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RESUMO 

 

Esta dissertação aborda assunto recém-criado no ordenamento jurídico pátrio, no âmbito do 

Direito Civil, a multipropriedade imobiliária. O modo de se ver e de se explorar a propriedade 

vem se modificando ao longo dos tempos, tanto no Brasil como no mundo. Dessa forma, a 

propriedade imóvel tem sempre que se amoldar às necessidades atuais da sociedade. O direito 

real de multipropriedade imobiliária se consubstancia em inovação jurídica trazida pela Lei nº 

13.777/2018, e representa uma forma moderna de propriedade, sendo uma verdadeira expressão 

contemporânea de propriedade. O intuito do legislador foi estabelecer a natureza jurídica da 

multipropriedade, regular sua constituição e tratar da relação entre os multiproprietários, 

garantindo a efetividade dos direitos e deveres de gozo e fruição dos adquirentes. No entanto, 

por ser recente a lei, entendeu-se que alguns pontos de sua redação precisam ser esclarecidos, 

sob pena de serem considerados inconstitucionais. No tocante à metodologia, afirma-se que a 

pesquisa possui natureza bibliográfica. Foi utilizado o método comparativo, em sua forma 

qualitativa, por meio da revisão de bibliografia pertinente à temática, com foco na doutrina 

nacional, legislação pátria, direito comparado e jurisprudência. Em arremate, entre outras 

conclusões, avaliou-se e concluiu-se que o estudo do direito de propriedade e seus princípios, 

numa concepção moderna aliada ao respeito da autonomia da vontade, é o mecanismo 

necessário para a compreensão da multipropriedade; que em complemento à Lei da 

Multipropriedade, a convenção de condomínio em multipropriedade será um importante 

instrumento para garantir a efetividade dos direitos e deveres de gozo e fruição; que os 

tratamentos jurídicos dados em outros países para a multipropriedade, influenciaram a criação 

do instituto no Brasil; que os débitos condominiais têm natureza propter rem; que não há 

responsabilidade solidária entre multiproprietários por tributos reais, como o Imposto Predial e 

Territorial Urbano (IPTU); que é constitucional a anticrese prevista no artigo 1.358-S, parágrafo 

único, do Código Civil, desde que o multiproprietário tenha de alguma forma anuído a tal 

previsão; que a previsão da renúncia translativa somente em favor do condomínio, prevista no 

artigo 1.358-T, deve ser interpretada como uma faculdade. 

 

Palavras-chave: Multipropriedade imobiliária. Lei nº 13.777/2018. Direito real sobre coisa 

própria. Multiproprietário. Unidade periódica.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation addresses a newly created subject in the national legal system, within the scope 

of Civil Law, real estate multi-property. The way of seeing and exploring the property has been 

changing over time, both in Brazil and in the world. Thus, immovable property must always 

conform to the current needs of society. The real right of real estate multi-property is embodied 

in legal innovation brought by Law nº 13.777 / 2018 and represents a modern form of property, 

being a true contemporary expression of property. The legislator's intention was to establish the 

legal nature of multi-ownership, regulate its constitution and address the relationship between 

multi-owners, ensuring the effectiveness of the rights and duties of enjoyment and enjoyment 

of the acquirers. However, as the Law is recent, it was understood that some points of its 

wording need to be clarified, under penalty of being considered unconstitutional. Regarding the 

methodology, it is stated that the research has a bibliographic nature. The comparative method 

was used, in its qualitative form, through the review of bibliography relevant to the theme, 

focusing on national doctrine, national legislation, comparative law and jurisprudence. In 

conclusion, among other conclusions, it was evaluated and concluded that the study of property 

law and its principles in a modern conception combined with respect for the autonomy of the 

will is the necessary mechanism for understanding multi-property; that in addition to the multi-

property law, the multi-property condominium agreement will be an important instrument to 

guarantee the effectiveness of the rights and duties of enjoyment and enjoyment; that the legal 

treatments given in other countries for multi-property, influenced the creation of the institute in 

Brazil; that condominium debts are of a suitable nature; that there is no joint liability between 

multi-owners for real taxes, such as Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) [Urban 

Buildings and Property Tax]; that the anti-thesis provided for in Article 1.358-S, Sole 

Paragraph, of Civil Code is constitutional, provided that the multi-owner has in some way 

agreed to such provision; that the provision of the translative waiver only in favor of the 

condominium, provided for in Article 1358-T, should be interpreted as a faculty. 

 

Keywords: Multi-property real estate. Law nº 13.777/2018. Real law on own thing. Multi-

owner. Periodic unit. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o momento vivido pelo homem e o modelo de Estado adotado pelos 

países, percebe-se que, historicamente, a compreensão e o exercício do poder sobre a 

propriedade sofreram grandes mudanças ao longo dos tempos, não somente no Brasil, mas em 

todo o mundo.  

Devido à constante e inevitável mudança na compreensão do mundo pela 

sociedade, cumpre dizer que seus institutos jurídicos também sofrem mutações, sob pena de se 

tornarem obsoletos e ineficazes. A propriedade imóvel, compreendida como direito 

fundamental, é também o principal direito real e, como não poderia deixar de ser, tendo em 

vista ser um bem escasso e mal distribuído, também passa por profundas modificações ao longo 

da evolução histórica, tendo sempre que se amoldar às necessidades atuais da sociedade. 

Foi em torno da propriedade que se organizaram as sociedades, que surgiram os 

conflitos, as guerras. Levando-se em consideração as devidas proporções, todos os momentos 

históricos, as experiências anteriores foram importantes para o entendimento de propriedade 

imóvel; nada foi desperdiçado, tudo contribuiu para a formação da essência, características, 

enfim, para a construção do que se entende hoje por propriedade imóvel. 

Pode-se afirmar que a propriedade imóvel advém dos ideais religiosos, romanos, 

medievais, liberais e sociais. É justamente dessa construção histórica, com a mudança e 

coexistência de paradigmas, que se conseguiu construir o atual conceito de propriedade. 

Nesse sentido, mostra-se necessário conhecer, dialogar e refletir sobre a concepção 

de propriedade moderna, para que novas possibilidades possam auxiliar no aprimoramento dos 

modelos existentes de pensamento sobre a realidade e o mundo jurídico. 

A autonomia da vontade, nos tempos atuais, exerce grande influência no significado 

de propriedade, bem como em seus atributos. Por exemplo, com relação ao domínio, passou a 

existir a divisão da posse entre direta e indireta, como ocorre nos casos de alienação fiduciária 

e aluguel. As pessoas passaram a decidir sobre qual a maneira mais adequada a seus interesses 

para utilizar a propriedade. 

A proposta é de que seja feita uma análise da legislação civil, com o intuito de 

complementar e desenvolver essa legislação e harmonizá-la com a Constituição vigente. O 

Direito deve acompanhar as transformações e os anseios da sociedade, já que emana desta. 

A tendência é o incentivo ao correto e útil uso da propriedade imóvel, ou seja, que 

a função social da propriedade seja garantida. De acordo com a Lei nº 13.465, de 11 de julho 
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de 2017, podem ser citados alguns exemplos de fomento à utilização correta da propriedade 

imóvel, a saber, condomínio de lotes, condomínio urbano simples, direito de laje.  

Nesse sentido, surge a ideia de multipropriedade ou time-sharing. A essência do 

novo instituto também está atrelada à ideia de fomento da propriedade imóvel. Defende-se a 

utilização efetiva e útil do bem, o combate à ociosidade, enfim, que seja dada função social à 

propriedade imóvel. 

A multipropriedade consiste na aquisição de um único bem por uma multiplicidade 

de adquirentes para que gozem dos mesmos direitos de uso, gozo e disposição sobre esse bem, 

porém com a peculiaridade de que o uso em questão se dá em períodos diversos uns dos outros, 

de acordo com a disponibilidade e interesse de cada um, de modo que o período de uso de um 

não conflite com o período de uso do outro.  

O instituto da multipropriedade representa um fenômeno social e constitui uma 

visão moderna do direito de propriedade, que apenas confirma as mudanças que o direito real 

sofreu ao longo da história.  

Inicialmente não existia regulamentação legal no Brasil para a multipropriedade e 

a problemática que existia girava em torno da natureza jurídica do instituto e de que maneira se 

poderia garantir o respeito dos direitos e deveres dos adquirentes dessas unidades periódicas. 

No entanto esse fenômeno social não ficou alheio ao Direito. No primeiro 

momento, buscou-se encontrar uma solução jurídica dentro das previsões jurídicas constantes 

na legislação brasileira. Assim, no Brasil, sempre houve uma tendência de se considerar a 

multipropriedade como uma espécie de condomínio como alternativa para possibilitar uma 

titulação autônoma da multipropriedade, de modo que ela fosse inserida no comércio. Essa 

alternativa, todavia, mostrou-se ineficaz contra a insegurança dos adquirentes e investidores 

devido à falta de previsão legal do instituto no Brasil.  

Então o legislador ordinário criou o direito real de multipropriedade. Esse direito 

foi inserido no sistema jurídico brasileiro por meio da Lei nº 13.777, de 20 de dezembro de 

2018, que alterou a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e a Lei nº 6.015, de 

31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). 

A implementação desse novo instituto consiste na possibilidade de aquisição, pelas 

pessoas de menor poder aquisitivo, da segunda casa, ou seja, a almejada casa de férias, 

representando, portanto, um meio de fomento do setor turístico. Entretanto, no Brasil, o uso da 

multipropriedade não fica restrito ao setor de lazer, destinando-se a fins diversos, conforme a 

intenção e criatividade das partes. Assim, a propriedade pode ser compartilhada para fins de 
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trabalho, apontando-se o revezamento no uso de lojas no setor comercial e o rodízio de terras 

para plantação de alimentos no setor agrícola, entre outros, como exemplos dessa utilização. 

O uso compartilhado da propriedade representa uma nova forma de expressão da 

propriedade. Trata-se de verdadeira expressão contemporânea da propriedade, por sua visão 

moderna e audaciosa de aquisição e uso de propriedade, constituindo tema merecedor de 

reflexão e análise jurídica, de modo que se possa melhor compreender esse novo sistema no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Esse novel direito possui inúmeras peculiaridades, entre as quais a inscrição de 

matrículas autônomas na serventia extrajudicial de registro de imóveis. A criação de novas 

matrículas autônomas terá o condão de incrementar a confiança dos adquirentes e permitir 

maior difusão da multipropriedade, já que a parte poderá ter sua unidade periódica com 

matrícula única e individualizada. 

Sem dúvida a aprovação da lei contribuirá para o desenvolvimento do mercado, 

conferindo mais solidez e confiança ao setor, entretanto, atualmente, mesmo com a edição da 

Lei nº 13.777/2018, muitas arestas precisam ser aparadas. Operadores do Direito, 

empreendedores, adquirentes ainda possuem dúvidas a respeito de alguns trechos do diploma 

em estudo. No setor extrajudicial, as serventias ainda não estão adaptadas para realizar a 

operação mencionada, e a cultura brasileira não abraçou totalmente o novo instituto. Enfim 

entende-se importante um estudo da nova lei, esclarecendo e interpretando conforme a 

Constituição alguns pontos ainda obscuros do texto, sob pena de alegação de possível problema 

de constitucionalidade em certos comandos. 

Nesse contexto, demonstra-se relevante a perquirição da resposta para o seguinte 

problema geral: como o direito real da multipropriedade poderá ter uma maior efetividade, 

assegurando o cumprimento dos direitos e deveres de gozo e fruição dos multiproprietários e 

influenciando no desenvolvimento dos setores turístico, comercial e imobiliário no Brasil?  

Ainda, impende responder às seguintes perguntas específicas: 

Como o conceito moderno de direito de propriedade e seus princípios norteadores 

podem ser utilizados para compreensão do instituto da multipropriedade? 

De que maneira se deu a evolução legislativa do direito real de multipropriedade 

imobiliária no mundo e como os institutos clássicos utilizados no direito comparado 

influenciaram a normativa atual no Brasil? 

De que modo a Lei nº 13.777/2018 pode dar efetividade à multipropriedade 

imobiliária, possibilitando a harmônica aplicação dos direitos e deveres de gozo e fruição dos 

multiproprietários, superando eventuais omissões legislativas e/ou problemas de 
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constitucionalidades presentes em alguns pontos da lei, de modo a fomentar o desenvolvimento 

da multipropriedade no Brasil? 

O estudo da multipropriedade nesta dissertação tem como objetivo permitir melhor 

concretização do instituto, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da efetivação 

dos direitos e deveres de gozo e fruição dos multiproprietários. E a eleição desse objetivo tem 

uma justificativa relevante: a de que esta pesquisa é necessária tanto para a população de menor 

poder aquisitivo, que tem dificuldade em adquirir sua casa de veraneio, loja ou escritório, como 

para a classe empresária, que poderá encontrar no direito real de multipropriedade a alternativa 

para a promoção de empreendimentos empresariais, os quais, em razão da matrícula autônoma 

para a multipropriedade, terão maiores garantias de circulação de crédito imobiliário, e, por 

consequência, estimular o desenvolvimento da economia. 

Esta pesquisa foi desenvolvida com esteio em pesquisa bibliográfica nacional e 

estrangeira e está inserida no curso de Mestrado em Direito do Programa de Pós-Graduação em 

Direito do Centro Universitário 7 de Setembro, especificamente na linha Relações privadas, 

mercado e desenvolvimento, e no projeto estruturante Relações privadas, atividade econômica 

e desenvolvimento, porque o enfoque deste trabalho é justamente a disseminação do uso do 

direito da multipropriedade como um instrumento para estimular o mercado imobiliário e, por 

conseguinte, o desenvolvimento do País. 

A estrutura deste texto está dividida em cinco capítulos. No segundo capítulo 

elucida-se se a evolução do conceito de propriedade contribuiu para a concretização e 

compreensão do instituto da multipropriedade, ou seja, se existe compatibilidade entre a atual 

forma de se ver a propriedade e a multipropriedade imobiliária. Ainda nesse capítulo analisam-

se os princípios da taxatividade e da tipicidade do artigo 1.225 do Código Civil e como a visão 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes da regulamentação do tema no Brasil, contribuiu 

para sua criação. 

No terceiro capítulo, por sua vez, incursiona-se no direito comparado a fim de 

demonstrar se os entendimentos com relação à natureza jurídica, bem como os modelos de 

multipropriedade adotados em outros países contribuíram para fomentar e regulamentar a 

multipropriedade no Brasil.  

No quarto capítulo pretendeu-se ocupar de problemas de aplicação do direito real 

da multipropriedade, pois com o advento da nova lei, ainda restam algumas lacunas legislativas 

e/ou problemas de constitucionalidade a serem resolvidos, tanto pelo legislador como pela 

doutrina, ou seja, procurou-se encontrar formas de efetivar essa inovação legislativa a fim de 

que os direitos e deveres de gozo e fruição dos multiproprietários sejam respeitados.  
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No último capítulo apresenta-se a conclusão extraída da pesquisa, após o que se 

listam as obras dos autores e instituições consultadas que forneceram o embasamento necessário 

ao desenvolvimento deste trabalho.  
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2 DA PROPRIEDADE À MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA 

 

Este capítulo expõe a evolução do conceito de propriedade imóvel até a instituição 

da multipropriedade imobiliária, mostrando que o conceito moderno de propriedade imóvel tem 

compatibilidade com o de multipropriedade imobiliária. Para tanto, primeiramente abordam-se 

os fundamentos e a evolução do conceito de propriedade imóvel imobiliária. Ainda no decorrer 

deste capítulo analisam-se os princípios da taxatividade e da tipicidade do artigo 1.225 do 

Código Civil, bem como, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, a interligação de tais 

princípios com a autonomia da vontade privada. Encerra-se a abordagem com a apresentação 

de noções acerca do regime da multipropriedade para a compreensão inicial do instituto.  

 

2.1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA  

 

De acordo com o momento vivido pelo homem e o modelo de Estado adotado pelos 

países, percebe-se que, historicamente, a compreensão e o exercício do poder sobre a 

propriedade sofreram grandes mudanças ao longo dos tempos, não somente no Brasil, mas em 

todo o mundo.  

O Direito é um fenômeno cultural influenciado diretamente pelos fatos e juízos de 

valor (MELO, 1998). Devido à constante e inevitável mudança de compreensão do mundo pela 

sociedade, cumpre dizer que seus institutos jurídicos também sofrem mutações, sob pena de se 

tornarem obsoletos e ineficazes. A propriedade imóvel, compreendida como direito 

fundamental, é também o principal direito real e, como não poderia deixar de ser, tendo em 

vista ser um bem escasso, também passa por profundas modificações ao longo da evolução 

histórica, tendo sempre que se amoldar às necessidades atuais da sociedade. 

Como se sabe, a propriedade um dia foi considerada absoluta e até mesmo sagrada. 

No entanto, ao longo da história, com a evolução da sociedade e do entendimento doutrinário e 

jurisprudencial acerca do assunto, essa concepção vem sofrendo modificações. 

Segundo Coulanges (2011), pode-se inferir que, na época antiga, a ideia de 

propriedade imóvel, tanto em Roma como nas cidades gregas, estava ligada à religião, era 

considerada um bem sagrado da família. Zelar pela propriedade imobiliária significava respeito 

aos antepassados. Acreditava-se que os parentes mortos, ou seja, os antecedentes, habitavam a 

terra e protegiam seus descendentes. 

Com o feudalismo, apesar de o poder sobre a terra ainda estar nas mãos do senhor 

feudal, esse modo de ver a propriedade imóvel começou a se modificar. Aquilo que era absoluto 
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e exclusivo, ou seja, o poder do titular sobre a coisa, passou a aceitar a divisão das faculdades 

da propriedade em domínio direto e domínio útil. 

Sob a vigência do Código Civil de 1916 (Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916), as 

Constituições existentes objetivaram regular a organização política e administrativa do Estado 

e não tratavam das relações jurídicas privadas. As relações jurídicas privadas eram reguladas 

pelo próprio Código Civil, tanto que era denominado de Constituição do Direito Privado. O 

Código Civil de 1916 foi inspirado no Código Civil Napoleônico e no BGB alemão, duas 

codificações marcadamente individualistas, patrimonialistas e voluntaristas. 

Codificações que vieram com o intuito de implementar, na sociedade, os valores 

resguardados na Revolução Francesa (igualdade, fraternidade e liberdade) tiveram, também, o 

objetivo de defender as intenções da burguesia, classe ascendente pós-conflito, cujo objetivo 

primordial era acumular riqueza e formar o seu patrimônio. 

O Estado Social surgiu com a Revolução Industrial, no final do século XIX e início 

do século XX, caracterizando-se como estado intervencionista. Como exemplo de constituições 

com nítidas manifestações do Estado Social, têm-se a Constituição do México de 1917 e a 

Constituição de Weimar de 1919. Da mesma forma na Europa pós-Segunda Guerra Mundial, 

notadamente após o término do período nazista. As constituições que objetivavam apenas 

regular a organização política e administrativa do Estado passaram a expandir seu conteúdo, 

prevendo e regulando os direitos e as garantias fundamentais. Ao estabelecer direitos e garantias 

fundamentais, as constituições passaram a colocar o ser humano no núcleo de proteção do 

sistema jurídico, como valor axiológico máximo do ordenamento jurídico. 

Foi em torno da propriedade que se organizaram as sociedades, que surgiram os 

conflitos, as guerras. Levando-se em consideração as devidas proporções, todos os momentos 

históricos, as experiências anteriores foram importantes para o entendimento de propriedade 

imóvel; nada foi desperdiçado, tudo contribuiu para a formação da essência, características, 

enfim, para a construção do que se entende hoje por propriedade imóvel. 

Feita essa breve digressão histórica, pode-se afirmar que a propriedade imóvel 

advém dos ideais religiosos, romanos, medievais, liberais e sociais. É justamente dessa 

construção histórica, marcada pela mudança e coexistência de paradigmas, que se originou o 

atual conceito de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro. 

A Constituição de 1988, ao inaugurar o Estado de Direito, também coloca o ser 

humano no núcleo de proteção jurídica; também coloca o ser humano como centro do sistema 

protetivo; o ser humano enquanto indivíduo dotado de dignidade. A partir do momento em que 

a Constituição coloca o ser humano no núcleo de proteção jurídica, é claro que uma codificação 
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civil, que regula as relações privadas, totalmente individualista, patrimonialista e voluntarista, 

mostrava-se incompatível com as normas constitucionais.  

Na realidade jurídica brasileira, tem-se a Constituição Federal de 1988 como 

Constituição social-democrata, cria do pós-liberalismo do pós-guerra e da Guerra Fria. Essa 

Constituição Cidadã traça objetivos e normas programáticas que ganham concretude em várias 

disposições infraconstitucionais. 

A propriedade privada imóvel, no contexto dos direitos e garantias fundamentais, 

aduz que o direito de propriedade não mais se reveste do caráter absoluto e intangível. As 

restrições constitucionais fortalecem a continuidade da propriedade como núcleo elementar da 

livre iniciativa no Estado Democrático de Direito.  

A Constituição Federal garante o direito de propriedade privada imóvel como 

fundamental. Contudo, para Monteiro (2003, p. 92), “[...] em seguida, impõe a subordinação da 

propriedade à sua função social, expressão de conteúdo vago, mas que, genericamente, pode 

ser interpretada como a subordinação do direito individual ao interesse coletivo”. 

Tepedino e Schreiber (2005) sustentam o condicionamento da tutela do domínio ao 

atendimento dos interesses sociais relevantes e, em especial, ao atendimento à dignidade 

humana, remodelando, dessa forma, o direito constitucional à propriedade privada. 

Essa incompatibilidade fez com que a Constituição exercesse forte influência no 

redimensionamento de institutos vigentes no Código Civil. Passou a ser necessário o estudo 

desses institutos a partir dos valores consagrados na Constituição; e a Constituição não 

consagrava individualismo, tampouco patrimonialismo, já que o ser humano era o centro do 

ordenamento jurídico. 

Com o advento da Constituição de 1988 e desse redimensionamento dos institutos 

de direito privado, inaugurou-se o que se denomina de Direito Civil Constitucional, consistente 

na reconstrução do direito privado a partir dos valores consagrados na Constituição. 

As relações jurídicas reais até então patrimonialistas e individualistas também 

precisaram ser redimensionadas. A partir dos valores constitucionais da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade substancial e da solidariedade social, na relação jurídica real foi inserida 

uma cláusula geral denominada de função social. A função social alterou/redefiniu o conteúdo 

do direito subjetivo real. 

O indivíduo, enquanto titular do direito subjetivo real, ainda permanece protegido 

pelo ordenamento jurídico em seu interesse próprio/privado/particular. Contudo, esse interesse 

só ganhará guarida do ordenamento se for compatível com os interesses da coletividade. 
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Pilati (2009) analisa o conceito e a classificação da propriedade na pós-

modernidade. Para esse autor, a propriedade é a instituição central da civilização, responsável 

pela orientação e destinação de pessoas e coisas e pela determinação e materialização da 

estrutura por meio da qual, historicamente, regem-se e se reproduzem as relações de Estados, 

de indivíduos e de sociedades. 

A propósito, Fachin (1988), ao falar sobre a crise do Direito, avalia que a construção 

de possibilidades, recuperando alavancas de sustentação dentro do próprio sistema jurídico, 

pode ser um caminho para enfrentar a crise nas décadas iniciais do século XXI, depreendendo 

dela um papel criativo e propício às verdadeiras transformações. 

Nesse sentido, mostra-se necessário conhecer, dialogar e refletir sobre a concepção 

de propriedade moderna, para que novas possibilidades possam auxiliar no aprimoramento dos 

modelos existentes de pensamento sobre a realidade e o mundo jurídico. 

Nessa linha de raciocínio, a propriedade privada sobre bem imóvel não assume 

contornos de direito absoluto. Ainda que considerada como direito fundamental inato à 

condição humana, submete-se a diversos condicionamentos e restrições, geralmente 

decorrentes de outros direitos e princípios também tutelados pelo texto constitucional. A 

observância de tais condicionamentos e restrições constitui manifestação que decorre, 

justamente, da proteção constitucional conferida à propriedade. 

Não se pode deixar de explanar que a autonomia da vontade, nos tempos atuais, 

exerce grande influência no significado de propriedade, bem como em seus atributos. Por 

exemplo, com relação ao domínio, passou a existir a divisão da posse entre direta e indireta, 

como ocorre nos casos de alienação fiduciária e de aluguel. As pessoas passaram a decidir sobre 

qual a maneira mais adequada a seus interesses de utilizar a propriedade. Siqueira (2012, p. 25-

26), ao tratar da propriedade, anotou: 

 

Tradicionalmente, a propriedade tem como origem uma convenção humana e pode 

ser definida como o poder que o indivíduo ostenta sobre uma coisa, estando nela 

presentes as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar, não sendo essas exaustivas 

ou absolutas, podendo inclusive alguns dos poderes está momentaneamente 

dissociados ou compartilhados. 

 

Em relação ao conceito de propriedade imóvel, cumpre dizer que, apesar de 

tradicionalmente, com base no artigo 1.228 do Código Civil, o direito de propriedade ser 

definido como o direito de usar, gozar, usufruir e dispor de um determinado bem, esse conceito 

não é pacífico, haja vista a legislação privada apenas dispor sobre as faculdades da propriedade. 

Essa limitação impõe à doutrina assumir a difícil missão de definir a propriedade.  
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O conceito de propriedade sempre foi objeto de estudo dos civilistas das mais 

diversas gerações. A maioria dos autores contemporâneos, nos manuais de Direito Civil, 

apresenta definição analítica da propriedade, com destaque a seus elementos, limitando-se a 

dizer que é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá-la quando em poder de quem 

injustamente a detenha (PEREIRA, 2015). 

Beviláqua (2003, p. 127) define propriedade como “o poder assegurado pelo grupo 

social, à utilização dos bens da vida física e moral”. Já para Tartuce (2020, p. 1355), “a 

propriedade pode ser definida como o direito que alguém possui em relação a um bem 

determinado”.  

Gomes (2004) definiu a propriedade como um direito complexo, que poderia ser 

conceituado a partir de três critérios: o sintético, o analítico e o descritivo. Em relação ao critério 

sintético, aduz que a propriedade é a submissão de uma coisa a uma pessoa. Analiticamente, 

ensina que o direito de propriedade se relaciona com o direito de usar, fruir, dispor e alienar a 

coisa. No tocante ao critério descritivo, entende que a propriedade é um direito complexo, 

absoluto, perpétuo e exclusivo, pelo qual uma coisa está submetida à vontade de uma pessoa, 

sob os limites da lei. 

Diniz (2010, p. 848) define a propriedade como sendo “o direito que a pessoa física 

ou jurídica tem, dentro dos limites normativos, de usar, gozar, dispor de um bem corpóreo ou 

incorpóreo, bem como de reivindicá-lo de quem injustamente o detenha”. 

Segundo Farias e Rosenvald (2016, p. 262), “a propriedade é um direito complexo, 

que se instrumentaliza pelo domínio, possibilitando ao seu titular o exercício de um feixe de 

atributos consubstanciados nas faculdades de usar, gozar e reivindicar a coisa que lhe serve de 

objeto”. 

No entanto, a norma, ainda que seja exclusivamente de definição, deve vincular o 

intérprete segundo o valor e o conteúdo que o ordenamento jurídico, como um todo, atribui 

àquela definição (PERLINGIERI, 1970). 

Larenz (1997, p. 439), nesse sentido, aduz que “o prestígio dos conceitos 

tradicionais, porém, ignora que a lei, tão logo aplicada, irradia uma ação que lhe é peculiar e 

transcende aquilo que o legislador tinha intentado, porque regula relações sequer pensadas à 

época de sua celebração”. 

Segundo Loureiro (2003, p. 36), “não há, portanto, harmonia, em relação ao 

conceito de propriedade, cuja tonalidade varia de acordo com o ângulo de visão de quem se 

propõe defini-la, sensível aos princípios metodológicos, orientações culturais e ideológicas”. 
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Como salienta Engish (1988), as modificações das situações de fato, das 

concepções culturais e morais conduzem, mesmo que sem uma lei posterior, a uma releitura da 

legislação anterior não revogada.  

Tepedino (1999) aduz que a complexidade da propriedade levou a doutrina a 

proclamar a sua inviabilidade como noção abstrata. Isso porque há uma noção pluralista da 

propriedade, adequada a cada um dos estatutos proprietários previstos no ordenamento e 

mutável de acordo com as transformações do corpo social.  

Não há dúvidas de que o conceito de propriedade vem sofrendo alterações ao longo 

dos tempos. A propriedade privada tradicional perdeu muito do seu significado como elemento 

fundamental destinado a assegurar a subsistência individual e o poder de autodeterminação da 

ordem social. A base da subsistência e do poder de autodeterminação do homem moderno não 

é mais a propriedade privada em seu sentido tradicional, mas o próprio trabalho e o sistema 

previdenciário e assistencial instituído e gerido pelo Estado (MENDES, 2009).  

Neste sentido, alerta Mendes (2009, p. 483) que: 

 

[...] o legislador dispõe de uma relativa liberdade na definição do conteúdo da 

propriedade e na imposição de restrições. Ele deve preservar, porém, o núcleo 

essencial do direito de propriedade, constituído pela utilidade privada, e, 

fundamentalmente, pelo poder de disposição. A vinculação social da propriedade, que 

legitima a imposição de restrições, não pode ir ao ponto de colocá-la, única e 

exclusivamente, a serviço do Estado ou da comunidade. 

 

A Constituição Federal, ao garantir o direito de propriedade, determina que 

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (art. 5º, LIV). 

Dessa forma, está o Estado obrigado a respeitar as normas constitucionais e ordinárias que 

protegem os indivíduos contra o arbítrio estatal. A proposta é de que seja feita uma análise da 

legislação civil, com o intuito de complementar e desenvolver essa legislação e harmonizá-la 

com a Constituição vigente. 

Caberia em tal modelo mencionar a regra da Lei fundamental alemã, artigo 14, § 

2°, segundo a qual “a propriedade obriga”, o que significa que seu uso deve, ao mesmo tempo, 

servir ao interesse da coletividade. 

A trajetória da natureza jurídica da propriedade de direito subjetivo na relação 

jurídica complexa não se deu de modo instantâneo. Houve uma gradual evolução de conceitos, 

incorporando um a um os elementos da relação jurídica complexa.  

Loureiro (2003, p. 52) define propriedade como “a relação jurídica complexa que 

tem por conteúdo as faculdades de uso, gozo e disposição da coisa por parte do proprietário, 
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subordinadas à função social e com correlatos deveres, ônus e obrigações em relação a 

terceiros”. 

Diante de todo o exposto, mas ainda sem adentrar a fundo no instituto da 

multipropriedade, cumpre dizer que essa constitui uma visão moderna do direito de 

propriedade, com potencial enorme para impulsionar o crescimento do setor econômico, 

imobiliário e hoteleiro, o que apenas confirma as mudanças que o direito real sofreu ao longo 

da história. 

São os padrões sociais que ditam as regras dos institutos: o legislador e o juiz 

precisam considerar que o Direito deve ir ao encontro da sociedade. Em outras palavras, o 

Direito deve acompanhar as transformações e os anseios da sociedade, já que emana desta. 

 

2.2 O NUMERUS CLAUSUS DO ARTIGO 1.225, A TIPICIDADE E A AUTONOMIA 

 

O princípio da taxatividade, também conhecido como numerus clausus, significa 

que o legislador ordinário possui a prerrogativa de estabelecer o rol de todos os direitos reais 

que venham a existir em um ordenamento jurídico. No Brasil, vigora o numerus clausus como 

princípio de ordem pública em matéria de direitos reais.  

O artigo 1.225 do Código Civil prescreve que: 

 

São direitos reais: I – a propriedade; II – a superfície; III – as servidões; IV – o 

usufruto; V – o uso; VI – a habitação; VII – o direito do promitente comprador do 

imóvel; VIII – o penhor; IX – a hipoteca; X – a anticrese; XI – a concessão de uso 

especial para fins de moradia; XII – a concessão de direito real de uso. 

 

Em razão do estabelecido no dispositivo citado, tem-se entendido que a vontade 

privada não pode derrogar as normas definidoras dos direitos reais e da respectiva amplitude de 

seu conteúdo. 

Gondinho (2001, p. 16) leciona que o referido princípio “[...] se refere à 

impossibilidade de criação, pela autonomia da vontade, de outras categorias de direitos reais 

que não as estabelecidas em lei, ou ainda, que os direitos reais não podem resultar de uma 

convenção entre sujeitos”. 

Portanto, o numerus clausus designa um regime jurídico que se manifesta na 

vedação de os agentes privados criarem, mediante autonomia de vontade, posições jurídicas 

subjetivas reais não tipificadas em lei, como ensina Vanzella (2009). 
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No mesmo sentido, aduz Beviláqua (1941, p. 304): “o número dos direitos reais é 

sempre limitado nas legislações. Não há direito real, senão quando a lei o declara”. 

Em favor do numerus clausus, argumenta-se que a livre criação de modelos 

jurídicos oponíveis erga omnes poderia trazer insegurança ao comércio jurídico, já que 

surgiriam dúvidas a respeito da regularidade das relações exercidas em comunidade, além de 

dificultar o funcionamento do registro público (FARIAS; ROSENVALD, 2016).  

Contudo, em que pese a aparente taxatividade absoluta do Código Civil, podem ser 

enquadradas como direitos reais outras situações previstas em legislações específicas, ou seja, 

as previsões nas leis especiais também atendem ao princípio da taxatividade. 

Nesse sentido, explica Brandão (2008, p. 21):  

  

O art. 1.225 do CC traz o rol dos direitos reis, o que não quer dizer que não possam 

haver outros direitos reais. É possível, desde que previstos em legislação extravagante. 

Também não se pode fazer uso da analogia. A razão de ser da taxatividade diz respeito 

ao indesejável arbítrio conferido às partes, fruto da vontade humana, de criar vínculos 

jurídicos oponíveis erga omnes. 

 

A possibilidade de esses direitos emanarem de legislação específica é observada 

por Vanzella (2009, p. 99): 

 

De um lado, o problema da identidade legal do numerus clausus dos direitos reais no 

direito positivo não é, definitivamente, nem catalográfico, nem terminológico. 

Obviamente, leis especiais podem positivar outras figuras de direito subjetivo real, 

sem que se determine, correlatamente, uma inovação expressa naquela enumeração. 

Essa prática legislativa é, inclusive, muito comum. Há diversos direitos subjetivos 

reais públicos – como, por exemplo, o direito real de enfiteuse (Decreto-lei 4.120/42) 

– que não estão arrolados no CC. Mesmo em matéria de direito privado, há o exemplo 

histórico do direito real de aquisição do promitente-comprador: antes do CC, era 

previsto somente em leis especiais (arts. 5º e 22 Decreto-lei 58/37; art. 25 Lei 

6.766/79). 

 

Importante salientar que o sistema do numerus clausus manifesta-se por meio 

da taxatividade e da tipicidade, que, embora sejam tratadas indistintamente, não se confundem.  

O princípio da tipicidade simboliza a noção de que o legislador ordinário estabelece 

uma normatização básica em relação a cada um dos direitos reais, de modo que a sua 

operacionalização deverá obedecer a essas diretrizes prévias estabelecidas pela lei. 

Para Gomes Júnior (2001, p. 23), “[...] a legislação pátria, quanto aos direitos reais, 

criou tipos rígidos e taxativos (tipicidade), traçando com detalhes a configuração de cada um 

deles, fixando, assim, seu conteúdo”. 
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Pode-se dizer que a taxatividade se refere à reserva legal para a criação dos direitos 

reais, por sua vez, a tipicidade abrange o conteúdo típico determinado pelo legislador. 

Assim, segundo o princípio da tipicidade, são inalteráveis os elementos que definem 

a estrutura essencial de cada direito real, pois, se assim não fosse, seria possível burlar a 

taxatividade dos direitos reais mediante a modificação do conteúdo do tipo.  

A respeito do princípio da tipicidade e sua relação com o da taxatividade, Gondinho 

(2001, p. 16) esclarece:  

 

[...] a tipicidade é um corolário necessário do princípio do numerus clausus, pelo qual 

há competência exclusiva do legislador para a criação de categorias de direitos reais. 

Em outras palavras, enquanto o princípio da tipicidade se refere ao conteúdo estrutural 

do direito real e, portanto, à modalidade de seu exercício, o princípio do numerus 

clausus diz respeito única e exclusivamente à fonte do direito real. 

 

Desse trecho, é possível inferir que a principal diferença entre o princípio da 

taxatividade e o da tipicidade é que um fundamenta a origem do direito real, que se dá por meio 

de uma lei, enquanto o outro respalda sua estrutura, seu conteúdo. 

Com relação à autonomia privada, cumpre dizer que, embora possa influenciar na 

criação de novos direitos reais, encontra limites e esbarra nos princípios da taxatividade e da 

tipicidade. A autonomia privada pode atribuir diversas características e efeitos a uma 

determinada situação de fato, mas não pode atribuir a uma criação sua efeitos reais, e sim 

meramente obrigacionais. Se a autonomia privada modificar os efeitos práticos que o direito 

real normalmente produz, a ponto de criar uma figura atípica, o negócio jurídico terá apenas 

eficácia obrigacional, e não real. 

Na realidade social, existem muitos fatos que implicam poderes de pessoas sobre 

coisas, mas não se pode generalizar essas situações e tratá-las como situações jurídicas reais, 

pelo simples fato de que o titular do direito subjetivo exerceu poder sobre uma determinada 

coisa. 

Os direitos reais são regidos por regras e caracteres que identificam um direito como 

sendo real e, dessa maneira, havendo previsão legal no ordenamento jurídico de um direito que 

tenha características de direitos reais, assim ele poderá ser considerado.  

Entende-se que o rol descrito no artigo 1.225 do Código Civil não pode ser alterado 

ou expandido pela autonomia privada. No entanto, havendo previsão no ordenamento jurídico 

brasileiro, e não somente no Direito Civil, com a identificação das características de direito real, 

nada impede que esse rol seja extrapolado. Essa forma de interpretação dos direitos reais se 



23 

 

compatibiliza com o entendimento disseminado acerca da aplicação dos princípios do numerus 

clausus e o da tipicidade, e mostra-se coerente com o atual Estado Democrático de Direito.  

Os direitos reais, portanto, somente podem ser criados e expandidos pelo Estado, 

por meio da edição de lei. Essa restrição de não poder criar direitos reais, imposta à autonomia 

privada, visa permitir a segurança jurídica dos direitos reais e, por consequência, proteger as 

pessoas envolvidas nas relações jurídicas. 

Grande parte da doutrina cita como caracteres inerentes a todos os direitos reais o 

absolutismo, a sequela, a preferência, o registro e a tradição. Tais características são as que 

justamente os diferenciam dos demais direitos. 

Sendo assim, toda vez que uma situação fática em que uma pessoa exerce um poder 

sobre uma coisa tiver esses caracteres, pode-se, a princípio, remeter o fato à qualificação da 

norma, para que se conclua sobre a natureza real ou não daquela situação jurídica.  

Assim, tendo a situação jurídica os caracteres dos direitos reais, com o intuito de 

coadunar a situação jurídica com o princípio do numerus clausus, deve haver previsão 

normativa de um direito específico que contenha essas características, mas essa previsão não 

precisa estar, necessariamente, no artigo 1.225 do Código Civil. 

Dessarte, somente poderiam ser considerados direitos reais se a situação jurídica 

estivesse dentro dos moldes previstos no Código Civil ou na legislação específica. As relações 

que não estivessem obedecendo àquelas características determinadas pela legislação não teriam 

o condão de atingir terceiros, tampouco poderiam se utilizar de procedimentos próprios dos 

direitos das coisas. 

De outro ângulo, pode-se dizer que a exigência da tipicidade e do numerus clausus, 

prevista na legislação, tem também um sentido de interferência estatal nas negociações. De fato, 

ao reservar somente para si o poder de criar os direitos reais, o Estado garante sua presença em 

grande parte das questões econômicas da sociedade. Com o controle sobre a circulação de 

riquezas, o Estado mantém seu papel de impulsionar a economia. Disso decorre a afirmação de 

que a propriedade sofre influências e tem características que dependem do momento político, 

histórico e social de um povo.  

Todavia, a sociedade não fica paralisada como mera destinatária das normas 

estatais. O principal obstáculo para a criação de direitos reais fora da tipicidade, segundo os 

autores, seria a eficácia erga omnes atribuída a esses direitos, que poderia gerar insegurança 

jurídica para terceiros.  

Faz-se essencial reconhecer que a autonomia privada vem promovendo uma 

reestruturação dogmática do Direito Civil e ocasionando uma aproximação entre os direitos 
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obrigacionais e os direitos reais, haja vista que situações mistas, com características de ambos 

os direitos, são cada vez mais comuns, desconstruindo a antiga dissociação existente entre os 

direitos reais e obrigacionais. 

De tal forma, a típica concepção dos direitos reais não pode mais se restringir única 

e exclusivamente às hipóteses listadas no artigo 1.225 do Código Civil, pois as novas exigências 

sociais e econômicas exigem que se atualizem os institutos já existentes ou até mesmo que se 

criem institutos inéditos, já que o conteúdo tradicional nem sempre se presta a fornecer o 

amparo necessário para os novos modelos objeto da evolução social. 

O entendimento pela taxatividade inflexível acaba, inclusive, por ir de encontro à 

máxima jurídica de que o Direito deve acompanhar as evoluções sociais, e não o inverso, de 

forma que tal engessamento acaba por se apresentar como um grande limitador à evolução e 

consagração de novos direitos. 

A cega concepção de uma imutabilidade em prol da proteção acaba por gerar mais 

malefícios que benefícios, não podendo ser ignorado o fato de que os direitos reais vêm 

sofrendo grandes transformações jurídicas, tanto pela prática jurisprudencial quanto pela 

própria doutrina, pela simples razão de que a realidade sobre a qual o direito incide é mutável 

e anseia por um direito real mais moderno e que atenda a suas necessidades. 

O exercício da autonomia privada no direito real é uma condição essencial para o 

seu desenvolvimento, uma vez que há uma constante mutabilidade dos fatores econômicos e 

sociais que a todo instante leva à criação de novas situações jurídicas, que necessitam da 

autonomia e garantia jurídica para que se concretizem. 

 

2.3 O PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE SOB A ÓTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL N° 1.546.165 

 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.546.165, 

decidiu pela invalidade da penhora sobre a integralidade do imóvel objeto do regime de 

multipropriedade imobiliária em decorrência de dívida de condomínio de responsabilidade do 

organizador do compartilhamento.  

A fim de chegar a essa conclusão, os ministros analisaram dois aspectos jurídicos 

subjacentes: se a multipropriedade imobiliária tinha natureza de direito obrigacional ou real, e, 

caso se assemelhasse a este, se era possível excepcionar o princípio da taxatividade dos direitos 

reais, já que a multipropriedade imobiliária, na época, não encontrava amparo legislativo no 

Brasil. 
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O voto vencedor, do ministro João Otávio de Noronha, com suporte na doutrina de 

Tepedino e de Diniz, chegou à conclusão de que “[...] a natureza jurídica da multipropriedade 

imobiliária bem mais se compatibiliza com a de um direito real”. Explica o relator: 

 

Isso porque, extremamente acobertada por princípios que encerram os direitos reais, 

a multipropriedade imobiliária, nada obstante ter feição obrigacional aferida por 

muitos, detém forte liame com o instituto da propriedade, se não for a sua própria 

expressão, como já vem proclamando a doutrina contemporânea, inclusive num 

contexto de não se reprimir a autonomia da vontade nem a liberdade contratual diante 

da preponderância da tipicidade dos direitos reais e do sistema de numerus clausus. 

  

O relator entendeu não existir óbice no Código Civil à consideração do instituto da 

multipropriedade como um direito real, inclusive sob a ótica da taxatividade e da imutabilidade 

dos direitos reais inscritos no artigo 1.225:  

 

Primeiro, porque o vigente diploma, seguindo os ditames do estatuto civil anterior, 

não traz nenhuma vedação nem faz referência à inviabilidade de consagrar novos 

direitos reais. Segundo, porque com os atributos dos direitos reais se harmoniza o 

novel instituto, que, circunscrito a um vínculo jurídico de aproveitamento econômico 

e de imediata aderência ao imóvel, detém as faculdades de uso, gozo e disposição 

sobre fração ideal do bem, ainda que objeto de compartilhamento pelos 

multiproprietários de espaço e turnos fixos de tempo. 

 

O ministro relator, João Otávio de Noronha, passou então a buscar elementos 

extrajurídicos, fundados nos fatos sociais, para servir de apoio aos seus argumentos, nos 

seguintes termos:  

 

Nada obstante a inexistência, em relação ao contrato de multipropriedade imobiliária, 

de específico tratamento normativo e, até mesmo, a intensa divergência doutrinária 

acerca de sua natureza jurídica, o desfecho dado à presente causa é necessário 

porquanto a questão sobre ser possível ou não a criação de novo instituto de direitos 

reais – levando-se em conta a tipicidade e o sistema de numerus clausus –, em 

circunstâncias como a dos autos, nas quais se verifica a superação da legislação em 

vigor pelos fatos sociais, não pode inibir o julgador de, adequando sua interpretação 

a recentes e mutantes relações jurídicas, prestar a requerida tutela jurisdicional a que 

a parte interessada faz jus. 

 

Nesse diapasão, evidencia-se que, na interpretação judicial, como idôneo instrumento 

jurídico de mudança informal da lei, o Poder Judiciário desempenha papel de 

fundamental importância não só na revelação do sentido e alcance das regras 

normativas que compõem o ordenamento positivo mas, sobretudo, na conformação da 

própria legislação infraconstitucional às novas exigências, necessidades e 

transformações resultantes dos processos sociais e econômicos que caracterizam a 

sociedade contemporânea. 

 

Na conclusão do voto vencedor do REsp. nº 1.546.165, ficou estabelecido que a 

multipropriedade imobiliária, mesmo não estando efetivamente codificada (na época não havia 
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legislação disciplinando a multipropriedade no Brasil), possuía natureza jurídica de direito real, 

harmonizando-se, portanto, com os institutos constantes do rol previsto no artigo 1.225 do 

Código Civil; e o multiproprietário, no caso de penhora do imóvel objeto de compartilhamento 

espaço-temporal (time-sharing), tem, nos embargos de terceiro, o instrumento judicial protetivo 

de sua fração ideal do bem objeto de constrição de que é cotitular para uso exclusivo e perpétuo 

durante certo período do ano. 

Tal precedente, sem dúvida, serviu de aspiração para se adaptar a teoria geral dos 

direitos reais aos novos tempos e contribuiu para o advento da Lei nº 13.777, de 20 de dezembro 

de 2018, denominada como Lei da Multipropriedade Imobiliária no Brasil. 

 

2.4 A MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA: COMPREENSÃO INICIAL DO 

INSTITUTO 

 

A multipropriedade imobiliária é tema relativamente novo, surgiu em países de 

grandes vocações turísticas e recebeu várias denominações em cada país que adotou o instituto 

jurídico.  

Trata-se de fenômeno criado na década de 1960, na França, e a princípio foi uma 

reação ao turismo europeu do pós-guerra, que viu no compartilhamento de residências e de 

unidades hoteleiras uma saída para a falta de recursos financeiros disponíveis ao setor na época.   

Em seguida, o instituto se espalhou pela Itália, Espanha e Portugal. Os Estados 

Unidos também recepcionaram o novo sistema, intitulando-o de time-sharing, que significa 

tempo compartilhado. No país norte-americano, o empreendimento ganhou forte expressão e 

atingiu conotações milionárias. Desse modo, o instituto passou a ser utilizado em vários países 

do mundo. 

Na década de 1980, assumiu a forma de investimento imobiliário para famílias de 

menor poder aquisitivo que sonhavam em passar férias, lua de mel, feriados festivos, como Ano 

Novo e Natal, em um lugar especial, de preferência turístico. Nesse contexto, a ideia do 

compartilhamento de propriedade e divisão de custo entre os adquirentes também chegou ao 

Brasil, embora timidamente, com a introdução no mercado de cadeias hoteleiras e imobiliárias. 

Não há dúvidas de que o Brasil é um país que possui uma das maiores vocações 

turísticas do mundo, afinal de contas, tem-se uma vasta área de costa marítima, além de uma 

imensa faixa de terra no interior do País com igual vocação para o lazer, portanto, a utilização 

de um instituto que permita compartilhar espaços, custo e tempo de utilização entre 

proprietários distintos se adaptaria perfeitamente à realidade brasileira. 
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A ideia tradicional do brasileiro é dividir espaço, no entanto, a nova proposta passa 

a ser a divisão da propriedade não mais em espaço, mais em turnos de tempo. Trata-se de uma 

ideia bastante interessante, tendo em vista estar diretamente ligada à função social da 

propriedade e ao aproveitamento econômico. 

A problemática inicial, embora não seja o principal questionamento deste estudo, 

diz respeito à confusão em torno da nomenclatura da multipropriedade. É muito comum, 

principalmente no Brasil, considerar a multipropriedade e o time-sharing (grafia americana que 

significa tempo compartilhado) como termos sinônimos para designar o mesmo instituto.  

Na realidade, são conceitos diferentes, multipropriedade é espécie, modalidade de 

time-sharing. Cada país utiliza uma nomenclatura diferente para esse tipo de uso de 

propriedade. Nos diferentes países, os institutos em questão não possuem a mesma natureza 

jurídica, ou seja, sofrem regulação diferente. 

Tepedino (1993, p. 1) observa que “O fenômeno apareceu pela primeira vez na 

França, sob a denominação inicial de multipropriété, tornando-se reconhecida posteriormente 

como pluripropriété, propriété spatio-temporelle, copropriété saisonnière e droite de jouissance 

à temps partagé.”  

Com a promulgação da Lei n° 86-18, de 6 de janeiro de 1986, o legislador francês 

optou por denominá-lo de jouissance d’immeuble à temps partagé, que significa fruição de 

imóvel em tempo compartilhado. 

Na Itália ficou conhecido “como multiproprietà e proprietà spazio-temporale; em 

Portugal, como direito real de habitação periódica; na Espanha, como multipropriedad; e nos 

Estados Unidos da América, como thime sharing” (TEPEDINO, 1993, p. 2). 

A União Europeia, conforme a Diretiva 94/47/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 26 de outubro de 1994, que dispunha sobre a proteção dos adquirentes, por sua 

vez, primeiramente preferiu chamar o fenômeno de direito de utilização a tempo parcial de 

bens. Posteriormente, referida norma foi revogada, em 14 de janeiro de 2009, pela Diretiva 

2008/122/CE, que passou a qualificá-lo por utilização periódica de bens. 

Nos países do common law, a multipropriedade imobiliária é chamada de time 

ownership, time sharing ownership, fractional time, recreational, condominius, vacation home, 

property’s fourth dimension, interval ownership e holiday property bound (LIMA, 1990). 

Nesses países, surgem os consagrados termos time-share e time-sharing, ambos colhidos no 

domínio da informática (VANBRABANT, 2006). 

No Brasil, a multipropriedade imobiliária é usada como sinônimo de “time-sharing” 

ou propriedade compartilhada, embora, como dito, aquela seja uma espécie desta. No Brasil, o 
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time-sharing foi implementado por meio da Deliberação Normativa n° 378, de 12 de agosto de 

1997, em que o Ministério do Turismo regulou o tempo compartilhado para fins de hospedagem 

de turismo. Depois, foram editados os artigos 28 e 29 do Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro 

de 2010, que regulamentou a Lei n° 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Lei Geral de Turismo) 

e definiu o time-sharing, chamando-o de hospedagem por sistema de tempo compartilhado, 

como um contrato que cede o uso de hospedagem em determinados períodos (GOMES, 2015). 

No entanto, essa legislação brasileira possibilitou a escolha de outras alternativas 

para a configuração do instituto e a questão referente à denominação ficou ainda indefinida, ou, 

quando muito, na dependência da situação encarada. 

Até o advento da Lei nº 13.777/2018, que regulamentou a multipropriedade 

imobiliária no Brasil, conceituá-la juridicamente sempre foi árdua tarefa, na medida em que as 

controvérsias sobre sua natureza jurídica, juntamente com a diversidade de tratamento legal em 

diversos países, impediam sua descrição em termos estritamente jurídicos. Desse modo, as 

diversas denominações para a multipropriedade imobiliária serviram para demonstrar a 

dificuldade que a doutrina enfrentou para qualificar juridicamente o instituto. 

Na prática, constitui a multipropriedade imobiliária um sistema de aproveitamento 

da coisa pelo qual se reparte a sua utilização em turnos de tempo, de maneira que cada 

multiproprietário possa dela se aproveitar exclusivamente e perpetuamente, durante um 

determinado lapso temporal previamente fixado. 

Na maioria dos casos, o bem imóvel, assim como o custo envolvido, geralmente é 

dividido entre 52 pessoas, tendo cada uma delas o direito de aproveitá-lo por uma semana a 

cada ano, indefinidamente. 

No Brasil, não se encontram na doutrina muitos livros discorrendo a respeito do 

instituto da multipropriedade. Poucos foram os doutrinadores brasileiros que a conceituaram. 

Entre eles, pode-se citar Tepedino (1993, p. 1-3), cuja lição, retirada de sua clássica obra sobre 

o tema, transcreve-se a seguir: 

 

Com o termo multipropriedade designa-se, genericamente, a relação jurídica de 

aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel, repartida em unidades 

fixas de tempo, de modo que diversos titulares possam, cada qual a seu turno, utilizar-

se da coisa com exclusividade e de maneira perpétua. [...] de tal sorte que a cada 

multiproprietário corresponda o direito de aproveitamento econômico de uma fração 

espaço-temporal, incidente sobre determinada unidade imobiliária em período certo 

do ano, sem o concurso dos demais. 

 

Mais sintética é a definição de Oliveira Júnior e Christofari (2000, p. 1):  
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Relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel ou imóvel, coisa 

essa repartida em unidades fixas de tempo, de modo a permitir que diversos titulares 

possam utilizar-se daquela coisa com exclusividade, cada um a seu turno, de maneira 

perpétua ou não. 

 

Gomes (1985, p. 56), a seu turno, ensina que o traço característico é “a divisão entre 

várias pessoas do uso do mesmo imóvel, no tempo, mediante sistema de rodízio, fracionado o 

ano em períodos iguais de utilização”. 

Diniz (2015, p. 282), ao conceituar a multipropriedade, inseriu o instituto como um 

tipo de condomínio relativo aos locais de lazer: 

  

O sistema time sharing ou multipropriedade imobiliária é uma espécie condominial 

relativa aos locais de lazer, pela qual há um aproveitamento econômico de bem imóvel 

(casa, chalé, apartamento), repartido, como ensina Gustavo Tepedino, em unidades 

fixas de tempo, assegurando a cada cotitular o seu uso exclusivo e perpétuo durante 

certo período anual (mensal, quinzenal ou semanal).  

 

Segundo Avvad (2012, p. 198): 

  

Multipropriedade é a denominação mais utilizada para uma forma de condomínio pro 

indiviso na propriedade de um bem, em geral imóvel, mas que tem sua utilidade 

compartilhada entre os condôminos em parcelas fixas de tempo, previamente 

definidas, de sorte que todos tenham, perpetuamente, plena utilização do bem no 

espaço temporário que lhe foi atribuído.  

 

Como se vê, para Avvad, a multipropriedade nada mais é do que uma variação de 

condomínio pro indiviso, mas que tem a peculiaridade de ter seu uso compartilhado entre os 

condôminos.  

Dessarte, em que pesem todos esses conceitos, verificava-se certa dificuldade em 

definir a multipropriedade na doutrina pátria. A divergência principal resultava da controversa 

natureza jurídica da multipropriedade imobiliária, pois alguns doutrinadores entendiam o 

instituto como de direito real, outros, de direito pessoal, e havia ainda aqueles que diziam que 

o instituto possuía natureza sui generis.  

Essa divergência acerca da natureza jurídica do instituto decorre do fato de serem 

complexas as relações jurídicas que o circundam, ou seja, ele apresenta característica de direito 

real e de direito obrigacional simultaneamente. Isso acaba dificultando seu enquadramento em 

umas dessas categorias, ocasionando a divergência. 

Assinale-se que Tepedino (1993, p. 83) também possui o entendimento de que a 

autonomia da vontade pode estabelecer novos direitos reais, assim, “Ao lado de regras 

imperativas, que definem o conteúdo de cada tipo real, convivem preceitos dispositivos, 
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atribuídos à autonomia privada, de sorte a moldar o seu interesse à situação jurídica real 

pretendida.” 

Mesmo antes do advento da Lei da Multipropriedade Imobiliária, o entendimento 

da jurisprudência do STJ era de que fosse possível a criação de direitos reais que não estivessem 

previstos no rol do artigo 1.225 do Código Civil.  

Percebe-se, portanto, que o princípio da tipicidade foi relevante para se interpretar 

que a natureza jurídica do direito de multipropriedade imobiliária (antes da edição da lei 

regulamentadora do instituto) fosse considerada como um direito real.  

Nesse sentido, estava a visão de Loureiro (2003, p. 78): 

 

Há, hoje, nítida tendência, em vista do estilhaçamento dos modelos proprietários, em 

dar maior elasticidade ao princípio da tipicidade. Se diversas são as formas de 

propriedade – multipropriedade, leasing imobiliário, restrições convencionais 

incidentes sobre lotes –, há correspondente necessidade de o sistema acolher e dar 

publicidade às novas figuras. Em termos diversos, a propriedade típica não é somente 

aquela plena do artigo 524 do Código Civil, mas também os modelos e variantes 

dotados de novas restrições, e eventualmente não-perpétuos. 

 

Pelas ideias do autor, admitem-se outros direitos reais decorrentes de direitos reais 

existentes. Logo, pode-se inferir que a multipropriedade imobiliária, por ser uma forma de 

propriedade com características de direitos reais, poderia ser considerada como um direito real. 

Portanto, não obstante a divergência mencionada, cumpre dizer que o uso 

compartilhado da propriedade representa uma nova forma de expressão da propriedade, 

verdadeira expressão contemporânea da propriedade, por sua visão moderna e audaciosa de 

aquisição de propriedade, constituindo tema merecedor de reflexão e análise jurídica, de modo 

que se possa melhor compreender e utilizar o novo instituto, com efetividade no Brasil. 
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3 MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA NO DIREITO COMPARADO 

 

Antes de adentrar as peculiaridades da Lei brasileira nº 13.777/2018, que dispõe 

sobre o regime jurídico da multipropriedade, cabe verificar como o instituto da 

multipropriedade vem sendo aplicado em outros ordenamentos jurídicos e de que forma as 

legislações estrangeiras contribuíram para a positivação do novel instituto na legislação 

nacional. 

O direito comparado é de grande utilidade, pois esse ramo jurídico possui grande 

valia para compreensão e desenvolvimento do instituto, oportunizando melhores discussões, 

outrossim, sobre o Direito brasileiro, tendo em vista a sistematização das semelhanças e 

diferenças entre ordenamentos jurídicos (ALMEIDA, 1998). 

Portanto desenvolve-se neste capítulo um estudo sobre multipropriedade 

imobiliária no direito comparado. Optou-se por realizar a análise na Europa, onde surgiu o 

instituto, e na América, zona de grande influência e onde está localizado o Brasil. A escolha 

também recaiu sobre os ordenamentos jurídicos desses continentes devido à proteção 

abrangente que conferem à propriedade como direito fundamental. 

Entrementes, adverte-se que o trabalho do estudioso em direito comparado não 

pode ser resumido a mero método de comparação, uma vez que o estudo do direito comparado 

exige que o pesquisador se afaste de “instrumentos de cultura para cotejar com segurança o 

substrato sob análise” (CARVALHO, 2008, p. 141). Dessa forma, é lídimo afirmar que o direito 

comparado possui cientificidade, pois tem método próprio, além de emancipação na literatura 

jurídica. 

O direito comparado, sem embargos, serve como mais uma ferramenta para auxiliar 

o operador do Direito na compreensão de algum instituto jurídico, estimulando uma reflexão 

mais global e integradora, seja pelas diferenças ou pelas similitudes entre sistemas jurídicos. 

Sobre esse assunto, Leite (2011) aduz que um trabalho de comparação deve levar 

em conta três estágios, quais sejam: a) o da extração do dispositivo legal do ordenamento 

estrangeiro, que permite ao pesquisador estudar as várias normas obtidas daquele ordenamento 

estrangeiro com base no dispositivo legal; b) o da pesquisa de documentos suplementares que 

possam influenciar na interpretação da norma, tais como a doutrina, entre outras fontes; e c) o 

do levantamento dos aspectos históricos, sociais, políticos e econômicos vigentes à época. 

Ademais, importante mencionar que o pesquisador do direito comparado sempre 

deve extrair os critérios constitucionais impositivos para a interpretação da norma, tendo em 

vista que todos os ordenamentos aqui estudados têm a Constituição como norma superior, 
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implicando a obrigatoriedade de que toda a legislação infraconstitucional que positiva o direito 

de multipropriedade seja interpretada em consonância com aquela. 

Como dito anteriormente, a multipropriedade é tema bastante novo no ordenamento 

jurídico brasileiro, o que justifica a escassa bibliografia nacional sobre esse conteúdo. Portanto, 

o estudo da matéria sob a perspectiva estrangeira muito contribuirá para a familiarização, 

compreensão e posterior confronto do instituto com a legislação pátria, principalmente com 

relação a assuntos ainda não abordados pela doutrina brasileira.  

 

3.1 NA EUROPA 

 

O presente estudo se inicia pela Europa, onde se deu a origem da multipropriedade. 

Para tanto, selecionaram-se alguns países para a análise comparativa, como França, Itália, 

Espanha e Portugal, por estarem conectados em uma comunidade internacional, qual seja, a 

União Europeia e pelo fato em comum de esses países terem sido movidos a criar uma 

legislação específica sobre time-sharing em face das Diretivas 94/97/CE e 2008/122/CE.  

Portanto será constatado que as experiências estrangeiras, destacando cada uma de 

suas peculiaridades, serão de vital importância para a compreensão do tema e posterior 

observação a respeito de similitude e diferença com o instituto no Brasil. 

 

3.1.1 As Diretivas 94/97/CE e 2008/122/CE da União Europeia  

 

Depois da Segunda Guerra Mundial, por volta dos anos 1960, época em que surgiu 

a organização da propriedade no regime de multipropriedade no continente europeu, a falta de 

uniformidade dos entendimentos acerca da natureza jurídica do instituto e das práticas adotadas 

para a sua concretização entre  países detentores e não detentores de legislação sobre a matéria 

levou a União Europeia, preocupada em dar segurança jurídica aos adquirentes e evitar práticas 

abusivas por parte das empresas exploradoras do novo negócio, a editar a Diretiva 94/97/CE, a 

qual foi atualizada por intermédio da Diretiva 2008/122/CE. 

Segundo Vílchez (2002), a falta de informações quanto à natureza jurídica do objeto 

do contrato era a principal reclamação, aduz o autor que inclusive muitos anúncios publicitários 

anunciavam se tratar de direito real, quando na realidade se estava no campo obrigacional. 

Nesse entendimento de situação de desvantagem dos adquirentes da time-sharing, 

Gómez (2003, p. 3) explana: 
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La situación jurídica era un contrato de adhesión que el consumidor firmaba antes de 

marcharse de la sala, contrato que frecuentemente contenía cláusulas abusivas y a 

veces incluían un verdadero delito de estafa, redactadas por el empresario de una 

manera oscura para que el destinatario, de nivel cultural medio, no las pudiese 

entender y en las cuales aquél marcaba su esfera de poder al ser la parte 

económicamente fuerte y la única “libertad” que tenía el destinatario (a veces 

prácticamente no existía por las técnicas empleadas), era aceptarlas o no, pero sin 

posibilidad de discusión sobre su contenido. 

 

Percebe-se que havia uma situação de insegurança para o adquirente da 

multipropriedade em virtude da falta de transparência e do desconhecimento a respeito da 

natureza do instituto jurídico da time-sharing. 

Foi nesse contexto que a União Europeia, com o escopo de proteger os compradores 

da multipropriedade e com o objetivo de estabelecer regras para todos os países que fazem parte 

do bloco europeu, editou a Diretiva 94/97/CE, a qual possibilitou a proteção desses novos 

consumidores contra cláusulas contratuais abusivas na aquisição de direito de uso da 

propriedade compartilhada. Quanto à natureza jurídica da multipropriedade, a mencionada 

Diretiva não se pronunciou, limitando-se unicamente a traçar regras mínimas de proteção ao 

consumidor de um modo geral (GARCÍA, 1999). 

Segundo Pieraccini (2008, p. 233), a omissão quanto à natureza jurídica do instituto 

explica-se devido ao Tratado de Maastricht (tratado assinado em 1992 na cidade de Maastricht, 

na Holanda, que definiu os pilares principais para garantir a integração e funcionamento 

da União Europeia), que estabelecia: “O presente tratado em nada prejudica o regime da 

propriedade nos Estados-Membros.” 

Esse entendimento está contemplado no artigo 1º da Diretiva 94/47/CE: 

 

Art. 1º [...] Sem prejuízo das regras gerais do Tratado, os Estados-membros continuam 

a ser competentes no tocante aos restantes aspectos dos contratos, nomeadamente 

quanto à determinação da natureza jurídica dos direitos que são objecto dos contratos 

referidos na presente directiva. 

 

Sendo assim, a Diretiva 94/97/CE, seguindo orientação do referido Tratado, não 

estabeleceu natureza jurídica para a multipropriedade, relegando para os países tal importante 

missão. Mesmo assim, a Diretiva foi de grande importância para a regulamentação do instituto 

na Europa, pois assegurou alguns direitos essenciais, entre eles: a garantia de informação a 

respeito da transação e a forma de informação e de resolução do contrato, determinando o prazo 

de 10 dias para arrependimento sem justo motivo para o adquirente da multipropriedade. 

No entanto, devido a algumas críticas e com o escopo de melhorar e modernizar a 

Diretiva 94 e adaptá-la aos novos formatos de produtos que surgiram no mercado imobiliário e 
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turístico europeu, como a aquisição de produtos de férias de longa duração e os contratos de 

revenda e intercâmbio para compartilhamento de tempo, foi editada a Diretiva 2008/122/CE, 

que revogou a Diretiva 94/47/CE. Na prática, a nova Diretiva reforça a proteção dada aos 

adquirentes da multipropriedade, aperfeiçoando a Diretiva anterior nos principais tópicos. 

A nova Diretiva foi bem mais ampla que a anterior e inovou ao reduzir de três para 

um ano o período de duração mínima do contrato e ao incluir, o que se deduz pela lógica, dada 

a falta expressa de referência aos imóveis, os bens móveis no regime de multipropriedade 

(BERNAT, 2009). 

A Diretiva 2008/122/CE, da mesma forma que a Diretiva anterior, não se 

pronunciou no que diz respeito à natureza jurídica da multipropriedade, tendo em vista seu 

principal escopo ser realmente o de proteger o consumidor contra abusos dos exploradores do 

novo negócio, bem como também por existir o óbice mencionado anteriormente do Tratado de 

Maastricht. 

Importante esclarecer que aos países do bloco europeu foi concedido o prazo até 23 

de fevereiro de 2011 para introduzir a Diretiva em seus respectivos ordenamentos jurídicos, sob 

pena de terem lançado contra si procedimento de infração.  

 

3.1.2 França 

 

O fenômeno da multipropriedade tem ocorrido cada vez mais frequentemente, 

principalmente em países de grande potencial turístico, como a França e o Brasil, que recebem, 

todos os anos, um número elevado de turistas. Enquadram-se no âmbito desse instituto jurídico 

produtos ofertados no mercado que atraem um público específico, seduzido pela facilidade de 

possuir um determinado imóvel em determinada área por um curto espaço de tempo. 

Importante salientar que, não obstante a prevalência do interesse turístico, a 

multipropriedade também se destina ao compartilhamento de propriedade com outros fins 

diversos do lazer, como no caso de lojas comerciais. 

Segundo Venosa (2019), a multipropriedade está presente no ordenamento jurídico 

francês. Entretanto, ressalte-se que na língua francesa o instituto chama-se temps partagé, que 

numa tradução literal seria compartilhamento de tempo. 

Dessa forma, antes de se adentrar no exame legal da multipropriedade em outros 

ordenamentos jurídicos, vale debruçar-se sobre a tradução literal e a interpretação gramatical 

da lei para que se tenha uma melhor compreensão do instituto a partir da nomenclatura adotada 
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em determinado país, a exemplo da França, que não o denominou de multipropriedade, 

conforme mencionado. 

Quando surgiram as grandes transações imobiliárias na França, como a constituição 

de condomínios de edifícios, ainda não existia legislação específica sobre o tema. Em 

decorrência dessa falta de regulamentação, foram utilizados dois sistemas de construção: o 

método Grénoble e o método Paris. 

Sobre esses sistemas de construção escreveu Tepedino (1993, p. 23): 

 

Pelo método de Grénoble, procedia-se a uma espécie de construção coletiva, mediante 

a compra do terreno, repartição dos respectivos quinhões entre os condôminos, 

seguindo-se a edificação propriamente dita, que aderia, por acessão, às situações de 

propriedade reunidas sob condomínio ordinário – indivision – regulado indiretamente 

pelo Código Civil francês. Já o método de Paris se desenvolvia a partir da constituição 

de uma sociedade destinada à edificação e, uma vez ultimada a construção, à 

transferência do imóvel do patrimônio social para a co-titularidade dos condôminos.   

 

A França introduziu a Diretiva 2008/122/CE e consequentemente a 

multipropriedade imobiliária em seu Código de Defesa do Consumidor, por meio das alterações 

estabelecidas pela Lei nº 2009-888, de 22 de julho de 2009, e pela Lei nº 86-18, de 6 de janeiro 

de 1986.  

A Lei nº 2009-888 se preocupou especificamente com a defesa do consumidor. No 

entanto a Lei nº 86-18, a qual será objeto deste estudo, ateve-se a disciplinar a constituição e o 

funcionamento do time-sharing na França.  

O legislador francês, em 1986, ao editar a Lei nº 86-18, baseou-se no método 

parisiense de construção de edifícios, cujo procedimento consiste em se criar uma sociedade 

destinada à edificação, também chamada de sociedade de atribuição, e, uma vez finalizada a 

construção, proceder à transferência da propriedade do patrimônio social para a cotitularidade 

dos condôminos. 

Tal lei disciplinou o uso compartilhado de tempo numa propriedade, ou seja, a 

multipropriedade, conforme a lei brasileira assim o denomina. Porém, ressalte-se o que a 

legislação francesa aduz sobre empresas que podem construir edifícios para uso compartilhado.  

Dessa forma, na França, a pessoa que ocupa um imóvel com base na 

multipropriedade não é proprietário, pois a propriedade continua com a empresa da qual o 

indivíduo adquiriu o período de tempo em que irá compartilhar o imóvel. Portanto, parece 

equivocado afirmar, pelo menos inicialmente, que no ordenamento francês o instituto deva se 

chamar multipropriedade, tendo em vista a natureza de direito obrigacional que este possui 
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naquele ordenamento, e não de direito real, a exemplo do que ocorre no ordenamento brasileiro, 

que preferiu adotar o regime de condomínio entre os multiproprietários.  

Portanto, dito de outro modo, na França a multipropriedade era da sociedade e os 

sócios possuíam apenas direitos obrigacionais, consubstanciados em quotas ou ações. Inclusive, 

o artigo 1º da Lei nº 86-18 ora em estudo nomeia os indivíduos de acionistas e aduz 

expressamente que esses não são proprietários do imóvel utilizado em sistema de 

compartilhamento de tempo, denominação utilizada pela própria legislação. Ademais, a 

legislação é aplicável à empresa, logo a pessoas jurídicas, e não a pessoas físicas. O mesmo 

dispositivo aduz que a legislação nasce com o propósito de regular esses direitos reais das 

empresas. 

O ordenamento jurídico brasileiro diverge do francês, pois a multipropriedade 

imobiliária possui natureza jurídica de condomínio, sendo, portanto, um direito real, instituto 

pelo qual o multiproprietário terá todos os direitos inerentes à propriedade, quais sejam, os de 

gozar, reivindicar, usar e dispor (VENOSA, 2019). 

A Lei nº 86-18 da legislação francesa deixa claro que os adquirentes do 

compartilhamento de propriedade possuem ações que são distribuídas de acordo com os lotes, 

duração de tempo e instalações e assevera que são obrigados a participar das despesas 

relacionadas ao funcionamento da empresa, bem como à conservação e à manutenção dessa, 

tudo dentro da proporção das ações que detêm. 

Dessa forma, verifica-se que a disciplina do instituto no ordenamento jurídico 

francês se aproxima de uma espécie de Direito Societário, tendo em vista que, diferentemente 

do que ocorre na legislação brasileira, que trata de frações de tempo numa propriedade 

condominial que é direito real, aquele trata de ações do instituto relacionado, pelo menos no 

Brasil, com o Direito Societário. 

Cumpre ainda salientar que a legislação em análise aduz que, antes da construção 

de um imóvel idealizado para o compartilhamento de tempo, é necessário que a empresa 

construtora confeccione declaração descritiva da divisão, um estatuto social, cujas disposições 

devem ser levadas em consideração antes da construção e, em caso de obra já construída, antes 

do início do exercício da posse dos sócios. 

A legislação francesa, devido ao seu aspecto societário, ordena a reunião dos sócios 

uma vez por ano em assembleia geral, oferecendo ainda proteção para as minorias societárias, 

tendo em vista conter dispositivo aduzindo que quando os acionistas, conjuntamente, com pelo 

menos um quinto das ações, solicitarem assembleia geral, essa deverá ser realizada num prazo 

máximo de três meses. 



37 

 

A regra citada apresenta grande semelhança com a norma contida nos artigos 1.078 

e 1.073 do Código Civil brasileiro. Tais dispositivos tratam das deliberações dos sócios em uma 

sociedade limitada. Pelo primeiro dispositivo, tem-se a regra de que "a assembleia dos sócios 

deve realizar-se ao menos uma vez por ano", e pela redação do artigo 1.073, tem-se a regra de 

que a assembleia em comento também pode ser convocada "por titulares de mais de um quinto 

do capital". Tal comparação com a legislação brasileira serve para se constatar que a 

multipropriedade na França é constituída de forma societária. 

Percebe-se que o tratamento aplicado à multipropriedade tem sido diferente nos 

dois ordenamentos jurídicos aqui comparados, haja vista a legislação francesa abarcar o tema 

como matéria societária e da construção civil, ao passo que a brasileira a disciplina como direito 

real, preocupando-se mais com as relações condominiais e não com as societárias.  

E, ainda, a legislação francesa disciplina até mesmo a retirada de sócio em caso de 

affectio societatis. É o que se vê no artigo 19-1 da Lei nº 86-18, cujo teor contempla a 

possibilidade de um sócio se retirar total ou parcialmente da empresa, após autorização unânime 

dos outros sócios, facultando a ocorrência dessa retirada também por justa causa, necessitando, 

para tanto, de decisão judicial. O mesmo dispositivo trata, ainda, de sucessão de cotas, seja ou 

não provocada por morte. 

Impende mencionar que a lei francesa também prescreve que determinadas 

condutas podem ser punidas pela legislação criminal, previsão não disposta na lei civil 

brasileira. E, com o propósito de não restarem dúvidas sobre a natureza do direito ao 

compartilhamento de tempo francês, a Lei nº 86-18, em seu artigo 33, já no final do diploma 

legislativo, aduz expressamente que qualquer documento que comprove a aquisição de ações 

prescrita por essa legislação deve prever expressamente que a aquisição confere somente direito 

societário, e não de propriedade do prédio. O mesmo artigo também veda publicidade nesse 

sentido, impondo multa de quinze mil euros para o anunciante que descumprir tal determinação. 

Mesmo diante da vasta disciplina aqui explanada, observa-se que o legislativo 

francês encontra-se discutindo a situação, tendo em vista o número elevado de litígios que têm 

se instaurado, principalmente pela falha da legislação em não conceder a propriedade ao 

adquirente que, no regime atual, acaba se tornando tão somente um participante de uma 

sociedade. 

Ilustrando o exposto citam-se as palavras do senador Philippe Madrelle (FRANÇA, 

2016), que em nota ao Ministério da Habitação aduziu que essa condição de sócio "é muito 

dependente, e torna-se particularmente flutuante". Em resposta, o Ministério da Habitação 

(FRANÇA, 2016) replicou alegando que em 2014 já havia sido promulgada uma lei 
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modificando a lei relativa ao compartilhamento de tempo em propriedade, tendo como maior 

alteração o artigo 18, que trata do Conselho Fiscal. Com essa alteração, o Conselho se 

fortaleceu, o que aumentou o controle dos acionistas em relação aos gastos com a propriedade 

compartilhada. Houve, ainda, flexibilização para retirada de sócios, bem como ampliação da 

lista de justa causa. 

Sem embargos, o ordenamento jurídico francês possui preferência para tratar a 

matéria como assunto atinente ao que seria equivalente ao Direito Empresarial no ordenamento 

brasileiro, inclusive citando artigos do Código Comercial quando em análise de litígios 

envolvendo essa temática, conforme se verifica da seguinte decisão, da Corte de Apelação de 

Chambéry, de 2014: “Em aplicação do disposto no artigo R. 225-68 do Código de Comércio, a 

convocação de assembleias gerais seria validamente feita por cartas simples que a empresa 

Résidence Saint Jacques provaria ter enviado ao Sr. Z A. (tradução do original)1.” 

No presente caso, a parte Résidence Saint Jacques é uma empresa de alocação de 

propriedades com compartilhamento de tempo e demandou o Sr. Z A, arguindo que esse não 

pagou os encargos devidos como acionista, motivo pelo qual a empresa ajuizou ação de 

cobrança. O Sr. Z A, por sua vez, arguiu as nulidades das assembleias realizadas pela empresa. 

Entretanto, o referido pedido foi negado pelo órgão a quo. 

Em julgamento, o Tribunal conclui que a falta de convocação por carta registrada 

com aviso de recebimento não afetaria a regularidade das assembleias gerais, tendo em vista 

que o acionista não convocado, então apelante, não tinha condições de influenciar nas decisões 

tomadas em assembleia, isso porque o Sr. Z A era detentor apenas de 0,0088% dos direitos de 

voto, tendo por fim confirmado a decisão de primeira instância. Em conclusão, é clarividente a 

natureza societária do instituto na França, utilizando-se subsidiariamente de outras legislações 

atinentes à disciplina da atividade empresarial e societária.  

Segundo Pieraccini (2008), não é esse o entendimento da doutrina francesa que, 

inclusive, confessa ser de difícil análise a natureza do direito de compartilhamento, uma vez 

que a regulamentação alcança os níveis comunitário, nacional e estadual. A doutrina francesa 

reconhece que os direitos de compartilhamento de tempo se imiscuem no âmbito dos direitos 

pessoais, mas a essência dos mesmos não deve ser desprezada. Importante salientar que o 

compartilhamento de tempo na França não diz respeito apenas a prédios com destinos 

                                                             
1 “En application des dispositions de l’article R. 225-68 du Code du commerce, la convocation aux assemblées 

générales serait valablement faite par lettres simples que la société Résidence Saint Jacques prouverait avoir 

envoyées à Monsieur Z A.” 
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hoteleiros/turísticos, podendo também haver compartilhamento de propriedades que tenham 

como propósito o atendimento a fins comerciais, por exemplo. 

Considerar o direito de compartilhamento francês um direito real pode ser uma 

necessidade para se melhor proteger o adquirente da multipropriedade, o que poderia ser feito 

se a legislação estabelecesse alguma conexão com o direito de copropriedade. Somente a 

aplicação da disciplina do direito de propriedade ao instituto poderia resultar em mais garantias 

ao titular, como, por exemplo, o registro do imóvel em seu nome, bem como na aplicação do 

direito de preferência. Daí se minimizaria o objetivo de grandes lucros das construtoras. 

Ocorre que, segundo Romely (2016, p. 100), a doutrina francesa aduz que nesse 

sistema “não há possibilidade de propriedade, o que exclui qualquer possibilidade de 

condomínio. Os direitos dos sócios permanecem subordinados à sua participação na empresa”. 

Portanto, constata-se a dificuldade de alocação da multipropriedade no sistema 

jurídico francês, no qual a natureza jurídica da multipropriedade é de direito obrigacional, sendo 

constituída sob a forma societária. Nesse sistema os adquirentes não têm relação direta com a 

propriedade. Ao contrário do que ocorre no ordenamento brasileiro, que, a todo momento, trata 

o instituto como de direito real.   

Verifica-se, ainda, que no Direito francês o sócio somente tem direito de gozar da 

propriedade compartilhada, não a podendo incorporar ao seu patrimônio, consequentemente 

não há registro imobiliário em nome do adquirente, ao contrário do evidenciado no Direito 

brasileiro, no qual o adquirente torna-se proprietário, gozando portanto de todos os atributos 

inerentes à propriedade imobiliária, cuja multipropriedade tem acesso inclusive ao fólio real, 

devendo portanto ser devidamente registrada em nome do adquirente. Mediante essa análise, é 

lídimo afirmar que o instituto do temps partagé trata-se de multipropriedade societária e 

obrigacional.  

Diante dessa complexa tessitura do time-sharing na França, pode-se dizer que há 

pouca semelhança com o instituto no Brasil, cabendo mencionar somente a necessidade de 

destinação do imóvel à prática do time-sharing, que naquele ordenamento se dá por documento 

descritivo elaborado pela empresa construtora do imóvel antes da construção, ou antes da posse 

dos adquirentes, e no Brasil se dá por ato entre vivos ou testamento.  

Por outro lado, as diferenças são mais notáveis. Na França os adquirentes do time-

sharing são acionistas e não proprietários do imóvel, diferentemente do que ocorre no Brasil, 

onde os adquirentes são proprietários e o instituto é considerado um direito real. Verifica-se 

ainda que a França destinou legislação específica às empresas, ao passo que no Brasil a 
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legislação foi introduzida no Código Civil. No Brasil, portanto, permite-se que tanto a pessoa 

jurídica como a pessoa física possam instituir a multipropriedade.  

 

3.1.3 Itália 

 

O ordenamento italiano, assim como o francês, faz parte da União Europeia, e se 

preocupou em regular o time-sharing também com base nas Diretivas da Comunidade Europeia. 

Na Itália, os Decretos Legislativos nº 427, de 9 de novembro de 1998, e nº 79, de 23 de maio 

de 2011, regularam a matéria, respectivamente de acordo com as diretrizes das Diretivas 

94/47/CE e 2008/122/CE da União Europeia.  

Quanto à denominação, Venosa (2019) informa que o instituto da multipropriedade 

é denominado na Itália de proprietà spazio-temporale. 

O instituto atualmente está regulado no Código do Consumidor italiano, entre os 

artigos 69 e 81, já em completa conformidade com as Diretivas europeias 94/97/CE e 

2008/122/CE e com redação influenciada pelos Decretos nº 427/98 e nº 79/2011. O Código do 

Consumidor italiano criou dispositivos que se preocupam em abarcar as proteções necessárias 

nesse tipo de contratação, entretanto o legislador italiano, agindo da mesma forma que os 

legisladores de outros países europeus, não definiu a natureza jurídica do instituto. 

O primeiro dispositivo a tratar do tema na Itália foi o Decreto nº 427/98, que se 

preocupou basicamente em proteger o comprador em relação à aquisição do direito de utilização 

de imóvel por um determinado período de tempo. Esse Decreto de 1998 foi reduzido, 

introduzindo no ordenamento jurídico italiano apenas treze dispositivos.  

Mais tarde a Itália deparou com a necessidade de legislar de forma mais ampla sobre 

o instituto, o que ocasionou a promulgação do Decreto nº 79/2011 (Código do Turismo), que 

modificou o Decreto nº 206, de 6 de setembro de 2005, Código de Defesa do Consumidor 

italiano, no texto relativo a contratos de multipropriedade, bem como introduziu disposições 

sobre regulamentação e mercado turístico.  

Essa legislação, portanto, representou o segundo momento legislativo em que se 

tratou da matéria na Itália, em observância à Diretiva 2008/122/CE, e que alterou o Título IV 

do Código do Consumidor italiano, artigos 69 a 81. 

Peres (2018, p. 48), aduzindo os antecedentes históricos do Decreto Legislativo nº 

427/98, que instituiu a multipropriedade no ordenamento italiano, explica que esse diploma 

legislativo foi criado após a Diretiva nº 94/97 da Comunidade Europeia, que definiu como tipos 

de multipropriedade a "acionária, [a] imobiliária e [a] hoteleira". 
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Com relação à sua aplicação, cumpre dizer que a multipropriedade na Itália foi 

muito bem difundida e utilizada, tendo em vista que adotou várias modalidades ou espécies 

conhecidas de multipropriedade, ou seja, na Itália, a sua natureza jurídica poderia ser de direito 

real ou obrigacional, a depender de sua forma de organização.  

Analisando autores como Tepedino (1993), observa-se que a doutrina italiana ao 

tratar da multipropriedade apresenta a seguinte classificação: a multipropriedade acionária ou 

societária, a multipropriedade hoteleira e a multipropriedade real, também conhecida como 

multipropriedade imobiliária.   

Sem dúvida a experiência estrangeira, proporcionada pelo estudo das várias 

modalidades de multipropriedade citadas pela doutrina, foi de grande importância para a 

implementação da nova figura jurídica no Brasil.  

Apruzzi (2011, p. 96-97), de forma bastante didática, explana cada um dos tipos de 

multipropriedade italiana: 

 

O time sharing imobiliário consiste na compra por uma única pessoa de fração de uma 

unidade habitacional, juntamente com o direito perpétuo e inalienável de uso 

exclusivo por um período predeterminado. 

A acionária caracteriza-se pelo fato de a propriedade pertencer a uma sociedade por 

ações, cujo capital social consiste em ações ordinária e preferenciais. Nesse caso, o 

comprador compra ações preferenciais que atribuem o direito desse usar, 

gratuitamente ou mediante taxa, uma propriedade específica. 

O hoteleiro representa uma variação dos dois primeiros, tendo em vista que se trata 

de um complexo imobiliário administrado por empresa hoteleira, cujos serviços são 

obtidos pelos mesmos proprietários da multipropriedade. 

 

No mesmo texto Apruzzi colabora informando que é necessário diferenciar 

compartilhamento de tempo e multipropriedade, pois naquele há um direito de usar um imóvel 

por tempo parcial, não incluindo a compra do bem.  

Tal sistema implica uma relação consumerista na qual um comprador, consumidor, 

adquire o direito de ocupar um imóvel, em geral mobiliado, para uma estada de férias, durante 

um determinado período de ano. 

A primeira modalidade de multipropriedade utilizada na Itália foi a acionária. A 

forma acionária ou societária implica a existência de uma sociedade anônima, proprietária do 

imóvel, da qual os adquirentes se tornam acionistas, na qualidade de titulares de ações 

ordinárias ou preferenciais, que lhes dão direito ao uso exclusivo do imóvel em certos períodos.  

As ações ordinárias permitem aos seus titulares participação na gestão social, 

incluindo o gerenciamento do imóvel. Com as ações preferenciais, adquirem o direito de usar 



42 

 

o imóvel. Também é possível que a proprietária do imóvel seja uma sociedade limitada e os 

sócios utilizem o bem social (imóvel) da forma como o contrato social determinar.   

Por traduzir apenas uma relação mobiliária entre a sociedade anônima e seus 

acionistas ou entre a sociedade limitada e seus sócios, visando ao aproveitamento cíclico do 

bem social, no caso, um imóvel, as relações atinentes ao time-sharing acionário são reguladas 

pelo direito obrigacional, mais especificamente pelo ramo do Direito Societário.  

Entendendo a natureza obrigacional da multipropriedade acionária, Tepedino 

(1993, p. 10, grifo do autor) ensina que:  

 

Por não constituir o adquirente em verdadeiro co-proprietário, mas acionista, titular 

de direito obrigacional e não real, no que concerne ao bem utilizado, argumentou-se, 

em doutrina, a absoluta inadequação do termo multipropriedade, comumente adotado, 

considerando-se mais apropriado designar a operação com a expressão francesa 

multijouissance. 

 

Nessa modalidade de aproveitamento, regulado pela lei italiana, o chamado 

“multiproprietário” não é, na verdade, proprietário do imóvel, mas detém apenas o direito de 

uso, de acordo com as ações ou cotas sociais das quais é titular.  

Embora, teoricamente, o acionista ou o sócio tenha o direito de ceder o imóvel em 

locação, na prática, a sociedade acaba por condicionar, em seu estatuto ou contrato social, que 

a locação só pode ocorrer entre os acionistas ou os sócios. 

A multipropriedade sob a modalidade hoteleira, utilizada na Itália, é uma variação 

dos outros modelos. Nessa modalidade, existe um contrato entre a rede hoteleira e os 

multiproprietários, garantindo-lhes o direito de usar a propriedade em regime de 

compartilhamento do tempo, no qual se agrega a gestão profissional de grandes cadeias 

hoteleiras à multipropriedade imobiliária, aplicando ao condomínio de multiproprietários os 

serviços de hotelaria, de modo a oferecer no mesmo empreendimento duplo regime, de 

multipropriedade e de hotelaria. 

Importante salientar que nessa modalidade o uso do imóvel não é de exclusividade 

do multiproprietário, ou seja, em caso de falta de interesse deste, o imóvel pode ser 

disponibilizado para terceiros, podendo resultar inclusive em retorno financeiro para o 

multiproprietário, ou alguma espécie de crédito ou intercâmbio com outros empreendimentos 

hoteleiros, tudo de acordo com o contrato estipulado com a rede hoteleira. 

A utilização da unidade pode se realizar em um período certo no ano (time-sharing 

fixo) ou em períodos aleatórios, submetidos a uma ampla gama de critérios, tais como reserva 

simples, reserva submetida à observância de fórmulas matemáticas, evolução em semanas 
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subsequentes ou alternadas, etc. (time-sharing flutuante), incidindo, na maioria das vezes, sobre 

unidades disponíveis em qualquer hotel da mesma rede. No Brasil, são exemplos de 

empreendimentos que praticam o time-sharing: Royal Holliday Club®, Pestana®, Vale-

Hotel®, Vale-Férias®, Interval® (Marriot) e rede RCI. 

Nessa modalidade verificam-se várias vantagens, como divisão de despesas, 

quando utilizados por terceiros, delegação de responsabilidades para a rede hoteleira, como a 

administração geral e gerenciamento do empreendimento, e a possibilidade de intercâmbio nos 

lugares em que se utiliza a modalidade hoteleira. 

Outra modalidade imobiliária também utilizada na Itália é a multipropriedade real 

ou multipropriedade imobiliária propriamente dita, única que pode ser chamada, com correção 

técnica, de multipropriedade. Nesse caso, os imóveis são de propriedade de pessoas físicas que, 

para reduzir os custos de aquisição e manutenção de um imóvel em prédio de apartamentos ou 

em condomínio de casas, dividem-no com outros 11 (onze) (módulo mensal) ou 51 (cinquenta 

e um) proprietários (módulo semanal) por exemplo.  

Como resultado de um acordo interno de uso coletivo do imóvel comum, 

consignado na Convenção Coletiva do Condomínio, usam-no de forma dividida, cíclica e 

rotativa no tempo, ou seja, cada proprietário utiliza com exclusividade o seu imóvel durante um 

mês (módulo mensal) ou uma semana (módulo semanal), em respeito ao idêntico direito dos 

demais.  

Durante esse período, o coproprietário pode usufruí-la ou não, alugá-la (auferindo 

os frutos da locação) ou cedê-la a terceiros a título gratuito. Caso opte por não ocupar a sua 

unidade, o imóvel permanece fechado, pois a ninguém é dado utilizá-lo sem a sua autorização.  

A multipropriedade é, portanto, uma comunhão de 12 (doze) ou de 52 (cinquenta e 

dois) proprietários de um mesmo imóvel, que o utilizam de forma cíclica no tempo, para 

conveniência de todos, de maneira a permitir que todos usufruam da coisa comum por período 

de tempo idêntico, na exata medida em que a utilização pelos demais coproprietários não seja 

prejudicada.  

Na multipropriedade imobiliária, portanto, não se fala em direito de uso exclusivo; 

o direito de uso, nesse caso, é reflexo do direito real de propriedade do imóvel, havendo apenas 

a adoção de um rodízio interno no uso do imóvel comum por parte de seus próprios 

coproprietários, de sorte a permitir a utilização igualitária do bem comum por cada um deles, 

em um misto de direito real (relação condômino-imóvel) com direito obrigacional (relação 

condômino-condômino, no que se refere ao pacto de utilização rotativa do imóvel consignado 

na Convenção Coletiva).  
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Portanto, embora todos os fenômenos sejam equivocadamente chamados de 

multipropriedade, diversas são as situações jurídicas abrangidas. A primeira é a do 

acionista/sócio que detém direito de uso do bem social, de acordo com a natureza da sua ação 

ou de acordo com o determinado em contrato constitutivo da sociedade limitada. A segunda é 

a do adquirente que celebra um contrato de aquisição de direito de uso coletivo e cíclico perante 

um hotel ou um resort, ou, ainda, do locador que celebra um contrato de locação rotativa de um 

imóvel. A terceira é a situação dos coproprietários de um mesmo imóvel em condomínio 

ordinário, que se revezam na utilização do bem comum, de acordo com o pacto particular e 

interno consignado na Convenção Coletiva de Condomínio. Na primeira hipótese, há relação 

de direito societário. Na segunda hipótese, há relação obrigacional (direito pessoal) entre os 

multiproprietários e a rede hoteleira. Na terceira hipótese, o direito tem natureza real: esta sim 

a verdadeira multipropriedade. 

Diante da análise das três modalidades de multipropriedade praticadas na Itália 

pode-se constatar que apenas a modalidade propriedade imobiliária se assemelha à 

multipropriedade imobiliária brasileira, pois ambas constituem direito real, ou seja, os 

adquirentes das propriedades tornam-se verdadeiros proprietários em regime de condomínio. 

Não obstante Itália e França pertencerem à mesma Comunidade Internacional, 

percebe-se que a natureza jurídica da multipropriedade nos respectivos ordenamentos jurídicos 

é diferente, ou seja, na França a multipropriedade não é um direito real, ao passo que na Itália, 

na modalidade multipropriedade imobiliária tem natureza jurídica de direito real, enquanto nas 

modalidades acionária e hoteleira se assemelha ao estabelecido na legislação francesa, na qual 

a natureza jurídica do instituto é de direito obrigacional. 

Percebe-se que a Itália, por abarcar todas as modalidades de multipropriedade, foi 

feliz na regulamentação do instituto que está bem representado naquele país, cuja legislação 

serve de fonte de estudo e inspiração para outros países no que diz respeito à multipropriedade 

sob as variadas modalidades. 

Portanto, quando se discute natureza jurídica da multipropriedade na Itália, deve-se 

verificar o tipo de time-sharing italiano que se está estudando, pois o time-sharing acionista e 

o hoteleiro, conforme explicação alhures, são nitidamente de direito pessoal. 

Tudo o que foi dito se explica porque a legislação italiana tinha como escopo 

principal se adequar às Diretivas 94/47/CE e 2008/122/CE e, por esse motivo, proteger o 

consumidor adquirente da multipropriedade, não estabelecendo expressamente, portanto, a 

natureza jurídica da multipropriedade, que poderá ser de direito pessoal ou real, a depender da 

modalidade de multipropriedade utilizada no caso concreto.  
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3.1.4 Espanha 

 

Preliminarmente cumpre dizer que a multipropriedade na Espanha foi bastante 

difundida, e, segundo Juriscope (2007), já na década passada, mais de um terço dos 

empreendimentos envolvendo multipropriedade na Europa encontravam-se naquele país. Em 

contraponto, o autor comenta que naquela ocasião o número de queixas também era enorme e 

a Espanha era o país com maior número de queixas dos consumidores adquirentes da 

multipropriedade. Por um imperativo lógico, atribui-se esse elevado número de litígios à falta 

de regulamentação do instituto até aquele momento. 

Por ser mais um país pertencente à Comunidade Europeia, assim como a Itália e a 

França, a legislação espanhola procurou regulamentar a matéria para atender às Diretivas da 

União Europeia, principalmente no que tange à proteção do consumidor, fato esse exposto na 

exposição de motivos da lei espanhola. 

Em relação ao ordenamento espanhol, editou-se a Lei nº 42, de 15 de dezembro de 

1998, que além de fixar a natureza jurídica da multipropriedade, inseriu as recomendações da 

Diretiva 94/47CE. Com as mudanças e os novos produtos ofertados pela atividade turística ao 

consumidor, no ano de 2012 foi editada a Lei nº 4/2012, que se adequou à nova Diretiva 

2008/122/CE, no entanto aproveitando-se muito da legislação anterior. 

A lei espanhola, diferentemente dos ordenamentos aqui já estudados e do brasileiro, 

trata também de regulamentos fiscais atinentes ao tema da multipropriedade, dividindo-se em 

dois títulos, o primeiro reunindo disposições civis e o segundo disposições tributárias. 

Já no primeiro artigo da lei mencionada, obtêm-se várias informações sobre o 

tratamento que o ordenamento espanhol concede à multipropriedade. Entre elas, a lei a define 

como o exercício do direito de uso de um imóvel por determinado tempo, de forma exclusiva; 

também ressalva que o gozo não concede ao adquirente o direito de alterar o imóvel; por último, 

aduz ser um direito real limitado às condições dessa mesma lei. 

Interessante mencionar, outrossim, que a Lei nº 4/2012, utilizada atualmente, prevê 

outras modalidades além da que abrange o contrato de aproveitamento por turno de imóveis, 

como por exemplo o contrato de compra de produtos de férias de longo prazo, o contrato de 

revenda e o contrato de câmbio. Importante salientar que a Lei nº 4/2012 também teve a 

importante função de regulamentar os direitos dos multiproprietários. 

A doutrina espanhola atribui características de direito pessoal e de direito real às 

variadas modalidades de utilização de imóvel pelas quais se prevê a multipropriedade naquele 

país. Isso se dá devido a importante previsão na lei espanhola que a diferencia das demais 
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legislações, ou seja, à previsão de que tais direitos poderão ter natureza real ou obrigacional, 

conforme o que seja convencionado pelas partes. 

Um fato curioso foi que a lei espanhola foi intolerante em relação ao uso do 

vocábulo propriedade, pois preocupou-se em asseverar que esse direito de uso temporário não 

pudesse ser denominado de multipropriedade ou de qualquer outra forma que contivesse o 

vocábulo propriedade. Esse cuidado do legislador permite que se perceba com certa facilidade 

que o adquirente da multipropriedade não se torna proprietário. 

Calo e Corda (1985) apontam inconvenientes em se aceitar esse tipo de contrato 

apenas como de direito pessoal, tais como a impossibilidade de registro cartorário e a 

insegurança para os novos adquirentes que vierem a contratar substituindo os contratantes 

iniciais. 

Desse modo, pode-se afirmar que o direito de compartilhamento espanhol constitui 

direito real, mas como a própria legislação arremata, um direito real com condições e limitações 

trazidas pela própria lei que regulamenta o instituto, ou seja, está-se diante de um direito real 

sobre coisa alheia. 

Peres (2018, p. 53) afirma que “na Espanha, a Multipropriedade é comparada a um 

sistema condominial, permanecendo a dúvida quanto ao problema da divisibilidade que é 

inerente ao condomínio”. Não obstante o levantamento da dúvida pelo autor com relação à 

questão da divisibilidade, pode-se concluir que o doutrinador, por considerar a 

multipropriedade um condomínio, enquadrou-a como instituto com natureza de direito real. 

No mesmo entendimento quanto à natureza jurídica, Abad (2016) explanou que o 

direito de compartilhamento de tempo sobre o imóvel, na Espanha, é considerado direito real, 

porém temporário, conforme arremata o artigo 3º da mesma lei, cujo teor traz a regra da 

necessidade de se ter um termo final no contrato referente ao período de uso do imóvel, sem o 

qual o contrato será considerado nulo. 

Analogicamente à lei italiana, a Lei nº 4/2012, espanhola, regula minuciosamente a 

proteção do adquirente e as questões referentes ao documento informativo (art. 8º), ao conteúdo 

do instrumento contratual (art. 9º), à retirada e resolução do contrato aplicando sanções (art. 

10), à proibição de pagamentos e adiantamentos (art. 11) e aos empréstimos (art. 12). 

Nota-se que os ordenamentos europeus apresentavam grandes problemáticas nas 

relações envolvendo imóveis usados mediante o sistema time-sharing por turistas, tendo em 

vista que muitos deles se preocupam em proteger os adquirentes. Percebe-se, no entanto, que o 

mercado de turismo foi um fato jurídico valorado pelo legislador, o que, por consequência, 

exigia uma legislação mais protetiva ao consumidor. 
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Deveras, para Cruz (2016), o tema passou a ter regulação em 1998 (Lei nº 42/98) e 

depois em 2012 (Lei nº 4/2012), ano no qual se realizaram várias mudanças para evitar os 

abusos cometidos pelas empresas que ofertam esses produtos e serviços de férias de forma 

ostensiva e ludibriadora, o que, por consequência, exigia uma legislação mais protetiva ao 

consumidor. 

No contrato de uso de bens imóveis por turno, modalidade objeto deste estudo, o 

artigo 23.1 da Lei nº 4/2012 mencionou que as partes podem convencionar se o instituto será 

de natureza real ou obrigacional. Como explicado anteriormente, caso seja de natureza real será 

um direito real de uso, ou seja, um direito real sobre coisa alheia, limitado, no qual o adquirente 

não adquire a propriedade e não goza de todos os atributos que a propriedade proporciona. 

Cumpre observar que a redação do artigo 33 da Lei nº 4/2012 expressa que o uso 

por turno é um direito transmissível, tanto entre vivos quanto por causa mortis, e passível de 

ônus. Dessarte, o adquirente desse direito não possui somente um conjunto de direitos que lhe 

dão a faculdade de usar um imóvel, mas também a ampla faculdade de dispor desse próprio 

direito, seja por meio de alienação ou outro meio.  

O artigo 33 traz uma regulação mais acurada das faculdades do titular dos direitos 

de uso por turno. Seu § 2º, todavia, menciona que o titular do direito pode constituir direitos 

reais limitados sobre a propriedade, tal como sua alienação, mas exige que seja profissional 

dedicado a esse tipo de negociação. 

Importante observar que na Espanha somente o proprietário pode estabelecer a 

propriedade compartilhada no tempo, com natureza real, ato que requer a lavratura de escritura 

pública a ser inscrita em Cartório de Registro de Imóveis, procedimento que é comum aos 

direitos reais. Para a lei espanhola, a escritura é elemento constitutivo do regime de uso, sem a 

qual o direito de uso não existirá, e o seu registro também possui relevante valor, pois traz a 

publicidade e eficácia erga omnes. 

Aliás, no Brasil, segundo Venosa (2019), a multipropriedade terá origem em 

negócio jurídico bilateral, que pode ser um contrato ou em negócio unilateral, como o 

testamento. Importante salientar que ambos os títulos mencionados pelo autor, quais sejam, 

contrato (escritura pública) e testamento, têm acesso ao fólio registral. 

A Lei espanhola nº 4/2012, por intermédio do mesmo artigo 33, estabelece outras 

obrigações para os construtores de imóveis que visam à sua utilização no sistema de uso por 

turno, tais como obtenção de licenças necessárias para a prática da atividade turística, contrato 

com empresas de serviços turísticos, caso a empresa imobiliária não decida por si mesma 

administrar o imóvel, seguro e garantias para a cobertura de danos materiais decorrentes de 
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vícios na construção, e, por último, garantia bancária que assegure devolução dos valores aos 

adquirentes em caso de impossibilidade de conclusão da obra na data acordada. Novamente, 

percebe-se, não obstante o enquadramento da natureza jurídica da multipropriedade como de 

direito real ou obrigacional, uma preocupação da legislação em relação ao direito consumerista 

na área turística, assim como se viu no ordenamento italiano. 

Cruz (2016) arremata que a regulamentação do assunto na Espanha surgiu em face 

do problema de falta de informação para o consumidor adquirente, falta de objeto específico, 

além de ausência específica em contrato da quantidade de dias e horas destinadas àquele 

adquirente. Ademais, os direitos de retirada não eram tão claros. 

A retirada, para a lei espanhola, é uma regra especial, análoga ao direito de 

arrependimento do Código de Defesa do Consumidor brasileiro (Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990), posto que aduz a possibilidade de o consumidor desistir do contrato sem 

precisar motivar sua saída. 

Acontece que, diferentemente do que ocorre na legislação brasileira, o consumidor 

espanhol precisa notificar o vendedor sobre sua retirada, podendo utilizar o formulário 

concedido quando da contratação. O envio dessa notificação deve ser realizado dentro do prazo 

legal de 14 (quatorze) dias. Ademais, tal faculdade é gratuita, não podendo o consumidor por 

isso ser onerado.  

Ortega (2014) explana que tal norma de desistência vai ao encontro da Diretiva 

2008/122, mais precisamente os artigos 6º, 7º e 8º, haja vista essas disposições regularem o 

tempo para o exercício da desistência, a forma de contagem desse prazo, as modalidades de 

exercício da desistência, bem como as formas disponíveis para o consumidor de notificar o 

empresário sobre sua necessidade de se retirar do negócio. 

Assim como ocorreu com a legislação italiana e a francesa, os problemas que 

motivaram a Espanha a criar legislação sobre a multipropriedade estão mais interligados com 

os litígios consumeristas do que os imobiliários. Isso porque, nesses países, o uso temporário 

de um imóvel é vendido como produto ou serviço não com o propósito especulativo, mas como 

atrativo de consumo, o que levava muitos a formalizar contratos praticamente de adesão.  

Em suma, o ordenamento espanhol estabelece algumas regras que se assemelham 

às introduzidas no ordenamento brasileiro em 2018, como o prazo mínimo de time-sharing de 

sete dias, mesma determinação que se encontra no artigo 1.358-E do Código Civil brasileiro. 

Reúne, outrossim, determinações análogas às regras consumeristas brasileiras, tais como o 

direito de retirada num prazo de 14 (quatorze) dias, similar ao direito ao arrependimento do 

consumidor no Brasil num prazo de sete dias. Ambos os ordenamentos isentam de custos o 
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consumidor em caso de exercício desse direito ao arrependimento, porém o ordenamento 

espanhol exige notificação, ao passo que o brasileiro exige a comunicação do consumidor.  

No que tange às diferenças, percebe-se que a mais substancial é que o ordenamento 

jurídico brasileiro considera a multipropriedade como um direito real sobre coisa própria, pois 

o adquirente da multipropriedade é verdadeiro proprietário em regime de condomínio, ao passo 

que no ordenamento jurídico espanhol, na modalidade em que se considera de direito real, a 

multipropriedade é considerada como um direito real sobre coisa alheia, pois o adquirente não 

se torna proprietário. 

 

3.1.5 Portugal 

 

Sendo o turismo uma atividade importante para países com potencial turístico como 

Portugal, e sendo tal atividade cada vez mais caracterizada pela competitividade e pelo uso de 

produtos e tecnologias novas, pode-se dizer, de certa forma, que a multipropriedade é um desses 

novos produtos. 

O direito de habitação periódica, denominação adotada em Portugal quando ainda 

não existia legislação sobre o instituto naquele país, foi formulado como um direito 

correspondendo ao direito de utilização de determinada unidade habitacional, em local turístico, 

durante uma temporada anual determinada.  

O time-sharing é uma atividade que conheceu um desenvolvimento notável na 

Europa, e essa realidade motivou o aparecimento de abundantes estudos jurídicos em muitos 

países, mesmo antes da regulamentação da matéria. Em Portugal, a preocupação com a 

multipropriedade começou já nos anos 1980, e esse país foi um dos primeiros da Europa a 

regularizar o instituto.   

De acordo com Mendes (1993, p. 7), “as características naturais de Portugal 

serviram para que os habitantes de vivendas passassem a explorar o potencial econômico de 

suas propriedades, disponibilizando espaços para turistas”. 

A exploração da atividade se deu tanto por pequenos e grandes agricultores como 

por empreendedores, que passaram a constituir empresas de construção para aquisição de 

propriedades destinadas à venda para estrangeiros, que usavam os imóveis como segunda casa. 

Ante o interesse dos investidores por imóveis urbanos, o direito de habitação 

periódica foi disciplinado no Decreto-Lei nº 355/81 como um direito real sobre coisa alheia, no 

qual os direitos reais são limitados e recaem sobre a pessoa física ou jurídica adquirente da 

multipropriedade (MELO, 2010). 
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Tal legislação passou por várias alterações. O Decreto-Lei nº 355/81 foi substituído 

pelo Decreto-Lei nº 275/93, que também já sofreu alterações por intermédio de outros decretos, 

a saber: Decreto-Lei nº 188/99, Decreto-Lei nº 22/2002 e Decreto-Lei nº 37/2011. A legislação 

portuguesa está compatibilizada com as Diretivas 94/47/CE e 2008/122/CE. Como é cediço, 

Portugal também faz parte da União Europeia, portanto deve observância às Diretivas da 

Comunidade recomendando a promulgação de legislações sobre a multipropriedade, cuja 

finalidade principal é a uniformização desse instituto na União Europeia. 

Peres (2018) explana que o instituto surgiu no mercado devido aos títulos de férias 

que eram pactuados entre adquirentes e empresas vendedoras, para que pudessem pagar 

prestações periódicas com o objetivo de ter o direito de uso de uma unidade habitacional em 

área turística por determinado período de tempo. 

Em Portugal optou-se por criar um novo direito real. De acordo com Venosa (2019), 

o instituto da multipropriedade no ordenamento jurídico português é denominado de direito real 

de habitação periódica, consistente no direito de se servir de uma coisa alheia, um direito de 

gozo.  

No que tange aos direitos e à segurança do instituto, aduz Barbosa (2001, p. 15) que 

“a criação de um direito real para enquadrar aquele fenômeno acabou por trazer mais robustez 

ao direito do adquirente”. 

Em análise inicial já se constata que, assim como as demais legislações de 

ordenamentos europeus, a lei portuguesa também foi criada em virtude do turismo, pois o artigo 

1º do Decreto-Lei nº 275/93 aduz que o direito real de habitação periódica ou "DRHP", como 

é citado, relaciona-se com unidades de alojamentos integradas em hotéis-apartamentos, 

aldeamentos e apartamentos turísticos. 

Tepedino (1993, p. 35), em análise do instituto da multipropriedade ou DRHP, 

como é chamado em Portugal, arremata: 

 

Trata-se de um direito real sobre a coisa alheia, em que a pessoa física ou jurídica que 

promove o negócio é o proprietário do “conjunto imobiliário”, sobre o qual incidem 

os direitos limitados que asseguram aos respectivos titulares a utilização de uma 

fração de tempo correspondente a uma semana por ano, reiteradamente, em caráter 

limitado ou perpétuo. 

 

Numa leitura mais global da lei portuguesa, pode-se compreender que o direito real 

de habitação periódica é entendido como o direito de gozo, de usar uma unidade de alojamento 

de um empreendimento turístico, devendo ser pagas, em contrapartida, quantias periódicas ao 

dono do empreendimento ou a seu administrador. 



51 

 

No ordenamento brasileiro o adquirente da multipropriedade torna-se proprietário 

em regime de condomínio, gozando de todos os direitos de um proprietário, já no sistema 

português existe o proprietário do imóvel e os adquirentes do direito real de habitação periódica, 

que não se confundem.  

Estes não são proprietários, mas meros detentores do direito de usar a coisa alheia, 

de sorte que, conforme ensina Barbosa (2001, p. 3), “sobre uma mesma fração autônoma podem 

recair vários direitos de habitação periódica, sem que se tenha uma copropriedade do imóvel”. 

Assim na legislação portuguesa tem-se dois sujeitos de direito, o proprietário, o qual 

pode constituir o empreendimento de habitação periódica visando à sua exploração econômica, 

e o possuidor ou detentor de direito real sobre coisa alheia, também chamado de utente.  

Observa-se, ainda, que no sistema português, o direito real de habitação periódica 

é constituído por negócio jurídico a celebrar por escritura pública, que deverá ser registrada no 

registro imobiliário, e eventual modificação pode ser efetivada também por escritura pública, 

havendo acordo dos titulares de direitos reais de habitação periódica cuja posição seja afetada. 

A aprovação da modificação pode ser judicialmente suprida, em caso de recusa injustificada, 

conforme se verifica dos artigos 7º e 8º do Decreto-Lei nº 37/2011.  

Encontram-se no artigo 4º do Decreto-Lei nº 275/93 os encargos para um 

empreendimento obter autorização para exploração de unidades imobiliárias em regime de 

multipropriedade. Há requisitos de natureza física e de natureza jurídica a serem observados.  

No que tange aos de ordem física, as unidades precisam ser independentes e isoladas 

entre si, possuindo saída própria para outras áreas do empreendimento ou para via pública, e 

quando se tratar de hotéis, as unidades precisam ser contíguas e com independência funcional. 

No que atine às exigências de ordem jurídica, se for empreendimento hoteleiro ou apartamentos 

destinados ao mercado turístico, o imóvel deve pertencer a um único titular, seja empresa 

individual de responsabilidade limitada, cooperativa ou sociedade empresarial. 

O referido Decreto, por intermédio do seu artigo 5º, aduz a necessidade de 

autorização do Ministério do Turismo para constituição do direito ao time-sharing português, 

tendo em vista que o direito de habitação periódica, nesse ordenamento, só pode ser criado para 

imóveis com fins turísticos, característica que se diferencia bastante da disposição da legislação 

brasileira, que não proíbe a instituição da multipropriedade para fins diferentes do turismo. No 

Brasil pode haver o compartilhamento de propriedades com fins comerciais, por exemplo. 

A lei portuguesa, em seu artigo 6º, também assevera a impossibilidade de o 

proprietário do empreendimento constituir outro direito real sobre o mesmo imóvel, o que 



52 

 

impede, por exemplo, que o imóvel já em regime de multipropriedade também tenha alguma 

hipoteca.  

Interessante mencionar que a doutrina portuguesa considera o direito real de 

habitação periódica instituto semelhante ao usufruto, conforme compara González (2015, p. 

233), cujas palavras, pela relevância do entendimento, transcrevem-se para melhor 

compreensão: 

 

Trata-se de um direito de conteúdo fundamentalmente análogo ao de usufruto (cf., em 

especial, os artigos 21º, n.º 1, e 12º, do Decreto-Lei n.º 275/93, de 05 de agosto), e que 

somente não se inclui como subcapítulo daquele por também apresentar traços 

característicos da propriedade horizontal. Atribui assim, predominantemente, as 

faculdades de uso e de fruição sobre uma coisa. 

  

A razão do posicionamento do autor decorre do fato de o direito real de habitação 

periódica possuir elementos e requisitos análogos aos do usufruto, este tratado por outra 

legislação portuguesa: 

 

[...] as similitudes vão ao ponto de o próprio limite geral a que sujeita o exercício do 

direito pelo titular da habitação periódica ser, em abstrato, o mesmo a que deve 

obedecer o usufrutuário – “agir como o faria um bom pai de família” (artigo 21º, n.º 

2, do referido Decreto-Lei; cf. artigo 1446º). As particularidades – como, por 

exemplo, o carácter tendencialmente perpétuo do direito real de habitação periódica 

(artigo 3º, n.º 1, Decreto-Lei n.º 275/93) frente à natureza necessariamente temporária 

do usufruto – não impedem que de ususfructus se trate (GONZÁLEZ, 2015, p. 233). 

 

Não obstante as posições diversas, é certo que o direito real de habitação periódica 

do ordenamento português é direito real sobre coisa alheia, devendo ser constituído em Registro 

Público, conforme se verifica no artigo 8º do Decreto-Lei nº 275/93. 

Diante desse contexto, cabe perguntar se seria possível usucapir esse direito real 

sobre coisa alheia, o que implicaria a perda do direito ao bem imóvel por um dos 

multiproprietários. Para tanto, necessário citar a redação do artigo 1287º do Código Civil 

português, cujo teor assevera ser a usucapião a faculdade de o possuidor adquirir o direito sobre 

o imóvel com base no lapso de tempo que exerce a posse do direito de propriedade, ou de outros 

direitos reais de gozo. Outrossim, o artigo 1484º aduz ser o direito real de habitação periódica 

direito de uso, quando se referir a casas de moradia.  

Nesse tom, explana Lourenço (2016) que a posse e, consequentemente, a usucapião 

podem atingir diretamente direitos reais de gozo, compreendendo nessa natureza os direitos 

reais de habitação periódica. Entretanto, a mesma autora alerta que há divergência doutrinária 

nesse sentido, pois para alguns o direito de habitação periódica não seria passível de usucapião 
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por consistir em direito de exercício temporal limitado, não atribuindo a seu titular a tutela 

possessória. 

Já outra vertente, à qual a autora se filia, argui que o regime de posse tem de se 

ajustar às atuais peculiaridades, sendo que o fato de a lei não trazer expressamente a faculdade 

de usucapir o direito de habitação periódica não significa exclusão de usucapião.  

Portanto, respeitando-se entendimento contrário, desde que a posse do adquirente 

não seja violenta, clandestina e precária, pode-se entender que a não utilização da posse no 

espaço de tempo destinado à sua fruição poderá levar o multiproprietário à perda de seu direito 

real em benefício de outrem, que passa a adquiri-la, se o substituir na posse durante o prazo 

assinalado na lei vigente em determinado país. 

Com relação à administração do imóvel, por ser direito real sobre coisa alheia, o 

artigo 25 do Decreto-Lei nº 275/93 se preocupou em trazer regra asseverando que cabe ao 

proprietário a administração e conservação das unidades, bem como das instalações e mobília 

de uso comum. 

Entrementes, importante ressaltar que o mesmo dispositivo traz a lume a 

possibilidade de o proprietário ceder a exploração do empreendimento, mas a referida cessão 

não o excluirá do dever de continuar administrando o imóvel. Arremata o artigo 28 que as obras 

que venham a causar alteração na unidade devem ter o consentimento dos titulares do direito 

de habitação periódica, obtido em Assembleia Geral. 

Ainda no que tange ao regime dos contratos pertinentes à multipropriedade, cumpre 

dizer que inicialmente trata-se de direito perpétuo, caso não se disponha o contrário em 

instrumento próprio. Ou seja, pode ser estipulado um limite de duração, porém não inferior a 

15 (quinze) anos. Ademais as partes são livres para determinar a quantidade de dias em que 

poderá ser usado o direito, desde que se convencione o período mínimo de sete dias. 

A legislação mencionada assevera que cada direito real periódico requer a emissão 

de certificado predial que mencione o titular do direito, bem como a legitimidade para 

transmissão do direito. Explicita ainda os elementos que devem estar presentes no certificado. 

Sem embargos, a legislação portuguesa também se assemelha às legislações dos 

outros países aqui estudados, pois também impõe que o proprietário empresário deve prestar 

caução para garantir a reparação de futuros danos que possam ser causados aos adquirentes, 

regra constante do conteúdo do artigo 15 do Decreto-Lei em estudo.  

Regra semelhante à de outros países diz respeito ao direito de resolução, consistente 

no arrependimento sem necessidade de justificativa e sem nenhum custo para o consumidor. 

Verifica-se, então, que o ordenamento português, assim como os demais europeus, amolda-se 
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à evolução do turismo que utiliza o time-sharing como produto, algo diferente da realidade 

brasileira. 

A legislação portuguesa, assim como as demais aqui estudadas, enxerga o time-

sharing como produto com foco no mercado turístico. As legislações criadas acabam por 

engessar as liberdades contratuais das partes, acarretando várias obrigações que causam maior 

custo de transação para as partes, principalmente no que tange aos requisitos de cumprimento 

de ordens pré-contratuais, pois os custos de transações são compreendidos como “qualquer 

operação econômica ajustada entre os agentes econômicos” (SZTAJN, 2004, p. 284), como, 

por exemplo, a segurança quanto ao adimplemento da operação entre as partes, a certeza de que 

o adimplemento será realizado no tempo e modo contratados, redação do instrumento contratual 

que descreve claramente os direitos e os deveres das partes, etc. 

Contudo, é necessário compreender que consumidores são vulneráveis 

independentemente do grau de instrução e poder aquisitivo, o que forçou esses países, em 

observância às Diretivas da União Europeia, a criar leis que protegessem mais o adquirente 

consumidor, principalmente prevenindo indenizações futuras, pois em todas as legislações aqui 

estudadas, os ordenamentos jurídicos impõem a criação de caução, seguros, fundos especiais 

para ressarcir possíveis danos. 

Portanto, percebe-se que mesmo em países pioneiros como Portugal em tratar da 

matéria da multipropriedade, muitos ordenamentos tiveram que se adequar às Diretivas da 

Comunidade Europeia, e todos atentaram às mudanças nas legislações consumeristas. 

Em resumo, apesar de a multipropriedade ter natureza jurídica de direito real tanto 

no Brasil como em Portugal, a diferença principal do instituto entre os dois países se dá no fato 

de o direito real português ser limitado, ou seja, ser um direito do gozo sobre coisa alheia. Em 

Portugal os adquirentes não se tornam proprietários, como ocorre no Brasil. Talvez por esse 

motivo, a legislação portuguesa seja tão incisiva no que diz respeito à proteção dos direitos dos 

consumidores.  

Assim como os ordenamentos dos demais países europeus, a legislação portuguesa 

se preocupa com a proteção do consumidor, por considerar os adquirentes, ou seja, os utentes 

desse direito a parte mais fraca da relação contratual, além de restringir o time-sharing às 

atividades turísticas (art. 25.1, DL nº 275/93), exigindo comprovação dos requisitos necessários 

ao exercício desse tipo de atividade, entre outros.  

Por fim, interessante observar que, embora os dois ordenamentos exijam registro 

público, o português aduz a necessidade de autorização do Ministério do Turismo, algo não 

existente no ordenamento brasileiro. 
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3.2 NA AMÉRICA 

 

Sem dúvida as experiências estrangeiras, destacando cada uma de suas 

peculiaridades, serão de vital importância para a compreensão do tema e posterior observação 

a respeito de similitude e diferença com o instituto no Brasil. O presente estudo na América 

justifica-se pelo fato de a origem e o desenvolvimento da multipropriedade também ter se dado 

em países deste continente. Para tanto, selecionaram-se alguns países como Estados Unidos, 

Argentina e Brasil por geralmente estarem conectados em uma relação comercial.  

 

3.2.1 Estados Unidos 

 

Depois de se disseminar pelo continente europeu, na década de 1970, a 

multipropriedade chegou aos Estados Unidos, onde a atividade passou a ser explorada sob 

variadas modalidade de time-sharing. Na América, os Estados Unidos foram o país pioneiro a 

explorar a multipropriedade. O termo time-sharing, utilizado ao longo deste trabalho, veio 

originalmente dos Estados Unidos. 

Segundo Bowen (2006, p. 461), o time-sharing se originou nos Estados Unidos na 

década de 1960, motivado pelo mercado de turismo de esquiadores, que todos os anos preferiam 

ficar no mesmo resort e no mesmo período. Daí, percebendo essa demanda do mercado, o 

proprietário do resort desenvolveu a ideia e a ofereceu como um produto, por meio do slogan 

"não há necessidade de alugar um quarto, compre o hotel que é mais barato!" 

Entretanto, o mesmo autor (BOWEN, 2006) adverte que foi somente na década de 

1970 que o time-sharing ganhou mais notoriedade, principalmente na Flórida. Isso devido à 

crise do petróleo que aconteceu em 1973, o que mudou a economia global, e logo os norte-

americanos precisaram reavaliar seus hábitos de viagens de férias. Na ocasião, muitos 

condomínios na Flórida não conseguiram vender suas unidades, forçando os proprietários a 

compartilhar o tempo em que um usuário passaria na unidade até então desocupada. 

As vendas cessaram de um momento para o outro e foi necessário imaginar novos 

meios de vender centenas de propriedades vazias. Um desses meios, que se revelou um sucesso, 

foi o de vender esses apartamentos a vários proprietários diferentes, com direito a utilização em 

períodos definidos, como semanalmente. 

Segundo Vanbrabant (2006), os estados da Flórida e da Califórnia se destacaram 

inicialmente no desenvolvimento da multipropriedade nos Estados Unidos. Em seguida a 

atividade expandiu-se para o resto do país. 
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Com relação à legislação, somente na década de 1980 surgiu a primeira 

regulamentação no estado da Flórida. Essa legislação, além de regulamentar o instituto, visou 

combater as práticas abusivas por parte das empresas exploradoras do negócio. A 

regulamentação da multipropriedade ocorreu também nos demais estados americanos, o que 

ocasionou certas controvérsias. Foi editada, portanto, a lei Uniform Real State Time-Share Act, 

que teve o objetivo de uniformizar as regras básicas e gerais, sendo de observância obrigatória 

dos estados, aos quais é facultada a adaptação dos dispositivos à sua realidade. 

Atualmente os Estados Unidos estão bem evoluídos no tocante à multipropriedade. 

Nesse sentido a doutrina (PÉREZ; FLORES CALERO, 1992, p. 31), ao explanar a 

multipropriedade na Europa e Estados Unidos, aduz que “Tal evolução decorre do fato de que 

os empreendimentos de habitação periódica tiveram notável crescimento nesses locais há 

décadas.” 

Diferentemente do contexto brasileiro em que a legislação sobre multipropriedade 

se aplica a qualquer uso, independentemente de ser somente para férias ou turismo, como para 

fins comerciais por exemplo, nos EUA o time-sharing é utilizado para fins turísticos. 

No contexto americano, percebe-se que o time-sharing, assim como na Europa, é 

ofertado como um produto a turistas, tendo cada dia mais adeptos, conforme se verifica no sítio 

eletrônico do Departamento Jurídico do Estado da Georgia (2010) cujo conteúdo informa que 

22,7% do time-sharing adquirido nos Estados Unidos está na Flórida e que 3,9 milhões de 

famílias norte-americanas possuem esse tipo de contrato. E, ainda, a Comissão Nacional de 

Comércio declarou, em 2010, que o número de reclamações relacionadas a revendas 

fraudulentas de time-sharing mais do que triplicou. 

Com relação às formas e período de utilização, segundo Powanga e Powanga 

(2008), no Direito norte-americano, observando-se as leis estaduais, percebe-se que a doutrina 

compila alguns tipos de time-sharing, quais sejam, a) Semana fixa: aqui o comprador terá 

direito à unidade escolhida sempre na mesma semana durante todos os anos estipulados em 

contrato; b) Flutuante: é mais flexível que o anterior, pois o comprador pode requerer qualquer 

semana dentro de um ano, porém está submetido à disponibilidade; c) Direito de uso: o 

comprador faz uma espécie parecida com o arrendamento da propriedade por um período de 

tempo a cada ano, porém com quantidade de anos já pré-definida, sendo que o empresário é 

quem mantém o imóvel; d) Clube de pontos: análogo ao time-sharing flutuante, porém o 

comprador pode se instalar em vários locais, dependendo da quantidade de pontos que possui, 

podendo ainda chegar a comprar o imóvel ou comprar mais pontos do clube; e) Bienal: 

praticamente idêntico ao da semana física, porém a escolha da semana ocorre a cada dois anos. 
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Segundo a doutrina, os tipos de time-sharing citados no parágrafo anterior são os 

mais utilizados nos EUA, cabendo a cada Estado regular esses e outros não tão comuns.  

Cesaret, Dawande e Rajapakshe (2019, p. 1) comentam que: 

 

Timeshare de férias é uma forma de propriedade ou "direito de uso" de uma 

propriedade de um resort por um período de tempo específico (geralmente uma 

semana) a cada ano. A troca de timeshare refere-se à negociação não monetária de 

semanas de timeshare entre os proprietários, para que eles possam trocar suas casas 

de férias para conhecer novos destinos. A necessidade de participação dos membros 

durante o processo de intercâmbio foi bem reconhecida por várias razões práticas, 

incluindo a relutância dos membros em aceitar uma solução autoritária. 

  

Analisando os tipos citados, tem-se que o da semana fixa peca pela pouca 

flexibilidade, além do desinteresse emocional do consumidor a médio e longo prazo. Entretanto, 

o proprietário pode alugar sua semana a terceiros, bem como permutá-la com proprietários de 

time-sharing em outras propriedades.  Já o flutuante traz a dificuldade da disponibilidade, tendo 

em vista que o adquirente do time-sharing pode não conseguir a semana desejada se vários 

consumidores quiserem a mesma semana no imóvel.  

No direito de uso, o adquirente não terá custos com a propriedade, cuja manutenção 

é de responsabilidade do empresário vendedor. Também aqui não há flexibilidade, pois nessa 

modalidade é necessário definir a quantidade de anos em que se operará o time-sharing.  

A modalidade de clube de pontos é bastante peculiar, tendo em vista que se 

assemelha à modalidade flutuante no tocante à flexibilidade de datas, mas enquanto nesta a 

referida flexibilidade diz respeito à(s) semana(s) do ano em que o adquirente usará o imóvel,  

naquele tanto pode se direcionar à data quanto ao imóvel. Por último, no tipo de time-sharing 

bienal tem-se um pouco de flexibilidade, tendo em vista a possibilidade de mudar a data de uso 

a cada dois anos. 

Sem embargos, a possibilidade de flexibilidade e tratativas entre os proprietários do 

time-sharing mostra-se como poderosa ferramenta para que os usuários possam desfrutar de 

outras áreas além daquelas das quais já são proprietários, muito embora seja necessária uma 

nova relação contratual para isso, tendo em vista que, conforme já asseverado alhures, o 

proprietário pode alugar a terceiros, bem como permutar.  

Já no ordenamento brasileiro, o período correspondente a cada fração de tempo 

pode se estabelecer de três formas (art. 1.358-E, CC), fixo, flutuante ou misto, muito embora a 

norma legal não vede outros tipos, pois percebe-se que o artigo citado aduz que o período 

correspondente da fração poderá ser, o que demonstra uma faculdade. Os dois primeiros tipos 

muito se assemelham aos tipos americanos já aqui explanados, ressaltando-se a preocupação do 
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ordenamento brasileiro quanto ao respeito ao princípio da igualdade no tipo flexível, fruto da 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Já o tipo misto recebe essa denominação porque 

os multiproprietários, em determinado momento, poderão optar por utilizar o imóvel em data 

fixa e, em outros momentos, poderão optar por outro período. 

Percebe-se que, assim como nos países europeus, as leis dos estados norte-

americanos também se preocuparam com a proteção do consumidor, assegurando, portanto, os 

direitos e também os deveres dos multiproprietários. É o que se evidencia por exemplo já de 

início da legislação da Flórida, cujo teor assevera que o propósito da lei é exigir a divulgação 

completa e justa de termos, condições e serviços por prestadores de serviços de revenda agindo 

em nome de revendedores de time-sharing, independentemente do modelo de negócios 

empregado. 

A lei americana, a exemplo das europeias, conferiu ao consumidor a possibilidade 

de cancelar o contrato de time-sharing por um prazo de dez dias, sem precisar de justificativa, 

porém exigiu a necessidade de notificação por escrito.  

Cabe, por fim, uma ressalva feita pela lei indicando que o consumidor, antes de 

negociar seus direitos de time-sharing, precisa verificar se o seu contrato original confere o 

direito de preferência a outros proprietários ou até mesmo ao empreendedor, bem como 

averiguar se existem restrições ou condições especiais aplicáveis no caso de revenda ou aluguel 

do time-sharing. 

Tendo em vista a multipropriedade ser explorada sob as variadas modalidades de 

time-sharing, como dito anteriormente, com relação à natureza jurídica do instituto cumpre 

dizer que poderia ser de direito real ou obrigacional.  

A fim de se citar as semelhanças e diferenças com a multipropriedade imobiliária 

no Brasil, torna-se necessário falar ainda nas modalidades de time-sharing praticadas nos EUA, 

a Fee Ownership Timesharing (direito real sobre coisa alheia) e a Non-Fee Ownership 

Timesharing (direito de gozo), das quais decorrem outras submodalidades, sem distinção 

quanto à natureza jurídica. 

Na modalidade Fee Ownership Timesharing, adquire-se o direito de propriedade 

para utilização em determinado período previamente definido, durante o qual cada adquirente 

tem o direito exclusivo de usar a unidade. No entanto esse direito será temporário, conforme o 

prazo constante na escritura transmitida ao adquirente do direito de uso. Tal modalidade se 

assemelha à multipropriedade imobiliária brasileira, pois o adquirente torna-se proprietário, no 

entanto divergindo no aspecto temporário, haja vista que no Brasil a multipropriedade é 
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permanente, enquanto nos Estados Unidos é temporária, porque tem prazo para ser exercida, 

findo o qual o proprietário fica livre para utilizar a propriedade da forma que desejar. 

Na modalidade Non-Fee Ownership Timesharing, o adquirente não é proprietário 

do imóvel, apenas possui o direito de uso em determinado período, também de forma 

temporária. Em contrapartida, contribui com o custeio da administração, impostos e outras 

despesas decorrentes do imóvel. 

Percebe-se, portanto, que no primeiro caso há um direito real sobre coisa alheia, 

enquanto no segundo há apenas um direito obrigacional entre o adquirente e o proprietário do 

imóvel, situação em que a multipropriedade americana diverge totalmente da brasileira, pois no 

Brasil a natureza jurídica da multipropriedade é de direito real e não obrigacional. 

 

3.2.2 Argentina 

 

Passado o estudo do instituto nos países europeus e nos Estados Unidos, adentra-se 

na análise da multipropriedade na América do Sul. Optou-se por fazer uma análise do Direito 

argentino, considerando a semelhança da origem histórica das instituições desse país com as 

brasileiras e o fato de ser o maior parceiro econômico no continente Sul-Americano. 

O Direito argentino regulamenta a matéria em três diplomas legislativos, sendo o 

primeiro a Lei nº 26.356/2008, depois o Decreto nº 760/2014 e finalmente o Código Civil 

argentino, que no artigo 1887, “e”2, nomeia o direito ao tempo compartilhado como direito real.  

Acontece que é o art. 20873 do Código Civil que explana o instituto, aduzindo que 

o direito de tempo compartilhado se caracteriza quando um ou mais bens estão afetados ao uso 

periódico ou temporário para acomodação, alojamento, comércio, turismo, indústria ou outros 

fins, e para fornecer os serviços compatíveis com seu destino. 

Já o artigo 2º4 da Lei nº 26.356/2008 disciplinava a multipropriedade baseado no 

cenário mais turístico sobre o instituto, conceituando-a como o direito de integrar-se com um 

ou mais imóveis, afetados ao uso periódico ou temporário para alojamento ou hospedagem. 

Pode-se vislumbrar que a norma do Código Civil argentino, qual seja, o artigo 2087, apresentou 

definição mais ampla sobre o instituto, incluindo não somente o alojamento e a hospedagem, 

                                                             
2 ARTICULO 1887.- Enumeración. Son derechos reales en este Código: [...] e) el tiempo compartido; [...] 
3 ARTICULO 2087.- Concepto. Se considera que existe tiempo compartido si uno o más bienes están afectados a 

su uso periódico y por turnos, para alojamiento, hospedaje, comercio, turismo, industria u otros fines y para 

brindar las prestaciones compatibles con su destino. 
4 ARTICULO 2º - Tipificación. El Sistema Turístico de Tiempo Compartido debe integrarse con uno o más 

inmuebles, afectados a su uso periódico y por turnos para el alojamiento u hospedaje y para brindar otras 

prestaciones compatibles con su destino. 
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mas também o comércio, o turismo, a indústria, entre outros segmentos aos quais seja possível 

destinar o imóvel. 

Em seguida, o artigo 20885 do Código Civil argentino assevera que o direito a 

tempo compartilhado abrange o bem imóvel e móvel, desde que a natureza desses seja 

compatível com a disciplina do instituto. Regra semelhante tem o ordenamento brasileiro no 

artigo 1.358-D, II, do Código Civil, que diz que o imóvel objeto da multipropriedade inclui o 

mobiliário destinado a seu uso e gozo. 

Interessante terminologia adotada pela legislação argentina (art. 20896) é a de que 

a constituição da multipropriedade naquele ordenamento exige a afetação de um ou mais 

objetos para fim de uso, o que, no caso de imóvel, deve ser formalizada por escritura pública 

contendo os requisitos da legislação especial sobre a matéria.  E, ainda, aduz o artigo 20927 que 

a escritura que trará a afetação do bem deve ser registrada no respectivo Registro de 

Propriedade, porém, ressalta a lei que tal registro deve ser anterior até mesmo a qualquer 

anúncio, oferta ou publicidade comercial. 

Já no artigo 20908 encontra-se a regra sobre a legitimidade para outorga da afetação. 

Segundo esse artigo, cabe ao titular do domínio a concessão da afetação do bem ao regime de 

tempo compartilhado, e, caso o proprietário não seja o empresário que oferta o produto, este 

deve obter o consentimento do proprietário. 

O artigo 20939, por sua vez, aborda os requisitos que devem existir na escritura 

pública, em duas alíneas: a) proibição ao proprietário e ao empresário de modificar o domicílio 

imobiliário posto no instrumento para compartilhamento de tempo; e b) impossibilidade de 

alteração ou diminuição dos direitos dos usuários devido a sucessões empresariais ou não 

empresariais, ou por credores do proprietário ou do empresário, mesmo em caso de falência. 

                                                             
5 ARTICULO 2088.- Bienes que lo integran. Con independencia de la naturaleza de los derechos que se 

constituyen o transmiten, y del régimen legal al que los bienes se encuentren sometidos, el tiempo compartido 

se integra con inmuebles y muebles, en tanto la naturaleza de éstos sea compatible con los fines mencionados. 
6 ARTICULO 2089.- Afectación. La constitución de un tiempo compartido requiere la afectación de uno o más 

objetos a la finalidad de aprovechamiento periódico y por turnos, la que, en caso de tratarse de inmuebles, debe 

formalizarse por escritura pública, que debe contener los requisitos establecidos en la normativa especial.  
7 ARTICULO 2092.- Inscripción. El instrumento de afectación debe ser inscripto en el respectivo Registro de la 

Propiedad y en el Registro de Prestadores y Establecimientos afectados a Sistemas de Tiempo Compartido 

previsto en la ley especial, previo a todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial. 
8 ARTICULO 2090.- Legitimación. El instrumento de afectación de un tiempo compartido debe ser otorgado por 

el titular del dominio. En el supuesto en que dicho titular no coincida con la persona del emprendedor, éste 

debe comparecer a prestar su consentimiento a la afectación instrumentada. 
9 ARTICULO 2093.- Efectos del instrumento de afectación. La inscripción del instrumento de afectación en el 

respectivo Registro de la Propiedad determina: a) la prohibición al propietario y al emprendedor de modificar el 

destino previsto en el instrumento; sin embargo, el emprendedor puede comercializar los períodos de disfrute 

no enajenados, con otras modalidades contractuales; 
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O dispositivo 209110 tratou dos bens, que devem estar livres e desembaraçados de 

qualquer ônus, além de que o empresário, o proprietário, o administrador e o profissional de 

marketing devem estar em gozo de seus direitos de alienação de seus bens. O proprietário pode 

constituir uma hipoteca ou outra garantia após o registro da escritura, porém tal hipoteca está 

condicionada às condições do artigo 2091 já citado, não podendo causar diminuição dos direitos 

dos usuários. 

A administração do imóvel pode ser exercida pelo próprio empreendedor ou por um 

terceiro, porém a lei ressalta que a responsabilidade de ambos será solidária, na forma do artigo 

209611, tendo ainda o artigo 2097 elencado vários deveres que o administrador deve observar, 

sendo um dos mais importantes a manutenção do regime de utilização dos bens, a conservação 

dos bens, bem como a preservação dos direitos dos adquirentes de forma igualitária, respeitando 

as prioridades das reservas. 

Os adquirentes da propriedade em tempo compartilhado também possuem deveres, 

tais como a conservação e entrega da unidade no estado em que a encontrou e o pagamento das 

despesas, na forma do artigo 2095. A lei argentina também se preocupou com a autorização 

pelo Poder Público para exploração do instituto, assim como os outros ordenamentos já 

mencionados, porém especificou o artigo que trata de tal matéria, qual seja, o dispositivo 

210212, como um Poder de Polícia. Por esse artigo, emerge para o proprietário, empresário, 

comerciante, administrador e adquirente do tempo compartilhado o dever de cumprir as leis, e 

outros regulamentos de natureza nacional, provincial e municipal relacionados à operação do 

instituto. 

Em observância aos conflitos existentes no mercado turístico, a lei argentina, em 

seu artigo 210013, assevera a relação consumerista que permeia o contrato entre o proprietário, 

                                                             
10 ARTICULO 2091.- Requisitos. Los bienes deben estar libres de gravámenes y restricciones. El emprendedor, 

el propietario, el administrador y el comercializador no deben estar inhibidos para disponer de sus bienes. El 

propietario puede constituir hipoteca u otro gravamen con posterioridad a la inscripción de la escritura de 

afectación, con los efectos previstos en el artículo 2093. 
11 ARTICULO 2096.- De la administración. La administración puede ser ejercida por el propio emprendedor, o 

por un tercero designado por él. En tal caso, ambos tienen responsabilidad solidaria frente a los usuarios del 

tiempo compartido, por la debida gestión y coordinación en el mantenimiento y uso de los bienes. 
12 ARTICULO 2102.- Normas de policía. El propietario, emprendedor, comercializador, administrador y usuario 

del tiempo compartido deben cumplir con las leyes, reglamentos y demás normativas de índole nacional, 

provincial y municipal relativas al funcionamiento del sistema. 
13 ARTICULO 2100.- Relación de consumo. La relación entre el propietario, emprendedor, comercializador y 

administrador del tiempo compartido con quien adquiere o utiliza el derecho de uso periódico se rige por las 

normas que regulan la relación de consumo, previstas en este Código y en las leyes especiales. 
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o empresário, o comerciante e o administrador do time-sharing, mas o artigo 210114 deixa claro 

que as regras sobre direitos reais aplicam-se ao direito do comprador de time-sharing. 

Diante de regulação de forma extensa pelo Código Civil, a doutrina argentina aduz 

que a Lei nº 23.356/98 foi revogada parcialmente, principalmente os Capítulos III (referente à 

constituição do Sistema Turístico de Tiempo Compartido - STTC), IV (aspectos contratuais), 

V (administração do empreendedorismo) e IX (relativo à extinção). 

Não obstante o melhor tratamento da matéria pelo Código Civil, é necessário 

mencionar a importância da Lei nº 23.356/98, cuja criação em 1998 ofereceu efetiva resposta 

às lacunas e obscuridade existente nas relações que envolviam a multipropriedade, tendo em 

vista o grande poder de barganha e os excessivos lucros das empresas de marketing à custa de 

usuários que não contavam com nenhuma legislação que protegesse os interesses das partes 

hipossuficientes (PALACIO, 2011). 

Com relação à natureza jurídica da propriedade em tempo compartilhado, Taddei 

(2008, p. 143) expõe: 

 

Acredito que o mais razoável seria tratá-lo [o time-sharing] como um direito real, 

especificamente como "quase-real" por causa das peculiaridades tão próprias e 

primitivas que a matéria recebe. No entanto, essa estimativa se deve ao fato de a figura 

reunir elementos típicos de direito real em todo o seu espectro: a existência de um 

sujeito ativo e sua relação direta e imediata com o bem, a publicidade do registro e 

outros vestígios reais emanados da lei nos artigos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e outros 

do Código Civil argentino - as ações que o adquirente geralmente executa em relação 

à coisa, como seu uso, conservação, administração, etc. 

 

Para o autor, se existe uma lei que cria um novo direito real, deve-se considerá-lo 

como direito real, no entanto, se em vez disso as partes estipularem o tipo de natureza jurídica 

do instituto, deve-se rejeitá-lo (caso exista algum impedimento legal) ou reconhecê-lo, mas 

como um direito pessoal. 

Dito isso, percebe-se o quão difícil é estruturar esse instituto na Argentina, dada a 

variada gama de perfis topográficos que ele pode apresentar. 

Entrementes, advirta-se que há uma aparente incompatibilidade quando se estuda a 

natureza jurídica do instituto por intermédio do artigo 1º da Lei nº 26.356/98 em vigor, e os 

artigos 1887 e 2008 do Código Civil. Isso porque o artigo 2008 estatui que o instituto do tempo 

compartilhado independe da natureza desse direito, demonstrando nenhuma preocupação com 

                                                             
14 ARTICULO 2101.- Derecho real del adquirente de tiempo compartido. Al derecho del adquirente de tiempo 

compartido se le aplican las normas sobre derechos reales.  
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a localização desse direito no sistema jurídico, todavia o artigo 1887 arrola tal direito no rol dos 

direitos reais (FOURCADE, 2016). 

Em resumo, a multipropriedade na Argentina, denominada propriedade de tempo 

compartilhado, pode ser concebida como real ou pessoal, a depender dos termos do contrato 

em que for fixada. 

A lei argentina, diferentemente do evidenciado nos outros países já aqui estudados, 

é a que mais se assemelha com a lei brasileira, pois ambas se preocuparam em incluir o time-

sharing no rol de direitos reais, em observância ao princípio da taxatividade. O Código Civil 

argentino, assim como o Código Civil brasileiro trata, outrossim, dos direitos e deveres dos 

adquirentes, ambos os diplomas exigem escritura pública e registro em cartório competente. 

O ordenamento argentino, de início, antes da mudança no seu Código Civil, ateve-

se a regular o time-sharing em legislação voltada ao mercado turístico e hoteleiro, porém, assim 

como o ordenamento brasileiro, tratou o instituto no Código Civil ampliando o uso do time-

sharing para qualquer fim, desde que compatível com as demais regras que regem as relações 

contratuais, imobiliárias e consumeristas. 

A ampliação do uso do instituto na Argentina para variados fins como turísticos, 

industriais, comerciais, entre outros, aconteceu mediante exemplificação explícita na lei. Já no 

ordenamento jurídico brasileiro, não obstante inexistir previsão explícita na lei, a 

multipropriedade poderá se destinar também aos mais variados fins, não somente para fins 

turísticos. 
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4 A MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA NA LEI Nº 13.777/2018 E A 

EFETIVIDADE DOS DIREITOS E DEVERES DOS MULTIPROPRIETÁRIOS 

 

Embora o instituto da multipropriedade não fosse totalmente desconhecido do 

mercado imobiliário brasileiro, a promulgação da Lei nº 13.777/2018 veio em boa hora, pois 

certamente cumpriu o papel de superar a grande insegurança jurídica e a incerteza que o negócio 

imobiliário envolvendo multipropriedade envolvia. Embora ainda possam existir eventuais 

controvérsias e incompatibilidades sistemáticas na referida lei, será demonstrado que mediante 

o desenvolvimento de critérios hermenêuticos será possível alcançar a efetividade dos direitos 

e deveres dos multiproprietários. 

 

4.1 A NATUREZA JURÍDICA DA MULTIPROPRIEDADE 

 

Quando se insere determinado objeto dentro de um universo de categorias, 

aproximando-o de várias espécies e descobrindo, por meio desse exercício, qual tipo tem mais 

afinidade com o objeto, pode-se dizer que se encontrou a natureza jurídica do objeto em estudo. 

Desse modo, identificar a natureza jurídica de uma coisa significa encontrar a essência dessa 

coisa, de sorte que se possa observar suas principais características, o que sobressai sobre ela.  

O direito de propriedade, mesmo considerado direito fundamental, incluído no rol 

dos direitos individuais do artigo 5º da Constituição Federal e definido como norma de eficácia 

plena, exige também atividade legislativa para seu exercício.  

Trata-se de direito individual que exige um status negativo do Poder Público, bem 

como um status positivo, tendo em vista que o Poder Público, para garantir a efetividade desse 

direito, dada a grande carga axiológica e econômica de que é dotado, necessita de um complexo 

de legislação aduzindo a existência, função, registro, entre outras transações privadas que 

utilizam a propriedade. 

Dessa forma, objetivando a segurança jurídica e observando questões de natureza 

social e econômica, o Estado se preocupa em sempre trazer ao ordenamento jurídico legislações 

que regulem à exaustão situações que envolvem a propriedade, tais como a lei sobre o 

condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, a lei do parcelamento do solo 

urbano, a lei que dispõe sobre o programa minha casa minha vida, a lei de registros públicos, 

além do próprio Código Civil, que possui capítulo específico para tratar sobre os direitos reais. 
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Nesse contexto, não podia o legislador brasileiro se furtar a implementar no 

ordenamento jurídico brasileiro legislação tratando sobre a multipropriedade imobiliária, qual 

seja, a Lei nº 13.777/2018 ora estudada. 

Como explanado no segundo capítulo deste estudo e amparado na doutrina e em 

decisões judiciais que tratam do instituto, cumpre dizer que, para a implantação da nova figura 

jurídica, diversos modelos foram adotados, que se descreve a seguir: a) Multipropriedade 

acionária, pela qual se constitui uma sociedade anônima, proprietária do empreendimento, da 

qual os adquirentes tornam-se sócios, conferindo-lhe o direito de utilização periódica de 

determinada propriedade. Trata-se a rigor de uma multipropriedade mobiliária, incidente sobre 

ações ou cotas; (b) Multipropriedade obrigacional, pela qual o negócio se dá mediante um 

contrato firmado entre o proprietário do imóvel e os adquirentes do direito de uso periódico do 

bem. Aqui tem-se uma relação pessoal entre as partes, pois o proprietário do imóvel é pessoa 

estranha aos adquirentes do direito de uso periódico do imóvel; c) Multipropriedade real, 

formato no qual os adquirentes possuem direito real sobre o imóvel, pois o empreendimento se 

constitui em condomínios de multiproprietários, cuja convenção estabelece os limites de 

utilização de cada um. 

No entendimento de Siqueira e Siqueira (2017, p. 70), “Em síntese, o diagnóstico 

da natureza jurídica da multipropriedade (acionária, real ou obrigacional) depende de como é 

organizada.” 

Não obstante a existência dos variados tipos de multipropriedade (real, obrigacional 

e acionária), Saraiva (2013, p. 77) ressalta que “é [...] [da] natureza real que ela mais se 

aproxima, ou, ao menos, é com essa natureza que ela atrai maior atenção tanto dos 

consumidores como de seus estudiosos”. 

O autor, ainda, relembra o surgimento do instituto para justificar a natureza real da 

multipropriedade, pois, conforme já aqui explanado, o time-sharing surgiu do slogan: “não 

alugue o quarto, compre o hotel: é menos caro”.  

Antes da edição da Lei nº 13.777/2018, na falta de previsão legal, não havia um 

consenso da doutrina brasileira em relação à natureza jurídica da multipropriedade. Antes, 

prevalecia uma controvérsia sobre a possibilidade de se aplicar a Lei nº 4.591, de 16 de 

dezembro de 1964, à multipropriedade e indagava-se quanto à natureza real ou pessoal do 

instituto. 

Uma das primeiras vozes que se levantaram contra a aplicação da Lei nº 4.591/64 

à multipropriedade foi a de Gomes (1985, p. 57), que entendia ser impossível a criação de um 

novo direito real por obstáculo do princípio do numerus clausus: 
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Seria um direito real atípico e, portanto, uma espécie que não pode existir em face do 

princípio numerus clausus dos direitos reais. De resto, a se admitir que a 

multipropriedade é uma forma de condomínio se chegaria ao absurdo de se aceitar a 

tese de que o bem adquirido pelo multiproprietário, longe de ser o imóvel, seria o 

tempo durante o qual este poderia ser utilizado.  

 

A inexistência de legislação específica para a sua regulamentação e a 

impossibilidade de seu enquadramento nas figuras típicas existentes no ordenamento fizeram 

com que a multipropriedade ficasse à margem de uma abordagem mais cuidadosa e interessada 

em encontrar uma solução para o seu tratamento.  

Anteriormente à edição da Lei nº 13.777/2018, que regulamentou a 

multipropriedade, Venosa (2014), já prevendo novos tipos de propriedade, alertou para uma 

futura ampliação no numerus clausus dos direitos reais por força do surgimento de novas 

expressões do direito de propriedade, tais como os clubes de campo, os shopping centers e a 

multipropriedade. 

Naquela época, embora Venosa (2014) não tenha se posicionado expressamente 

contra a aplicação analógica da Lei nº 4.591/64, não entendia a multipropriedade como 

condomínio especial, razão pela qual se arriscou a sugerir o registro do empreendimento em 

nome de uma pessoa jurídica centralizadora de contratos, que concederia e organizaria a 

utilização periódica dos imóveis e com quem os usuários teriam relação meramente 

obrigacional. Na verdade, o que estava sendo sugerido era uma verdadeira transformação do 

time-sharing imobiliário para o time-sharing sob a modalidade de uso. 

Outro esforço envidado para disciplinar o tema foi a Deliberação Normativa nº 378, 

de 12 de agosto de 1997, do então Ministério da Indústria e Comércio, exigindo, para a 

implementação da multipropriedade, a cessão de direito de ocupação com prazo mínimo de 

cinco anos: 

 

É reconhecido, para todos os efeitos, o interesse turístico do Sistema de Tempo 

Compartilhado em Meios de Hospedagem de Turismo, pela cessão pelo prazo mínimo 

de cinco anos e a qualquer título, do direito de ocupação de suas unidades 

habitacionais, por períodos determinados do ano. 

 

Embora tenha sido um passo importante para o reconhecimento e a tentativa de 

regulação da matéria no País, mesmo em caráter meramente normativo, a deliberação limitou-

se aos contratos de time-sharing hoteleiro, não só porque fez expressa menção a “meios de 

hospedagem de turismo”, como também porque não se concebe como, na multipropriedade, 

possa ser imposto prazo mínimo de vigência ao direito de propriedade. A falta de melhor 
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definição dos institutos tratados pela Deliberação Normativa nº 378/97 foi outro elemento 

agravante do inadequado entendimento da matéria. 

Tepedino (1993, p. 1), um dos pioneiros na abordagem do instituto no Brasil, define 

a multipropriedade como “A relação jurídica de aproveitamento econômico de uma coisa móvel 

ou imóvel, repartida em unidades fixas no tempo, de modo que diversos titulares possam, cada 

qual a seu turno, utilizar-se da coisa com exclusividade e de maneira perpétua.”  

Importante também a exposição de Oliveira (2019), que mencionou Tepedino ao 

falar sobre a natureza jurídica da multipropriedade antes da Lei nº 13.777/2018: 

 

Antes dessa lei de 2018, havia controvérsia sobre a natureza jurídica da 

multipropriedade sobre imóvel. Um dos maiores civilistas brasileiros, Gustavo 

Tepedino, com a bênção de Caio Mário da Silva Pereira – pai da Lei de Incorporações 

e de Condomínios Edilícios (Lei nº 4.591/64) –, já defendia que a multipropriedade 

se incluía dentro do direito real de propriedade. 

 

Nesse tom, percebe-se uma dificuldade da comunidade jurídica em convergir para 

um entendimento unânime sobre a natureza da multipropriedade, o que se dá pela complexidade 

do próprio instituto, cujas relações jurídicas apresentam características reais e obrigacionais. 

Peres (2018, p. 20-21) sintetiza sobre a natureza jurídica da multipropriedade em outros 

ordenamentos jurídicos, alguns estudados neste trabalho, da seguinte forma: 

 

Na França, [...] [a] natureza jurídica da Multipropriedade se afasta da noção de 

propriedade, configurando um esquema societário e obrigacional; na Itália, a 

Multipropriedade tem natureza jurídica acionária e de copropriedade; em Portugal, de 

direito real de habitação periódica; na Espanha, é de natureza jurídico-real, embora 

com um fato diferenciado que é o tempo de uso; e, nos Estados Unidos, não há 

distinção sobre a natureza jurídica, mas há ampla proteção dos adquirentes, 

prevalecendo a forma condominial. 

 

Nesse sentido, a multipropriedade consiste em inovação para o Direito brasileiro, 

mas, como explanado no capítulo anterior, a matéria já era reconhecida pela doutrina, que trazia 

as lições do direito comparado para a ciência jurídica do País. 

Conforme o visto no item 2.3, o tema ganhou mais força com o reconhecimento da 

multipropriedade como direito real pelo STJ, no ano de 2016, por intermédio do Recurso 

Especial nº 1.546.165, no qual o ministro designado para o acórdão, João Otávio de Noronha, 

encabeçou tal entendimento, sendo essa decisão de certo modo o leading case no Brasil a 

respeito do reconhecimento da multipropriedade como direito real. 

Até então o tratamento conferido por boa parte da doutrina, pelo Poder Judiciário e 

principalmente por aqueles que trabalham com o tema de direito negocial e imobiliário, sejam 
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advogados, tabeliães ou registradores, consistia no reconhecimento de que o negócio jurídico 

gerava obrigações e não direito real.  

A observância aos princípios da taxatividade e da tipicidade consistia em premissa 

obrigatória no que diz respeito aos direitos reais. Segundo o princípio da taxatividade, constitui 

direito real o que está presente na lei, e, além disso, os direitos reais devem estar regulamentados 

pela lei, o que significa que não basta uma simples menção à existência do direito real, é 

necessário também regulamentação própria. Mas o ministro João Otávio de Noronha, inovando, 

afastou os princípios da taxatividade e da tipicidade para reconhecer a multipropriedade como 

direito real.  

Portanto cumpre dizer que a multipropriedade não preenchia nenhum dos requisitos 

designados pela doutrina especializada no tema para que fosse considerada um direito real. O 

referido ministro, reconhecendo a importância da multipropriedade para o direito de 

propriedade e, em especial, para que a função social da propriedade fosse atendida, acabou 

admitindo e determinando a proteção do adquirente de unidade periódica que estivesse sofrendo 

os efeitos de constrição em razão da execução de dívida. Tal decisão, sem dúvida, abriu espaço 

para o reconhecimento legal da multipropriedade no Brasil.  

Diante desse cenário, veio em boa hora o Projeto de Lei do Senado 54, de 2017, de 

autoria do senador Wilder Morais, proposto com o intuito de regulamentar o instituto. Na 

justificativa do projeto, conceituou-se a multipropriedade como um reflexo da dinamização do 

direito de propriedade, permitindo que uma multiplicidade de sujeitos detenha a titularidade de 

um mesmo bem, mas tendo por diferencial sobre o tradicional condomínio o fator tempo, na 

medida em que o titular da propriedade somente pode exercer o seu pleno direito de proprietário 

em determinados períodos de tempo, limitados e recorrentes, possibilitando o revezamento do 

exercício do direito de propriedade plena com os outros proprietários desse mesmo bem. 

O referido projeto deu origem à Lei nº 13.777/2018, que dispôs sobre o regime 

jurídico da multipropriedade e seu registro. A Lei da Multipropriedade foi introduzida no 

Código Civil brasileiro, que incluiu no Título III do Livro III da Parte Especial o Capítulo VII-

A, que regulamentou o instituto por meio dos artigos 1.358-B ao 1.358-U. A referida lei também 

alterou a Lei dos Registros Públicos para inserir o instituto também na área de registro 

imobiliário, mediante o artigo 176, § 1º, II, 6, e §§10 a 12, e artigo 178, III. 

A lei citada teve como objetivo estabelecer o regime jurídico desse direito, aduzindo 

instituição, administração, modalidades, aquisição, transferência e registro da 

multipropriedade, bem como fixar regras que tratam dos direitos e obrigações dos 
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multiproprietários. O legislador introduziu ainda limitações que sempre devem ser analisadas à 

luz da Constituição, pois a propriedade constitui direito fundamental. 

É importante, ainda, mencionar que, pelo fato de atualmente existir uma legislação 

regulamentando a multipropriedade, deve-se partir do conceito legal para se identificar a 

natureza jurídica do instituto, isso porque a maior controvérsia sobre a natureza jurídica da 

multipropriedade antes do advento da Lei nº 13.777/2018 era a de que tal instituto não estava 

contido em lei, não podendo ser considerado um direito real sem expressa disposição legal em 

face do princípio da taxatividade dos direitos reais e do sistema de numerus clausus.  

O conceito legal de multipropriedade está no Código Civil brasileiro, que assim 

dispõe: 

 

Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um 

mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, à qual corresponde a faculdade de 

uso e gozo, com exclusividade, da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos 

proprietários de forma alternada. (Lei nº 10.406/2002, art. 1358-C) 

 

Sob esse marco legal, a situação é diametralmente oposta à de considerar a 

multipropriedade um direito pessoal, uma vez que o regime legal que prevalece no ordenamento 

brasileiro em relação aos direitos reais é taxativo. 

Importante salientar que existe uma corrente que entende que as leis extravagantes 

podem criar novos direitos reais sem figurar diretamente no Código Civil, como a Lei nº 9.514, 

de 20 de novembro de 1997, que, em se tratando de imóveis, instituiu a alienação fiduciária em 

garantia. Partindo desse raciocínio, ter-se-ia uma tipicidade legal dos direitos reais, e não uma 

taxatividade do artigo 1.225 do CC (TARTUCE, 2020). 

No entanto, importante esclarecer que, mesmo com a edição da lei regulamentando 

a multipropriedade, ainda existem muitas dúvidas com relação à aplicabilidade da 

multipropriedade e no que diz respeito aos direitos e deveres dos multiproprietários. Sendo 

assim, operadores do Direito, investidores, incorporadores, adquirentes, tabeliães e 

registradores ainda têm muitas indagações com relação ao tema.  

 

4.2 MULTIPROPRIEDADE: DIREITO REAL SOBRE COISA PRÓPRIA, ESPÉCIE DE 

CONDOMÍNIO ESPECIAL 

 

O artigo 1.225 do Diploma Civil brasileiro apresenta rol taxativo aduzindo quais 

são os direitos reais, estando a propriedade incluída nesse rol. Impende, outrossim, repisar que 
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o direito de propriedade está regulamentado no Livro III, Título III, do Código Civil, no qual 

se encontra um capítulo específico sobre a multipropriedade. 

De acordo com a Lei nº 13.777/2018, que regulamentou o regime jurídico da 

multipropriedade e seu registro, a multipropriedade é uma nova espécie de condomínio, que 

passou a ser reconhecida como uma forma de condomínio especial, portanto um direito real. 

Observação importante é que a multipropriedade não é um direito real autônomo, 

separado do direito de propriedade, pois o próprio legislador a enquadrou como uma forma de 

condomínio. Portanto a multipropriedade é uma forma de direito real enquadrado dentro de 

direito de propriedade, nos termos do artigo 1.225, I, do Diploma Civil brasileiro. 

Nesse sentido, Venosa (2019) explanou seu posicionamento da natureza jurídica da 

multipropriedade como direito real com base na criação da Lei nº 13.777/2018, asseverando 

que o artigo 1.358-C define o instituto como modalidade de propriedade, ou seja, mais um 

direito real limitado e criado por lei. 

Mas qual a diferença entre condomínio da multipropriedade e condomínio 

tradicional?  

Em razão da tradição romana, adotada pela legislação francesa e posteriormente 

pelos códigos civis brasileiros de 1916 e 2002, no ordenamento brasileiro até então admite-se 

a incidência de um único direito de propriedade sobre um bem, regra que vale tanto para bens 

imóveis como móveis. Há que se lembrar de que esse direito de propriedade pode ser 

titularizado por uma única pessoa ou por uma pluralidade de pessoas.  

No caso de imóvel, até então no Brasil podia haver apenas um único direito de 

propriedade, que poderia ser titularizada por um proprietário ou por vários proprietários, 

configurando no último caso o condomínio tradicional.  

Já com a multipropriedade foi rompida essa tradição romana, pois na nova figura 

jurídica pode incidir sobre um único imóvel mais de um direito de propriedade. O condomínio 

tradicional difere do condomínio da multipropriedade, pois aquele possui vários proprietários 

enquanto este possui vários direitos de propriedade. Portanto o que mudou foi o número de 

direitos de propriedade.  

Na multipropriedade, cada adquirente é, portanto, titular da propriedade em 

condomínio, com a particularidade de exercer o domínio em uma fração de tempo, período em 

que cada um dos proprietários poderá usar e gozar, com exclusividade, da totalidade do imóvel.   

Diante desse contexto legal, percebe-se que a multipropriedade, não obstante a 

limitação temporal, é direito real sobre coisa própria, ou seja, o multiproprietário é proprietário 
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de seu próprio bem, conta com todos os atributos e poderes de domínio, como usar, fruir, dispor 

do bem e reaver a coisa do poder de quem injustamente a ocupe.  

Já no direito real sobre coisa alheia, o bem é de terceiro e o titular desse direito é 

apenas detentor da coisa, ou seja, a propriedade continua a pertencer a seu proprietário. 

Relembre-se que, em Portugal, a multipropriedade é direito real sobre coisa alheia, sendo 

intitulada como direito real de habitação periódica. 

Por ser direito real, é absoluto, de conteúdo patrimonial, cujas normas, 

substancialmente de ordem pública, estabelecem entre um indivíduo e a coisa (objeto) um 

relacionamento imediato, cuja publicidade prévia obriga terceiros a não praticar qualquer ato 

que vise esbulhar ou turbar a coisa. Ressalta-se que esse absolutismo não é mais pleno pois, 

atualmente, o ordenamento jurídico moderno exige que seja obedecida a função social da 

propriedade, e esse respeito à função social é uma limitação ao próprio direito de propriedade. 

De todo modo, o fato de o novo instituto se tratar de direito real sobre coisa própria 

produz consequências que merecem ser analisadas e interpretadas da melhor forma possível, 

sempre visando a melhor relação entre os multiproprietários e o efetivo respeito aos direitos e 

deveres desses, assunto sobre o qual se discorre nos próximos tópicos. 

 

4.2.1 Matrícula individualizada 

 

Ora, como já asseverado alhures, a multipropriedade é uma situação jurídica 

complexa pelo fato de existir uma relação comunitária entre os diferentes titulares do imóvel, 

constituída por pactos de usos e gozos sucessivos do bem objeto comum. 

 Essa concordância de proprietários sobre a mesma coisa requer um estudo mais 

aprofundado sobre outras obrigações decorrentes da natureza do direito real.   

Um aspecto que se deve levar em conta é a adequação do Sistema de Registro de 

Imóveis, para que o registro da multipropriedade possa ser realizado de modo que a nova figura 

jurídica tenha suas características e essência preservadas.  

Cumpre informar que o Registro de Imóveis consiste em um repositório de 

informações acerca da propriedade imobiliária e tem como objetivo dar maior segurança 

jurídica no tráfego imobiliário. Dentre outros princípios que regem esse sistema de registro, 

destacam-se a fé pública, a publicidade e a legalidade. 

A Lei de Registros Públicos prevê que para cada multipropriedade imobiliária seja 

aberta uma matrícula autônoma. 
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Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do 

imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e 

averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no § 

11 deste artigo. (Lei nº 6.015/73, art. 176, § 10) 
 

Dito isso, importante salientar a necessidade de matrícula autônoma para cada 

unidade periódica, essa compreendida como a coisa física considerada apenas em uma fração 

de tempo do ano. Isso porque cada unidade periódica é um imóvel autônomo, representando, 

portanto, um direito real sobre coisa própria. A individualização da multipropriedade por 

intermédio de matrícula individualizada, não obstante resultar em certo custo para o adquirente, 

facilita também na ocasião de transferência da unidade periódica, tendo em vista a sua fácil 

identificação, pois terá numeração específica de registro. 

Essa disposição legal representa uma mitigação do princípio da unicidade matricial, 

que significa que cada imóvel pode ter somente uma única matrícula. Sendo assim, quando um 

imóvel ou uma unidade autônoma de um condomínio edilício se constituírem em 

multipropriedades, operar-se-á, mediante ficção jurídica, um desmembramento da propriedade 

imóvel em várias multipropriedades imobiliárias periódicas, atribuindo-se a cada uma delas 

uma matrícula individualizada.  

 

4.2.2 Usucapião na multipropriedade 

 

Indaga-se se o não exercício, por algum multiproprietário, de seu direito de posse 

no seu período de uso poderá levá-lo a perder sua unidade periódica mediante usucapião. No 

caso de resposta afirmativa, passa-se a perquirir o tempo necessário para a prescrição aquisitiva. 

Inicialmente cumpre dizer que não consta na Lei nº 13.777/2018 nenhuma previsão 

sobre usucapião, no entanto, tal fato, por si só, não impede o reconhecimento do instituto. 

Como dito anteriormente, a multipropriedade é uma verdadeira propriedade, ou 

seja, o instituto é portador de todos os atributos de uma propriedade. Portanto o titular goza dos 

mesmos direitos e suporta os mesmos deveres como qualquer proprietário convencional. Sendo 

assim, pode sofrer restrições de ordem constitucional e legal no exercício desses direitos, como 

o atendimento à função social da propriedade, que justifica a usucapião. 

Nesse sentido está o texto de Siqueira e Siqueira (2017, p. 71): 

 

A propriedade, além de significar um direito para o seu titular, a ser garantido pelo 

Estado e respeitado pelos particulares, abrange deveres, cuja desobediência implica o 

não cumprimento da sua função social ou econômica. A propriedade então, ante esses 

novos elementos, obriga. 
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Desse modo é possível compreender, partindo-se de uma dedução lógica, que 

somente quem descumpriu a função social da multipropriedade, ou seja, deu causa à usucapião, 

poderá ser tocado pela prescrição aquisitiva. No que diz respeito aos demais multiproprietários, 

suas unidades periódicas restarão imunes enquanto estiverem usando sua propriedade 

normalmente.  

Sobre o tema, Siqueira e Siqueira (2017, p. 79) concluem: “A não utilização da 

posse no espaço de tempo destinado à sua fruição poderá levar o multiproprietário à perda de 

seu Direito Real em benefício de outrem, que passa a adquiri-la, se o substituir na posse durante 

o prazo assinalado no Código Civil.” 

Entretanto para os autores tal posse "não poderá ser violenta, clandestina e precária 

e deve ocorrer sempre no lapso temporal destinado pela convenção à fruição do 

multiproprietário omisso" (SIQUEIRA; SIQUEIRA, 2017, p. 79). 

Na perspectiva de Oliveira (2019), a usucapião é uma decorrência do fato de a 

multipropriedade ser de direito real sobre coisa própria. O autor entende que o fato de a 

multipropriedade poder ser comercializada, a torna vulnerável à usucapião. Logo pode-se 

inferir da análise do autor que a multipropriedade pode ser alcançada pela prescrição aquisitiva 

da propriedade. 

Sobre o tempo necessário para que uma multipropriedade possa ser usucapida, 

entende-se que deva se submeter aos mesmos prazos existentes nas legislações que preveem os 

variados tipos de usucapião. Ou seja, 5, 10 ou 15 anos, a depender do tipo de usucapião, se 

rural, ordinário, extraordinário, etc. Percebe-se que aqui não haveria maiores problemas.  

Agora a dúvida que pode pairar é acerca da contagem do prazo, se em semanas ou 

meses (de acordo com a fração de tempo estabelecida para a multipropriedade), ou da forma 

tradicional, em anos. O fato é que atualmente não existe resposta para esse questionamento, no 

entanto se pensa que tal prazo deve ser contado em anos, com base na seguinte interpretação: 

se 1 ano possui 52 semanas, e “A”, proprietário de uma multipropriedade por 1 semana a cada 

ano, a abandona durante a sua semana de uso, entende-se que o abandono em questão deve ser 

computado como 1 ano e não 1 semana, no primeiro ano, e assim sucessivamente. 

No exemplo apresentado a contagem em semanas anularia o instituto da usucapião, 

pois se teria que esperar 52 anos para que se computassem 52 semanas de abandono. Portanto, 

pensa-se que a contagem em anos, como tradicionalmente tem sido feita, é a melhor solução 

para o questionamento ora feito. Assim espera-se que futuramente esse entendimento seja 

defendido pela doutrina, bem como regulado pela via específica. 
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4.3 A INSTITUIÇÃO DA MULTIPROPRIEDADE 

 

Importa informar que é direito de qualquer proprietário instituir a multipropriedade. 

Mas que tipo de imóvel pode ter por objeto a multipropriedade? Para responder à indagação, 

cumpre dizer que não há obrigatoriedade de que seja condomínio edilício, ou construção 

vultosa. Pode ser qualquer tipo de bem imóvel, urbano, rural, imóvel já edificado, não edificado, 

loja de box, loja de shopping, unidade de garagem que tenha matrícula própria, etc. A 

multipropriedade imobiliária abre possibilidades consideráveis de atuação. O instituto não é 

utilizado simplesmente para o lazer, mas também para atividades econômicas. 

A forma de instituição da multipropriedade é o primeiro ato que merece atenção. 

Por isso entende-se que o conhecimento desse regime de condomínio é de grande importância, 

tanto para os operadores do Direito como para os empreendedores do negócio e adquirentes da 

unidade periódica. 

De acordo com o Código Civil, artigo 1.358-F, poderá se dar mediante testamento 

ou por ato entre vivos, devendo o ato ser registrado no competente Cartório de Imóveis e ainda 

constar no registro a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. 

Fato interessante de se observar é que a redação do artigo 1.358-F é muito 

semelhante à redação do artigo 7º da Lei nº 4.591/64, que dispõe sobre o condomínio edilício e 

as incorporações imobiliárias.  

 

Art. 7º O condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por 

testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóvel, dele constando; a 

individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a 

fração ideal sôbre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-

se a descrição interna da unidade. (Lei nº 4.591/64, art. 7º) 

 

Entende-se que tal semelhança se dá pelo fato de a multipropriedade ser considerada 

uma espécie de condomínio. 

Com relação à forma de instituição da multipropriedade por testamento, por se tratar 

de empreendimento, investimento econômico, talvez existam poucos casos, no entanto, 

conforme previsão legal é possível. 

Já a instituição entre vivos, como a lei não especificou, poderá ocorrer por meio de 

escritura pública ou de instrumento particular. Cumpre dizer que aqui existe uma divergência 

na doutrina com relação à obrigatoriedade ou não de ser feita mediante instrumento público.  
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O Código Civil e a Lei nº 4.591/64 definem que o condomínio pode ser instituído 

por "ato entre vivos", levando ao entendimento de que igualmente pode ser feito por 

instrumento particular. 

Os que entendem que a instituição pode se dar por instrumento particular, baseiam-

se no fato de a multipropriedade ser uma espécie de condomínio. Portanto entendem que a sua 

instituição poderá ocorrer da mesma forma como a do condomínio edilício. 

Já os que divergem apoiam-se no artigo 108 do Código Civil, que diz que, não 

dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos 

que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis 

de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. 

Vale lembrar que não há obrigatoriedade de participação de um advogado, tanto na 

instituição do condomínio como na instituição do condomínio da multipropriedade.  

Portanto entende-se que a instituição por intermédio de documento público 

elaborado por tabelião de notas, que é agente público delegado para a serventia extrajudicial, 

propicia mais segurança ao negócio jurídico e tranquilidade para o registrador de imóveis no 

ato do registro, pois amplia a chance de se afastar irregularidades que podem vir a constar em 

documento elaborado simplesmente por uma construtora ou incorporadora, com menos 

conhecimento na área registral e notarial.  

Mas o fato é que, com relação à forma de instituição da multipropriedade e seu 

registro no Cartório de Imóveis, não existe ainda nenhuma posição formal dos tribunais 

superiores e, por enquanto, a melhor solução parece ser utilizar a mesma forma de instituição 

do condomínio edilício, o instrumento particular ou, facultativamente, a escritura pública de 

instituição, tendo ambas as formas acesso ao fólio registral. 

Torna-se importante informar que é direito do multiproprietário, caso venha a 

exercer opção por realizar a instituição da multipropriedade mediante escritura pública, fazer o 

registro em qualquer serventia extrajudicial do País. Entretanto, para registrar, devido à 

obrigatoriedade do cumprimento da territorialidade, é necessário se dirigir à serventia 

extrajudicial de imóvel de situação do bem, até mesmo caso a instituição tenha sido feita por 

instrumento particular. 

Outra dúvida que se entende importante debater é a da possibilidade de existência 

de necessidade de incorporação imobiliária para a instituição da multipropriedade no âmbito do 

condomínio edilício. Trata-se sempre de uma questão delicada de se abordar, pois existem 

orientações específicas, que variam de estado para estado.  
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Fato é que existe necessidade do registro da incorporação para a venda das unidades 

quando essas ainda não estão construídas. Tal regra vale também para a venda de 

multipropriedades quando as unidades também ainda não foram construídas.  

Para a venda de unidades já construídas, a maioria dos estados brasileiros também 

exige o registro prévio da incorporação. Entretanto, para o estado de São Paulo, não existe essa 

obrigatoriedade. Portanto, entende-se que, neste caso, os outros estados deveriam seguir o 

exemplo de SP, pois a exigência do registro da incorporação acaba onerando a operação e 

gerando custo excessivo para aqueles particulares que estão investindo com próprio dinheiro, 

sem nenhum tipo de incentivo, como, por exemplo, a ajuda de bancos, etc. 

Na incorporação da multipropriedade pode haver também a incorporação dos bens 

móveis utilizados no imóvel objeto da multipropriedade, que passarão a fazer parte da unidade 

periódica, que é indivisível. 

 

4.4 FRAÇÃO DE TEMPO: INDIVISIBILIDADE, MODALIDADES, FRAÇÃO MÍNIMA E 

MÁXIMA 

 

A indivisibilidade é uma das características do instituto da multipropriedade que 

deve ser observada, correndo-se o risco de, em caso de descumprimento, o negócio jurídico ser 

nulo. 

Cada fração de tempo da unidade periódica é indivisível, e a lei estabelece que o 

menor período é de sete dias, ou seja, uma vez estabelecida a fração de tempo para cada 

multipropriedade, essa não pode mais ser dividida, entretanto essa multipropriedade pode ser 

titularizada por mais de um proprietário. 

Nesse sentido, uma vez instituída a fração mínima, não pode ser lavrada escritura 

pública de divisão da fração de tempo da referida unidade periódica, pois a mesma torna-se 

indivisível. Por exemplo, se já está definida uma fração de tempo em dez dias, esta não pode 

ser dividida em duas frações de cinco dias. 

Segundo Tepedino (1993), a imutabilidade impressa ao negócio justifica-se, do 

ponto de vista comercial, pela necessidade de homogeneização do aproveitamento econômico, 

de tal sorte que os adquirentes possam usar e fruir do complexo imobiliário, todo ele 

direcionado à mesma relação jurídica. 

Dessa forma a multipropriedade se torna indivisível, assim cada fração de tempo 

não se sujeita à ação de divisão ou de extinção de condomínio, incluindo todo o mobiliário 

destinado a uso e gozo. Ademais, mesmo que todas as unidades periódicas se tornem de um só 
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proprietário, manter-se-á a natureza de multipropriedade conforme aduz o parágrafo único do 

artigo 1.358-C do Código Civil. 

Com relação à fração máxima não existe previsão na lei, mas por um imperativo 

lógico entende-se que, para se ter multipropriedade, há que se ter pelo menos dois direitos de 

propriedade ou dois multiproprietários. 

O § 1º do artigo 1.358-E do Código Civil estabelece que o período mínimo de sete 

dias para cada fração de tempo poderá ser: I - fixo e determinado dentro do prazo de um ano. 

A desvantagem nessa modalidade é que umas cotas serão vendidas por valor mais alto, como 

as cotas de julho e dezembro, e outras com valor mais baixo, como as de abril e setembro, por 

exemplo; II - flutuante mediante fixação do prazo de forma periódica, respeitada a isonomia 

entre todos os multiproprietários. Nessa modalidade, a definição do período de uso poderá se 

dar mediante sorteio, o qual deverá ser realizado com o máximo de publicidade possível para 

se evitar qualquer tipo de questionamento. Essa modalidade tem a vantagem de a cota poder ser 

vendida pelo mesmo valor, pois não se saberá previamente qual será o período de utilização; 

III - misto, com combinação dos sistemas fixo e flutuante. 

Uma vez estabelecida a fração de tempo, essa será a mesma para todos os 

adquirentes. Caso algum adquirente queira usar o imóvel por um período maior, poderá adquirir 

outra cota também na mesma fração de tempo, mas não poderá diminuir nem aumentar os dias 

de uso, senão por essa forma. 

Importante dizer que, de acordo com o artigo 1.358-H, o instrumento de instituição 

ou a convenção de condomínio da multipropriedade poderá estabelecer a quantidade máxima 

de cotas que podem ser titularizadas por uma única pessoa. Trata-se de importante regra, pois 

diminui a possibilidade de controle econômico de uma mesma pessoa ao impedir/limitar a 

aquisição de um número elevado de cotas. Cabe esclarecer, ainda, que a convenção de 

condomínio em multipropriedade não é sinônimo de convenção de condomínio edilício, pois 

aquela refere-se apenas ao acordo de convivência estabelecido pelos detentores de uma mesma 

propriedade imobiliária e esta contempla o trato estabelecido entre todos os proprietários de 

todas as unidades edilícias. 

 

4.5 ANÁLISE DO DIREITO DE PREFERÊNCIA NA MULTIPROPRIEDADE 

 

Com relação ao direito de preferência, no condomínio tradicional, a regra é que o 

direito de preferência deve ser obedecido, ou seja, caso um dos proprietários deseje alienar o 

bem, deve notificar os demais condôminos para que possam exercer o direito de preferência.  
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Já na multipropriedade, essa obrigatoriedade não existe. No entanto, o artigo 1.358-

L, § 1º, do Código Civil, oportunizou que por meio de instituição ou convenção do condomínio 

da multipropriedade fosse previsto o direito de preferência entre os multiproprietários ou a favor 

do instituidor da multipropriedade.  

No tocante a essa possibilidade, entende-se que não seja viável se estabelecer direito 

de preferência entre os multiproprietários, pois se estaria engessando o processo de alienação. 

Imagine-se, a título de exemplo, um condomínio de multipropriedade com 52 unidades 

periódicas. Seria inviável, em caso de alienação, que um multiproprietário tivesse que notificar 

todos os demais 51 multiproprietários para que exercessem o direito de preferência. Já com 

relação ao direito de preferência ser ofertado ao instituidor da multipropriedade, não parece 

haver maiores óbices. 

Portanto, não havendo previsão em instituição ou em convenção do condomínio, a 

multipropriedade não gera direito de preferência entre as partes: cada uma delas tem a liberdade 

ampla para alienar ou onerar sua fração. A única obrigação que existe é a de informar ao 

administrador do condomínio sobre a alienação, para que o novo multiproprietário possa ser 

identificado para fins de controle. 

Como se sabe, uma vez não obedecido o direito de preferência legal, o prejudicado 

terá direito à adjudicação compulsória do bem. Já o não atendimento ao direito de preferência 

convencional resolve-se em perdas e danos. 

Dito isso, surge o questionamento acerca do que ocorreria se fosse estabelecido o 

direito de preferência na multipropriedade e se tal direito não fosse obedecido. Estar-se-ia diante 

de uma possibilidade de adjudicação compulsória ou de perdas e danos? Crê-se que a melhor 

interpretação, por se tratar de um acordo de vontades, seja que se resolva em perdas e danos, 

mas tal dúvida com certeza gerará uma dualidade de entendimentos, que deverão ser discutidos 

pela doutrina e posteriormente solucionados pelos tribunais superiores. 

 

4.6 A ADMINISTRAÇÃO NA MULTIPROPRIEDADE 

 

A multipropriedade estabelece uma convivência complexa entre os adquirentes da 

unidade periódica, portanto, sua administração é assunto muito importante para os 

multiproprietários no que diz respeito ao atendimento dos direitos e deveres dos adquirentes da 

unidade periódica. O Código Civil disciplina como se dará o processo de escolha do 

administrador: 
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A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de 

responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção 

de condomínio em multipropriedade, ou, na falta de indicação, de pessoa escolhida 

em assembleia geral dos condôminos. (Lei nº 10.406, art. 1.358-M) 

 

Percebe-se que não há obrigatoriedade de escolha do administrador logo no ato de 

instituição da multipropriedade e nem de sua indicação no instrumento de instituição ou na 

convenção de condomínio do instituto. Esse pode ser escolhido posteriormente em assembleia 

geral dos condôminos. Importante salientar que o administrador poderá ser pessoa física ou 

pessoa jurídica. 

O rol do § 1º do citado artigo 1.358-M do Código Civil reúne uma série de 

atribuições para o administrador. Importante notar que esse rol é meramente exemplificativo, 

primeiro porque dificilmente uma lei conseguiria abarcar todas as atribuições das quais um 

administrador tem que se desincumbir no dia a dia de administração de um condomínio em 

multipropriedade, segundo porque a redação do § 2º do mesmo artigo prevê que a convenção 

do condomínio pode estabelecer disposição diferente das contidas no inciso IV do § 1º do 

mesmo artigo. Logo, percebe-se que o legislador não quis, nem poderia, engessar as atribuições 

do administrador num rol taxativo. 

Venosa (2019, p. 1192) se posiciona no mesmo sentido sobre a natureza do rol do 

artigo 1.358-M, arguindo que esse “não é exaustivo e aponta para a necessidade de boa 

administração e boa política de relacionamento com os quase hóspedes”. 

Observe-se, outrossim, que a lei não estabeleceu qualquer tipo de penalidade a ser 

aplicada no caso de o administrador falhar em suas atribuições, seja com culpa ou dolo. Dessa 

forma, a convenção do condomínio é importante instrumento para tal previsão. E em caso de 

omissão da convenção sobre penalidades ao administrador por infração, analogicamente se 

poderia utilizar das punições direcionadas às infrações do síndico. 

Outra redação que merece análise é a do § 4º do artigo 1.358-R, que prevê a 

possibilidade de o administrador alterar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente 

operacionais na gestão da multipropriedade.  

Para Venosa (2019), o administrador deve convocar assembleia caso queira realizar 

a referida alteração. Com efeito, é necessário analisar quais transtornos a alteração pode 

provocar no condomínio caso seja unilateral. Portanto, a cautela na alteração, conforme aduz 

Venosa, deve ser observada mediante convocação da assembleia, que poderá participar desse 

processo de alteração. 
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Percebe-se que, por diversas vezes, o legislador coloca a assembleia de condomínio 

como instrumento importante para a criação de outras regras a reger a relação de 

multiproprietários. Dessa forma, observa-se que a melhor maneira de interpretar o § 4º do artigo 

citado é a de que a mudança no regimento interno pode ter condições impostas pela convenção 

de condomínio, podendo essa, inclusive, determinar a instalação de assembleia para tanto. 

Sem dúvida o administrador exercerá uma função essencial dentro do regime de 

multipropriedade. Ele deve ser informado de todas as situações que ocorram no condomínio, 

principalmente nos casos de mudança de titularidade da unidade periódica. Com relação a esse 

ponto, Oliveira (2019, p. 11) faz um alerta: 

 

A única particularidade é que, após instituir qualquer ônus sobre a unidade periódica, 

o multiproprietário deve comunicar ao administrador do condomínio 

multiproprietário para que ele atualize os dados cadastrais para cobrança das 

contribuições condominiais e outros efeitos relacionados à gestão comum do 

condomínio multiproprietário. (Lei nº 10.406, art. 1.358-I, III) 

 

Maiores questionamentos e complicações podem ocorrer quando se tratar de 

multipropriedade em condomínio edilício. Nesse caso o Código Civil, artigo 1.358-R, 

estabelece que o administrador terá que ser necessariamente um profissional. 

Na visão de Venosa (2019, p. 1192), tal regra é necessária por, muitas vezes, a 

multipropriedade ser dedicada à atividade hoteleira, de desempenho mais complexo, 

necessitando de uma pessoa, seja física ou jurídica, que tenha expertise na área. Para o autor: 

 

A função de administrador de uma multipropriedade não é para amadores, mas para 

bons profissionais do ramo, sob pena de colocar a perder as vantagens da instituição. 

Essa administração pode ser de uma pessoa jurídica especializada, com a indicação 

de pessoa responsável para contato com os titulares. 

 

É necessário discordar do autor citado, tendo em vista que a multipropriedade não 

se restringe exclusivamente ao setor hoteleiro e turístico, muito embora seja grande a 

preferência de uso do instituto nesse segmento. Nesse ponto questiona-se: quais requisitos o 

administrador deverá preencher para ser considerado um profissional? Será necessário inscrição 

no Conselho Regional de Administração? Poderá ser pessoa jurídica, empresa ligada a 

administração de condomínios? 

Para Tartuce (2020), a regra em questão consiste em flagrante inconstitucionalidade 

por ferir a livre iniciativa prevista no artigo 170 da Constituição brasileira, elaborada com o 

claro objetivo de estabelecer uma reserva de mercado. 



81 

 

Parece que o legislador falou menos do que devia. O fato é que o Diploma Civil, 

nos §§ 5º e 2º do artigo 1.358-R, apenas estabeleceu que o administrador pode ser ou não um 

prestador de serviços de hospedagem e que o administrador do condomínio edilício deverá ser 

também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades 

autônomas.  

Entende-se que nesse último ponto o legislador agiu corretamente e a determinação 

tem como objetivo estabelecer a harmonia na convivência de todos os moradores das unidades 

imóveis do edifício, sejam as unidades autônomas parte ou não de um condomínio em 

multipropriedade.  

Com relação aos requisitos para ser administrador, acredita-se que a melhor 

interpretação para “administrador profissional” seja que o mesmo tenha experiência em relação 

à administração em condomínios, não havendo obrigatoriedade de inscrição no Conselho 

Regional de Administração. 

 

4.7 CUIDADOS NO ATO DE INSTITUIÇÃO E ALIENAÇÃO DA MULTIPROPRIEDADE 

 

Em condomínio edilício, existem dois momentos nos quais se pode instituir a 

multipropriedade, a saber: quando as unidades imobiliárias estão sendo construídas, ocasião em 

que não se tem ainda convenção de condomínio, portanto nenhuma regulação de convivência, 

e quando já existe um condomínio edilício, com convenção de condomínio e em pleno 

funcionamento. 

Na primeira situação não se identificam complicações práticas, uma vez que o 

objetivo inicial já é a própria instituição do condomínio de multipropriedade. Portanto o ponto 

nevrálgico que merece esclarecimento e orientação ocorre na instituição da multipropriedade 

quando já existe um condomínio de edifício construído e habitado, com convenção de 

condomínio vigendo e com todas as regras condominiais definidas. Nesse caso, indaga-se se 

um dos proprietários de alguma unidade autônoma desse condomínio pode estabelecer um 

condomínio de multipropriedade em seu imóvel. 

Para responder a esse questionamento, cumpre inicialmente dizer que o direito de 

multipropriedade também se aplica neste caso. Entretanto é preciso um pouco de cuidado! Não 

basta apenas o proprietário fazer um instrumento particular de instituição ou ir a um cartório 

extrajudicial, fazer uma escritura pública de instituição de multipropriedade e registrar um 

desses documentos no Cartório de Imóveis competente. É preciso, antes disso, saber se existe 

alguma previsão na convenção do condomínio proibindo tal instituição. Em caso da existência 
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desse óbice, entende-se que a instituição da multipropriedade somente poderá se operar caso 

seja deliberada e devidamente autorizada em assembleia geral dos condôminos.  

Entretanto, caso não exista previsão alguma sobre instituição de multipropriedade 

na convenção do condomínio, opção que certamente ocorrerá com maior frequência, entende-

se que, não obstante ser prudente convocar uma assembleia para deliberação, não existe 

obrigatoriedade para isso, ou seja, o proprietário pode exercer seu direito de instituir a 

multipropriedade sem necessidade de autorização, devendo para tanto apenas cumprir as 

formalidades previstas no Código Civil. 

Fato preocupante é que atualmente, com o auxílio da tecnologia e informática, 

alguns serviços que propiciam novas formas de utilização de propriedade vêm surgindo, como 

por exemplo o aplicativo Airbnb, que auxilia a cessão do uso de imóveis por curtos períodos de 

tempo. O uso do aplicativo possibilita que determinado proprietário alugue seu imóvel a 

determinada pessoa ou várias pessoas por um período curto de tempo. No entanto essa prática 

constante vem gerando um enorme fluxo de pessoas estranhas ao ambiente condominial. Diante 

desse cenário, no campo negocial imobiliário, várias reclamações, sobretudo relacionadas a 

questões de segurança, estão surgindo no tocante ao uso desse aplicativo e outras plataformas 

similares. Tal prática vem sendo causa de várias ações judiciais, tendo em vista a falta de 

autorização prévia para o acesso de terceiros à propriedade por parte dos demais condôminos. 

Além desse problema, a falta de regulamentação legal também é um óbice a essa nova forma 

de utilização da propriedade. 

No caso de instituição de multipropriedade em condomínio edilício já em pleno 

funcionamento, entende-se que a não submissão da pretensão de aluguel da unidade imobiliária 

à deliberação dos demais condôminos, da mesma forma como vem ocorrendo no uso do 

aplicativo Airbnb, também possa ser alvo de várias demandas judiciais.  

Portanto sem autorização específica um proprietário não pode instituir a 

multipropriedade em condomínio edilício. É necessário pois previamente alterar a convenção 

condominial para admissão da multipropriedade. 

Com relação à alienação da multipropriedade, entende-se não haver maiores 

complicações. O artigo 1.358-I do Código Civil estabelece que dentre os direitos do 

multiproprietário está o de transmitir ou onerar a propriedade periódica.  

Para tanto deve-se considerar o valor de venda da unidade periódica e observar o 

que diz o artigo 108 do Código Civil, que estabelece: 
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Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade 

dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou 

renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário 

mínimo vigente no País. (Lei nº 10.406, art. 108) 

 

Portanto se o valor da multipropriedade for superior a trinta salários mínimos, a 

alienação deverá ser feita mediante escritura pública de compra e venda, caso contrário o ato 

de disposição poderá ser praticado por um simples contrato particular de compra e venda. De 

uma forma ou de outra, ambos os documentos devem ser registrados no Cartório de Imóveis de 

situação do imóvel para que a multipropriedade se consolide na propriedade do novo 

adquirente. 

Outro cuidado que o multiproprietário tem que observar ao adquirir uma 

multipropriedade é com relação à identificação da unidade: é importante identificar 

pormenorizadamente a unidade periódica que se está comprando, observando seu número de 

matrícula, a fração (1/52, 2/52, 3/52...) que lhe cabe, o período de utilização (dias 1 a 7 de 

janeiro, dias 18 a 25 de dezembro...), sob pena de ser prejudicado por não saber direito qual 

fração de tempo está comprando ou ainda ter problemas ao tentar vender a multipropriedade. 

 

4.8 A SOLIDARIEDADE E OS DÉBITOS CONDOMINIAIS E TRIBUTÁRIOS 

 

Antes de se analisar a responsabilidade pelos débitos no âmbito do instituto da 

multipropriedade, torna-se necessário primeiramente dividi-los em débitos condominiais e 

débitos tributários. Tal separação tem uma justificativa lógica que a seguir será devidamente 

exposta. 

O artigo 1.358-B diz que a multipropriedade reger-se-á pelo disposto no capítulo 

específico sobre multipropriedade constante no Código Civil e, de forma supletiva e subsidiária, 

pelas demais disposições do referido Código e ainda pelas disposições das Leis nºs 4.591/64 

e 8.078/90. 

O artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 4.591/64, que é aplicável à multipropriedade, 

diz que a alienação ou transferência de direitos de que trata o artigo dependerá de prova de 

quitação das obrigações do alienante para com o respectivo condomínio.  

E o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 7.433, de 18 de dezembro de 1985, que dispõe sobre 

os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, informa que, para os fins do disposto 

no parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 4.591/64, considerar-se-á prova de quitação a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4591.htm#art4p
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declaração feita pelo alienante ou seu procurador, sob as penas da lei, a ser expressamente 

consignada nos instrumentos de alienação ou de transferência de direitos. 

Dito isso, com relação aos débitos condominiais, cumpre dizer que devem ser pagos 

pelo multiproprietário ao condomínio em multipropriedade e que tal dívida tem natureza 

propter rem. Isso significa que o adquirente da multipropriedade, uma vez não exigindo a 

declaração que atesta a inexistência de débito condominial, torna-se responsável pelo débito, 

caso exista pendência do proprietário anterior. 

Observe, portanto, que há possibilidade de alienação da multipropriedade mesmo 

havendo débitos condominiais. Entretanto existirá a solidariedade pelo débito pretérito, entre o 

vendedor e o adquirente da multipropriedade, assim como ocorre no condomínio edilício. 

Importante salientar que há responsabilidade solidária somente entre estes e não entre os 

multiproprietários do imóvel. 

Nesse sentido está o Código Civil em capítulo específico sobre a multipropriedade: 

 

Art. 1.358-L [...] § 2º O adquirente será solidariamente responsável com o alienante 

pelas obrigações de que trata o § 5º do art. 1.358-J deste Código caso não obtenha a 

declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua 

aquisição. (Lei nº 10.406, art. 1358-L, § 2º)  

 

Do referido artigo resta a interpretação que o débito referido é apenas o 

condominial, uma vez que o § 5º do artigo 1.358-J foi vetado (tratava do débito tributário), ou 

seja, a solidariedade persiste com relação ao débito de condomínio e não com relação ao débito 

fiscal.  

No tocante ao débito tributário, torna-se necessário primeiramente delimitar a 

multipropriedade. Para tanto é necessário identificar seu elemento individualizador. 

Tradicionalmente a propriedade sempre foi vista considerando-se apenas seu aspecto físico, ou 

seja, a grandeza espaço composta das variáveis largura, comprimento e altura. Com o 

surgimento da multipropriedade, por força do princípio da autonomia privada e produto de uma 

ficção jurídica, passou-se a considerar uma nova variável, o tempo, para compreensão e 

delimitação do instituto. Entende-se que esta última variável seja, portanto, o elemento 

individualizador da unidade periódica. 

Dito isso, cumpre informar que cada multipropriedade corresponde a um fato 

gerador próprio, ou seja, cada multiproprietário deve pagar seu tributo individualmente. Pode-

se dizer que não seria plausível o fisco cobrar o tributo referente à unidade periódica de outro 

multiproprietário que esteja adimplente com o imposto referente à sua multipropriedade. Caso 
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se entendesse que o fisco pudesse cobrar de todos, ou que lhe fosse permitido penhorar todo o 

imóvel por débito de apenas um devedor multiproprietário, estar-se-ia concordando com a 

violação do princípio da função social da propriedade, uma vez que se estaria inutilizando a 

destinação e utilização do instituto. 

Portanto entende-se ser mais coerente cobrar apenas do devedor inadimplente da 

propriedade periódica e que apenas contra ele sejam tomadas as medidas coercitivas e punitivas 

necessárias, deixando as demais multipropriedades livres para uso e gozo de seus proprietários, 

dando continuidade à destinação para a qual foi criada. 

Nesse sentido Tepedino (2019) afirma: 

 

Por se tratar de unidade autônoma, o IPTU há de ser individualizado e cobrado de 

cada multiproprietário, assim como as despesas de luz, gás e água próprias da 

respectiva unidade, sendo repartidas por cada multiproprietário as taxas condominiais 

que, como obrigações propter rem, oneram o patrimônio pessoal de cada titular. 

 

O autor entende que deve ser afastado qualquer entendimento no sentido de que 

deva existir responsabilidade solidária entre os multiproprietários com relação ao débito 

tributário da unidade periódica. 

Pode-se apoiar também no Código Tributário Nacional (CTN - Lei nº 5.172, de 25 

de outubro de 1966) para robustecer tal afirmação. Nesse sentido, de acordo com o artigo 121 

do CTN, os multiproprietários são contribuintes do IPTU e não responsáveis tributários, pois 

segundo a redação do artigo, contribuinte é aquele que tem relação pessoal e direta com a 

situação que constitua o respectivo fato gerador. Tendo em vista que o fato gerador do IPTU é 

a propriedade, posse ou domínio útil sobre o imóvel, clarividente que o titular da 

multipropriedade é contribuinte desse imposto municipal, pois detém propriedade sobre 

unidade autônoma. 

Outro dispositivo da lei tributária que deve ser observado é o artigo 110 do CTN, 

cujo teor proíbe que a lei tributária altere a definição de institutos de direito privado. Dessa 

forma, tem-se que como o Código Civil brasileiro trata como imóvel autônomo a unidade 

periódica, não poderá o Fisco cobrar IPTU de demais unidades, até mesmo porque cada unidade 

possui sua própria matrícula.  

Verifica-se, assim, a não aplicação dos institutos da responsabilidade e 

solidariedade tributária aos multiproprietários quando um ou mais titulares estiverem 

inadimplentes com o IPTU de suas próprias unidades. Ou seja, os demais multiproprietários 

não são responsáveis pelo IPTU da unidade inadimplente. 
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Assim aduz Oliveira (2019, p. 9): 

 

Essa solidariedade não existe na multipropriedade (cada unidade periódica é um fato 

gerador distinto), assim como não existe no condomínio edilício (cada unidade 

autônoma é um fato gerador distinto). É que não há interesse comum entre os 

multiproprietários sobre os vários fatos geradores: se um dos multiproprietários não 

pagar o IPTU, os demais serão indiferentes à eventual penhora e expropriação da 

unidade periódica do inadimplente. 

 

O mesmo entendimento referente ao IPTU deve ser aplicado à contribuição de 

melhoria, devendo cada unidade autônoma ser taxada na medida do acréscimo do valor do 

imóvel localizado nas áreas beneficiadas pelas obras públicas. Entretanto nesse imposto haverá, 

para o Fisco, a problemática de apurar a valorização decorrente de obra pública da fração 

temporal individual de cada proprietário de unidade autônoma. Ou seja, a valorização deve ser 

considerada individualmente, o que terá implicação no valor final a depender da fração de 

tempo de cada titular. 

A Lei de Registros Públicos também remete à conclusão do mesmo entendimento. 

Sendo assim, o § 10 do artigo 176 da Lei de Registros Públicos determina que quando o imóvel 

se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula 

para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva 

fração de tempo. 

Não obstante a obrigatoriedade de matrícula para cada unidade periódica, não há 

obrigatoriedade de cadastro municipal para cada uma das frações. O § 11 do artigo mencionado 

no parágrafo anterior estabelece uma faculdade para a municipalidade, ao estabelecer que cada 

fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição 

imobiliária individualizada.  

Tomando como base a leitura dos parágrafos do artigo ora mencionado, pode-se 

inferir que o legislador entende que cada unidade periódica tem seu próprio fato gerador e, 

portanto, deve ser tratada como unidade autônoma capaz de gerar suas próprias hipóteses de 

incidência de tributos. 

Entende-se que tal raciocínio não poderia ser diferente e, caso o poder municipal 

opte por não fazer um cadastro específico para cada unidade periódica, isso poderá prejudicar 

a essência da multipropriedade e até mesmo a própria funcionalidade de cobrança do IPTU pela 

prefeitura. 

Desse modo, no âmbito da prefeitura, é importante tal individualização, até mesmo 

para fins de controle fiscal e cobrança individualizada, sob pena de, uma vez não se adequando 
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a essa nova legislação, a prefeitura ter dificuldade para individualizar a dívida e cobrá-la 

posteriormente. 

Portanto, acredita-se que a maior parte dos municípios, pelo menos aqueles que 

estejam preocupados com o desenvolvimento econômico da região, irão tratar essa questão da 

melhor forma possível, estabelecendo cadastro de contribuinte individual para cada uma das 

multipropriedades. 

Portanto, diante do exposto pode-se dizer que não existe solidariedade com relação 

ao débito tributário e cada multiproprietário será responsável A análise até aqui realizada leva 

a outra conclusão: se a unidade é autônoma, possui matrícula própria e não se submete a 

solidariedade tributária, pode ser objeto de direito real como a hipoteca, bem como de alienação 

fiduciária. 

Portanto, diante do exposto pode-se dizer que não existe solidariedade com relação 

ao débito tributário e cada multiproprietário será responsável por sua própria dívida tributária, 

como no caso de IPTU, de Imposto Territorial Rural (ITR) ou de contribuição de melhoria. 

 

4.9 MECANISMO DE COERÇÃO INDIRETA PARA COBRANÇA DE DÍVIDAS 

  

Como é cediço, todo condomínio precisa de pagamento de taxas para manutenção 

do edifício e, no caso da multipropriedade, o titular certamente pagará taxas que dizem respeito 

ao condomínio edilício, bem como taxas referentes ao condomínio da multipropriedade.  

Acontece que poderá haver condôminos inadimplentes, algo que prejudica a 

administração do condomínio. Daí, no intuito de prevenir essas inadimplências, o legislador, 

em alguns artigos da Lei nº 13.777/2018, previu algumas hipóteses que forçam indiretamente o 

devedor ao pagamento de taxas condominiais para fruição de alguns direitos. 

Esse tipo de restrição de direitos é o que se chama de coerção indireta. Nesse 

sentido, por intermédio de mecanismos de coerção, a lei suprime a vontade do multiproprietário, 

não lhe permitindo a fruição de algum direito caso esteja inadimplente. Diante disso, as lições 

da Teoria Geral do Direito são importantes para a compreensão do que é a coerção. 

A coerção - constrangimento que força ao cumprimento da regra -, para Kelsen 

(1994), deveria ocupar lugar principal na Teoria do Direito, pois essas sanções são importantes 

para o sistema jurídico e são elas que definem o ordenamento jurídico. 

Segundo Kelsen (1994, p. 35), “a coerção, força estatal que compila o indivíduo a 

seguir a regra, é o parâmetro fundamental para se aferir a efetividade do ordenamento jurídico”. 

Já para outros autores, a exemplo de Ferraz Junior (1994), a coerção seria atividade 



88 

 

hermenêutica, uma espécie de violência simbólica, posto que a norma não exerce coação, mas 

o receptor se submete à vontade do comando normativo em face do "poder de violência 

simbólica" que dele emana. 

Como violência simbólica ou coerção, a sanção da norma pode ter comando direto 

ou indireto. O primeiro aplica diretamente uma sanção caso haja descumprimento do comando 

normativo, e o segundo não conduz imediatamente à proteção de direito, mas limita a vontade 

do indivíduo.  

Dessa forma, a tutela do Direito torna-se efetiva por, indiretamente, suprir a 

liberdade de fruição do direito do indivíduo que descumpre a norma. 

No próximo tópico passa-se a analisar alguns artigos da Lei da Multipropriedade 

que apresentam meios de coerção indireta mais complexos, e que podem aparentar uma 

inconstitucionalidade por limitarem o direito de propriedade, além de ser meios de execução 

que atingem o patrimônio do devedor. 

 

4.10 ANTICRESE LEGAL NA MULTIPROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO 

EM REGIME DE POOL: PROBLEMAS DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

O Código Civil estabelece que na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade 

ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo 

no qual os titulares possam ou sejam obrigados a locar suas frações de tempo exclusivamente 

por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações 

independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma, poderá a convenção do 

condomínio edilício regrar que em caso de inadimplência: 

 

I - o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida; 

II - a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora; 

III - a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes 

e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores 

líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, 

seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral 

quitação, devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. 

(Lei nº 10.406, art. 1358-S, parágrafo único) 

 

Percebe-se, portanto, três formas de coação indireta que forçam o devedor a 

adimplir, de forma não voluntária, sua dívida perante o condomínio. Para Oliveira (2019) 

acontece uma “anticrese legal”. 

A anticrese é um direito real de garantia, previsto no artigo 1.506 do Código Civil. 

Mediante essa garantia real, o imóvel é transmitido ao terceiro como forma de garantia pela 
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dívida, podendo o devedor tirar os frutos para o adimplemento do débito. O artigo 1.507, por 

sua vez, aduz que o credor anticrético poderá administrar o imóvel dado em anticrese e fruir 

seus frutos e utilidades. 

Para Tartuce (2020), a obrigatoriedade prevista no inciso II do parágrafo único do 

artigo 1.358-S configura inconstitucionalidade, por ferir o direito fundamental de propriedade 

(art. 5º, inc. XXII, da CF/1988), bem como por restringir automaticamente o atributo de uso e 

gozo, sem ação judicial. O autor menciona ainda que se pode entender que há 

inconstitucionalidade por desrespeito à ampla defesa e ao contraditório (art. 5º, inc. LV, da 

CF/1988). Como a regra do inciso III é decorrência do inciso anterior, entende o referido autor 

que também é inconstitucional. 

Pensamento oposto é o de Oliveira (2019), que acredita que observadas algumas 

cautelas é possível evitar a inconstitucionalidade da norma. Para esse autor, a correta elucidação 

é a de que os três incisos do dispositivo em debate devem ser interpretados em conjunto para 

que não ocorra a inconstitucionalidade. Continuando, acrescenta que a proibição de se usar a 

multipropriedade, sem a sua inclusão no sistema de pool para pagamento da dívida seria 

inconstitucional, por se caracterizar uma coerção indireta sem intervenção do Poder Judiciário. 

Havendo previsão do regime de pool no ato de instituição do condomínio, ou na 

convenção do condomínio, ou ainda em deliberação posterior em que tenha se estabelecido o 

regime de pool com o respectivo registro da pretensão no cartório de imóveis, entende-se que 

tal norma poderá ter interpretação conforme a Constituição.  

De acordo com o artigo 246 da Lei de Registros Públicos, serão averbadas na 

matrícula as sub-rogações e outras ocorrências que, por qualquer modo, alterem o registro. 

Portanto como o regime de pool de certo modo altera o direito de propriedade, limitando-o em 

cada unidade periódica, que tem matrícula própria, deverá ser averbado o regime de pool. Desse 

modo tal registro terá efeito erga omnes, ou seja, será oponível contra todos. 

Não obstante o argumento exposto no parágrafo anterior, caracterizar-se-ia violação 

ao princípio do venire contra factum proprium (proibição do comportamento contraditório) e 

desrespeito à boa-fé objetiva o fato de alguém anuir a uma norma mediante convenção 

devidamente registrada e em seguida alegar inconstitucionalidade da norma. 

Tepedino (2019) comentou que a anticrese legal é uma providência drástica: 

 

Tal providência, bastante drástica, terá que ser regulada na convenção, assegurando-

se o amplo direito de defesa de cada titular, podendo o condomínio inserir a respectiva 

unidade no pool hoteleiro, desde que haja previsão, nos termos da convenção, de tal 

destinação econômica. 
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Portanto, caso haja inadimplemento por parte de algum multiproprietário e esse 

venha a sofrer as medidas coercitivas citadas alhures, não há que falar em inconstitucionalidade, 

pois o artigo 1.358-S, ao ordenar a necessidade de convenção condominial, deixa claro que o 

adquirente da unidade devedor concorda com a anticrese. Dessa forma, ao estar inadimplente, 

o multiproprietário assume os riscos de ser privado de sua propriedade, mesmo que de forma 

temporária. 

Em palavras menos congestionadas, a convenção de condomínio legitima o 

conteúdo da lei, pois é um ato de vontade entre particulares que se torna condição para a 

aplicação das sanções do artigo 1.358-S. Dessa forma, a Lei nº 13.777/2018 promove e 

resguarda a liberdade privada e contratual dos adquirentes da multipropriedade e adeptos do 

pool. 

Portanto, fazendo uma interpretação conforme a Constituição, tem-se que é 

constitucional a anticrese prevista no artigo 1358-S, parágrafo único, desde que o 

multiproprietário tenha de alguma forma anuído a tal penalidade, seja por meio do ato de 

instituição do condomínio, na convenção do condomínio, ou ainda em deliberação posterior 

que tenha resultado em aprovação e desde que tal previsão esteja devidamente registrada na 

serventia de registro de imóveis, sob pena de ser considerada inconstitucional. 

 

4.11 RENÚNCIA TRANSLATIVA CONDICIONADA À SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

E SOMENTE EM FAVOR DO CONDOMÍNIO 

 

Outro dispositivo que possui meio de coerção indireta e que atrai questionamentos 

sobre sua constitucionalidade é o artigo 1.358-T. O dispositivo estabelece que o 

multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de 

multipropriedade em favor do condomínio edilício. A renúncia translativa é aquela que 

beneficia determinada pessoa, equivalente a uma doação. 

Já o parágrafo único do mesmo artigo determina que tal renúncia seja admitida 

somente se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os 

tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação. 

Como é cediço, normas que restringem direitos fundamentais devem ser 

interpretadas com cautela e de forma restritiva. O primeiro questionamento que se passa a 

relatar é do texto do caput do artigo 1.358-T, que se refere à obrigatoriedade de a renúncia ser 

apenas na modalidade translativa, ou seja, da leitura do dispositivo infere-se que foi proibida a 
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renúncia abdicativa. Importante salientar que tal orientação restritiva impõe-se mesmo que o 

condômino esteja livre de qualquer débito, contribuição ou taxa. 

Primeiramente, a título especulativo, cumpre dizer que se acredita que tal previsão 

legal foi fruto de um grande lobby por parte dos empreendedores desse novo ramo imobiliário. 

Entende-se que a obrigatoriedade de tal previsão não deve prosperar, pois observa-se o claro 

intuito de beneficiar o condomínio, que geralmente representa o investidor do negócio.  

Portanto uma vez a unidade periódica retornando ao mercado e sendo novamente 

destinada ao organizador do empreendimento, seria novamente comercializada e haveria 

possibilidade de novos lucros. 

Com relação à análise jurídica dos dispositivos, cumpre dizer que, segundo o artigo 

1.275, II, perde-se a propriedade mediante renúncia. A lei não determina que a renúncia seja 

somente na forma translativa, que, por equivaler a uma doação, é fato gerador do Imposto sobre 

Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD). 

Entende-se que o proprietário pode simplesmente renunciar ao bem, deixando-o 

vago, pois nesse tipo de renúncia não haverá fato gerador de tributo, haja vista que não existirá 

transmissão do bem. Nesse caso o bem se tornará vago e será revertido em favor do município. 

Oliveira (2019, p. 35) explanou: “Entender que ficou vedada a renúncia abdicativa 

do artigo 1275, II, do CC, além de contrariar o texto do próprio caput do artigo 1358-T do CC, 

acarretaria inconstitucionalidade por ofensa ao direito de propriedade.” 

De fato, tal restrição atinge um dos atributos da propriedade, que é o direito de 

dispor da propriedade (ius abutendi). No caso do multiproprietário inadimplente, verifica-se 

também uma restrição ao direito de propriedade. A título de exemplo, o proprietário poderia 

simplesmente fazer a cessão do imóvel a um herdeiro. Nesse caso tal restrição caracterizaria 

uma limitação ao direito de cessão. Nesse contexto, entende-se que a cessão do bem a um 

herdeiro ou a outra pessoa qualquer também não ensejaria prejuízo ao credor, tendo em vista a 

natureza propter rem da dívida. 

Em adição aos argumentos, pode-se, ainda, levantar uma possível 

inconstitucionalidade por ofensa à própria função social da propriedade. Basta imaginar a 

propriedade de um herdeiro multiproprietário que não possui interesse na referida propriedade, 

não pretende utilizá-la ou dar a ela nenhuma destinação social. Nesse caso, tal restrição seria 

uma ofensa à função social da propriedade. 

Nesse sentido Tepedino (2019) faz duras críticas ao comando do artigo 1.358-T do 

Código Civil: 
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Há aqui constrangedora incompatibilidade com o sistema, não se compreendendo o 

que pretendeu o dispositivo. A rigor, por se tratar de unidade autônoma, o 

multiproprietário pode, como em qualquer condomínio edilício, dispor como bem 

entender de seu direito real de propriedade, de modo gratuito ou oneroso, desde que 

mantenha íntegro o liame visceral entre a propriedade individual (que lhe franqueia a 

utilização, com exclusividade, da fração semanal que lhe diz respeito) e a fração ideal 

a ela correspondente sobre as áreas comuns. 

 

Portanto, prefere-se interpretar os dispositivos do artigo em análise conforme a 

Constituição Federal no sentido de que seja faculdade do proprietário renunciar de forma 

translativa em favor do condomínio. E, caso queira, seja-lhe também possível renunciar em 

favor de terceiro, que não seja o condomínio, como também renunciar de forma abdicativa, 

deixando o bem vago. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nesta dissertação, desenvolveu-se um estudo sistemático da multipropriedade 

imobiliária, e, para o cumprimento dos objetivos estabelecidos, foram utilizadas as seguintes 

ferramentas jurídicas: jurisprudências; doutrinas e leis estrangeiras, que serviram de inspiração 

para o ordenamento jurídico brasileiro; e doutrina nacional, que, a propósito, cumpre informar 

foi escassa, tendo em vista a recente regulamentação do instituto no Brasil. 

O referido estudo da multipropriedade entendeu-se como imprescindível para a 

consecução da questão central desta pesquisa, qual seja, a de que a efetividade dos direitos e 

deveres de gozo e fruição dos multiproprietários depende de diálogo com a Lei nº 13.777/2018, 

devendo-se para tanto fazer uma interpretação conforme a Constituição em alguns pontos da 

nova lei, sob pena de ser alegado problema de constitucionalidade ou a existência de lacunas 

para que o objetivo da lei e os anseios das partes envolvidas em torno desse direito real sejam 

realmente atendidos. 

As conclusões obtidas com a pesquisa, que trata do direito real de multipropriedade 

imobiliária, expostas nesta dissertação ao longo dos capítulos construídos, podem ser 

sintetizadas nos seguintes pontos: 

1) A multipropriedade imobiliária é um direito real moderno, fruto de uma visão 

inovadora do que se entende por propriedade, e representa uma verdadeira expressão 

contemporânea da propriedade.  

2) O entendimento do direito de propriedade e seus princípios numa concepção 

moderna aliada ao respeito da autonomia privada é o mecanismo necessário para a 

compreensão do instituto da multipropriedade. 

3) Não obstante a Lei da Multipropriedade ter se preocupado com a relação entre os 

multiproprietários, entende-se que a convenção de condomínio em multipropriedade 

será um importante instrumento para garantir a efetividade dos direitos e deveres de 

gozo e fruição, principalmente quando a lei não prever determinadas situações.  

4) Antes da regulamentação da multipropriedade no Brasil, o Superior Tribunal de 

Justiça contribuiu para o reconhecimento legal do instituto no País por intermédio 

do REsp. nº 1.546.165, ao excepcionar princípio da taxatividade dos direitos reais, 

por entender que mesmo não estando efetivamente codificado, o instituto bem mais 

se compatibilizava com um direito real, portanto entendeu-se pela inexistência de 

óbice no Código Civil de 2002 a se considerar a multipropriedade como um direito 
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real, pois se harmonizava com os institutos constantes do rol previsto no artigo  

1.225 do Código Civil. 

5) A multipropriedade imobiliária consiste na aquisição de um único bem, com 

recursos financeiros bem menores do que os necessários para a aquisição de um bem 

individualmente, por uma multiplicidade de adquirentes para que gozem dos 

mesmos direitos de uso, gozo e disposição sobre o bem, com exclusividade e de 

maneira perpétua, porém com a peculiaridade de que esse uso se dá em períodos 

diversos uns dos outros, de acordo com a disponibilidade e interesse de cada um.  

6) Decorre da evolução negocial relativamente ao aproveitamento do potencial 

econômico dos bens imóveis, cujo fundamento de direito é o poder atribuído pelo 

ordenamento jurídico ao sujeito privado de regular suas manifestações de vontade. 

7) A multipropriedade tem diversos tratamentos jurídicos no mundo, pois novas leis 

foram sendo criadas para regulamentar o instituto à medida que ia surgindo nos 

diversos países.  

8) Não obstante a variedade de tratamentos jurídicos em todo o mundo, verificou-se 

como pontos em comum que as legislações dos países em regra consideram que a 

multipropriedade pode ter natureza real ou obrigacional, e que em determinados 

países, como o Brasil, essa determinação vem estabelecida na própria lei, enquanto 

em outros, como a Espanha, tem sua natureza jurídica definida de acordo com 

convenção das partes, podendo inclusive coexistir ambos os tratamentos jurídicos 

em um só país. 

9) A multipropriedade de natureza obrigacional pode advir de constituição de pessoas 

jurídicas (Itália e França), geralmente sociedades anônimas. Já a multipropriedade 

de caráter real pode se pautar pelos modelos de condomínio ordinário (Itália), pela 

criação de novos direitos reais sobre coisa alheia (Espanha e Portugal) e pela criação 

de novo direito real sobre coisa própria, como ocorre no Brasil.  

10) A multipropriedade no Brasil constitui direito real sobre coisa própria estabelecido 

sob o regime de condomínio especial, no qual, em relação à unidade periódica, o 

multiproprietário possui todas as faculdades da propriedade de forma exclusiva, 

mesmo com a limitação temporal, que é inservível para excluir o citado instituto 

como um tipo de propriedade. 

11) O instituto da multipropriedade está sujeito à usucapião, portanto a não utilização 

da unidade periódica no período destinado à sua fruição poderá levar à perda da 
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propriedade, se outro substituir o multiproprietário, pacificamente, na posse da 

unidade no prazo estabelecido no Código Civil brasileiro. 

12) Não há responsabilidade solidária entre os multiproprietários por tributos reais, 

como IPTU e ITR. 

13) Com relação aos débitos condominiais, caso o adquirente da unidade periódica não 

exija declaração de inexistência de débito, torna-se responsável pelo débito caso 

exista dívida do proprietário anterior. 

14) Mesmo havendo débito condominial, há possibilidade de alienação da 

multipropriedade imobiliária, entretanto existirá a solidariedade pelo débito entre o 

vendedor e o adquirente da multipropriedade. 

15) A multipropriedade, dentro do contexto de sua função social e econômica prevista 

na Constituição Federal, pode ser entendida como uma tentativa de atender aos 

anseios da sociedade imanentes às relações que envolvem negócios imobiliários. 

16) A multipropriedade pode ser utilizada como um importante instrumento de fomento 

aos negócios imobiliários. 

17) Antes da regulamentação no Brasil, a multipropriedade já era utilizada 

especialmente em empreendimentos imobiliários de hotelaria e lazer, entretanto, 

ante a ausência de regulamentação específica, utilizavam-se estruturas jurídicas 

diversas, as quais não asseguravam às partes direitos e obrigações compatíveis com 

o tipo de investimento realizado, ensejando insegurança jurídica. 

18) Em um sistema capitalista, em que a expansão econômica é atrelada à social, a 

propriedade compartilhada resulta num instrumento de desenvolvimento para o País, 

sobretudo por se tratar de uma região eminentemente turística, não obstante o 

instituto também se prestar para fins diversos do turístico. 

19) Países do continente europeu, como França, Itália, Espanha e Portugal, visando 

seguir as orientações das Diretivas Europeias 94/97 e 2008/122, preocuparam-se 

mais em regular a proteção dos consumidores adquirentes da multipropriedade do 

que estabelecer a natureza jurídica do instituto. 

20) A instituição da multipropriedade é feita mediante instrumento particular ou 

escritura pública, que deverá ser registrado na serventia extrajudicial de imóvel de 

situação do bem. 

21) Quando o imóvel se destinar ao regime da multipropriedade, além da matrícula do 

imóvel, haverá uma matrícula para cada unidade periódica, na qual se registrarão e 

averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo. 
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22) Em caso de condomínio multiproprietário em condomínio edilício, haverá a 

matrícula mãe do terreno, a matrícula referente à unidade imobiliária e a matrícula 

das unidades periódicas. 

23) Não obstante o melhor entendimento ser pela obrigatoriedade da inscrição única 

para cada multipropriedade, o legislador apenas facultou à legislação tributária 

municipal estabelecer inscrição imobiliária individualizada. 

24) Com relação aos requisitos para ser administrador, acredita-se que a melhor 

interpretação para “administrador profissional” seja que o mesmo tenha experiência 

em relação à administração em condomínios, não havendo obrigatoriedade de 

inscrição no Conselho Regional de Administração. 

25) A mudança de titularidade da multipropriedade, bem como os defeitos, avarias e 

vícios no imóvel devem ser comunicados ao administrador do condomínio em 

multipropriedade. 

26) Em caso de existência de previsão negativa na convenção de condomínio para 

instituição de multipropriedade, entende-se que tal instituição somente poderá se 

operar caso seja deliberada e autorizada em assembleia geral dos condôminos. 

27) Em caso de inexistência de previsão na convenção de condomínio para instituição 

de multipropriedade, entende-se que tal instituição somente poderá se operar caso 

seja deliberada e autorizada em assembleia geral dos condôminos. 

28) Caso não exista previsão alguma sobre instituição de multipropriedade na 

convenção do condomínio, entende-se que a despeito de ser prudente a convocação 

de uma assembleia de condôminos para deliberação, não existe obrigatoriedade, ou 

seja, o proprietário pode exercer seu direito de instituir a multipropriedade sem 

necessidade de autorização, devendo para tanto apenas cumprir as formalidades 

previstas no Código Civil. 

29) É constitucional a anticrese prevista no artigo 1.358-S, parágrafo único, desde que 

o multiproprietário tenha de alguma forma anuído a tal penalidade, seja por meio do 

ato de instituição do condomínio, na convenção do condomínio, ou ainda em 

deliberação posterior que tenha resultado em aprovação e desde que tal previsão 

esteja devidamente registrada na serventia de registro de imóveis, sob pena de tal 

previsão ser considerada inconstitucional. 

30) A previsão da obrigatoriedade de renúncia translativa prevista no artigo 1.358-T, 

carece de interpretação conforme a Constituição para se compreender como uma 
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faculdade, ou seja, pode o multiproprietário renunciar em favor de terceiro, ou 

simplesmente renunciar de forma abdicativa, deixando o bem vago. 

31) A efetividade dos direitos e deveres de gozo e fruição dos multiproprietários poderá 

ser alcançada mediante a aplicação da Lei nº 13.777/2018, utilizando-se em 

determinados pontos polêmicos da lei interpretação conforme a Constituição como 

técnica para salvar a norma, pois sabe-se que existe mais de 

uma interpretação possível, sendo que ao menos uma dessas  pode ser compatível 

com a Constituição. 
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