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ADVERTÊNCIA

Uma 2ª edição constitui sempre motivo de regozijo e alguma apreensão.
Regozijo, pelo reconhecimento de um vasto trabalho desenvolvido. 

Porém, uma enorme responsabilidade e apreensão!...
Sim, mesmo, apreensão!... Não ocorra – porventura – alguma alteração 

legislativa que proceda a uma substancial modificação ao instituto e coloque 
em causa toda esta reflexão condominial.

Vem, tudo isto, a propósito do recente Decreto-Lei nº 81/2020, de 2 de  
outubro (Adequa os instrumentos criados no âmbito a Nova Geração  
de Políticas de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I.P., à lei de bases  
da habitação no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social).

Embora não registemos quaisquer alterações ao instituto da propriedade hori-
zontal, constatamos a “mão” do legislador – precisamente – em matéria conexa. 

Mais propriamente, no Decreto-Lei nº 268/94, de 25 de outubro (Rela-
ções entre condóminos e terceiros).

Por outro lado, tivemos igualmente em consideração a situação epide-
miológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e a doença COVID-19; 
tendo originado a publicação da Lei nº 4-B/2021, de 1 de fevereiro, que pro-
cedeu ao aditamento de diversos artigos à Lei nº 1-A/2020, de 19 de março. 

Face ao quadro epidemiológico, justifica-se a inserção de um novo capí-
tulo, onde analisaremos as consequentes implicações.

Por sinal, “XIII – Efeitos Covid 19” – vá lá encontrar-se justificação para 
tamanho ocaso, na visão dos mais supersticiosos.

Esperamos, assim, caminhar ao (re)encontro dos múltiplos interessados 
e/ou intervenientes nesta temática.

Lisboa, 1 de junho de 2021.

Os Autores



9

NOTA DE ABERTURA

“A casa de alguém é o seu castelo.”1

Foram várias as motivações que levaram à elaboração do presente trabalho, 
neste momento trazido à luz dos leitores.

Desde logo, o “desafio” pelo prazer de ultrapassar barreiras. 
A ideia do “Manual” seguiu-se ao prazer de agregar ideias, vivências e 

conhecimentos adquiridos ao longo de décadas. 
Houve, desde logo, a certeza de que, pela “união” destes fatores nos po-

deríamos tornar mais fortes.
Com efeito, o tema do “Condomínio” encontra-se intimamente relacio-

nado com o instituto da Propriedade e da Compropriedade, matérias habitual-
mente prelecionadas nas Faculdades de Direito, no curso de Direitos Reais.

Todavia, o “Condomínio” não constitui um tema da “moda” – contraria-
mente à ideia pré-concebida – mas sim, um tema do momento. Nem se 
julgue, representar uma questão puramente académica; eventualmente 
desprovida dalgum interesse, ou sentido prático. 

Bem, pelo contrário! Simboliza todo um momento intemporal, contro-
verso e transversal na Sociedade. Não obstante, o fenómeno da transforma-
ção das cidades – outrora apenas um em cada cinco habitantes residia na 
tão almejada: “casa própria”; na atualidade, dá-se precisamente o inverso.

A tarefa ora proposta antevê-se algo espinhosa e ingrata. Apresenta e/ou 
representa todo um “Universo” de novas relações: proprietários/condó-

1 Coke, Edward, Advogado inglês (1552-1634).
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minos, arrendatários, usufrutuários, administradores de condomínios, en-
tre outros intervenientes. 

O próprio papel do administrador já não se confina à simples cobrança 
de quotas e, posterior liquidação das designadas “despesas comuns”. 

Hoje, necessita dominar uma vasta legislação conexa e dispersa por vá-
rios diplomas legais (v.g. Lei do Ruído, Alojamento Local, “RGPD” – Regu-
lamento Geral sobre Proteção de Dados (Regulamento (EU) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016), “SCIE” (Segu-
rança contra incêndios em edifícios – Decreto-Lei nº 220/2008, de 12 de 
Novembro), entre outros diplomas…

Como convocar? Quem convocar? A quem compete a realização das 
designadas “obras de conservação do edifício”? E, qual a sua periodicidade?  
A quem incumbe a responsabilidade pela liquidação da quotização? Ao pro-
prietário/condómino? Então, e se a fração estiver arrendada? Como deve(rá) 
o Administrador proceder perante condóminos relapsos?... Convocar uma 
Assembleia? Ordinária ou Extraordinária? Existe(rá), Fundo Comum de 
Reserva no Condomínio? Como proceder no caso de reparações indispen-
sáveis e urgentes? (In)Existência do Seguro de Incêndio? (In)Existência de 
Regulamento? A quem incumbe a realização deste? Condóminos? Admi-
nistrador? Tipos de quóruns: constitutivos/deliberativos?

Todas estas questões encontram patamares diferenciados de “coresponsa-
bilidades”. E, consequentemente de soluções.

Nestas circunstâncias, considerámos por conveniente reunir nesta publi-
cação as principais dificuldades que diariamente “desafiam” os múltiplos in-
tervenientes nas relações condominiais.

Em plena consciência, da profunda amplitude das contrariedades envol-
vidas, temos como primordial intenção, auxiliar todos aqueles – estudantes, 
juristas, condóminos, arrendatários, firmas de administração de condo-
mínios… – se (preo)ocupam pela temática condomínial.

Conscientes da importância da era digital – outro “desafio” que os auto-
res ultrapassaram – afinal muitos leitores ainda privilegiam o uso de edições 
impressas. 

Este “Manual” lê-se e relê-se, sublinha-se e anota-se, aqui dissipam-se 
dúvidas!...

Oxalá, a esta obra se sigam outras, efetuadas com o mesmo entusiasmo  
e estilo.

Lisboa, 28 de fevereiro de 2020.
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I
Enquadramento: direito de propriedade

1. Origem e evolução
Uma qualquer abordagem ao instituto da “Propriedade Horizontal”, afas-
tando sumariamente qualquer alusão à respetiva origem – Direito de pro
priedade; revelar-se-ia inócua. 

Em termos jurídicos, importa solucionar a principal interrogação: “o que 
é o Direito?” e/ou, consequentemente, “a quem interessa/respeita?”.

Comummente, ouvimos algumas “expressões” associarem o Direito “às 
leis”, “o que não se pode fazer ou vice-versa”; outras, afirmam: “andar dentro da lei” 
e/ou, o inverso: “andar fora da lei… no desvio…” ou ainda, “está a ver o Sol aos 
quadradinhos…”. Outras, à ideia de “punição” ou “castigo”. Só, mesmo em úl-
tima instância “à Justiça”!...

Embora, qualquer dessas afirmações configurem alguma veracidade; tam-
bém, não poderemos cingir o presente trabalho a uma noção meramente 
empírica!…

Temos plena consciência, das dificuldades que a própria linguagem jurí-
dica representa. Por vezes demasiado hermética!... Com efeito, coexistem 
conceitos, definições e, até mesmo presunções quase impercetíveis à generali-
dade do comum dos mortais. Por vezes, um mero detalhe pode fazer toda 
uma – grande – diferença!... Uma simples vírgula pode mudar tanta coisa!... 
Urge, nesse caso, descodificar!…

Num primeiro passo, procederemos à descodificação entre: Direito 
obje tivo e direito subjetivo. Aquilo que os romanos distinguiam entre: norma  
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agendi2 e facultas agendi3. O equivalente na cultura anglo-saxónica, à diferença 
entre Law4 e right5. 

À luz do Direito objetivo, enquadram-se todo um conjunto de regras de con-
duta social. Todavia, tais regras não podem ficar madraças nas páginas do 
Diário da República (entenda-se: “fechadas a sete chaves, no fundo da gaveta!...”); 
necessitam de aplicação no dia-a-dia de uma qualquer Sociedade.

É sabido, na realidade social a existência de litígios. Ou seja, conflitos de 
interesses caracterizados pela pretensão de uma das partes e, por uma atual 
ou eventual resistência da contraparte.

Nesta medida, o direito subjetivo (direito, agora em caligrafia minúscula) 
corresponderá ao poder ou faculdade de cada em agir ou exigir um determinado 
comportamento de outrem. Cabe precisamente ao Direito Processual regular  
a forma (entenda-se: os mecanismos legais) de resolução dos litígios pe-
los Tribunais.

Num simples perscrutar ao nosso quotidiano, somos confrontados com 
toda uma multiplicidade de situações jurídicas. Poderíamos recorrer a um 
extenso rol de exemplos; mas quatro serão suficientes para abarcar toda 
uma multiplicidade de relações jurídicas:

Senão, observemos:
– Dois automobilistas, ao circularem numa ponte “picam-se” entre 

si, ultrapassando todos os limites de velocidade permitidos por lei.  
Um terceiro, ao aperceber-se, resolve imobilizar a viatura e partilhar 
nas redes sociais essa disputa. Como é bem patente – além de ques-
tões de propriedade, posse ou, porventura, detenção dos veículos – 
qualquer das situações, enquadra-se no âmbito das normas do Código 
da Estrada. E, a talhe de foice, refira-se: os comportamentos descritos 
denunciam a eventual aplicação de contraordenações.

– Um funcionário da empresa “XPTO – Gestão e Administração de Condo-
mínios” é surpreendido pelo Diretor quando visualizava alguns sites 
de cariz erótico. O episódio ocorreu no decurso do respetivo horá-
rio de trabalho e, num dos computadores da empresa. Arreliado, ato  

2 Norma de agir. O direito como norma, a lei ou regra de acção (direito objectivo). In Breviário 
Latim – Português, Virgílio Queirós e Sofia Miranda, Quid Juris, 2015, pág. 123.
3 Poder de acção, faculdade de agir (direito subjectivo). In Breviário Latim – Português, Virgílio 
Queirós e Sofia Miranda, Quid Juris, 2015, pág. 83.
4 Lei.
5 Certo, correto, ter razão.
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contínuo, o Diretor limitou-se a afirmar: “Pegue nas suas coisas e vá-se 
embora!... Está despedido!.. A porta é ali!...”. O funcionário, embora reco-
nheça o “tropeção”, denúncia em Tribunal algumas irregularidades 
processuais no despedimento. Estamos, agora, nas áreas do Direito do 
Trabalho e do respetivo Processo.

– Vários meios de comunicação social divulgam um homicídio peculiar-
mente violento – algures – na zona centro do país. O suspeito é de-
tido pelas autoridades. Seguem-se várias fases processuais. Já, em fase 
de julgamento o arguido “tem direito a prestar declarações em qualquer  
momento da audiência… sem que o silêncio possa desfavorecê-lo”. Encon-
tramo-nos nas áreas do Direito Penal e do Processo Penal.

– Pablo e Blanca, nascidos num país da América do Sul, deslocam-se a 
Portugal por motivos turísticos. Fascinados pela hospitalidade pro-
longam as respetivas estadias. Entretanto, Pablo – famoso jorna lista 
de renome – é convidado por uma estação televisiva portuguesa; 
passando a colaborar num programa. Por coincidência, ocorre o nas-
cimento do primeiro filho do casal. Por todas estas razões e contin-
gências, Pablo e Blanca resolvem fixar residência6 numa zona nobre 
de Lisboa. Para o efeito, adquirem um imóvel, num “condomínio fe-
chado”!... Naturalmente, temos novos desafios a solucionar!... 

Para já, a emissão dos respetivos e competentes vistos de viagem. Segue-
-se a atribuição duma nacionalidade a um recém-nascido. O designado jus 
gentium7… As implicações jurídicas daqui decorrentes incidem em duas ver-
tentes: Direito dos Estrangeiros8 e Lei da Nacionalidade9. E, culmina na área do 
Direito de Propriedade e Registo Predial.

6 “No ordenamento jurídico português e no europeu, a expressão “residente no território da União Europeia” 
é definida com base no direito fiscal e no princípio de que “o princípio da residência ampara-se na ideia de que o 
estado em que uma pessoa singular reside é aquele com o qual são mais intensos os vínculos de solidariedade que 
fundamentam o dever de pagar impostos”.” In Pôr em prática o RGPD, Luís Antunes, FCA – Editora de 
Informática, Lda, 1ª edição, julho 2018, pág. 29.
7 O “jus gentium” romano não era Direito Internacional, mas Direito interno de Roma, aplicável aos 
emigrantes (peregrini) nas relações entre si e com os cidadãos romanos (cives). Com a concessão, por Caracala, 
da cidadania romana a todos os habitantes livres do império o conceito de “Jus Gentium” evoluiu passando a 
ser considerado uma espécie de direito comum a todos os povos. In Dicionário de Conceitos e Princípios 
Jurídicos de João Melo e Herlander Antunes Martins, Almedina, 3ª Edição, pág. 523.
8 A Lei nº 23/2007, de 4 de Julho, regula a entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos 
estrangeiros do território português, bem como o estatuto de residente de longa duração.
9 A Lei nº 37/81, de 3 de Outubro, regula a Atribuição, aquisição e perda da nacionalidade.
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Em suma: o que têm em comum quaisquer destes episódios (responsa-
bilidade automobilística, laboral, criminal, nacionalidade e, propriedade) 
será mesmo a existência duma “norma”!... Aqui, entendida como: “norma 
jurídica”!...

Aludimos, a “normas de conduta”, porquanto – tradicionalmente – o Ho-
mem é definido e identificado como um “animal social”. Por contraposição, 
à maioria das espécies; não subsiste isoladamente!... É intrínseco à própria 
natureza do Homem viver em convivência; inserido num qualquer grupo or-
ganizado a que vulgarmente apelidamos: Sociedade. Será mesmo caso para 
afirmar: ubi societas, ibi jus10.

Por outro lado, o Direito sobressai doutras ordens normativas (moral, social, 
religiosa), pela possibilidade de concretização por via coativa. Ou, colo-
cando a questão de outra forma: as regras de conduta podem ser impostas 
pela força, sempre que tal se afigure necessário e, no pressuposto do res-
petivo quadro legal. O objetivo supremo da ordem moral visa o aperfeiçoa-
mento do Homem em torno do valor Bem.

A violação à regra motivará um sentimento de arrependimento ou, 
vergonha e confina-se apenas ao indivíduo que a violou. Quando exterio-
rizadas perante membros de uma qualquer comunidade fala-se em Moral 
Social. Ultrapassa o sentimento de culpa ou, vergonha do infrator exteriori-
zando-se por via de uma sanção social como a reprovação ou, simplesmente, 
o afastamento de determinados acontecimentos sociais. 

Em traços gerais, das múltiplas definições de Direito, nunca nos afasta-
remos da lapidar definição de João Castro Mendes: “sistema de normas de con-
duta social, assistido de protecção coactiva”11.

E, se examinarmos com alguma minúcia a própria “sistemática interna” 
da “norma jurídica”, verificamos possuir dois elementos essenciais: previsão e 
estatuição. Como terceiro elemento – “elemento externo”: a sanção.

À luz da correspondência Direito e destinatários, cremos a vertente 
repressiva ser – ainda – claramente predominante; reprimindo os prevari-
cadores, quem desrespeita as regras jurídicas, é sancionado.

A ideia de Propriedade é prévia ao Direito. Como bem se compreende, 
o Homem, ao agregar – progressiva e gradualmente – uma multiplicidade de 

10 Onde há sociedade estável, há direito.
11 In Introdução ao Estudo do Direito – Obras Completas, Prof Doutor João Castro Mendes – 
Editora Danúbio, Lda, Lisboa 1984, pág. 17.
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“coisas”12 na sua mais íntima esfera jurídica13; rapidamente foi “apoiado” pelo 
Direito ao proceder à respetiva e competente regulamentação. Grande tem  
sido o esforço do Direito ao acompanhar as incansáveis necessidades do  
Homem. Por isso, se analisarmos melhor, esta ideia de pertença é inerente à 
noção de titularidade de um direito. 

Assim, a titularidade exige e pressupõe uma relação estreita de afinidade 
com a propriedade. 

Por outro lado, convém esclarecer que o presente estudo incidirá sobre 
os direitos relativos às coisas no comércio, no sentido referido no nº 2 do 
artigo 202º do Código Civil. Compreensivelmente, no objeto do direito de 
propriedade, enquadram-se quer “coisas” móveis, quer mesmo imóveis. A dis-
paridade entre as primeiras e as segundas, centra-se no seu carácter de per-
manência ao solo, conforme resulta da conjugação dos artigos 204º e 205º 
do Código Civil. Senão observemos: um automóvel, um computar, um tele-
móvel, uma mesa, podem ser deslocados de um local para outro (“coisas” 
móveis). Já, o mesmo não ocorre, quando na presença de uma árvore, um 
rio, um edifício, uma ponte, entre outras situações (“coisas” imóveis).

Sem pretendermos tecer grandes considerações, nem sequer anteci-
parmo-nos – porquanto abordaremos tal matéria em momento mais opor-
tuno – ainda assim, importa referir: até à entrada em vigor da Lei nº 8/2017, 
de 3 de Março, os animais eram encarados como “coisas móveis”; logo, susce-
tíveis de apropriação e objeto de relações jurídicas.

“Não obstante deixarem de ser considerados coisas, são ainda vistos como ob-
jecto de relações jurídicas, podendo sobre eles recair um direito de propriedade e 
sendo-lhes aplicáveis, subsidiariamente, as disposições relativas às coisas (artigo 
201º-D). As alterações a que fazemos referência surgem na linha do que se tinha 
feito noutros ordenamentos jurídicos e espelham uma preocupação crescente com a 
protecção dos animais.

Na verdade, a acção dos activistas da causa da libertação dos animais, com 
diversas inspirações, tem exercido influência no sentido dos Estados procederem a 
alterações legislativas que, por via normativa, venham modificar a relação que o 

12 “Diz-se coisa tudo aquilo que pode ser objecto de relações jurídicas.” (nº 1 do artigo 202º do 
Código Civil).
13 “É o conjunto de direitos e obrigações de certo e determinado titular em certo momento.” (Castro Mendes 
Dir. Civil Teoria Geral 1979 I – 182), in Dicionário de Conceitos e Princípios Jurídicos, João Melo 
Franco e Herlander Antunes Martins, Almedina, 3ª Edição, pág. 395.
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homem estabelece com os seres irracionais. Em causa está uma ideologia que ad-
voga a existência de um verdadeiro continuum das espécies; ou uma perspetiva que 
tenta elevar, fruto do individualismo potenciador de uma angustiante solidão dos 
nossos dias, os animais a pessoas com as quais se estabelecem relações afectuosas, 
pelo que se lhes imputam características antropomórficas.”14

É, nestas circunstâncias, que surgem os designados “direitos reais”, ou 
“direito das coisas”, como vulgarmente definidos pela generalidade da dou-
trina. Isto, pelo simples facto de atribuírem ao(s) respetivo(s) titular(es) pode-
res diretos e, naturalmente, imediatos sobre “coisas” certas e determinadas.

Tal como refere José de Oliveira Ascensão: “Vigora no Direito das Coisas o 
princípio chamado do numerus clausus – que é comummente entendido como signifi-
cando que não são admitidas outras figuras de direito real além daquelas que constam 
da lei.”15

Curiosamente, toda esta ideia de Propriedade, colhe pleno enquadra-
mento constitucional na generalidade dos países. Tanto como, mero princí-
pio; quer a posteriori16, em termos adjetivos.

Também, no ordenamento jurídico vigente, o instituto da Propriedade 
encontra perfeito acolhimento legal. Quer, por via constitucional (artigo 
62º); quer nos nºs 1 e 2 do artigo 46º da Lei de Bases da Habitação (Lei  
nº 83/2019, de 3 de setembro) ou, mesmo pelas normas constantes nos arti-
gos 1302º e 1305º do Código Civil.

Observemos, respetivamente, quaisquer desses normativos legais:

“1. A todos é garantido o direito à propriedade privada e à sua transmissão em 
vida ou por morte, nos termos da Constituição.

2. A requisição e a expropriação por utilidade pública só podem ser efectuadas 
com base na lei e, fora dos casos previstos na Constituição, mediante pagamento 
de justa indemnização.”17

“1 – Nos termos da Constituição, o acesso à habitação própria incluía aqui-
sição, conservação e fruição em condições de legalidade, estabilidade, segurança e 
salubridade.

14 In O novo Estatuto Jurídico dos Animais, Filipe Albuquerque Matos e Mafalda Miranda Bar-
bosa, Gestlegal, págs. 7 e 8.
15 In Direito Civil Reais, José de Oliveira Ascensão, Coimbra Editora, 4ª Edição Refundida, 
Reimpressão, pág. 30.
16 Posteriormente; depois do evento.
17 Na sua versão original – Constituição da República Portuguesa, 1976.
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2 – O apoio do Estado à aquisição de casa própria, no âmbito da política de 
habitação, é definido em função das dinâmicas do território e das prioridades  
de povoamento de zonas deprimidas.”

“Só as coisas corpóreas, móveis ou imóveis, podem ser objecto do direito de pro-
priedade regulado neste Código.”

“O proprietário goza de modo pleno e exclusivo dos direitos de uso, fruição e 
disposição das coisas que lhe pertencem, dentro dos limites da lei e com observância 
das restrições por ela impostas.”

Na sequência de todo o exposto, poderemos depreender alguns princí-
pios basilares inerentes ao instituto:

1º Um direito à aquisição;
2º Um direito a usar e fruir os bens;
3º Um direito à transmissão – inter vivos e/ou mortis causa;
4º O direito a não ser privado do próprio “direito” à “propriedade”. Afinal, só 

em casos excecionais, serão admissíveis dois outros princípios jurídicos: requi-
sição e expropriação.

“Direitos reais são direitos absolutos, inerentes a uma coisa e funcionalmente 
dirigidos à afectação desta aos interesses do sujeito.”18

Em suma: a Propriedade, consistirá numa relação entre um ou mais titu-
lares de um direito (real) e uma “coisa”. Nessa relação jurídica, o titular (ou, 
titulares) goza(m) de pleno direito da “coisa”, para além de possuir(em) uma 
absoluta legitimidade sobre ela.

Consequentemente, assiste ao(s) titular(es) a ideia clássica de um poder 
exclusivo, direto, ilimitado e, porque não mesmo, dizê-lo: (quase) perpétuo 
sobre a “coisa”.

“Tem por isso, razão Oliveira Ascensão. Muito próximo da sua ideia, susten-
tamos que a essência da propriedade reside na sua aptidão para abarcar a gene-
ralidade dos poderes que permitam o total aproveitamento da utilidade de uma 
coisa, o que lhe dá carácter de exclusividade, nunca pressupondo a existência de 
outro direito sobre a mesma coisa. Por assim ser, não deixa de haver propriedade 

18 In Direito Civil Reais, José de Oliveira Ascensão, Coimbra Editora, 4ª Edição Refundida, Reim-
pressão, pág. 56.
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ainda quando alguns desses poderes são destacados e atribuídos a outrem, pois a 
tendência para a universalidade se mantém. Extinto o direito limitativo ou one-
rador, a propriedade expande-se e retoma o seu conteúdo pleno. É a já conhecida 
característica da elasticidade.”19

“Enquanto direito real, a propriedade caracteriza-se essencialmente através de 
três características: o seu cariz indeterminado, a sua exclusividade, e a sua elasti-
cidade.

O cariz indeterminado do direito de propriedade resulta de a propriedade 
abranger uma série ilimitada de faculdades, permitindo ao proprietário não ape-
nas excluir os outros de qualquer ingerência em relação à coisa, mas também dis-
por dela como quiser, sem outras restrições que não as que resultem da lei ou do 
respeito de outros direitos subjectivos.”20

Paralelamente, não poderíamos ignorar duas outras figuras jurídicas, inti-
mamente ligadas à Propriedade: posse e detenção.

A melhor forma, para ilustrarmos a característica desses casos; será atra-
vés do recurso a dois exemplos – já clássicos na generalidade da doutrina.

Regressemos ao primeiro caso fornecido, neste trabalho: “o dos automo-
bilistas na ponte”. Pois bem, um desses intervenientes conduzia um veí culo 
propriedade da estação televisiva onde Pablo – também já devidamente 
apresentado linhas atrás – exerce a sua atividade profissional. É fácil con-
cluir: esse automobilista encontrava-se na posse do veículo (possuía: chave e 
documentos); mas não detém a propriedade. Significa isto: aquele automobi-
lista encontra-se na posse do veículo; mas não detém a capacidade legítima 
para determinar/atribuir um destino à “coisa” (veículo). Esse poder/faculdade 
compete única e exclusivamente à entidade patronal.

Um outro clássico será o da figura jurídica do inquilino/arrendatário. 
Em bom rigor, embora detenha um contrato de arrendamento em seu 
poder, bem como, a correspondente “chave da casa” e, a capacidade para 
proceder a quaisquer benfeitorias; mesmo assim, falta-lhe um elemento 
primordial: o poder para determinar. Isto, porquanto, nem o “bem” (“casa  
arrendada”) lhe pertence; nem sequer possui qualquer título – direito real – 
sobre a coisa (entenda-se: fracção autónoma).

19 In Lições de Direitos Reais, Luís A. Carvalho Fernandes, Quid Juris, Lisboa 2003, 4ª edição, 
pág. 317.
20 In Direitos Reais, Luís Manuel Teles de Menezes Leitão, Almedina, 2012, 3ª Edição, pág. 280.


