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NEWSLETTER 
 

O NOVO PROCEDIMENTO  

DE INJUNÇÃO EM MATÉRIA DE  

ARRENDAMENTO 

Nº49/21 

 

SUMÁRIO  

No passado dia 14 de maio, foi publicado o Decreto-Lei n.º 34/2021 que veio 

proceder à aprovação do Regime de Procedimento de Injunção em Matéria 

de Arrendamento, destinado a efetivar determinados direitos dos arrenda-

tários.  
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INTRODUÇÃO 

Com o objetivo de corrigir situações de 

desequilíbrio entre arrendatários e se-

nhorios, bem como reforçar a 

segurança e a estabilidade da vigência 

de contratos de arrendamento, foi pu-

blicada, no dia 12 de fevereiro de 2018, 

a Lei n.º 13/2019, que, entre outras me-

didas, criou um mecanismo de Injunção 

em Matéria de Arrendamento (o 

“IMA”), destinado a efetivar determina-

dos direitos dos arrendatários, 

especialmente previstos no disposto no 

Novo Regime do Arrendamento Urbano 

(“NRAU”). 

Com a entrada em vigor da referida Lei, 

foi criado, simultaneamente, um ser-

viço exclusivamente responsável pela 

tramitação dos processos de IMA, o 

Serviço de Injunção em Matéria de Ar-

rendamento (“SIMA”). 

No entanto, lia-se na redação conferida 

à Lei n.º 13/2019, de 12 de fevereiro, 

que o processo de IMA deveria ser 

objeto de regulamentação por diploma 

próprio, o que veio de facto a ocorrer no 

passado dia 14 de maio de 2021, 

aquando da publicação do Decreto-Lei 

n.º 34/2021. 

Este Decreto aprovou, assim, por um 

lado, o Regime do Procedimento de 

IMA, e definiu, por outro, a regulamenta-

ção do SIMA. 

Faça-se, porém, destaque para o facto 

de que as normas contidas no citado De-

creto-Lei n.º 34/2021, de 14 de maio, 

serão, ainda, por sua vez, nos termos do 

disposto no diploma, sujeitas a regula-

mentação, mediante portaria do 

membro do Governo responsável pela 

área da Justiça, no prazo de 60 dias a 

iniciar na sua publicação – até 13 de ju-

lho de 2021. 

Este Decreto-Lei n.º 34/2021, de 14 de 

maio, entrou em vigor no dia seguinte ao 

da sua publicação, ou seja, em 15 de 

maio de 2021. 

O SERVIÇO DE INJUNÇÃO EM MA-

TÉRIA DE ARRENDAMENTO (SIMA) 

Com a publicação e a entrada em vigor 

do Decreto-Lei n.º 34/2021, o SIMA é a 

entidade com exclusiva competência 

para a tramitação dos processos IMA. 

A administração da receita arrecadada 

pelo SIMA, proveniente, designada-

mente, do pagamento das taxas de 

justiça e de multas, será da competên-

cia do Instituto de Gestão Financeira e 

Equipamentos de Justiça. 
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A NOVA INJUNÇÃO EM MATÉRIA 

DE ARRENDAMENTO (IMA) 

A IMA consiste numa providência que 

tem como objetivo conferir força exe-

cutiva ao requerimento destinado a 

efetivar determinados direitos dos ar-

rendatários, previstos no NRAU, sendo 

esta listagem taxativa, e servindo o 

novo procedimento de IMA apenas para 

efetivar estes direitos: 

• o direito ao pagamento de quantia 

certa do valor da compensação 

em dívida por execução de deter-

minadas obras em substituição 

do senhorio (previstas no artigo 

1036.º do Código Civil) ou nos ca-

sos de intimação para realização 

de obras pela Câmara Municipal 

ou pela entidade gestora de ope-

rações de reabilitação urbana; 

• o direito à cessação de atividades 

que causem risco para a saúde 

dos arrendatários; 

• o direito à correção de deficiên-

cias do locado causadoras de 

risco grave para a saúde ou para a 

segurança de pessoas ou bens; 

• o direito à correção de impedi-

mento da fruição do locado. 

O correspondente processo de IMA en-

contra-se previsto em anexo ao citado 

Decreto-Lei n.º 34/2021, de 14 de maio. 

O REQUERIMENTO DE IMA 

O processo IMA é iniciado com a prepa-

ração e a submissão de um 

requerimento para o efeito, junto do 

SIMA, no qual deve constar: 

• a identificação das partes; 

• a indicação do endereço de cor-

reio eletrónico, se aplicável; 

• a indicação do local onde deve ser 

efetuada a notificação; 

• uma exposição sucinta dos fac-

tos; 

• a formulação de um, ou mais, pe-

didos; 

• os documentos necessários, nos 

termos do disposto no NRAU; 

• o documento comprovativo do 

pagamento da taxa de justiça; 

• a indicação de se é pretendido 

que o processo seja apresentado 

à distribuição; 

• a indicação do tribunal compe-

tente para a apreciação do 

processo; 

• a indicação de se pretende a noti-

ficação por agente de execução, 

oficial de justiça ou mandatário 

judicial; 

• a designação de agente de execu-

ção ou oficial de justiça; e 

• a aposição da assinatura do re-

querente. 
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Se o requerente não designar o agente 

de execução, ou se a designação não 

for válida, cabe ao SIMA realizá-la. 

Dependendo do direito que o arrenda-

tário pretenda que seja efetivado com o 

processo de IMA, será junta, ao reque-

rimento, determinada documentação, 

nomeadamente comunicações efetua-

das pelo arrendatário ao senhorio para 

execução de obras, autos emitidos pe-

las autoridades policiais e/ou pela 

câmara municipal competente. 

A SUBMISSÃO DO REQUERI-

MENTO 

O requerimento pode ser submetido 

mediante entrega presencial, remessa 

pelo correio, envio através de telecópia 

ou submissão eletrónica. 

Quando, no entanto, o requerente se 

encontrar representado por mandatá-

rio judicial, a entrega do requerimento 

deverá ser sempre feita por submissão 

eletrónica. 

O procedimento de IMA tem início na 

data em que é realizado o pagamento 

da taxa de justiça. 

A RECUSA DO REQUERIMENTO 

O requerimento de IMA poderá, porém, 

ser recusado quando: 

• não for apresentado no modelo 

suposto; 

• não for apresentado ao SIMA; 

• for apresentado à distribuição e o 

tribunal competente para apreci-

ação do processo não tiver sido 

indicado; 

• as partes não forem identificadas; 

• não se encontrar assinado pelo 

requerente; 

• não se encontrar redigido em lín-

gua portuguesa; 

• a ele não tiver sido junto o docu-

mento comprovativo do 

pagamento da taxa de justiça; ou 

• o pedido deduzido no requeri-

mento não se ajustar à realidade. 

Quando notificado da recusa do requeri-

mento, pode, ainda, o requerente: 

(i) apresentar, desde logo, novo 

requerimento ou, se aplicável, 

juntar o comprovativo do pa-

gamento da taxa de justiça em 

falta; ou, em alternativa, 

(ii) primeiramente, reclamar da 

recusa para o Juiz e, apenas 

em caso de confirmação da 

recusa, então, apresentar 

novo requerimento ou, se apli-

cável, juntar o comprovativo 

do pagamento da taxa de jus-

tiça em falta. 
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A NOTIFICAÇÃO DO REQUERIDO 

Depois de o requerimento de IMA ser 

efetivamente recebido pelo SIMA, este 

expede-o para o senhorio, o qual, no 

prazo de 15 dias, pode, por sua vez: 

a) demonstrar a execução da in-

timação que constitui objeto 

do requerimento; ou  

b) deduzir oposição à pretensão. 

A oposição é, querendo, apresentada 

pelo requerido, no prazo de 15 dias a 

contar da notificação do requerimento 

de IMA e deverá ser, igualmente, apre-

sentada no SIMA, não carecendo de 

forma articulada. 

Cabe salientar que esta oposição ape-

nas se terá como deduzida quando se 

mostre paga a taxa de justiça, sendo, 

seguidamente, decidida pelo tribunal 

competente. 

A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXE-

CUTIVO 

Quando o requerido não deduza oposi-

ção, ou quando, deduzindo, esta se dê 

por não deduzida, nomeadamente pela 

falta de pagamento da taxa de justiça, o 

requerimento IMA passa a ser conside-

rado título executivo, passando, nesse 

sentido, a constar no requerimento de 

IMA a seguinte fórmula: “Este docu-

mento tem força executiva”. 

Por último, e uma vez aposta força exe-

cutiva ao requerimento de IMA, a 

execução do mesmo segue o procedi-

mento previsto no Código do Processo 

Civil para a execução de sentença ou in-

junção. 

A EXTINÇÃO DO PROCESSO 

O procedimento poderá, por último, ser 

extinto: 

• com o reconhecimento pelo 

requerente do cumprimento 

da injunção; 

• pela desistência do pedido, o 

que pode ser feito até à dedu-

ção da oposição ou, na falta 

desta, até ao termo do prazo 

de oposição; ou  

• por morte do requerente ou 

do requerido. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tradicionalmente, a relação entre se-

nhorio e arrendatário levantava várias 

questões, e poderia levar ao surgimento 

de litígios, essencialmente na perspe-

tiva do senhorio e dos seus direitos. 

O novo regime de IMA vem acautelar a 

efetiva execução dos direitos do arren-

datário, apenas, dando primazia e 
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trazendo à colação a efetivação dos di-

reitos dos mesmos, nomeadamente em 

matéria de obras infraestruturais, as-

peto que, na maioria das vezes, era de 

difícil execução. 

Com este novo procedimento será pos-

sível ultrapassar a morosidade dos 

mecanismos que até agora existiam e, 

desta feita, disponibilizar soluções mais 

céleres e, em consequência, mais efica-

zes, aos arrendatários. 

Lisboa, 01 de junho de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Sérgio Ferreira Carmo  

Frederico Ferreira da Silva  

(Business Team) 
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