denúncia pelo locador), ou, como nas situações escalpelizadas por RONALD KAN-
DELHARD, § 543 BGB, in HERRLEIN/KANDELHARD, Mietrecht Kommentar, 2.ª edição, ZAP Verlag,Münster, 2004, p. 269 e ss., a frustração de expectativas de lucros, o aumento de despesasem relação ao esperado, ou motivações relacionadas com a vida pessoal (por exemplo,doença). Ou seja, mesmo ao arrendatário não foi reconhecido o direito de resolução porjusta causa objectiva, que tinha sido previsto pelo já mencionado projecto da responsabilidadedo XVI Governo Constitucional (como analisaram PINTO MONTEIRO/PAULO HENRIQUES, últ. ob.
cit., p. 294), nomeadamente no respectivo art. 1087.º, alíneas b) (degradação material, ambien-tal ou social do prédio ou do bairro ou zona onde aquele se situasse) e c) (perda ou mudançado emprego do arrendatário ou a alteração do seu estado civil, familiar ou pessoal, da suafortuna ou de qualquer outro factor relevante que haja justificado o arrendamento). Há,porém, que ter em conta a possibilidade de algumas destas hipóteses permitir a resolução comfundamento em alteração das circunstâncias.

14 LUÍS MANUEL TELES MENEZES LEITÃO, Arrendamento Urbano, 2.ª edição, Livraria Almedina,Coimbra, 2006, pp. 85 e 97; MARIA OLINDA GARCIA, A Nova Disciplina do Arrendamento
Urbano, 2.ª edição Coimbra Editora, Coimbra, 2006 p. 25, e Arrendamentos Para Comércio
e Fins Equiparados, Coimbra Editora, Coimbra, 2006, p. 206.

15 As cláusulas gerais visam, justamente, evitar regulamentações de tipo casuístico que corremo risco de não compreender situações carecidas de tutela, embora sejam compatíveis comtipificações casuísticas meramente exemplificativas — cf. JOÃO BAPTISTA MACHADO, Introdução
ao Direito e ao Discurso Legitimador, 12.ª reimpressão, Livraria Almedina, Coimbra, 2000,pp. 116-117.

16 MENEZES LEITÃO, Arrendamento Urbano, cit., p. 85, e JOAQUIM DE SOUSA RIBEIRO, O Novo
Regime do Arrendamento Urbano: Contributos Para uma Análise, in “Cadernos de DireitoPrivado”, n.º 14, Abril/Junho 2006, pp. 20-21.

17 Já quanto ao projecto de 2005, ANTÓNIO MENEZES CORDEIRO, O Novo Regime do Arrendamento
Urbano, in “O Direito”, 137.º (2005), II, p. 330.



contributo útil para a análise do novo regime de resolução do contrato de
arrendamento urbano, especialmente para que sejam plenamente aproveita-
das as potencialidades oferecidas pela (praticamente centenária) elaboração
dogmática e jurisprudencial em torno da figura da relação contratual dura-
doura.
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