COLEÇÃO LEGISLAÇÃO – Atualizações Online
Porquê as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente,
alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Coleção Legislação. Ao
disponibilizar as atualizações, a Porto Editora pretende que o livro que adquiriu se mantenha atualizado de
acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas atualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo, sempre que detetada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização
dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.portoeditora.pt/direito, na área específica de “Atualizações”.
Como posso fazer download das atualizações dos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, selecionar um título e os respetivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as atualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois de
impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspeto do livro que adquiriu.
Como devo imprimir este documento, de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.

Código Civil, 22.ª Edição – Col. Legislação
Atualização I – Outubro de 2018
A Lei n.º 64/2018, de 29 de outubro, introduziu uma alteração ao Código Civil.
De modo a garantir a atualidade da obra Código Civil, é indicado neste documento o texto que sofreu alterações e a
sua redação atual.

Pág. 201
Na alínea a) do n.º 1 do art. 1091.º, onde se lê:
a) Na compra e venda ou dação (…) há mais de três anos;
deve ler-se o texto seguinte:

LIVRO II
(Direito das obrigações)
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✁

a) Na compra e venda ou dação em cumprimento do local arrendado
há mais de dois anos, sem prejuízo do previsto nos números seguintes; [Redação da Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]
b) Na celebração de novo contrato de arrendamento, em caso de caducidade do seu contrato por ter cessado o direito ou terem findado
os poderes legais de administração com base nos quais o contrato
fora celebrado.
2 – O direito previsto na alínea b) existe enquanto não for exigível a restituiDescarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito
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acima do direito de preferência conferido ao proprietário do solo pelo artigo 1535.º.
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4 – A comunicação prevista no n.º 1 do artigo 416.º é expedida por carta
registada com aviso de receção, sendo o prazo de resposta de 30 dias a contar
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– O direito de preferência do arrendatário é graduado imediatamente
acima do direito de preferência conferido ao proprietário do solo pelo artigo
✁ 1535.º.
4 – A comunicação prevista no n.º 1 do artigo 416.º é expedida por carta
registada com aviso de receção, sendo o prazo de resposta de 30 dias a contar
da data da receção. [Redação da Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]
5 – É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto nos
artigos 416.º a 418.º e 1410.º, sem prejuízo das especificidades, em caso de
arrendamento para fins habitacionais, previstas nos números seguintes. [Redação da Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]

6 – No caso de venda de coisa juntamente com outras, nos termos do
artigo 417.º, o obrigado indica na comunicação o preço que é atribuído ao locado bem como os demais valores atribuídos aos imóveis vendidos em conjunto. [Redação da Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]
7 – Quando seja aplicável o disposto na parte final do n.º 1 do artigo 417.º,
a comunicação referida no número anterior deve incluir a demonstração da
existência de prejuízo apreciável, não podendo ser invocada a mera contratualização da não redução do negócio como fundamento para esse prejuízo.
[Redação da Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]

8 – No caso de contrato de arrendamento para fins habitacionais relativo a
parte de prédio não constituído em propriedade horizontal, o arrendatário tem
direito de preferência nos mesmos termos previstos para o arrendatário de
fração autónoma, a exercer nas seguintes condições:
a) O direito é relativo à quota-parte do prédio correspondente à permilagem do locado pelo valor proporcional dessa quota-parte face
ao valor total da transmissão;
b) A comunicação prevista no n.º 1 do artigo 416.º deve indicar os valores referidos na alínea anterior;
c) A aquisição pelo preferente é efetuada com afetação do uso exclusivo da quota-parte do prédio a que corresponde o locado.
[Redação da Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]

9 – Caso o obrigado à preferência pretenda vender um imóvel não sujeito
ao regime da propriedade horizontal, podem os arrendatários do mesmo, que
assim o pretendam, exercer os seus direitos de preferência em conjunto, adquirindo, na proporção, a totalidade do imóvel em compropriedade. [Redação da
Lei n.º 64/2018, de 29-10; entrada em vigor: 2018-10-30.]
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