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Na sequência de um pedido de fiscalização sucessiva feito por um 
grupo de 36 deputados à Assembleia da República, o Tribunal 
Constitucional veio declarar a inconstitucionalidade com força 
obrigatória geral da norma constante do n.º 8 do artigo 1091.º do 
Código Civil. 
 
A norma em causa consagra o direito de preferência do 
arrendatário para fins habitacionais de parte de prédio constituído 
em propriedade total sobre negócio de compra e venda que tenha 
por objecto todo o imóvel, direito esse que é relativo à quota-parte 
do prédio correspondente à permilagem do locado pelo valor 
proporcional dessa quota-parte face ao valor total da transmissão. 
 
 
FUNDAMENTOS DA DECLARAÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE 
 
Do Acórdão destacamos os seguintes fundamentos da declaração 
de inconstitucionalidade: 
 
Em primeiro lugar, o Tribunal começa por identificar “(…) diferenças 
substanciais que existem quanto ao objecto da preferência e 
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quanto ao direito a adquirir pelo arrendatário preferente”, 
consoante o locado seja fracção autónoma ou parte de prédio 
constituído em propriedade total, hipótese, esta última, a que a 
norma aqui em crise se reporta. 
 
A esse propósito, no caso de venda de prédio não constituído em 
propriedade horizontal que esteja parcialmente arrendado, o 
objecto da venda deixa de ser a totalidade do imóvel para 
passar a ser uma sua quota-parte – a que está arrendada – ao 
contrário do que acontece na aquisição da propriedade de fracção 
autónoma pelo arrendatário. 
 
O referido aspecto atenta contra a exigência de que a prioridade do 
direito do preferente seja estabelecida em igualdade de 
circunstâncias, porque o objecto da venda é díspar: se o 
proprietário quiser vender o prédio a terceiro, o objecto é a 
totalidade do imóvel; relativamente ao arrendatário, é apenas uma 
quota-parte do mesmo. 
 
Por outro lado, o direito de compropriedade atribuído pelo n.º 8 do 
artigo 1091.º do Código Civil ao arrendatário adquirente de quota-
parte de prédio não constituído em propriedade horizontal não tem 
correspondência com o regime de compropriedade consagrado nos 
artigos 1403.º a 1413.º do Código Civil, afectando parte 
especificada da coisa ao gozo exclusivo de um comproprietário, 
solução que contrasta com as referidas regras gerais. 
 
Em terceiro lugar, o Tribunal fundamenta o seu entendimento nos 
prejuízos apreciáveis que a afectação do direito de 
propriedade do senhorio sofre com o direito de preferência 
do arrendatário de parte de prédio não constituído em 
propriedade horizontal. 
 
Salienta o Tribunal que, sendo o direito de propriedade constituído 
pelo direito de aceder à propriedade, à sua transmissão e pela 
liberdade de usar e fruir dos bens de que se é proprietário, o direito 
de preferência do arrendatário de prédio constituído em 
propriedade total: 
• Impede o proprietário de transmitir a terceiros a totalidade do 

prédio; 
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• Impede o proprietário de estabelecer livremente o preço do local 
arrendado (uma vez que o mesmo é calculado na proporção da 
permilagem do local arrendado face ao valor da projectada 
venda de todo o imóvel); 

• Extingue o contrato de arrendamento; e 
• Vê ser atribuído ao preferente o gozo exclusivo de parte do 

prédio que, assim, passa a ser detido em regime de 
compropriedade. 

 
De acordo com o Tribunal, a referida afectação do direito de 
propriedade pode causar prejuízos apreciáveis, 
nomeadamente: 
• A reduzida probabilidade de que o interessado em adquirir a 

propriedade aceite manter esse desiderato relativamente a um 
imóvel cuja propriedade não vai adquirir plenamente, ficando o 
até então arrendatário comproprietário do senhorio; e 

• Após o exercício da preferência pelo arrendatário, o primitivo 
proprietário terá, à partida, mais dificuldades em vender a 
quota-parte remanescente do prédio, nada garantindo que, 
conseguindo-o, o faça por um valor igual ou superior ao valor 
que, somado ao pago pelo preferente, seria o da oferta inicial. 

 
Seguidamente, o Tribunal Constitucional refuta a ideia de que o 
direito fundamental à habitação que se pretendeu promover 
através desta norma só é garantido por via da propriedade: a 
ocupação da posição contratual de senhorio pelo novo proprietário 
do imóvel é expressão da protecção do arrendamento enquanto 
instrumento promotor e garantístico do referido direito à habitação. 
 
O quinto e derradeiro argumento que entendemos destacar prende-
se com o princípio da proporcionalidade. 
 
O princípio da proporcionalidade desdobra-se em três subprincípios: 
• Adequação/idoneidade; 
• Exigibilidade, necessidade ou dispensabilidade; e 
• Proporcionalidade em sentido estrito,  
 
que, conjugados entre si, permitem avaliar a medida do sacrifício 
que é imposto ao direito à propriedade privada em benefício do 
direito à habitação. 
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Este teste à proporcionalidade leva o Tribunal a concluir pela 
desproporcionalidade da norma, com fundamento no seguinte: 
 
• A norma não garante a desejada estabilidade na habitação, 

tendo em conta as regras de compropriedade, que não 
permitem ao preferente/inquilino o acesso imediato à 
propriedade da habitação nem impede a especulação 
imobiliária, porque podem não existir condições para a 
divisibilidade do imóvel e, nesse caso, ao inquilino que prefira 
resta a eventualidade de obtenção de acordo dos interessados 
na adjudicação do prédio a um dos comproprietários, com 
atribuição de tornas aos demais, ou venda da coisa, com 
distribuição pelos comproprietários do produto obtido pelos 
interessados, de acordo com as respectivas quotas, sendo que 
daqui resulta como única garantia para o preferente a partilha 
do valor do prédio; 

• A opção pela aquisição de quota-parte do prédio 
correspondente ao locado, não salvaguarda o equilíbrio de 
interesses entre proprietário e arrendatário, uma vez que o 
interesse do preferente não pode ser prosseguido sem prejuízo 
do interesse do proprietário, já que a prioridade do preferente 
no negócio não é exercida em exacta paridade relativamente às 
condições negociadas com terceiro, e por isso o sacrifício que é 
imposto ao proprietário extravasa do limite da liberdade de 
escolha do proprietário, limitando o direito de propriedade em 
vários outros aspectos do negócio. 

 
 
VOTO VENCIDO 
 
No Acórdão foi proferido um importante voto de vencido, cuja 
referência se impõe, tendo em conta o peso desses argumentos. 
 
De acordo com os juízes integrantes do colectivo que discordaram 
do aresto, há uma primeira razão, relacionada com critérios de 
igualdade, que não foi considerada pelo Tribunal: é que se o 
arrendatário tem preferência em relação a negócio de compra e 
venda que incida sobre a fracção autónoma que ocupa por força do 
título locatício, num imóvel indiviso, cuja indivisão se pode dever a 
decisão do proprietário ou à configuração do imóvel, por não 
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obedecer aos requisitos legais e administrativos necessários à sua 
divisão (hipótese que sucede com frequência nos centros históricos 
das cidades), o arrendatário não tem direito de preferência ou 
apenas pode preferir pela totalidade do prédio indiviso, isto apesar 
de o respectivo locado poder satisfazer tanto ou melhor as suas 
necessidades habitacionais do que o faria uma fracção autónoma.  
 
Depois, alegaram os juízes discordantes da tese vencedora que o 
legislador pretendeu, através da norma, tutelar o direito 
fundamental à habitação, com estatuto idêntico ao direito de 
propriedade, estando, portanto, em causa um conflito de direitos 
fundamentais de igual valor, cujo peso na ponderação jurídico-
constitucional teria que ser exactamente igual. 

 
Atendendo ao disposto no artigo 66.º da Lei Orgânica do Tribunal 
Constitucional (cfr. Lei n.º 28/82, de 15 de Novembro) e no artigo 
282.º da Constituição da República Portuguesa: “[a] declaração de 
inconstitucionalidade ou de ilegalidade com força obrigatória geral 
produz efeitos desde a entrada em vigor da norma declarada 
inconstitucional ou ilegal (…)”, ressalvando-se, contudo, os casos 
julgados. Como tal, a norma foi declarada inconstitucional 
desde 30.10.2018. 
 

 
O presente resumo do Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 299/2020, de 16 

de Junho, não dispensa a consulta do texto integral do aresto, não constituindo 

o mesmo aconselhamento jurídico. 
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