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                 Advogados / Lawyers / Avocats 

 

    
Procedimento Especial de Despejo 

e 
Balcão Nacional do Arrendamento 

 
 

O procedimento especial de despejo é uma criação da Lei 31/2012 e 
corresponde ao meio processual destinado a efectivar a cessação do 
arrendamento, independentemente do fim a que este se destina, quando o 
arrendatário não desocupe o locado na data prevista na lei ou fixada no 
contrato. 
 
É aplicável nos casos de cessação do contrato por acordo (revogação), por 
oposição à renovação, quer do senhorio, quer do arrendatário, por 
caducidade pelo decurso do prazo fixado no contrato, por denúncia do 
contrato pelo senhorio ou pelo arrendatário, por resolução com fundamento 
em mora do pagamento de rendas e por resolução com fundamento na 
oposição do arrendatário à realização de obras. 
 
A possibilidade de uso deste meio processual fica dependente da existência 
de contrato de arrendamento escrito e comprovativo de haver sido pago o 
respetivo imposto do selo, junto da Administração Tributária, com a nova 
reformulação do procedimento especial de despejo. Não tendo sido pago o 
imposto de selo, no contrato de arrendamento, o senhorio não poderá 
socorrer-se deste mecanismo (cfr. número 4 do artigo 15.º da Lei n.º 
6/2006, de 27 de Fevereiro, na redacção conferida pela Lei n.º 31/2012), 
tendo que optar pela acção de despejo judicial sob a forma de processo 
comum, tendencialmente mais moroso. 
 
 
Para o efeito, a mesma Lei, criou o Balcão Nacional do Arrendamento 
(BNA), na dependência da Direcção Geral da Administração da Justiça, 
abrangendo todo o território, e será este organismo que assegurará a 
tramitação do procedimento especial de despejo.  
 
 
Após a submissão, electronicamente ou em papel, do requerimento de 
despejo, junto do BNA, este atribuirá uma referência que será 
disponibilizada ao senhorio para efeitos do pagamento da taxa de justiça, 
sem prejuízo da concessão do benefício de apoio judiciário pela segurança 
social. 
 
O montante da taxa de justiça devido é o seguinte: 

a) 25,50€, se o valor do procedimento especial de despejo for igual ou 
inferior a 30.000,00 €; 
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b) 51,00€, se o valor do procedimento especial de despejo foi superior a 

30.000,00 €. 
 
Ao requerimento de despejo pode ser cumulado pedido de pagamento das 
rendas, encargos ou despesas que corram por conta do arrendatário.  
 
Se o inquilino, após ter sido notificado não se opuser ao requerimento de 
despejo, este requerimento será automaticamente convertido em título de 
desocupação do locado.  
Em consequência, o inquilino terá 30 dias para proceder à retirada dos seus 
bens sob pena de, ultrapassado esse prazo, serem considerados 
abandonados e de serem retirados coercivamente pelas entidades judicias e 
policiais competentes. Para além disso, o inquilino, ao infringir a decisão 
judicial de desocupação do locado, incorrerá, ainda em crime de 
desobediência qualificada. 
 
 
O procedimento especial de despejo extingue-se com a desocupação do 
locado, por desistência do requerente ou por morte do requerente ou do 
requerido. 
  
No entanto, se alguma das partes fizer uso abusivo do procedimento 
especial de despejo cabe indemnizar a outra parte dos danos causados, 
incorrendo ainda em multa não inferior a 10 vezes a taxa de justiça devida. 
 
Assim, pretende-se facilitar a cessação dos contratos de arrendamento, 
flexibilizando-se os procedimentos, de modo a dinamizar o mercado de 
arrendamento, que atualmente se encontra desactualizado e pouco 
atractivo, ao investimento. 
 
 
Verónica Pisco 
 (Advogada) 
 01/04/14 
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