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RESUMO 

A presente dissertação aborda o instituto da multipropriedade no Brasil, e tem como tema a 

instituição de condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício, 

analisando os efeitos jurídicos na convenção e no regimento interno. A problemática da 

pesquisa centrou-se em verificar de que modo a instituição de um condomínio multiproprietário 

em unidade autônoma de condomínio edilício influenciará na convenção e no regimento interno 

do condomínio edilício e os limites impostos a propriedade. Por essa razão, teve como objetivo 

geral investigar as restrições da Lei n° 13.777/2018, que regulamentou a multipropriedade 

imobiliária no Brasil, nas convenções e nos regimentos internos dos condomínios edilícios. 

Como objetivos específicos, apresentou-se: a) Examinar a evolução do conceito de propriedade 

privada e sua função social e econômica no Brasil, discorrendo acerca do conceito moderno de 

propriedade e seus princípios norteadores, bem como a respeito dos tipos de propriedade 

estabelecidas no Código Civil de 2002, expondo como e em que medida o conceito moderno de 

propriedade e sua função social podem ser utilizados para a compreensão da multipropriedade 

imobiliária. b) Discorrer sobre o surgimento e a evolução legislativa do direito real da 

multipropriedade imobiliária em França, Espanha, Itália e Portugal, analisando como os 

institutos clássicos utilizados no Direito comparado influenciaram a normativa atual no Brasil. 

A escolha dos países da Europa ocidental se justificou por serem os países onde teve início a 

multipropriedade, pela crescente evolução e por utilizarem o sistema Civil Law. c) Analisar a 

instituição de um condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício 

no Brasil, bem como se as restrições impostas pela Lei nº 13.777/2018 na convenção e no 

regimento interno do condomínio edilício são constitucionais. Destacando as diferenças entre a 

convenção do condomínio e convenção de multipropriedade. Faz-se importante o presente 

estudo e pesquisa devido ao seu impacto na economia, pois garante a utilização dos imóveis 

durante todo o período do ano, influenciando até mesmo na criação e manutenção de empregos 

e renda. Preservando o interesse do proprietário simultaneamente com os interesses coletivos e 

os fatores econômicos. O método de abordagem foi o método hipotético-dedutivo, adotando-se 

como técnica de pesquisa a bibliográfica que servirá de base teórica para o desenvolvimento do 

estudo. A partir da pesquisa bibliográfica, as fontes consultadas foram: livros, revistas, 

periódicos. A pesquisa foi realizada com base na legislação e doutrina nacional e estrangeira 

sobre os assuntos tratados, bem como na análise dos julgamentos realizados pelos tribunais 

brasileiros. A intenção, por fim, é demonstrar a grande influência da convenção e do regimento 

interno do condomínio edilício no condomínio multiproprietário, a fim de evidenciar a 

importância da convenção e do regimento interno do condomínio edilício, indispensáveis para à 

existência e a boa convivência do condomínio em multipropriedade. Concluiu-se que a 

característica desta nova espécie de condomínio muitas vezes exige limites face ao uso 

compartilhado do bem e à defesa do interesse do grupo detentor da propriedade exclusiva em 

apenas um determinado tempo do ano. 

Palavras-chave: Multipropriedade. Condomínio. Convenção. Limites da propriedade.  



 

 

ABSTRACT 

The present dissertation addresses the multiproperty institute in Brazil, and has as its theme 

the institution of multiproperty condominium in an autonomous building condominium unit, 

analyzing the legal effects in the convention and in the internal regulations. The research 

problem focused on verifying how the establishment of a multi-owner condominium in an 

autonomous building condominium unit will influence the building condominium's 

convention and internal regulations and the limits imposed on property. For this reason, its 

general objective was to investigate the restrictions of Law No. 13,777 / 2018, which 

regulated the real estate multiproperty in Brazil, in the conventions and internal regulations of 

building condominiums. As specific objectives, it was presented: a) to examine the evolution 

of the concept of private property and its social and economic function in Brazil, discussing 

the modern concept of property and its guiding principles, as well as about the types of 

property established in the Code 2002, explaining how and to what extent the modern concept 

of property and its social function can be used to understand the real estate multiproperty. b) 

Discuss the emergence and legislative evolution of real estate multiproperty law in France, 

Spain, Italy and Portugal, analyzing how the classic institutes used in comparative law 

influenced the current rules in Brazil. The choice of countries in Western Europe was justified 

because they were the countries where multiproperty started, due to the growing evolution 

and for using the Civil Law system. c) to analyze the institution of a multi-owner 

condominium in an autonomous building condominium unit in Brazil, as well as whether the 

restrictions imposed by Law No. 13.777 / 2018 in the convention and internal regulations of 

the building condominium are constitutional. Highlighting the differences between the 

condominium convention and the multiproperty convention. This study and research is 

important due to its impact on the economy, as it guarantees the use of properties throughout 

the year, even influencing the creation and maintenance of jobs and income. Preserving the 

interest of the owner simultaneously with the collective interests and economic factors. The 

approach method was the hypothetical-deductive method, adopting as bibliographic research 

technique that will serve as a theoretical basis for the development of the study. From the 

bibliographic research, the sources consulted were: books, magazines, periodicals. The 

research was carried out based on national and foreign legislation and doctrine on the subjects 

dealt with, as well as on the analysis of judgments made by Brazilian courts. Finally, the 

intention is to demonstrate the great influence of the convention and the internal rules of the 

building condominium in the multi-owner condominium, in order to highlight the importance 

of the convention and the internal rules of the building condominium, which are indispensable 

for the existence and good coexistence of the condominium in multiproperty. It is concluded 

that the characteristic of this new type of condominium often requires limits in view of the 

shared use of the property and the defense of the interest of the group that holds exclusive 

property at only a certain time of the year. 

Keywords: Time sharing. Condominium. Convention. Property limits. 
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INTRODUÇÃO 

O instituto da multipropriedade recebe várias denominações diferentes em cada país em 

que é utilizado. Em relação à nomenclatura será no presente trabalho utilizado o termo 

“multipropriedade”, pois é o termo escolhido por nosso legislador após o advento da Lei nº 

13.777, de 19 de dezembro de 2018, batizada como a Lei da Multipropriedade. Essa relação 

jurídica é também denominada comumente no Brasil pelo seu termo em inglês time-sharing. 

A multipropriedade teve sua origem no Brasil no início dos anos de 1980, apesar de que 

relações semelhantes já eram verificadas em períodos anteriores. Caracteriza-se esse 

fenômeno jurídico por haver multiplicidade de sujeitos titulares do direito, unidade de objeto, 

identidade quantitativa e qualitativa de cada titularidade. Todos os titulares possuem idêntico 

direito de uso, gozo e disposição sobre o mesmo bem, por períodos diversos, dividida em 

frações de tempo. 

É uma forma de melhor aproveitamento de um bem, principalmente por suas vantagens 

financeiras. É mais utilizado em cidades turísticas onde a aquisição de um imóvel fica 

dificultada pela sua não utilização por prolongado espaço de tempo, mas que demandam 

permanentes gastos com manutenção, impostos, taxas, serviços ou segurança. A 

multipropriedade possibilita o fracionamento do custo, atraindo um número maior de 

interessados. Permite ao adquirente usufruir um imóvel para seu descanso de cada ano, sem 

suportar gastos excessivos. 

O instituto veio a se tornar uma espécie de “segunda casa” e encontrou principalmente 

no turismo um campo fértil para se desenvolver. É fruto do desenvolvimento da criatividade 

humana que, em decorrência da autonomia da vontade, descobre mecanismos para o melhor 

aproveitamento econômico dos bens.  

Difere-se a multipropriedade dos demais institutos existentes no Brasil que tratam de 

direitos reais, máxime os inseridos no artigo 1.225 do Código Civil de 2002. Possui 

peculiaridades que justificam um regramento legal específico, razão pela qual a Lei 

13.777/2018 vem regular a multipropriedade, introduzindo os artigos 1358-B a 1358-U do 
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Código Civil, o legislador definiu-a como uma espécie de propriedade em condomínio, 

reconhecida como direito real. É bem verdade que, antes da vigência da Lei nº 13.777, a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já caracterizava a multipropriedade imobiliária 

como direito real. 

O contrato de multipropriedade é uma relação jurídica que cresce a cada dia, não apenas 

no Brasil, mas em todo o mundo. Esse crescimento se deve às vantagens econômicas que o 

instituto traz, propiciando a aquisição e uso de bens imóveis por pessoas que não têm tantos 

recursos financeiros, ou que não querem imobilizar seu capital em imóvel que não será sua 

residência principal.   

A Lei nº 13.777 trouxe a possibilidade de instituição da multipropriedade sobre uma 

unidade autônoma de condomínio edilício. Essa legislação afirmou que os direitos e deveres 

que recaíam sobre o titular da unidade autônoma ficam sub-rogados no titular de cada unidade 

vinculada a esse imóvel-base na proporção da respectiva fração ideal. Essa sub-rogação 

envolve todos os direitos e deveres, com inclusão do dever de pagar contribuição condominial 

e do direito de votar em assembleias.  

A instituição do condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio 

edilício produz efeitos jurídicos transpostos a essa unidade, alcançando todo o 

empreendimento, porquanto atinge o funcionamento do condomínio edilício, de sorte que a 

própria convenção do condomínio edilício precisa ser acrescida de informações relevantes 

acerca das unidades autônomas sob o regime multiproprietário. Essas informações adicionais 

dizem respeito à individualização de cada unidade periódica e aos deveres de contribuição de 

todo multiproprietário. 

O regimento interno do condomínio edilício receberá informações adicionais destinadas 

a regular o convívio decorrente da fragmentação das unidades autônomas em unidades 

periódicas com o regime da multipropriedade. Essas informações adicionais representam uma 

reprodução de alguns dados que já constam das convenções de cada condomínio 

multiproprietário. 

O objetivo dessa replicação é deixar claras as regras de convivência e os conflitos no 

empreendimento marcado pela sobreposição do regime de multipropriedade sobre unidades 

autônomas de um condomínio edilício. No entanto, o legislador não especificou quanto à 

possibilidade de limitação de locação de imóvel em sistemas de aplicativos. 
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Na instituição do condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio 

edilício, a lei prevê algumas restrições ao direito de propriedade. Surge a preocupação se o 

legislador buscou fazer com que motivações econômicas prevalecessem sobre institutos 

categóricos clássicos, inclusive com proteção constitucional. 

Frente ao exposto, o trabalho ora relatado tem como objetivo geral verificar 

detalhadamente as restrições da Lei n° 13.777/2018, que regulamentou a multipropriedade 

imobiliária no Brasil, nas convenções e nos regimentos internos dos condomínios edilícios. 

Devido à relevância que tem assumido a multipropriedade no Brasil e em outros países, este 

estudo tem a pretensão de verificar os resultados discriminados a seguir, na tentativa de 

responder as indagações por meio de uma análise das leis internacionais com as leis 

brasileiras, objeto da seguinte pergunta de partida: Os limites oriundos do condomínio estão 

em consonância com a função social e com a propriedade que é garantida pela CF? 

Como objetivos específicos, apresentou-se: a) examinar a evolução do conceito de 

propriedade privada e sua função social e econômica no Brasil, discorrendo acerca do 

conceito moderno de propriedade e seus princípios norteadores, bem como a respeito dos 

tipos de propriedade estabelecidas no Código Civil de 2002, expondo como e em que medida 

o conceito moderno de propriedade e sua função social podem ser utilizados para a 

compreensão da multipropriedade imobiliária. b) Discorrer sobre o surgimento e a evolução 

legislativa do direito real da multipropriedade imobiliária em França, Espanha, Itália e 

Portugal, analisando como os institutos clássicos utilizados no Direito comparado 

influenciaram a normativa atual no Brasil. c) analisar a instituição de um condomínio 

multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício no Brasil, bem como se as 

restrições impostas pela Lei nº 13.777/2018 na convenção e no regimento interno do 

condomínio edilício são constitucionais. 

A pesquisa foi realizada com base na legislação e doutrina nacional e estrangeira sobre 

os assuntos tratados, bem como na análise dos julgamentos realizados pelos tribunais 

brasileiros. Trata-se, portanto, de pesquisa bibliográfica e documental. O método de 

abordagem foi o método hipotético-dedutivo, adotando-se como técnica de pesquisa a 

bibliográfica que servirá de base teórica para o desenvolvimento do estudo. A partir da 

pesquisa bibliográfica, as fontes consultadas foram: livros, revistas e periódicos. 
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Esta dissertação encontra-se estruturada em três capítulos da seguinte maneira: No 

primeiro capítulo, apresenta-se a evolução histórica da propriedade a partir do século XIX, 

analisando a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, destacando a função 

social e econômica da propriedade. 

No segundo capítulo, é feita uma análise da propriedade compartilhada, discorre-se 

sobre o surgimento e a evolução legislativa do direito real da multipropriedade imobiliária em 

França, Espanha, Itália e Portugal, analisando como os institutos clássicos utilizados no 

Direito comparado influenciaram a normativa atual no Brasil. A análise do surgimento e 

evolução da multipropriedade em experiências estrangeiras constitui um procedimento 

indispensável para a abordagem do tema pretendido, o que demonstrará a conceituação do 

instituto não se prendendo somente a aspectos de ordem jurídica, mas, ao contrário, resulta na 

ocorrência de influências de natureza religiosa, filosófica, política e, principalmente, 

econômica. 

No terceiro e último capítulo, aborda-se as principais mudanças na convenção e no 

regimento interno do condomínio edilício na instituição de um condomínio multiproprietário 

em unidade autônoma de condomínio edilício. Articulando-se a discussão se os limites 

impostos a multipropriedade pela legislação são compatíveis com o princípio do direito de 

propriedade. Não se pode entender o enfoque jurídico dado à multipropriedade sem o 

necessário suporte do Direito Constitucional.  

No contexto desses fatos que se evidenciam, percebe-se a relevância para a ciência 

jurídica de pesquisar o tema que a presente dissertação analisa, sendo que a proposta do 

estudo se apresenta adequada à linha de pesquisa “Relações privadas, mercado e 

desenvolvimento”, do Programa de Pós-Graduação em Direito Privado do Centro 

Universitário 7 de Setembro (UNI7). 



 

 

1 DA PROPRIEDADE CONTEMPORÂNEA 

Neste segmento, investiga-se a propriedade imobiliária em várias circunstâncias pelas 

quais transitou esse instituto, mas se mostra fundamental avaliar a evolução da propriedade de 

acordo com a relevância dos fatos históricos e dos movimentos sociais que proporcionaram 

novos sentidos à propriedade contemporânea no Direito brasileiro, bem como importa 

salientar o que são direitos fundamentais e a evolução histórica da propriedade, até chegar ao 

entendimento desse instituto como direito fundamental da pessoa humana evidenciado na 

Constituição Federal de 1988. Por isso o estudo da propriedade é essencial para a 

compreensão do instituto jurídico da multipropriedade imobiliária, móvel deste experimento 

acadêmico.  

1.1 A propriedade e evolução histórica: uma análise a partir do século XIX 

O que é propriedade? A singeleza da pergunta abriga uma dificuldade em trazer de 

modo preciso o conceito deste instituto de Direito privado de notória importância, 

representando um dos seus grandes pilares, dotado de manifesto significado.  

Remonta esse direito aos períodos mais longevos da humanidade, desde a constatação 

do interesse do ser humano de apoderar-se de coisas para uso e satisfação de suas vontades.1 

O tratamento legal da propriedade passou por variações em diversos períodos históricos, 

decorrentes de fatores políticos, econômicos, filosóficos e religiosos. Dependendo do 

momento histórico e político, é objeto de maior ou menor influência do Estado e dos agentes 

distintos envolvidos na vida econômica de um povo.     

No decorrer da evolução humana, e de acordo com o grau de influência das ideias 

filosóficas, da Economia e da Política, vivenciadas por parte de cada sociedade, muda-se a 

concepção de propriedade. Saliente-se, antes, o fato de aqui se abordar a propriedade em sua 

perspectiva patrimonial sobre bem tangível, contextualizando com as influências - o autor 

afirma que “referir o conceito de propriedade de forma a esgotar todas as suas possibilidades 

 
1 BITTAR, Eduardo C. B. (org.). História do direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2008, p.54. 
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é, portanto, impossível se tomada como um absoluto, ou seja, como uma categoria que se 

mantenha por si só”. 2 

Sobre as acepções, enumera cinco tipos que são: titularidade de qualquer direito; direito 

subjetivo patrimonial; todo e qualquer direito subjetivo; direito real pleno e direito sobre 

criações artísticas... dos aspectos jurídicos, filosóficos, econômicos, sociológicos etc. Como 

salienta Konrad Hesse, “[...] a determinação do conteúdo e significado da propriedade, 

garantida jurídico-constitucionalmente, não pode deixar de considerar as transformações da 

função da propriedade, que são parte do desenvolvimento para o Estado Social moderno”.3  

No regime capitalista, a propriedade é elemento essencial, pois é com base nesse direito 

real que as relações econômicas se desenvolvem, por meio das trocas de bens e serviços. De 

rigor, mesmo nos modelos econômicos de matiz comunista, não é possível escapar totalmente 

à ideia de apropriação de bens, ainda que o gerenciamento de tais produtos seja feito de modo 

centralizado.  

Na intelecção de Perlingieri, a propriedade é uma situação subjetiva, sendo um centro 

de interesses que enfeixa poderes, deveres, onera e obrigações, e cujo conteúdo depende de 

interesses extraproprietários, apurados no caso concreto. Acontece que nem sempre esse foi o 

entendimento pacífico e uníssono acerca do instituto. Reconhece-se essa característica de 

evolução de acordo com o momento histórico, o autor italiano acentua que “[...] pouco vale 

definir o direito subjetivo de propriedade: é necessário identificar seu conteúdo, individuar 

quais poderes efetivamente tem o proprietário em uma certa ordem histórico-política”.4 

Embora que, nesse subitem, buscou-se limitar a análise histórica a partir do século XIX, 

observa-se que às antigas civilizações, no intuito de ratificar a tutela da propriedade privada 

nas sociedades mais remotas, podemos citar, entre o povo grego, por exemplo, o instituto da 

enfiteuse como indicador da utilização da propriedade de forma privada e limitada, assim 

como a existência de institutos jurídicos a ela relacionados, a fim de conferir-lhe uma função 

econômica e social. 

 
2 PENTEADO, Luciano de Camargo. Direito das coisas. 2. ed. São Paulo: RT, 2012, p. 146-165. 
3 HESSE, Konrad. Elementos de direito Constitucional da República Federal da Alemanha. Traduzida por 

Luis Afonso Heck. 20. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998, p.340. 
4 PERLINGIERI, Pietro.  Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Inovar, 2007, p.121. 
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Em Roma, desde “o período arcaico, a propriedade era individual”5 como afirma Caio 

Mário da Silva Pereira, realçando com esta ideia que, naquela época, a propriedade era um 

nítido divisor de classes sociais porque nem todo povo podia ser titular de tal direito. 

Originalmente, somente os patrícios podiam ser titulares do referido direito. 

Progressivamente, o direito de propriedade foi sendo estendido da classe dos patrícios aos 

clientes, ou seja, através de um processo social de lutas. Assim, para cadastrar e tutelar a 

titularidade da propriedade sempre houve um feixe de normas regulamentando os 

procedimentos necessários.  

Não se pode deixar de frisar que os grandes impérios da antiguidade também 

conheceram a propriedade, desde o mais antigo código de leis de que se tem notícia, que é o 

Código de Hammurabi, assim como os egípcios, hebreus, muçulmanos, hindus, e a civilização 

clássica greco-romana.  

Segundo Benedito Silvério Ribeiro,6 o direito romano, que durou pelo menos dez 

séculos, é, entre os direitos históricos e vigentes, o único cuja evolução se possa seguir por um 

curso de mais de mil anos, através de fases grandiosas e fatais para a história da humanidade. 

O direito romano é, pois, profundamente representativo da ideia de propriedade. Ao tratar 

sobre o assunto da propriedade em nossos antecessores romanos, observa-se o registro do 

entendimento de Pinto Ferreira: 

A princípio, a utilização das terras nos tempos iniciais de Roma admitia a comunhão 

agrária, a propriedade familiar e propriedade individual, desta podendo o proprietário 

dispor livremente, quer por ato entre vivos, quer pelo testamento. Posteriormente, com 

a expansão romana e a submissão de vários povos, permaneceu somente a propriedade 

individual. No direito romano já surgem expressivos textos sobre a propriedade, como 

na Lei das XII Tábuas e nos textos clássicos dos jurisconsultos.7  

O Direito Romano foi muito importante para a humanidade, influenciando 

decisivamente a esfera jurídica ocidental. Os romanos, pragmáticos, consideravam a 

propriedade como um direito derivado da possibilidade de seu titular “em usar, gozar e abusar 

da coisa”, como um poder individualista e pleno que o seu titular desempenhava sobre a coisa. 

Foi no Direito de Roma que surgiu o fundamento histórico da Propriedade, assegurando um 

sentido individualista de propriedade, em que a natureza coletiva ou comunitária foi cedendo 

espaço para a natureza individual. Frise-se que, segundo Agerson Tabosa:  

 
5 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992, p.65. 
6 RIBEIRO, Benedito Silvério. Tratado de usucapião. 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 33. 
7 FERREIRA, Pinto. Posse, ação possessória e usucapião. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 03. 
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O Direito Romano foi o conjunto de normas jurídicas que regularam a vida do povo 

romano, ao longo de aproximadamente 1.300 anos, ou seja, desde a fundação de 

Roma (753 a.C.) até a morte do Imperador Justiniano (565 d. C.). Foi esse Direito 

Romano que nos chegou até nós autêntico, graças à compilação jurídica, que se 

chamou de Corpus Juris Civilis, a primeira do gênero, na história das culturas 

antigas, o que lhe valeu conquistar para Roma o título de Pátria do Direito.8 

 Bem verdade que o estudo do Direito Romano indica que “os romanos foram 

propriamente os criadores do direito de propriedade privada, do direito abstrato, do direito 

privado”. Indo mais além, o direito de propriedade passou a assumir um caráter absoluto, 

individual e dogmático. Para Fachin “A propriedade em Roma, constituiu direito absoluto e 

perpétuo, excluindo-se a possibilidade de exercitá-la com vários titulares.” 9 

 Dessa maneira, a propriedade romana era considerada como um poder absoluto de 

submissão da coisa a seu dono. Portanto, “pode-se definir a propriedade como o poder mais 

geral, atual ou potencial, sobre a coisa. Trata-se de um poder jurídico (dominium) coexistente 

ou não com o poder de fato (possessio).”10 

O antigo sistema feudal passou a sofrer com as novas correntes políticas que se 

originaram segundo as demandas sociais por liberdade. Nas vilas e cidades, em que se 

concentravam burgueses, comerciantes ou artesãos, passou a surgir uma maior liberdade de 

atuação, e, dessa forma, surgiram os estatutos das cidades livres e as corporações de ofício. A 

própria burguesia, que surgiu a partir do Feudalismo, transformou-se em um fator 

desestruturador deste regime, visando alcançar maior poder e influência. 

 De uma aliança entre a burguesia e os reis, constitui-se o Absolutismo Monárquico que 

dominou a Europa até o século XVIII, com a Revolução Francesa, a qual veio cumprir sua 

tarefa de libertação.11 Dessa maneira, a Idade Moderna foi um período histórico, quando 

ocorreram as grandes navegações marítimas, o apogeu da burguesia, a Reforma Protestante, a 

Revolução Francesa, e a promulgação de inúmeras constituições nacionais. Esses eventos 

produziram inúmeras transformações no Estado, na política, na sociedade, na religião e, em 

especial, na propriedade.  

 
8 TABOSA, Agerson. Direito romano. 3. de. Fortaleza: FA7, 2007, p. 18. 
9 FACHIN, Luis Edson. A função social da posse e a propriedade contemporânea: uma perspectiva da 

usucapião imobiliária rural. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p.14, 
10 ALMEIDA, Washington Carlos de. Direito de propriedade. Barueri: Manole, 2006, p.16. 
11CASTRO, Mariângela Conceição Vicente Bergamini de. O princípio da função social da propriedade: 

empresa. 2008, 177f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Mestrado em Direito da Universidade 

de Marília, Marília-PR, 2008, p.27.   



 

 

18 

Assim, com relação às transformações surgidas no conceito de propriedade, o 

Iluminismo, as novas filosofias econômicas, a reforma religiosa, o problema da servidão e da 

exploração da população na França (e como retrato da europeia como um todo), criaram as 

condições para a eclosão da Revolução Francesa, alterando radical e abruptamente a ordem 

jurídica vigente e levando ao colapso o modelo feudal.12 

 Por meio das obras dos filósofos do Iluminismo, houve uma contribuição decisiva para 

uma reflexão sobre os principais problemas das sociedades, entre elas a propriedade. Entre 

esses intelectuais, destaca-se o inglês John Locke (1632-1704) que, como membro da Escola 

Clássica do direito natural, com relação à propriedade, proporcionou importantes e marcantes 

atributos, contribuindo para a evolução do direito de propriedade.13  

Se para Thomas Hobbes, o direito de propriedade, refere-se a uma consequência do 

Estado, para Locke, esses direitos fazem parte do ser humano no estado de natureza, sendo 

que o Estado atua somente para protegê-lo. A concepção de propriedade privada vinculava-se 

ao uso e à exploração da terra por meio do trabalho, este último como seu fator caracterizador. 

Nesse sentido, a propriedade é limitada ao interesse de terceiros, pois é inadmissível 

apropriar-se de extensão maior de terra do que se poderia utilizar ou além do que necessário à 

sobrevivência.  

O Estado, por sua legislação, estabelece uma propriedade absoluta, ilimitada e 

exclusiva, sendo que esse poder estatal não detém a capacidade de intervenção que contrarie 

os interesses do seu titular. Nesse sentido, Locke informa que “[...] o poder supremo não pode 

tirar a qualquer homem parte da sua propriedade sem consentimento dele [...]”.14 Portanto, a 

verdadeira essência da propriedade encontra-se em ser um direito natural, individual, 

indispensável ao ser humano como membro da sociedade, criada pelo Estado, uma vez que 

 
12 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima; MARQUES, Hérika Janaynna Bezerra de M. M. Notas a respeito da 

multipropriedade imobiliária como nova modalidade do exercício do direito de propriedade. Revista Pensar, 

Fortaleza, v.15, n.2, p.406, jul./dez. 2010. 
13 CASTRO, Mariângela Conceição Vicente Bergamini de. O princípio da função social da propriedade: 

empresa. 2008, 177f. Dissertação (Mestrado em Direito). Programa de Mestrado em Direito da Universidade 

de Marília, Marília-PR, 2008, p.29.  
14 LOCKE, John. Carta acerca da tolerância. Segundo Tratado sobre Governo. Ensaio Acerca do entendimento 

humano. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1999, p.89. 
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seu surgimento ocorreu antes do surgimento do Estado, sendo um direito do homem já 

existente em estado de natureza.15  

O direito moderno tem como marco divisor histórico ideológico a Revolução Francesa 

de 1789, que proporcionou intensas transformações em nível social, político e jurídico, 

marcado por uma exaltação das liberdades individuais e pregado por uma mínima 

participação estatal na organização social. Nesse sentido, para Norberto Bobbio:16  

[…] concepção individualista significa que primeiro vem o indivíduo (o indivíduo 

singular, deve-se observar), que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e 

não vice-versa, já que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado; 

ou melhor, para citar o famoso artigo 2º da Declaração de 1789, a convenção dos 

direitos naturais e imprescritíveis do homem ‘é o objetivo de toda a associação 

política’. 

Dessa forma, a propriedade representou um dos elementos fundamentais das reformas 

surgidas com a Revolução Francesa, uma vez que foi marcada intensamente pela ideologia 

liberal que dela se disseminou. É bem verdade que a propriedade, após a Revolução de 1789, 

ganha contornos expressivos como o fim do regime feudal ainda em vigor em partes da 

Europa, dos ônus sobre a terra e o enaltecimento da concepção individualista da propriedade. 

 Ora, a Revolução Francesa “marcou a história da humanidade e provocou mudanças no 

conceito de propriedade. Teria a Revolução de 1789 trazido de volta o conceito romano de 

propriedade, definindo-a como direito sagrado, individualista e absolutista.”17  

Assim, as intensas transformações sociais, políticas e jurídicas ocorridas durante a 

Revolução Francesa produziriam, pouco tempo depois, a promulgação do Código Civil 

Francês em 1804 ou Código Napoleônico como muitos o denominam, estabelecendo as 

atribuições do proprietário. Percebe-se que a propriedade privada encontra a sua afirmação 

máxima. Este inclui em seu texto um conceito legal de propriedade, no seu art. 544, a qual 

expressa o seguinte: “A propriedade é o direito de gozar e dispor das coisas de maneira mais 

absoluta, uma vez que não se faça um uso proibido”.18  

 
15 SOARES, Vivian Bacaro Nunes. O direito de propriedade: caracterização na concepção de autores clássicos e 

contemporâneos e breves comentários acerca da função social. Revista Derecho y cambio social, Lima, Peru, 

ano III, n.7, 2006, p.3.  
16 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.56. 
17 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima; MARQUES, Hérika Janaynna Bezerra de M. M. Notas a respeito da 

multipropriedade imobiliária como nova modalidade do exercício do direito de propriedade. Revista Pensar, 

Fortaleza, v.15, n.2, p.126, jul./dez. 2010. 
18CÓDIGO DE NAPOLEÃO DE 1084. Qlink, Fortaleza, abr. 2020. Disponível em: 

http://www.culturabrasil.pro.br/napoleao.htm. Acesso em: 23 abr. 2020. 



 

 

20 

Esse código consagrou ainda mais as conquistas da Revolução Francesa, representando 

um retorno à concepção da propriedade individual romana, e o seu direito “de usar, fruir e 

dispor da coisa”.  Essas faculdades, no entanto, considerando a redação original do citado 

artigo já encontra uma limitação na parte final, isto é, o Código19 já impõem uma certa 

limitação para o detentor, que não pode usar a coisa de forma contrária ao direito.  Logo, o 

direito de propriedade não pode ser considerado como algo absoluto. 

Por outro lado, com o Código de Napoleão, surgiram também os devidos instrumentos 

de desapropriação que visa proteger a propriedade privada, mas concomitantemente a 

submete aos interesses públicos.20 Pagani informa que:  

[...] com a tomada do poder pela burguesia, na Revolução Francesa, em 1789, a 

propriedade passa a figurar dentre os direitos fundamentos, juntamente com a vida e 

a liberdade, prova disso é o disposto no art.17 da ‘declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão’, que afirma ser o direito de propriedade inviolable et sacré, 

posição ratificada pelo Código de Napoleão de 1804, onde é considerado um direito, 

um assento territorial da independência do indivíduo. 21 

Por meio do Código de Napoleão, torna-se possível considerar o individualismo liberal, 

elevando a propriedade como um direito unitário, ou seja, existindo somente uma espécie de 

propriedade, mesmo passível de conteúdos diversos: um direito absoluto, ao proporcionar ao 

seu titular a decisão sobre a forma de seu aproveitamento; um direito perpétuo, sendo 

inextinguível pela não utilização; um direito exclusivo, uma vez que possui eficácia erga 

omnes, permitindo ao seu proprietário o direito de evitar invasões dentro do âmbito do seu 

poder; um direito ilimitado, em virtude da indeterminação do exercício das faculdades que o 

compõem, e dessa forma elástica, e passível de redução ou ampliação, se for destituída ou 

não, de uma de suas faculdades. Assim, a propriedade tornou-se uma “projeção” da 

personalidade individual, assegurada como direito e como atributo pessoal.22  

Quando da Revolução Francesa, com a ascensão da burguesia, instaurou-se o Estado 

Liberal. Por meio das disposições legais, ficava assegurado o exercício da propriedade sem a 

 
19 O artigo 544 do Código civil Francês assim deferminava’: “La propriété est le droit de jouir et de disposer des 

choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les 

règlements.”  Tradução para o português: A propriedade é o direito de gozar e de dispor das coisas da maneira 

mais absoluta, desde que não se faça uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos. 
20BERTUOL, Mayara Karoline. Função social da propriedade. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E III ENCONTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, UNITOLEDO, IV, Presidente Prudente-SP, v.4, n. 4, 

p.4, 2008. 
21 PAGANI, Elaine Adelina. O direito de propriedade e o direito à moradia: um diálogo comparativo entre o 

direito de propriedade urbana imóvel. Porto Alegre: PUCRS, 2009.   
22AMARAL, Francisco. A propriedade no Brasil Colônia, Império e no Código Civil de 1916. In: 

WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord.). Estudos de direito de propriedade e meio 

ambiente. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p.29-30. 
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intervenção do Estado. É verdade que havia limitações específicas, circunscritas, basicamente 

à esfera administrativa, mas o que mais a caracterizava era a plena liberdade dos proprietários.  

Havia a nítida contraposição do Direito público em relação ao Direito privado. Era o 

“apogeu do direito civil” e o fortalecimento do mercado livre.23 Teóricos como Adam Smith, 

John Locke, Barão de Montesquieu, J.J. Rousseau, entre muitos, auferiram destaque em suas 

defesas pela propriedade, liberdade, igualdade formal e contenção de poder. Reinava o 

individualismo e tinha curso a defesa de um absenteísmo do Estado na esfera econômica. 

Direitos fundamentais foram reduzidos às liberdades.   

Em linhas gerais, era essa a ideologia subjacente às revoluções liberais, como a 

Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, a Independência das 13 Colônias Estadunidenses 

e uma série de documentos produzidos, como a Declaração do Estado de Virgínia em 1776, a 

Constituição de 1787 e, por fim, o Bill of Rights, de 1787.   

Sob o manto da liberdade e separação de poderes, escondia-se o fato de que o Estado 

Liberal se prestou a atender os interesses dos estratos emergentes, configurados na burguesia. 

O proletariado remanesceu subjugado a condições desumanas dos grandes centros urbanos, 

vivendo em péssimas condições de moradia e trabalho.  

A sociedade superou a ideia, advinda da Idade Média, de que os direitos constituem 

privilégios ou regalias decorrentes de determinadas categorias ou estamentos. Passou-se a 

reconhecer a existência de direitos que derivam da própria natureza humana, como foi, então, 

fundamentada a propriedade. Essa noção sobejou consagrada nas principais declarações 

internacionais sobre direitos da pessoa humana.  

É o caso, por exemplo, do art. primeiro da Declaração de Direitos da Virgínia (Virginia 

Bill of Rights), de 1776. Essa norma dispõe que as pessoas nascem igualmente livres e 

independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum 

contrato, privar nem despojar sua posteridade.  

A mesma concepção está inserida na Declaração de Independência dos Estados Unidos, 

também de 1776, que reconhece a igualdade de criação de todas as pessoas dotadas de certos 

direitos inalienáveis, tais como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. De semelhante 

 
23 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. O fenômeno da constitucionalização do direito: seus efeitos sobre 

o direito civil. Direito civil constitucional - Ressignificação da função dos institutos fundamentais do direito 

civil contemporâneo e suas consequências. Florianópolis: Conceito, 2014, p. 549. 
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modo, estabelece a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão24.  Esses direitos são a 

liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão, de 1789, fruto da Revolução 

Francesa. Tais declarações não criam direitos, mas apenas reconhecem os direitos do ser 

humano derivado de sua natureza existencial.  

A propriedade é concebida como um desses direitos fundamentais, como explicitamente 

está inserido na Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Considera-se um direito 

fundamental por estar intrinsecamente vinculado às ideias de liberdade e trabalho. O artigo 17 

da Declaração francesa reforça essa ideia, aduzindo que, “[...] como a propriedade é um 

direito inviolável e sagrado, ninguém dela pode ser privado, a não ser quando a necessidade 

pública legalmente comprovada o exigir e sob condição de justa e prévia indenização”25.   

Todas estas citações históricas são importantes para contextualizar, considerando o 

constitucionalismo moderno, a propriedade como um direito fundamental de primeira 

geração, mostrando a constitucionalização deste importante direito real e influenciando por 

irradiação o trato moderno do assunto “propriedade” nos códigos surgidos após o Código 

Francês. 

Nestes termos, portanto, a propriedade conforma um direito inerente à condição 

humana. Não depende, in tantum, do Estado, porém, o precede. Deve-se mencionar que, pela 

teoria contratualista de formação da sociedade, a propriedade é a liberdade natural que restou 

aos hominídeos depois da liberdade sacrificada para a constituição do Estado. John Locke 

afirmava que as pessoas eram dotadas de razão e tinham sua propriedade. Esta, para o Autor 

de Carta sobre a Tolerância, significava, na primeira interpretação, vida, liberdade e bens. 

Para o Filósofo grão-britano, a finalidade principal do contrato social era proteger a 

propriedade privada e preservar os direitos que cada um possuía no Estado de natureza.26   

Vê-se que a propriedade é um direito anterior às instituições estatais. Ao Estado cabe o 

dever de assegurar e proteger seu exercício. Locke27 postulou a ideia de que o grande e 

principal objetivo da criação do Estado é a preservação da propriedade. Pode-se afirmar que 

 
24 “Art.1.º Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se 

na utilidade comum. Art. 2.º A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e 

imprescritíveis do homem”. 
25 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 
26 LEAL, Roger Stiefelmann. A propriedade como direito fundamental - Breves notas introdutórias. Lex, 

Brasília, ano 49, n. 194, abr./jun. 2012. Disponível em: 

http://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:rede.virtual.bibliotecas:artigo.revista:2012;1000952682. Acesso em: 

10 dez. 2019. 
27 Ibid., 2012, p.56. 
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todas as pessoas são titulares de direitos fundamentais e que a qualidade de ser humano 

constitui condição suficiente para a titularidade de tantos desses direitos. 

Como consectário desse direito fundamental, constata-se, portanto, o dever de 

abstenção, pois determina uma esfera de autonomia privada imune à interferência estatal ou 

de terceiros. São direitos que repercutem perante terceiros e que o Estado deve dar amparo. 

Em consequência das terríveis situações, emergiram os motos questionadores da 

ideologia liberal dominante, que exigia um papel de destaque do Estado nas relações 

econômicas. Criticava-se o individualismo exacerbado. Os conceitos se tornaram 

reivindicações e transformações sociais. Ocorreu a lenta mudança do Estado Liberal para o 

Estado Social, ocorrido principalmente após a primeira Guerra Mundial, com repercussão nas 

disposições sobre a propriedade no século XX, conforme será visto.  

De acordo com a doutrina, no sentido que é o objeto do ensaio agora relatoriado, 

entende-se por propriedade o direito real que dá a uma pessoa (denominada, então, 

"proprietário") um poder sobre uma coisa, em todas as suas relações. É também o 

direito/faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, além do direito de reavê-la de quem 

injustamente a possua ou detenha. O desenvolvimento econômico, aliado à evolução jurídica 

que o acompanhou, operou uma clara distinção entre propriedade e posse, principalmente ante 

as exigências econômicas.28   

A Era Contemporânea iniciada após a Revolução Francesa de 1789 é marcada pelo 

princípio não intervencionista do Estado e por uma concepção individualista da sociedade. 

Por outro lado, passou a sofrer com a intensa crítica também da propriedade do ponto de vista 

de seu individualismo, como fruto da época anterior, a Era Moderna.29 Assim, importante 

ressaltar que o direito de propriedade, por meio do liberalismo no século XIX, alcança enorme 

importância no poder político, direcionando-se inclusive ao Direito Civil. 

A consolidação do Capitalismo fez emergir sua concepção unitária e individualista, 

eliminando a maioria das restrições ao direito de propriedade e garantindo a mais ampla 

liberdade para sua aplicação econômica. Torna-se, portanto, um dos fundamentos do sistema 

capitalista, com os direitos privativos dos particulares utilizados para equilibrar as 

 
28 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
29 SOARES, Vivian Bacaro Nunes. O direito de propriedade: caracterização na concepção de autores clássicos e 

contemporâneos e breves comentários acerca da função social. Revista Derecho y cambio social, Lima, Peru, 

ano III, n.7, 2006, p.3.  
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prerrogativas destinadas aos titulares do poder público.30 Essa tendência surge, em especial, 

com a Revolução Industrial e por consequência dos movimentos sindicais dela originados os 

quais passaram a reivindicar a proteção dos direitos sociais, por meio de uma atitude positiva 

do Estado, para sustentar diversas necessidades básicas dos cidadãos, entre elas, educação, 

saúde, moradia, como também, limitar as liberdades da burguesia, incluindo, nesse ponto, a 

propriedade privada. 

Ora, a partir da Revolução Industrial, o Estado passou a reduzir a sua participação em 

atividades particulares, permitindo dessa forma a ampliação sem precedentes da iniciativa 

privada, que passa a ter uma plena liberdade na aquisição da propriedade. Em meados do 

século XIX, com o surgimento do comunismo ou marxismo, Marx31 passa a defender o fim da 

propriedade privada, afirmando:  

A propriedade, portanto, significa pertencer a uma tribo (comunidade) ter sua 

existência subjetivo-objetiva dentro dela e, por meio do relacionamento desta 

comunidade com a terra, como seu corpo inorgânico, ocorre o relacionamento do 

indivíduo com a terra, com a condição externa primária de produção – porque a terra 

é, ao mesmo tempo, matéria-prima, instrumento de trabalho e fruto – como as 

précondições correspondentes à sua individualidade, como seu modo de existência.  

Resumidamente, o direito à propriedade consolidou-se entre os séculos XVIII e o início 

XX por meio de uma concepção não intervencionista do Estado que somente atuaria na 

proteção dos titulares da propriedade privada, como um dos fundamentos do sistema 

capitalista. O Direito Civil, nesta faixa histórica, foi utilizado especificamente para proteger 

os interesses do proprietário, aliás, do proprietário burguês, em detrimento de outros 

segmentos sociais, como do proletariado e dos camponeses.  

Contudo, o século XX caracterizou-se por romper com essa dogmática, para abrir uma 

fase de intervenção estatal, em especial nos países ditos marxistas. Ainda no século XIX, ao 

iniciar a sua consagração social da propriedade, foram fundamentais as publicações das 

encíclicas da Igreja Católica Rerum Novarum (1891), do Papa Leão XIII, e Quadragésimo 

Anno (1931), de Pio XI. Por outro lado, as teorias socialistas e marxistas desempenharam um 

papel de extrema importância ao longo do século XX influenciando profundamente o 

Conceito de Propriedade e do Direito das Coisas.32  

 
30 NAMUR, Samir. Posse e propriedade na contemporaneidade. EOS – Revista Jurídica da Faculdade de 

Direito, Faculdade Dom Bosco, Curitiba, ano III, v.1, n.4, p.216, 2009. 
31RIZZARDO, Arnaldo. Direito das coisas: Lei n° 10.406, de 10.01.2002. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.175.   
32 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.220. 
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A Encíclica da Igreja Católica Rerum Novarum de 1891 representou um marco para a 

propriedade privada ao despertar a atenção da classe trabalhadora objetivando bloquear a 

disseminação das teorias dos socialistas, principalmente o marxismo, condenando-o, pois 

afirmava que por meio dessas ideias jamais ocorreria o fim do conflito, pois surgiria o caos e 

violaria o direito de propriedade. Para Sérgio Pinto Martins:  

Dizia o referido Papa que ‘não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem 

capital’ (Encíclica Rerum Novarum, capitulo 28). Leão XIII defendia a propriedade 

particular por ser um princípio do Direito Natural. Quem não tinha a propriedade, 

supria-a com o trabalho. 33   

Essa consagração do direito de propriedade privada em relação ao Estado, defendida 

pelo Papa Leão XIII também foi reafirmada em 1991, com a sua Encíclica Centesimus Annus, 

de João Paulo II, ao colocar novamente o trabalho como fundamento do direito de 

propriedade.  

[...] a terra não dá os seus frutos, sem uma peculiar resposta do homem ao dom de 

Deus, isto é, sem o trabalho: é mediante o trabalho que o homem, usando da sua 

inteligência e liberdade, consegue dominá-la e estabelecer nela a sua digna morada. 

Deste modo, ele apropria-se de uma parte da terra, adquirida precisamente com o 

trabalho. Está aqui a origem da propriedade individual.34  

Nesse diapasão, na Idade Contemporânea a propriedade atravessou intensas 

modificações, principalmente com o surgimento do Estado Social, superando sua 

característica absoluta e individualista para se adequar gradativamente aos interesses da 

coletividade, atendendo assim, a sua função social.  

Dessa maneira, no século XX, o Direito de Propriedade não abrangia um sentido 

universal, sendo que de acordo com a ideologia do regime político adotado em cada país, 

havia distinções, em especial entre os países capitalistas e entre aqueles que pertenciam ao 

bloco soviético (marxista). Contudo, em um ponto havia um consenso, de que este, o Direito 

de Propriedade, deveria atender aos fins sociais.35  

Assim, se no direito do século XIX foi reconhecido o direito de propriedade 

individualista, cuja antitese originou e positivou os direitos coletivos e difusos, o direito civil 

do século XX, no tocante à matéria propriedade, experimentou o processo de funcionalização, 

 
33MARTINS, Sergio Pinto. Direito do trabalho. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p.8. 
34 BRITO, Miguel Nogueira de. A justificação da propriedade privada numa democracia constitucional. 

Coimbra: Almedina, 2007, p.691-692. 
35 BODNAR, Zenildo. Curso objetivo de direito de propriedade. Curitiba: Juruá, 2005, p.20. 
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isto é, os elementos caracterizadores deste período, proporcionaram transformações na 

interpretação do direito de propriedade que passaria a ser marcado pela esfera social.  

Dessa maneira, ao longo do século XX, surge uma enorme diversidade dos bens e, desta 

forma dos seus regimes, levando a um declínio da noção unitária, dentro de uma concepção 

pluralista, em que não há mais somente a propriedade, mas as propriedades, em nível urbano, 

rural, intelectual, industrial, entre outros, todas já objeto de legislações específicas. Dentro 

desse âmbito, merece destaque também a questão da relatividade do direito e a variabilidade 

do conteúdo da nova propriedade, com a prevalência da concepção do social sobre o 

individual. 

Assim, é importante que se faça uma análise mais detida do instituto da função social, 

como se vê no tópico a seguir. Somente assim, será factível se compreender o instituto de 

maneira mais completa, observando se os conceitos podem ser aplicados à multipropriedade, 

a ser desenvolvido no capítulo 2.  

1.2 Os elementos restritivos ao direito de propriedade: função social e 

econômica 

Amplamente discutida há mais de um século, principalmente após estudos de Augusto 

Comte e Leon Duguit,36 a função social é um princípio constante nas constituições ocidentais 

modernas, inclusive na atual Carta Magna brasileira. Sem embargo, está positivada no Direito 

patrial em várias normas, sendo a Constituição Federal a principal delas, fazendo com que 

esse princípio seja um norteador na interpretação da legislação.  

De acordo com Leon Duguit, a propriedade deixou de ser o direito subjetivo da pessoa e 

se tornou função social do detentor de uma riqueza com a obrigação de empregá-la para o 

crescimento da comunidade e para a “interdependência social” que liga a todos. 

Interdependência, neste passo, tem o sentido de que o humano ser em sociedade, não é um fim 

em si, mas um meio.37 Segundo leciona Cassia Celina Moreira da Costa, só o proprietário 

pode executar uma certa tarefa social. Só ele pode aumentar a riqueza geral utilizando a sua.38 

 
36 GRAU, Eros Roberto. Função social da propriedade (Direito econômico). Enciclopédia do Direito. São 

Paulo: Saraiva, 1979. v. 39, p. 17-27. 
37 DUGUIT, Leon. Fundamentos do direito. Tradução Márcio Pugliesi. São Paulo: Ícone, 1996, p.29. 
38 COSTA, Cássia Celina Paulo Moreira da. A constitucionalização do direito de propriedade privada. Rio de 

Janeiro: América Jurídica, 2003, p.34. 
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A propriedade não, é, de modo algum, um direito intangível e sagrado, mas um direito em 

contínua mudança que se deve modelar sobre as necessidades sociais às quais deve responder.  

Importa fazer breve relato histórico sobre o aparecimento e evolução do termo para que 

se entenda o conceito e o alcance da função social, pois as diversas ideologias que trataram do 

tema aperfeiçoaram seu uso. Por volta do século XVIII, no Estado liberal, com a aparente 

distinção entre a economia e a política, entre sociedade civil e Poder Público, havia nítida 

dicotomia entre o Direito público e o Direito privado. O primeiro era entendido como o 

disciplinamento do Estado, de suas atividades e sua estrutura, com a confusão entre os 

interesses de Governo e os da Administração. Já o Direito privado era visto como o 

instrumento que regulava a vida social entre os particulares. Era o ramo do Direito que 

disciplinava a sociedade civil, as relações jurídicas entre os particulares e a economia, sob a 

concepção do individualismo, do liberalismo e da propriedade privada absoluta. Não se 

aceitava qualquer intervenção por parte do Estado.  

Verificava-se que o Direito privado naquele momento histórico era estatal e burguês. 

Estatal na medida em que o legislador instituía sistemática e abrangentemente o Direito 

privado. Burguês, no sentido de que o Direito privado espelha a ideologia, os anseios e a 

necessidade da classe socioeconômica que dominava os recursos financeiros. Ficava bastante 

nítida a repartição Direito público e Direito privado.  

As relações jurídicas no Estado liberal eram fundamentadas na liberdade de mercado. 

Defendia-se o argumento de que essa autorregulação do mercado proporcionaria um 

desenvolvimento social mais adequado. Com efeito, procurava-se impedir qualquer 

intervenção estatal. Essa bipartição do Direito em grandes ramos, portanto, era um dos 

instrumentos utilizados para se garantir a liberdade de atuação dos agentes privados. Vencida 

a opressão do período feudal, a propriedade passava a ser absoluta.  

Havia uma proeminência do Código Civil em relação a todos os assuntos relacionados à 

propriedade, ignorando-se outras fontes do Direito.39 Esse direito real, ao mesmo tempo, 

centrava toda a dinâmica dos direitos civis. Tinha caráter absoluto e individualista, e a 

igualdade apenas formal. O ordenamento buscava assegurar a liberdade econômica das 

pessoas em face inclusive do próprio Estado. As vedações aos particulares se davam somente 

 
39 RODRIGUES, Francisco Luciano Lima. O fenômeno da constitucionalização do direito: seus efeitos sobre 

o direito civil. Direito civil constitucional - Ressignificação da função dos institutos fundamentais do direito 

civil contemporâneo e suas consequências. Florianópolis: Conceito, 2014, p. 550. 
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naquelas situações estritamente necessárias ao convívio. Isso decorria da ideologia jurídica 

predominante à época, que era a do Estado liberal.   

O Direito civil e o Direito constitucional consistiam em ramos diversos e independentes, 

cada um com o próprio âmbito de incidência. Hoje, como está aprofundado adiante, já não 

existe essa tradicional dicotomia, antes absoluta e independente. A reação ao avanço do 

excessivo liberalismo econômico que marcou a sociedade até o início do século XX causou 

uma mudança no alcance e significado do Direito de propriedade, como já mencionado. Com 

a democratização das decisões políticas, por meio inclusive do sufrágio universal, o processo 

político passou a assimilar a influência de várias correntes de pensamento que passaram a se 

manifestar com maior vigor. Naquele contexto social, foram expostas manifestações e 

ideologias que encaravam a propriedade como meio de opressão e desequilíbrio social.  

Surgiu e se propagou naquele momento a ideia de impor limitações ao exercício da 

propriedade, no sentido de que, além de atender os interesses individuais de seu titular, 

pudesse também responder e servir às necessidades da coletividade. É o que se denominou de 

função social.  

A passagem do Estado liberal para o Estado social sucedeu com o reconhecimento da 

ocorrência da ampliação das desigualdades sociais e a necessidade de se garantir os direitos 

individuais e os direitos sociais aos cidadãos. O Estado, antes instrumento de garantia da 

liberdade econômica, teve que assumir funções de regular as relações subjetivas, visando a 

uma melhor distribuição de justiça social. Lentamente, passou a intervir no processo 

econômico para estabelecer relações sociais mais justas, de maneira direta, por meio da gestão 

de serviços sociais, ou indiretamente, por via da regulamentação das relações privadas 

relacionadas ao comércio e outras relações intersubjetivas, inclusive as de direito real.  

Com essa mudança, os direitos individuais absolutos consagrados no Estado liberal 

deram lugar ao Estado social. Assumiu o Ente público a incumbência de uma atuação proativa 

no sentido de assegurar a fruição dos direitos individuais e sociais pelos destinatários. Em vez 

das abstenções antes esperadas do Estado, exigia-se um comportamento positivo para a 

concretização do Direito e garantia das liberdades.  

Verificou-se no último século a maior intercessão do Direito público em relação ao 

privado. A dicotomia foi superada, com a ascendência do Direito constitucional, de onde 

partiriam os paradigmas para a interpretação das normas do Direito privado.  
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É o caso do reconhecimento da função social da propriedade. Essas mudanças políticas 

e ideológicas têm estreita ligação com o conceito de função social.  Essa interação atual 

Direito público e privado decorre tanto da pressão dos interesses privados como das 

ideologias. Os proveitos econômicos estimulam o Direito público a assumir contornos 

privados, a fim de agilitar a ação administrativa estatal. Entende-se que a excessiva burocracia 

prejudica a agilidade das negociações. As ideologias agem em favor da limitação do domínio 

do Direito especial e da subtração da administração ao Direito privado, mantido aquele mais 

conforme o regime da liberdade. Não há, contudo, substituição do Direito público pelo Direito 

privado, mas apenas uma interação, uma complementaridade.   

Em razão das mudanças do Estado Liberal para o Estado Social, como já visto, Direito 

privado e Direito público tiveram modificados seus significados originários. O Direito 

privado deixou de ser apenas o âmbito da vontade individual, antes absoluta, e o Direito 

público não mais se justifica apenas na subordinação do cidadão. Nota-se, todavia, que 

subsistem as diferenças quantitativas, dependendo da preponderância dos interesses em 

análises. Existem institutos jurídicos em que prevalecem os interesses individuais, embora 

também tenham curso intenções da coletividade, e outros institutos nos quais predominam os 

interesses da sociedade, embora funcionalizados à realização dos interesses existenciais dos 

cidadãos.  

O fato é que “[...] a função social veio a influenciar todas as codificações do século XX, 

com suas respectivas consequências e reflexos”40 conforme se vê, como exemplo, o que 

estabelece a Constituição Federal brasileira de 1988, em seus artigos 5º, XXIII, 170, III, 182, 

§2º e 186. Está intrinsecamente relacionada aos princípios e às regras de ordem econômica e 

urbanística.41 São, portanto, normas e princípios constitucionais que atingem não apenas o 

aspecto do direito real, mas também direitos econômicos, sociais e urbanísticos. Como se 

nota, não há uma definição legal e definitiva do que seja a função social. O Código Civil 

 
40 REBOUÇAS, Rodrigo Fernandes. Uma análise dos mandamentos constitucionais que influem no direito 

obrigacional. Revista do Instituto dos Advogados de São Paulo, São Paulo, RT, ano 14, v. 28, 2011. 
41 Outras constituições que positivaram a função social: ESPANHA: Constituição 1978. Dispõe o “Art. 33. 1. Se 

reconoce el derecho a la propie- dad privada y a la herencia. 2. La función social de estos derechos 

delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino 

por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispesto por las leyes”. Sobre a caracterização da norma contida no art. 33 da Constituição 

da Espanha de 1978, Costa (2009, p. 212) afirma: “En esta inteligencia, el derecho a la propriedad privada es 

uno de los derechos fundamentales al comparecer, sin ningún género de duda, como uno de los derechos de 

mayor importancia a la hora de fundamentar el orden político y social de convivencia. Esta afirmación de su 

condición de derecho fundamental no supone la paralela afirmación de que el derecho de propiedad privada 

aparezca adornado con las garantías que se reservan para los derechos contenidos El la Sección primera Del 

Capí- tulo II Del Título I de la Constitución “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas”.  
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também trata da função social em vários dispositivos, como se vê nos artigos 421 (função 

social do contrato) e 1.228, que cuida mais especificamente da propriedade. É um conceito 

menos circunstancial e mais permanente, pois integra a própria concepção do Direito à 

propriedade atualmente, como já exposto.  

Após a recepção desse entendimento pela legislação brasileira, todas as constituições da 

República reconheceram a existência de um valor social da propriedade42 Nasceu para o 

Estado, assim, o direito de impor ao proprietário o uso adequado e esperado de seu bem, com 

certas consequências (tributárias, administrativas etc.) em caso de não atendimento. Existe 

uma corrente entendendo que a função social é elemento constitutivo do próprio conceito 

atual de propriedade, e não uma limitação negativa, como defendido por outros43. Essas 

características serão adiante analisadas de maneira mais detalhada. Cumpre ressaltar que o 

conceito de propriedade não foi prescrito de modo absoluto pelo ordenamento jurídico, mas 

apenas seu conteúdo foi normatizado. A Constituição diz que a propriedade é um direito 

fundamental, mas à lei coube dizer do seu conteúdo, impondo limitações.   

Discute-se nos meios acadêmicos acerca da existência ou não de característica tão 

somente de limitação negativa no que se entende por função social, ou se teria também uma 

especificidade positiva em relação ao proprietário. Há diversos posicionamentos, cabendo 

destacar o que é postulado por Antônio Hermann Benjamim, para quem  

[...] num primeiro momento, ainda sob forte influência da concepção individualista 

ultrapassada, defendeu-se que a função social da propriedade operava somente 

através de imposições negativas (não fazer). Posteriormente, percebeu-se que o 

instituto atua principalmente pela via de prestações positivas a cargo do proprietário. 

A função social mais que aceita, requer a promulgação de regras impositivas, que 

estabeleçam para o proprietário obrigações de agir, na forma de comportamentos 

ativos na direção do proveito social.44 

Malgrado essas divergências circunstanciais em relação a chegar às limitações, o fato é 

que os Estados Democráticos de Direito, desde o advento do Estado social, após a superação 

do Estado liberal, reconhecem e asseguram a propriedade privada e a livre empresa, 

condicionando o uso dessa propriedade e o exercício das atividades econômicas ao bem-estar 

 
42 JELINEK, Rochelle. O princípio da função social da propriedade e sua repercussão sobre o sistema do 

código civil. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre, 2006. 
43 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil - Teoria geral. Introdução. As pessoas. Os bens. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 21. 
44 BENJAMIN, Antônio Hermann. Reflexões sobre a hipertrofia do direito de propriedade na tutela da reserva 

legal e das áreas de preservação permanente. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO 

AMBIENTAL. 2°, Anais [...], São Paulo: Imprensa Oficial, 1997, p.14. 
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social. De tal maneira, há limites para uso e gozo dos bens e riquezas particulares. Quando o 

interesse público entende que a finalidade não está sendo atendida, intervém na propriedade 

privada e na ordem econômica, por via de atos de império tendentes a satisfazer as exigências 

coletivas e a reprimir a conduta antissocial da iniciativa privada. 

De já se defende que o conteúdo desta função social é fluído, variando com o tempo e 

com o tipo de sociedade, que a adota como princípio limitador do direito de propriedade, só 

existindo garantia desta em caso de cumprimento desta. 

O Estado de Direito evoluiu para o Estado do Bem-Estar, em busca de melhoria das 

condições sociais da comunidade. Não é liberal, omitindo-se ante a conduta individual, nem 

intervencionista, pois não suprime a iniciativa particular. É o Estado orientador e planejador 

da conduta individual. Ainda sobre as características positivas na função social, e não apenas 

aspectos de limitações, na mesma esteira reflexiva, discorre Pietro Perlingieri:  

[...] em um sistema inspirado na solidariedade política, econômica e social, o 

conteúdo da função social assume um papel do tipo promocional, no sentido de que 

as disciplinas das formas de propriedade e as suas interpretações deveriam ser 

atuadas para garantir e para promover os valores sobre os quais se funda o 

ordenamento.45  

No entendimento do Jurista napolitano, a função social é um critério de ação para o 

legislador e o proprietário. Assim, entende-se que, para existir a função social, não precisa 

haver um interesse social, pois são juridicamente distintos, sendo este último uma hipótese de 

transferência da propriedade na busca de redução de desigualdades.  

Inúmeros são os julgados, no Brasil, que se reportam à função e ao interesse sociais 

relativamente à propriedade. Como demonstrado, o interesse social é conceito circunstancial 

ocorrente em situações excepcionais, previstas em lei, e não condição para a existência da 

função social ou da propriedade em si. Um caso paradigmático referente à função social da 

propriedade e que auferiu notoriedade nos meios acadêmicos foi o da ocupação da Favela 

Pullman, em São Paulo.46 A lide versou sobre uma ação reivindicatória de um terreno que 

estava há anos ocupado por população carente de habitação.   

 
45 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Inovar, 2007. 
46 AgRg no AREsp 247522 / AL, Relator(a) Ministra Eliana Calmon, STJ, 15/08/2013. REsp 1298315 / MG, 

Relator(a) Ministro Humberto Martins, STJ, Data do Julgamento 02/10/2012. Apelação Cível 212.726-1/8. 

Relator Des. José Osório de Azevedo Junior, do TJ-SP. 
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Os proprietários ganharam a ação em primeiro grau, mas perderam nas demais 

instâncias, nas quais foram reconhecidos a função social do imóvel e o perecimento do direito 

de propriedade. O destaque da inovação se deu no Acórdão de relatoria do desembargador 

José Osório de Azevedo Junior, que reconheceu o direito dos posseiros à permanência no 

imóvel, com base no princípio constitucional da função social.  

A decisão foi confirmada pelo ministro Aldir Passarinho Junior, relator do recurso 

perante o Superior Tribunal de Justiça. Para o Ministro, o loteamento que os proprietários 

fizeram décadas antes do ajuizamento da ação nunca chegou a ser efetivado. Dez anos após 

sua criação, era um “[...] completo matagal, sem qualquer equipamento urbano, portanto 

inteiramente indefinidos, no plano concreto, os lotes dos autores”. A “favelização” – acentua - 

iniciou-se e solidificou-se no decurso dos anos, resultando em uma estrutura urbana diferente 

do plano original e reconhecida pelo Poder Público, que instalou água, luz, calçamento etc. O 

Ministro-relator reconheceu que, quando proposta a ação de reivindicação de posse, já não era 

possível reconhecer os lotes em sua configuração original, em razão do abandono verificado 

desde a criação do loteamento, como salienta:  

Nesse prisma, perdida a identidade do bem, o seu valor econômico, a sua confusão 

com outro fracionamento imposto pela favelização, a impossibilidade de sua 

reinstalação como bem jurídico no contexto atual, tem-se, indubitavelmente, que o 

caso é, mesmo, de perecimento do direito de propriedade. (RECURSO ESPECIAL 

Nº 75.659 – SP).  

Reconheceu-se, no caso, a perda da propriedade em razão do abandono, em um correto 

exame da função social ocorrente na natureza daquele direito real. Houve total descaso dos 

proprietários relativamente às terras. Estas foram invadidas e o Poder Público implantou 

infraestrutura, valorizando o terreno. Somente após a valorização, os proprietários resolveram 

reivindicar seus direitos.  A decisão, portanto, harmonizou-se ao modelo constitucional de 

propriedade, como já mencionado, e ganhou notoriedade porque na época foi considerada 

bastante “corajosa e inovadora”. 47  

O tema é bastante recorrente nos tribunais brasileiros48, sendo necessária uma 

compreensão técnica dos conceitos, até mesmo para entender os reflexos nas relações de 

 
47 BUCCI, Alexandre. A releitura do caso da favela Pullman sob a ótica do estatuto da cidade e da   

usucapião coletiva. São Paulo: editora 34, 2011. 
48 No Supremo Tribunal Federal: RE 586693 / SP, Relator Min. Marco Aurélio de Mello. Julgamento: 

25/05/2011. ADI 2213 MC / DF, Relator Min. Celso de Mello, Julgamento em 04/04/2002. No Superior 

Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1455945 / PE, Relator Ministro Humberto Martins, Data do Julgamento 

17/11/2015, REsp 1426239 / RS, Relator Ministro Marco Buzzi, Data do Julgamento 17/11/2015. REsp 

1449967 / CE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data do Julgamento 17/09/2015. 
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multipropriedade. A função social é um conceito que traduz uma condição permanente, 

intrínseco à natureza da propriedade, seja como limitação ou não. É atributo intrínseco da 

propriedade. Quando não respeitada, nem sempre culminará na perda do poder do titular sobre 

o bem. Poderá o titular do direito ser constrangido a corrigir seu comportamento, para o uso 

regular do bem.  

A referência constitucional à função social, como elemento estrutural da definição do 

direito à propriedade, demonstra a substituição de uma ideia abstrata por uma concepção 

social do instituto. A doutrina discute acerca do real alcance do conceito de função social, não 

deixando dúvidas acerca de que o comando constitucional delimitou um rumo para os 

operadores do Direito. O certo é que a propriedade já não possui o mesmo caráter 

individualista de séculos passados, devendo em sua utilidade não apenas satisfazer 

necessidades do proprietário, mas também a uma coletividade, mesmo que por via reflexa. A 

Constituição Federal não outorgou ao proprietário um direito absoluto. Ignacio Pereira Piñedo 

aduz:  

La función social de la propiedad es un concepto jurídico indeterminado, variable 

em el tiempo, y que deberá ser definido por el legislador en cada caso concreto, 

com arreglo al reparto de competências constitucional y estaturiamente establecido. 

En ocasiones será, por tanto, el Estado, el que defina cuál es la función social que 

la propiedad deba cumplir.  Em tradução livre: A função social da propriedade é um 

conceito jurídico indeterminado, variável no tempo, e deve ser definido pelo 

legislador em cada caso, sob a distribuição de competências constitucionais e 

estatutárias estabelecidas. Às vezes, será, portanto, o Estado, que define o que é a 

função social que a propriedade deve atender.49 

No âmbito judicial, entende-se que a função social da propriedade constitui matéria de 

ordem pública50. De efeito, pode o magistrado reconhecer sua existência, independentemente 

de manifestação das partes. Não haverá desrespeito ao princípio da congruência se o julgador 

analisar essa questão de ofício, sem que tenha sido arguida pelos litigantes em causas que 

envolvam o exercício do Direito de propriedade.  

Sua aplicabilidade no Direito processual civil ultrapassa o interesse das partes em litígio 

para alcançar o proveito da sociedade como um todo, reflexo de intenções públicas. Com 

esteio no interesse público, processualmente, as questões de ordem pública, em obediência ao 

caráter imperativo envolvido, podem e devem ser levantadas a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, sob pena de nulidade processual.   

 
49 PIÑEDO, Ignacio Pereira. La función social del derecho de propiedad. In: BATISTA, Francisco J. (coord.). 

Propiedad y derecho constitucional. Madrid: Colegio de registradores da España, 2005. 
50 REsp 1112524 / DF. Relator Ministro LUIZ FUX. Data do Julgamento 01/09/2010. 
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Constitui um dever do julgador a sua aplicabilidade, independentemente da 

manifestação das partes. Mais do que o interesse dos litigantes, protege-se o interesse no 

adequado cumprimento da função jurisdicional, garantindo os direitos fundamentais 

superiores ao caso concreto sob julgamento.  

A função social mudou a realidade jurídica dos últimos séculos, máxime em relação a 

institutos como o contrato, a empresa, a propriedade, a posse e, até mesmo, a família. 

Revelou-se como um viabilizador da justiça distributiva. É aí que a atual perspectiva da 

função social se instala. A história comprova que urge sejam aplicados novos paradigmas aos 

velhos institutos, que possibilitem “[...] espargir sobre a codificação civil nuanças sociais que 

marcam a contemporaneidade no Brasil”.51   

Portanto, a função social da propriedade é um princípio pacificamente aceito 

atualmente. Em sendo assim, a proposta do experimento ora relatado é também demonstrar 

que a multipropriedade, como forma de propriedade partilhada (exclusividade por fração de 

tempo), objeto do estudo, pode e deve atender a essa função social. O próximo tópico 

analisará os tipos de propriedade no Brasil, expondo, sobretudo a Constituição Federal de 

1988 e o Código Civil de 2002. 

1.3 Os tipos de propriedade no Brasil: uma análise da Constituição 

Federal de 1988 e o Código Civil de 2002  

 Na perspectiva dos direitos fundamentais fixados pela Constituição de 1988, dentre 

eles, a propriedade privada e o direito ao lazer, vê-se uma relação entre estes direitos e o 

instituto da Multipropriedade. A despeito desse subitem buscar analisar o assunto propriedade 

na Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 se faz necessário realizar uma 

breve análise histórica da propriedade privada no Direito Brasileiro. 

 A partir do descobrimento e início da conquista do Brasil, em 1500, pelos 

colonizadores portugueses até a edição do Código Civil de 1916, as ordenações do reino 

possuíam total vigência, nas terras brasileiras. A apropriação inicial das terras no território 

nacional ocorreu por meio das denominadas “Sesmarias” que posteriormente combinou com o 

modelo econômico do engenho de cana-de-açúcar. 

 
51 GOMES, Orlando. Direitos reais. Atualizada por Luiz Edson Fachin.  20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
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 Com o objetivo de explorar a colônia, foi realizada uma divisão 

administrativa/colonizadora do território colonial em capitanias hereditárias, uma vez que 

seus donatários e da mesma forma a Coroa portuguesa, não tinham os recursos financeiros 

para esse investimento tão caro e sujeito a riscos.  

 A busca do que seria o capital-dinheiro inicial poderia ser superado ao captar o então 

nascente capital internacional. Assim, os possuidores desses recursos financeiros, holandeses 

e ingleses, passaram a dominar as áreas de circulação e os portugueses, as áreas da produção. 

Portanto, estabelecia-se o caráter mercantil da economia colonial brasileira, que entre os 

séculos XVI e XVII, já dependia do capital mercantil para financiar a sua produção colonial.52  

Com o descobrimento do Brasil, em 1500, inicia-se a história da propriedade 

imobiliária brasileira, uma vez que todas as terras passaram ao domínio público. A 

Coroa portuguesa instituiu a propriedade privada mediante doações, reguladas pelas 

Ordenações do Reino, àqueles que aqui aportaram, estimulando-os dessa forma a 

ocupar a terra descoberta, embora não lhes transferisse o domínio pleno das 

Capitanias. Os capitães recebiam da Coroa como patrimônio uma área de dez léguas, 

chamada sesmaria, isenta de qualquer tributo, e as cinquenta léguas restantes seriam 

do Reino.53  

 Deve-se salientar, contudo, que não é portuguesa a origem do antigo instituto da 

sesmaria, sendo existente já no Direito Romano, pois objetivando incentivar e tirar o melhor 

proveito do uso das terras, os imperadores realizavam a sua divisão em pequenos lotes para 

realizar a sua distribuição a título gratuito ou por meio do pagamento simbólico para oficiais e 

soldados romanos ou a quem tivesse o interesse em nelas praticar a agricultura. A introdução 

desse instituto no ordenamento jurídico luso ocorreu com o Rei D. Fernando I que aprovou a 

Lei das Sesmarias em 26 de junho de 1375, sendo um instrumento legislativo que visava 

promover uma ampla reforma agrária e distribuir à população pequenos lotes de terra.54 

Ocorre, porém, que os portugueses resolveram explorar e colonizar, de forma mais 

sistemática, o território brasileiro a partir de 1530, em virtude do declínio do comércio das 

especiarias vindas das Índias. Para facilitar o processo de colonização e administração, como 

dito, ocorreu a divisão das terras em quinze lotes, que foram chamadas de Capitanias 

Hereditárias, e cada uma delas concedida a um donatário. Essas Capitanias eram privadas e 

 
52 CARVALHO, Marize Souza. Breve histórico das relações de propriedade privada da terra no Brasil e suas 

interfaces com a educação contemporânea. Revista Praxis-Revista Eletrônica de História e Cultura, 

Salvador, p.29, 2008. 
53 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registro de imóveis. São Paulo: Saraiva, 2014, p.14.  
54 ALMEIDA, Roberto Moreira de. Sesmarias e terras devolutas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 

v.40, n.158, p.309, abr./jun. 2003.  
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hereditárias, havendo sua posse pelo donatário eram transmitidas aos herdeiros após a sua 

morte. 

 A partir de 1534, as Sesmarias como a forma de propriedade sob responsabilidade dos 

então Donatários, foi de curta duração, uma vez que seus poderes e jurisdição sobre as terras 

brasileiras recebidas pela corte portuguesa foram retirados completamente em prol dos 

Governadores-Gerais.55 Assim, as Sesmarias podem ser definidas como:  

[…] nas Ordenações Filipinas, sesmarias eram ‘as dadas de terras, casas ou 

pardieiros que foram ou são de alguns senhorios da terra e que já em outro tempo 

foram lavradas e aproveitadas e agora o não são’. O termo seria derivado de sesmo 

ou sesma, a sexta parte de alguma coisa. De origem romana, instituíram-se em 

Portugal pelo Rei D. Fernando, por meio da lei de 26 de junho de 1.375, a chamada 

Lei das Sesmarias, posteriormente recolhida pelas Ordenações. As terras assim 

chamadas eram concedidas por meio de cartas de sesmarias, títulos distribuídos 

inicialmente sem rigor, pois havia pouca gente para ocupar a terra, desenvolvendo 

se, assim, uma política latifundiária com doação de terras que outorgavam direitos 

de uso e fruição, não de propriedade. Pode-se, portanto, afirmar, que o regime da 

propriedade fundiária no Brasil tem origem no período colonial, nas chamadas 

sesmarias, o que levou à instituição da grande propriedade rural, o latifúndio, 

destinada à monocultura, sustentada pelo trabalho escravo.56 57 

 A partir de 1548, esse processo de concessão de terras em Sesmarias passou a ser de 

responsabilidade do Governador Geral. Contudo, contraditoriamente, a legislação da época 

que limitava as dimensões das sesmarias, porém, fez instalar a grande propriedade (latifúndio) 

de terras, inicialmente para a produção de cana-de-açúcar nos engenhos e, posteriormente, no 

século XIX, para a cultura cafeeira.58 Laura Beck Varela afirma que:  

Na maior parte dos ordenamentos da família romano-germânica, o processo de 

absolutização da propriedade é um processo de ruptura em relação a uma estrutura 

hierarquicamente organizada de deveres, obrigações, honra e lealdade – 

características de uma propriedade de tipo feudal, propriedade e diversos níveis 

sobre a terra. No direito luso-brasileiro, contudo, é uma ruptura em relação à 

propriedade pública, cuja veste é a sesmaria, privilégio ou concessão de domínio 

condicionada à sua exploração, com cláusula de reversibilidade.59  

 
55 CARVALHO, Marize Souza. Breve histórico das relações de propriedade privada da terra no Brasil e suas 

interfaces com a educação contemporânea. Revista Praxis-Revista Eletrônica de História e Cultura, 

Salvador, p.30, 2008. 
56VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito brasileiro. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.122.  
57 AMARAL, Francisco. A propriedade no Brasil Colônia, Império e no Código Civil de 1916. In: 

WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord.). Estudos de direito de propriedade e meio 

ambiente. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, p.35-36. 
58 CARVALHO, Marize Souza. Breve histórico das relações de propriedade privada da terra no Brasil e suas 

interfaces com a educação contemporânea. Revista Praxis-Revista Eletrônica de História e Cultura, 

Salvador, p.30, 2008. 
59 VARELA, Laura Beck. Das sesmarias à propriedade moderna: um estudo de história do direito brasileiro. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.122. 
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  Destaque-se que a utilização do modelo sesmarialista na então colônia brasileira foi 

baseado em critérios puramente pessoais e econômicos, ou seja, de acordo com o poder das 

riquezas que o fidalgo, que receberia a sesmaria, possuía ou seu ciclo de amizades ou 

relacionamentos políticos, beneficiando assim, somente uma elite política e econômica. O 

restante da população ficou à margem deste processo, em especial o trabalhador rural, que 

desamparado e sem alternativas viáveis de sobrevivência, passou a trabalhar em regime de 

servil ou de semiescravidão para os sesmeiros.60 O Sistema de Sesmarias definiu a 

propriedade colonial brasileira, desde o início da colonização, por volta de 1530, até a edição 

da Resolução de 17 de junho de 1822, que interrompeu a concessão de novas sesmarias, em 

virtude de sua ineficácia aos objetivos pretendidos, seja pelo seu abandono por seus titulares, 

seja pelo inadimplemento destes, com relação às suas responsabilidades.61  

Entre 1822 e 1850, enquanto não se elaborou uma legislação específica sobre 

políticas de terras, a posse tornou-se a única forma de aquisição de domínio, apenas 

de fato, sobre as terras, no Brasil. Predominava, especialmente, a posse de grandes 

latifúndios. O posseiro, a partir de sua lavoura, estendia suas terras até onde a 

resistência de outros não colidisse com seus intentos.62  

 Dessa época até 1850, quando foi promulgada a Lei de Terras, já no governo de Pedro 

II, surgiu uma espécie de “lacuna jurídica” sobre a questão do direito de propriedade, apesar 

da edição de legislações que se tornaram referência para o Império. A primeira foi a lei de 15 

de novembro de 1831, que obrigava o pagamento de foros de sesmarias. A outra foi a lei nº 57 

de 6 de outubro de 1835, ou “Lei dos Morgados”, que definia os bens que poderiam ser 

indivisos ao filho mais velho. Contudo, deve-se destacar a derradeira Lei nº 601 de 18 de 

setembro de 1850 (Lei de Terras), que se tornou um importante marco jurídico formador da 

propriedade capitalista da terra no país.  

 Assim, a terra tornou-se uma mercadoria, que, por meio de seu art. 1º, passou ser 

adquirida apenas por compra e venda. A Lei de 1850 buscou legalizar os títulos de sesmarias 

e as posses de terras, independente de suas dimensões, contanto que aproveitados 

economicamente com culturas agrícola e devidamente registradas.63 Em nível constitucional, a 

 
60 ALMEIDA, Roberto Moreira de. Sesmarias e terras devolutas. Revista de Informação Legislativa, Brasília, 

v.40, n.158, p.311, abr./jun. 2003.  
61 AMARAL, Francisco. A propriedade no Brasil Colônia, Império e no Código Civil de 1916. In: 

WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord.). Estudos de direito de propriedade e meio 

ambiente. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 
62 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p.129. 
63 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino; FARIA, Camila Salles de. O processo de constituição da propriedade 

privada da terra no Brasil. In: ENCUENTRO DE GEÓGRAFOS DE AMÉRICA LATINA-EGAL, XII, 3 a 7 

abr. 2009 - Montevideo, Uruguay.  
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Constituição de 1824, a primeira do Império e do Brasil, dispunha em seu art. 179, XXII que 

“é garantido o direito de propriedade em toda a sua plenitude”. Já, na Constituição 

Republicana de 1891, o seu art. 72, § 17, manteve a concepção liberal ao afirmar que “O 

direito de propriedade mantém-se em toda a sua plenitude. [...] As minas pertencem aos 

proprietários do solo, salvas as limitações que forem estabelecidas por lei a bem da 

exploração desse ramo de indústria.” Com relação às Constituições de 1824 e 1891:  

As constituições brasileiras de 1824 e 1891, a primeira sob a égide imperial e a 

segunda da era republicana, asseguravam o direito de propriedade em toda sua 

plenitude, predominando o caráter absoluto e exclusivo da propriedade, nos moldes 

do Estado Liberal.64  

Havia pouca distinção com relação à disciplina da propriedade nas Constituições de 

1824 e 1891. A Constituição Republicana possuía também uma redação mais forte com 

relação à proteção do direito, “em toda sua plenitude”. Ressalta-se que na Carta de 1891, 

verificou-se a extensão do direito de propriedade aos estrangeiros e a previsão 

constitucional da desapropriação, já mencionada na Constituição Imperial, mas “numa 

formulação imprecisa, que deferia ao legislador ordinário a disciplina do uso e emprego 

da propriedade do cidadão”.65  

 O Código Civil de 1916, cujo início da vigência se deu sob a égide da primeira 

constituição republicana, foi muito influenciado em sua elaboração pelo Direito Romano e 

sistematizado sob a influência do moderno Direito Francês e Alemão. Com relação à 

propriedade, consagrou o individualismo, em virtude da influência da época vincular o 

homem ao solo, com plena liberdade contratual, de acordo com o então liberalismo 

econômico. Assegurou também o direito de propriedade, mas não de forma plenamente rígida, 

uma vez que o individualismo deveria observar as necessidades sociais, em virtude das 

restrições existentes que o código previa, com relação ao reconhecimento da usucapião, 

desapropriação por utilidade pública e direitos de vizinhança.66  

 
64 BERTUOL, Mayara Karoline. Função social da propriedade. In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

E III ENCONTRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, UNITOLEDO, IV, Presidente Prudente-SP, v.4, n. 4, 

p.6, 2008.   
65 PIRES, Maria Coeli Simões. Da proteção ao patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p.241.  
66 AMARAL, Francisco. A propriedade no Brasil Colônia, Império e no Código Civil de 1916. In: 

WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (coord.). Estudos de direito de propriedade e meio 

ambiente. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. 
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 De acordo com Lima, “na Constituição de 1934, o direito à propriedade não poderia 

ser exercido contra o interesse social ou coletivo. Tais princípios foram mantidos nas 

Constituições de 1937 e de 1946”. 67 

 A Constituição de 1937 foi outorgada durante o Estado Novo de Getúlio Vargas 

(1937- 1945), ditatorial, e que relegou à lei ordinária a limitação ao direito de propriedade, já 

assegurado, com a ressalva da desapropriação por necessidade ou utilidade pública. No art. 

122, informava:  

Art. 122. A Constituição assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País o 

direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: [...] 

o direito de propriedade, salvo a desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública, mediante indenização prévia. O seu conteúdo e os seus limites serão os 

definidos nas leis que lhe regularem o exercício. 

 A característica autoritária da Constituição de 1937 se torna bastante clara ao relegar a 

disciplina do direito de propriedade à legislação infraconstitucional. Entretanto, com o 

fechamento do Congresso Nacional ao longo do Estado Novo, essa atribuição passou a ser do 

Presidente da República. 

  Com o surgimento do Estado Democrático de Direito e mesmo do Estado do Bem-

Estar Social (Welfare State), após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), novas 

características sociais, jurídicas, políticas e econômicas foram proporcionadas à propriedade. 

Mesmo havendo inúmeras formas de concepção da propriedade moderna, em outros países, 

no Brasil é importante destacar a noção que a propriedade moderna alcançou por meio deste 

Estado Democrático de Direito, visando, em especial, à consecução da realização da justiça 

social, dentro do princípio da soberania popular.  

Nesse diapasão, a função da propriedade não deve ocorrer apenas em atender aos 

interesses de seu proprietário, mas também aos interesses gerais da coletividade, em questões 

de renda, de segurança, de saúde, de aspectos ambientais, econômicos etc.68 Com a 

promulgação da Constituição de 1946, exige-se mais objetivamente a utilização da 

propriedade condicionada ao bem-estar social, de acordo com seus arts. 141, §16, e 147, 

 
67 LIMA, Andréia Gomes. O princípio constitucional econômico da propriedade privada e a sua função 

social no que tange o local de moradia e o direito de usucapião viabilizado pelo artigo 183. 2011, 11f. 

Projeto de Pesquisa (Pós-Graduação em Direito Processual). Curso de Pos-Graduação em Direito Processual 

do Instituto Superior de Ensino e Pesquisa de Ituiutaba – ISEPI/ Universidade Estadual de Minas Gerais-

UEMG, Ituiutaba-MG, 2011, p.6. 
68 PAGANI, Elaine Adelina. O direito de propriedade e o direito à moradia: um diálogo comparativo entre o 

direito de propriedade urbana imóvel. Porto Alegre: PUCRS, 2009, p.46. 
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visando promover uma justa distribuição da propriedade, disponibilizando oportunidades 

iguais para toda a sociedade.69  

A Carta de 1946, elaborada em ambiente redemocratizado e repetindo, em linhas 

gerais, a disciplina presente na Constituição de 1934, garantiu o direito de 

propriedade, mantendo as hipóteses de desapropriação por necessidade ou utilidade 

pública e acrescentando uma nova modalidade: a desapropriação por interesse 

social, inspirada no conceito de função social da propriedade (art. 141, § 16). Nas 

disposições relativas à ordem econômica e social, condicionou o uso da propriedade 

ao bem-estar social, segundo os ditames da justiça social, e previu a possibilidade de 

justa distribuição da propriedade com igual oportunidade para todos (art. 147). 

Estavam presentes no Texto, portanto, os ‘dois ângulos’ de enfoque do direito da 

propriedade: como direito individual e como disposição atinente à ordem econômica 

e social.70  

 Por sua vez, durante o Regime da Ditadura Militar (1964-1985), a Constituição 

Federal de 1967 e a Emenda Constitucional nº 01 de 1969 reconheceram, mesmo que 

timidamente, a função social da propriedade.71 Nesse sentido, a função social da propriedade, 

tendo esse termo, por ironia, aparecido na Constituição ditatorial de 1967, tornou-se um dos 

princípios da ordem econômica e social no art. 157, III:  

Art. 157 - A ordem econômica tem por fim realizar a justiça social, com base nos 

seguintes princípios:  

[…]  

III - função social da propriedade. (A emenda Constitucional 1/1969 manteve os 

mesmos termos no tocante à função social da propriedade, continuando na parte que 

tratava da ordem econômica e social, apenas mudando o número do artigo, que 

passou a ser o artigo 160, inciso III, permanecendo a redação anterior.). 

 A Constituição Federal de 1988, no campo da propriedade e do direito de propriedade, 

manteve a expressão função social da propriedade, sendo reconhecido como um direito 

fundamental no Texto Constitucional. As transformações históricas e sociais ocorridas desde 

o início do século XX obrigou uma reformulação da ideia de propriedade privada liberal-

individualista. Diversos outros direitos e valores fundamentais também alteraram o conteúdo 

do direito de propriedade, entre eles o princípio da dignidade da pessoa humana e a função 

social da propriedade. 

 Assim, como em momentos anteriores, por meio da promulgação da Constituição 

Federal de 1988, consagraram-se os direitos e garantias individuais, bem como a função social 

 
69 LIMA, Andréia Gomes. O princípio constitucional econômico da propriedade privada e a sua função social no 

que tange o local de moradia e o direito de usucapião viabilizado pelo artigo 183. 2011, 11f. Projeto de Pesquisa 

(Pós-Graduação em Direito Processual). Curso de Pos-Graduação em Direito Processual do Instituto Superior de 

Ensino e Pesquisa de Ituiutaba – ISEPI/ Universidade Estadual de Minas Gerais-UEMG, Ituiutaba-MG, 2011, p.6.  
70 PETRUCCI, Jivago. O princípio constitucional da função social da propriedade privada. 2007, 141f. 

Dissertação (Mestrado em direito do Estado). Programa de Mestrado em Direito do Estado da Pontifícia 

Univer-sidade Católica de São Paulo-PUC, São Paulo, 2007, p.76.  
71 LIMA, Andréia Gomes, op. cit., 2011, p.6. 
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da propriedade como um dos princípios de ordem econômica e social, devendo ser citados o 

artigo 5º, XXII e XXIII, no Título dos Direitos e Garantias Fundamentais e artigo 170 da 

ordem econômica. 72 

 Em síntese, a postura refletida nesses dispositivos, entre outros, verifica-se a conclusão 

óbvia de que no texto constitucional, a garantia da propriedade, no ordenamento jurídico 

brasileiro, deve ser interpretada juntamente com a sua função social.73 

 Assim, no plano constitucional, surgem novos preceitos que revelam a interferência 

estatal no direito de propriedade e na vida econômica, tais como as normas que condicionam 

o uso da propriedade ao bem-estar social, as que permitem a desapropriação para a justa 

distribuição da propriedade e as que reservam para o Estado a propriedade e a exploração de 

determinados bens, como minas e demais riquezas do subsolo.74  

Como mencionado no tópico anterior, os direitos reais refletem o pensamento de 

determinado período histórico e de determinadas posições políticas. E, deste fato, observa-se 

um comportamento do Estado no sentido de regulamentar todas as formas de apropriação. 

Percebe-se, no decorrer da história, uma mudança nos conceitos e nas premissas tradicionais 

que fundaram o discurso científico clássico no Direito Privado, trazendo novos paradigmas 

para os Direitos Reais. Existe uma constante reconstrução do Direito Civil e 

consequentemente do Direito Imobiliário, com amplo impacto no direito das coisas, na busca 

de sua repersonalização, orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana e da 

autonomia privada.  

 Percebe-se uma aparente contraposição entre a natureza dos direitos reais e a 

autonomia privada inserida na Constituição Federal. De um lado as relações de direito real são 

regidas pela teoria do numerus clausus, enquanto a Constituição assegura a ampla iniciativa 

das partes em criar instrumentos que melhor facilitem os empreendimentos e o 

desenvolvimento do mercado. Essa ampla liberdade das partes deve ser acompanhada de 

proteção jurídica adequada para todos os envolvidos, inclusive para o próprio Estado. 

 
72 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a [...]; XXII - é garantido o direito de propriedade; XXIII - a propriedade 

atenderá a sua função social.” 
73 TEPEDINO, Gustavo; SCHREIBER, Anderson. A garantia da propriedade no direito brasileiro. Revista da 

Faculdade de Direito de Campos, Campos de Goytacazes-RJ, ano VI, n.6, p.102, jun. 2005. 
74 SILVA, Frederico Rodrigues da. Abordagem crítica acerca do interesse público: uma visão BrasilPortugal. In: 

SILVA, Vasco Pereira da; SARLET, Ingo Wolfgang (coord.). Direito público sem fronteiras. Lisboa: 

Universidade de Lisboa; Porto Alegre: UFRGS, 2011, p.433. 
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 Quando o STF reconheceu ser a propriedade relativa e não absoluta, como já 

mencionado, séculos de pensamento tradicional que edificou uma teoria e uma prática dos 

direitos reais, perdia completamente o sentido75. A interpretação inerente ao fenômeno da 

constitucionalização do Direito Civil introduziu novas reflexões acerca dos direitos reais, cuja 

gama de interesses centrais da disciplina deixa de estar ocupada tão somente da figura do 

proprietário ou demais titulares, percebendo interesses distintos e até difusos, caminhando no 

sentido da primazia da pessoa.  

 Com a constitucionalização do direito civil, seus pilares – família, contrato e 

propriedade, mudaram de paradigma de interpretação, passando a utilizar-se dos princípios 

constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Ressalta-se que essa dita 

constitucionalização já é observada desde nossa constituição imperial, que garantiu o direito 

de propriedade. 

 A tradicional dicotomia entre público e privado fica mitigada. A interpretação do 

direito civil, que antes prescindia do direito constitucional, hoje o pressupõe. Ocorreram 

transformações fundamentais nos pilares do sistema de direito civil clássico: na propriedade, 

não mais vista como um direito individual e absoluto; na família e nas relações contratuais, 

nas quais foram previstas intervenções voltadas para o interesse de categorias específicas e 

inseriu-se a preocupação com a justiça distributiva.  

 Urge que sejam feitas algumas considerações sobre essas transformações e seus 

impactos no direito civil. O que veio a ser denominado de constitucionalização decorre de 

uma evolução histórica, sofrendo influências de fatores políticos, sociais e econômicos.   

 Os documentos civilistas, com sua base estritamente patrimonialista, tornam-se 

insuficientes para albergar os direitos das pessoas e a Constituição transforma-se, assim, no 

centro unificador do ordenamento civil.76 A doutrina civilista mais conservadora denomina 

esse fenômeno como “crise” ou “declínio” do Direito Privado. A prevalência da Constituição 

no ordenamento jurídico e, consequentemente, na base das relações privadas, altera as 

perspectivas de diversos ramos do direito.  

 
75 ARONNE, Ricardo. Propriedade e domínio – reexame sintético das noções nucleares de Direitos Reais. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2006, p.175. 
76 SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006, p.75. 
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 Trata-se de novos paradigmas para a conceituação da ordem privada, com a releitura 

do direito civil à luz da Constituição, de maneira a privilegiar valores não patrimoniais e a 

dignidade da pessoa humana. Promove-se o desenvolvimento da personalidade, os direitos 

sociais e a justiça distributiva, causando reflexos na iniciativa econômica privada e nas 

situações jurídicas patrimoniais. Implícita ou explicitamente, qualquer seara do ordenamento 

deve ser vista como campo de incidência das regras e princípios constitucionais. Como afirma 

Perlingieri, “a norma constitucional pode, mesmo sozinha, ser a fonte da disciplina de uma 

relação jurídica de direito civil”.77  

 A incidência de princípios constitucionais, antes circunscritos, em grande parte, ao 

âmbito do direito público, sobre o direito privado ocasionou uma mudança de perspectiva na 

interpretação que passou a ser realizada de forma sistemática, considerando os princípios, 

como já afirmado, da igualdade e da dignidade da pessoa. Percebe-se uma mudança de 

perspectiva. As soluções das controvérsias não podem mais cingir-se ao que as leis 

infraconstitucionais determinam. Deve-se analisar todo o contexto de dos direitos civis à luz 

dos princípios da Constituição.  

Tendo a dignidade da pessoa como princípio norteador, deu-se início ao processo de 

repersonalização ou despatrimonialização do direito civil. A partir da aplicação do princípio 

da dignidade da pessoa humana, reposiciona-se a pessoa no centro das preocupações do 

direito civil, e não mais o patrimônio. Interesses e direitos de natureza pessoal antepõem-se a 

direitos e interesses patrimoniais, pelo que se afirma a hierarquia de valores que faz a pessoa 

humana prevalecer sobre o interesse econômico.  

A interpretação do direito civil passa a exigir conformidade com a Constituição, 

diferenciando-se da interpretação tradicionalmente utilizada. Esta última, em suas variadas 

formas, gramatical, histórica, lógica, teleológica, exegética, definia o conteúdo da lei a partir 

dela própria. Na hermenêutica atual, a lei deve ser interpretada de acordo com os princípios e 

regras da Constituição. Nas palavras de Perlingieri, “a constitucionalização do direito 

representa não somente uma exigência da unidade do sistema e do respeito da hierarquia das 

 
77 PERLINGIERI, Pietro.  Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Inovar, 2007, p.589. 
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suas fontes, mas também o caminho para obviar o risco das degenerações do Estado de direito 

formal”.78 79 

Surge para o civilista a necessidade de individuar um sistema de direito civil 

harmonizado com os princípios fundamentais e com as necessidades existenciais da pessoa. 

Deve o jurista redefinir o fundamento e a extensão dos institutos jurídicos, destacando seus 

perfis funcionais à luz de um juízo de valor trazido pela Constituição.  

O fato de especialmente a Constituição de 1988 contemplar princípios e regras próprios 

de direito privado faz com que todo o direito civil, naquilo que é atingido potencialmente por 

tais princípios, deva ser interpretado conforme a Constituição. Como consequência direta, 

nota-se a imperatividade da força normativa constitucional sobre o direito civil, como 

constante critério de controle.  

A norma constitucional assume a função de modificar, à luz de seus valores e 

princípios, os institutos tradicionais. Isso implica uma necessária adaptação e constante 

preocupação dos juristas com a eficácia jurídica e com a efetividade social dos direitos 

fundamentais. A interpretação civil-constitucional faz com que sejam reanalisados os 

institutos de direito civil, à luz, especialmente, do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nessa perspectiva se vê que muitos desses institutos estão ultrapassados e em dissonância da 

realidade contemporânea. A nova interpretação faz com que se verifique a compatibilidade 

dos atuais institutos do direito civil com as demandas sociais e econômicas da sociedade atual.  

O direito de multipropriedade deve ser interpretado de forma a atender aos princípios 

constitucionais especialmente o da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Além dos 

seus consectários, como a função social, o direito ao lazer e a autonomia da vontade.  

 
78 PERLINGIERI, Pietro.  Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Inovar, 2007.  
79 “O Direito Constitucional moderno e a socialização do Direito Privado não se encontram apenas no fato de as 

constituições terem passado, em artigos específi- cos, a regular relações entre particulares, destacando-se as 

normas de Direito de Família, da Sucessão, da Propriedade, entre outros, mas, principalmente, na questão da 

aplicabilidade dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, tornando uma matéria inicialmente de 

natureza privada em assunto de índole constitucional, a fim de permitir a análise dos cases pelo Tribunal 

Constitucional, sem, contudo, desvirtuar a sua natureza privada. A constitucionalização do direito privado se 

deve ao Estado Social, adotado pelas constituições brasileiras a partir de 1934, entretanto não significa dizer que 

isso implica uma publicização, mas apenas um maior controle das relações privadas, repre- sentado pelos 

comandos constitucionais dirigidos ao legislador e pela intervenção direta, fundamentada na norma 

constitucional, nas referidas relações” SAMPAIO, Marcelo. Direito de construir – perfil constitucional e 

restrições: a função social em conflito com o direito de propriedade. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p.95. 
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A Constituição passa a ter a primazia nas relações de direito privado. Nas palavras de 

Sarmento: 

[...] registre-se, no particular, que o novo Código, apesar dos seus avanços em 

relação à vetusta codificação, fica ainda bem aquém da Constituição Federal no que 

concerne ao alicerçamento do Direito Privado sobre bases mais solidarísticas. 

Assim, até por razões hierárquicas, é evidente que a visão emergente da Constituição 

terá sempre absoluta primazia em relação àquela que deriva do Código. Portanto, é 

antes à Constituição que ao Código que deve o jurista recorrer para iluminar a 

exegese de preceitos de outros diplomas normativos privados.80 

Na discussão do tema, portanto, parte-se da premissa de que o direito civil está 

constitucionalizado, e há indistinta e direta aplicação da norma constitucional às relações 

privadas de direitos reais. Como não poderia ser diferente, toda visão dos direitos das coisas 

necessita de constante releitura, tendo como cerne principal a Constituição Federal. O Direito 

Civil com um todo, e aí se inserindo o direito das coisas, atualmente, tem como fundamento a 

superação da lógica patrimonial pelos valores existenciais da pessoa humana, que se tornaram 

prioritários, a partir da adoção do princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento 

da República, nos termos do art. 3°. da Constituição. 

Portanto, toda a interpretação do direito civil deve ter como referência a Constituição. 

No caso da multipropriedade, ora sob estudo, esta decorre de um direito fundamental 

constitucional à propriedade. A multipropriedade e sua formação, conforme será vista, deverá 

se coadunar com os princípios inseridos na Constituição Federal. Relaciona-se com a 

democratização do acesso a certo tipo de bem, pois fornece condições para aquisição de 

imóveis compartilhados para entretenimento e repouso.  

Está intrinsecamente ligada ainda à dignidade da pessoa humana e ao direito 

fundamental de propriedade, inclusive com sua função social bem definida. Assim, a Lei n° 

13.777/2018 que trata da multipropriedade deve estar em conformidade com os princípios e 

regras constitucionais, máxime o direito à dignidade, direito ao lazer e à autonomia privada. 

No próximo tópico será abordado o instituto da multipropriedade. 

 
80 SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006, p.76. 



 

 

2 DA PROPRIEDADE COMPARTILHADA  

Este capítulo será destinado ao instituto da multipropriedade, o conceito, surgimento, 

desenvolvimento histórico e a evolução legislativa do direito real da multipropriedade 

imobiliária no Brasil, França, Espanha, Itália e Portugal, analisando as diferenças e 

similitudes entre as regras destes países, isto é, de que forma o direito comparado influenciou 

a normativa atual no brasil.  

2.1 O instituto 

O instituto jurídico em análise recebe várias denominações diferentes em cada país em 

que é utilizado. Em relação à nomenclatura será no presente trabalho utilizado o termo 

“multipropriedade”, pois é o termo escolhido por nosso legislador após o advento da Lei nº 

13.777, de 19 de dezembro de 2018, batizada como a Lei da Multipropriedade Imobiliária, e 

que acrescentou artigos ao Código Civil brasileiro.  

 Também conhecido como contrato de habitação temporária, significa a relação jurídica 

que prevê o direito de propriedade sobre determinado bem por específico período de tempo 

previamente estabelecido, de forma que sobre um mesmo bem possa haver vários titulares de 

direito.  

 Essa relação jurídica é também denominada comumente no Brasil pelo seu termo em 

inglês time-sharing. A doutrina italiana se refere a essa relação como multiproprietà, 

pluriproprietà, proprietà turnaria ou proprietà spazio-temporale81. Em francês se utiliza mais 

comumente o termo multiproprieté, proprieté spatio-temporelle e coproprieté saisonnière. Na 

Espanha se utiliza a nomenclatura multipropriedad.  

 É o direito de uso, gozo e fruição por um grupo de sujeitos sobre um mesmo período, 

previamente agendado ou não. O sujeito que constrói ou negocia o bem, móvel ou imóvel, em 

comum acordo com os adquirentes, fraciona-o de modo espaço-temporal. De forma que cada 

adquirente é informado sobre as condições e limitações para o exercício do direito de 

proprietário, de acordo com a divisão previamente acordada. Caracteriza-se esse fenômeno 

 
81 CONFORTINI, Massimo. La multiproprietà. Padova: CEDM, 1983, p.2. 
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jurídico por haver multiplicidade de sujeitos titulares do direito, unidade de objeto, identidade 

quantitativa e qualitativa de cada titularidade. Todos os titulares possuem idêntico direito de 

uso, gozo e disposição sobre o mesmo bem, por períodos diversos.  

Para Tepedino, a multipropriedade é “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”.82  

Trata-se do direito de uma pluralidade de sujeitos sobre uma mesma base territorial, 

dividida em frações de tempo. É uma forma de melhor aproveitamento de um bem, 

principalmente por suas vantagens financeiras, que serão adiante analisadas. É mais utilizado 

em cidades turísticas onde a aquisição de um imóvel fica dificultada pela sua não utilização 

por prolongado espaço de tempo, mas que demandam permanentes gastos com manutenção, 

impostos, taxas, serviços ou segurança. A multipropriedade possibilita o fracionamento do 

custo, atraindo um número maior de interessados. 

Permite ao adquirente do direito usufruir um imóvel para seu descanso de cada ano, sem 

suportar gastos excessivos. Nos dizeres de Alessandro Munari, da titularidade desse direito 

decorre “la facoltà di godere in modo direto ed exclusivo dell´unità immobiliare per um 

predeterminato período di tempo”.83  

 Cumpre destacar que, apesar de a multipropriedade poder se dar sobre bens móveis e 

imóveis, serão tratados no presente trabalho apenas as relações que se refiram a estes últimos, 

conforme prevê a Lei 13.777/2018.  

 O instituto veio a se tornar uma espécie de “segunda casa” e encontrou principalmente 

no turismo um campo fértil para se desenvolver. É fruto do desenvolvimento da criatividade 

humana que, em decorrência da autonomia da vontade, descobre mecanismos para o melhor 

aproveitamento econômico dos bens.  

 Difere-se a multipropriedade dos demais institutos existentes no Brasil que tratam de 

direitos reais, máxime os inseridos no artigo 1.225 do Código Civil. Possui peculiaridades que 

justificam um regramento legal específico, razão pela qual a Lei 13.777/2018 vem regular a 

 
82 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.1. 
83 MUNARI, Alessandro. Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà. Padova: CEDAM, 

1999, p.4. 
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multipropriedade, introduzindo os artigos 1358-B a 1358-U do Código Civil, o legislador a 

definiu como uma espécie de propriedade em condomínio, reconhecida como direito real. Não 

se confunde com a propriedade tradicional, pois não é plena nem exclusiva durante todo 

tempo, mas apenas em períodos predeterminados, como já exposto.   

Ainda quanto às diferenciações em relação a outros institutos jurídicos, cumpre destacar 

que a multipropriedade em nada se aproxima de outras situações razoavelmente novas. O caso 

dos contratos no Airbnb, por exemplo, não traz um direito real para os contratantes. Nesse 

tipo contratual, que tem um formato muito parecido dos antigos chambre d´amis, o 

proprietário do imóvel loca um quarto em sua residência por determinado período. Não se 

trata, portanto, do direito de utilizar o imóvel de forma perpétua, com animo de dono.  

 Apesar da diferença entre os institutos e embora o Airbnb não seja uma modalidade de 

direito real, nota-se um crescimento da utilização do Airbnb no Brasil e no mundo, sendo os 

principais cenários de atuação “acomodações” e “transporte”. Esse crescimento é 

impulsionado pelas redes sociais, pelo que se depreende do sítio virtual da empresa, que já 

conta com mais de 30 milhões de usuários na plataforma. 

 É possível dizer que o caso do Airbnb pode ser mencionado até mesmo como uma 

evolução dos contratos de locação. Todavia, não é o objeto do presente trabalho detalhar esse 

negócio jurídico, mas apenas salientar a existência de novas formas de utilização 

compartilhada de bens imóveis. Em síntese, a relação desencadeada para obtenção de posse 

temporário é nitidamente de direito pessoal, já a relação originada pelo vínculo da 

multipropriedade é basicamente de direito real84. 

 Vê-se na multipropriedade a flexibilização de algumas características da propriedade, 

como a exclusividade e perpetuidade. A exclusividade se refere à unicidade de titular. A 

perpetuidade se refere ao fato de que não há prazo estabelecido para o exercício do direito de 

propriedade. Esse direito se torna exclusivo naquele determinado período destinado ao 

multiproprietário.  

 
84 Observa-se que há, segundo a doutrina, a multipropriedade pessoal, sendo este um tipo de “time sharing” onde 

há o empreendedor e os consumidores não possuem a propriedade ou qualquer outro direito real.  A relação 

seria de direito contratual, com possibilidade de posse de uma unidade do empreendimento por fração de 

tempo determinado. 
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 A multipropriedade surgiu da necessidade de melhor aproveitamento dos bens 

apropriáveis, sob o ponto de vista econômico, tendo, ao longo dos anos, evoluído no sentido 

de aumentar a sua regulamentação de forma a dar aos titulares uma maior garantia.  

 O momento histórico do surgimento dos contratos de multipropriedade é controverso. 

Alguns identificam os primeiros contratos deste tipo na França, por volta da década de 192085, 

outros na Suíça.86 Contudo, relações com as mesmas características já eram identificadas no 

Império Romano87, como no Digesto de Ulpiano, em que se previa o uso fracionado de coisas 

comuns em turnos sucessivos. Martinez afirma que  

novas formas de propriedade surgem no decorrer do tempo. Para esse autor, os 

fatores que favorecem a aparição dessas novas modalidades são ‘a superação do 

modelo napoleônico do domínio, o desaparecimento do caráter absoluto da 

propriedade e a atribuição da função social’.88 

 Essa forma de relação jurídica entre o adquirente e os bens sujeitos a apropriação 

surgiu de vantagens econômicas observadas pelos empreendedores, e foi amplamente 

difundida no mundo, com mais força a partir da década de 1970. Nesse período foi crescente 

seu uso nos Estados Unidos e no Japão. O instituto origina-se da possibilidade de melhor 

aproveitamento econômico dos bens e é, atualmente, bastante utilizada principalmente no 

setor de lazer, funcionando muitas vezes para impulsionar a indústria turístico-hoteleira. 

Impacta na economia, pois garante a utilização dos imóveis durante todo o período do ano, 

influenciando até mesmo na criação e manutenção de empregos e renda.  

 No próximo tópico serão abordados o desenvolvimento histórico e a evolução 

legislativa do direito real da multipropriedade imobiliária na França, Espanha, Itália e 

Portugal. É importante a análise histórica e comparada desses países para a compreensão de 

como o direito comparado influenciou a normativa atual do Brasil. 

2.2 Análise histórica e comparada 

Alguns países europeus, além dos Estados Unidos, já estão bem evoluídos no que se 

refere a Multipropriedade, em termos de legislação. Tal evolução decorre do fato de que os 

 
85 CONFORTINI, Massimo. La multiproprietà. Padova: CEDM, 1983, p.1. 
86 PERES, José R.; FORES CALERO, Antonio Díaz. La multipropriedad. Las Palmas: ISSG,1992, p.29. 
87 CALO, Emanuele; CORDA, Tomaso Antonio. La multiproprietad. ed. Espanhola. Madrid: Edersa, 1985, 

p.1. 
88 MARTÍNEZ, Gregório Peces-Barba. Lecciones de derechos fundamentales. Madrid: Dyckson, 2004, p.52. 
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empreendimentos de habitação periódica tiveram notável crescimento nesses locais há 

décadas89. 

 Assim, neste tópico serão analisados o desenvolvimento histórico e a evolução 

legislativa do direito real da multipropriedade imobiliária na França, Espanha, Itália e 

Portugal. A escolha desses países da Europa ocidental se justifica por serem um dos primeiros 

países onde teve início a multipropriedade, pela crescente evolução e por utilizarem o sistema 

Civil Law. 

2.2.1 França 

 O fenômeno da multipropriedade surgiu pela primeira vez na França, inicialmente com 

o nome de multiproprieté, posteriormente chamado de “pluriproprieté, propriété spazio-

temporelle, coproprieté saisonnière e droit de jouissance à temps portagé”.90. Possui 

legislação que trata a multipropriedade como direito pessoal, ou obrigacional, com 

características de sociedade91. O legislador francês optou por criar um mecanismo 

obrigacional, pautado na constituição de pessoa jurídica de fins específicos, inspirando-se no 

modelo parisiense, a seguir exposto e voltado ao turismo. 

 O surgimento desse instituto jurídico na França confunde-se com o aparecimento do 

sistema de construções coletivas92. Já em 1938 foi editada a primeira disciplina legal sobre o 

tema. Mais recentemente foi regulamentada pela Lei 86-18, de 1986, ratificando a 

característica de direito pessoal conferida ao sistema de multipropriedade. Esse fenômeno 

jurídico se dividiu na França, no seu surgimento, por meio de duas formas societárias: o 

método de Grenoble e o método de Paris.  

 Pelo método de Grenoble se construía o bem, coletivamente, com a repartição das 

quotas entre os adquirentes. Era ideal para empreendimentos de pequeno porte, devido às 

dificuldades para obtenção de financiamentos, uma vez que os agentes financeiros não 

aceitavam como garantia cotas ainda indivisas.  

 Além disso, para as deliberações em relação à obra, exigia-se a unanimidade dos 

sócios. De acordo com Confortini (1983, p. 52), havia cinco momentos distintos nesse tipo de 

negócio jurídico: 1) aquisição de uma área edificável; 2) divisão da área em cotas e cessão aos 

 
89  PERES, José R.; FORES CALERO, Antonio Díaz. La multipropriedad. Las Palmas: ISSG,1992, p.31. 
90 FAZANO, Haroldo Guilherme Vieira. Da propriedade horizontal e vertical. Campinas: CS, 2003, p.148. 
91 PERES, José Rodrigues; FORES CALERO, Antonio Díaz, op. cit.,1992, p.78. 
92 CONFORTINI, Massimo. La multiproprietà. Padova: CEDM, 1983, p.51. 
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participantes da operação; 3) transferência para uma dos envolvidos do mandato para cumprir 

todas as atividades legais necessárias; 4) aquisição das cotas; 5) divisão temporária do bem 

adquirido entre os sócios.93  

Esse método revelou-se adequado apenas para empreendimentos de pequeno porte, pois, 

como as deliberações eram submetidas à vontade da unanimidade, os agentes financiadores 

relutavam em aceitar os bens em garantia.  Pelo método de Paris, constituía-se uma sociedade 

com o fim de edificar o bem e, com o fim da construção, transferia-se o imóvel para a 

cotitularidade dos sócios94. Era mais utilizado em empreendimentos de grande porte, mas 

possuía inconvenientes jurídicos, pois a forma societária poderia ser declarada nula, o que 

gerava insegurança.  

Atualmente, como já mencionado, a lei é clara sobre a natureza jurídica do instituto. 

Logo em seu artigo 1º, estabelece a Lei 86-18: 

As sociedades constituídas com vista à repartição, total ou fraccionada, de edifícios 

de utilização principal para habitação e fruição por períodos aos sócios a quem não 

sejam atribuídos direitos patrimoniais ou outros direitos reais em contrapartida das 

suas contribuições, regem-se por as disposições aplicáveis às sociedades sujeitas ao 

disposto nesta lei. (tradução livre).95 

Assim, no direito francês se trata a multipropriedade como direito pessoal. 

Importante destacar as diversas tentativas de parlamentares da União Européia, até 

agora sem êxito, de unificar a legislação acerca da multipropriedade. Procuram harmonizar as 

regras desse instituto dentro dos países membros, com o intuito de dar maior segurança 

jurídica, principalmente diante de ausência de normas em vários dos países membro da 

Comunidade. Entende-se, ainda, que legislações tão diferentes podem ser um obstáculo para a 

evolução do instituto96. 

O fato se agrava em decorrência que muitos contratos são assinados em países distintos 

do local de origem do adquirente. Desta forma, a falta de regramento na União Europeia, gera 

uma situação de insegurança na França, uma vez que o consumidor não tem conhecimento 

sobre o sistema jurídico do país onde está o imóvel objeto do contrato.  

 
93 CONFORTINI, Massimo. La multiproprietà. Padova: CEDM, 1983, p.51. 
94 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.23. 
95 “Les societés constituées em vue de l´attribuition, em totalité ou par fractions, d´immeubles à usage principal 

d´habitacion em jouissance par périodes aux associes ausquels n´est accordé aucun droit de proprieté ou 

autre droit réel em contrapartie de leurs apports, sont regies par les disposicionts applicables aux societés 

sous réserve des dispositions de la presente loi.”. 
96 PERES, José R.; FORES CALERO, Antonio Díaz. La multipropriedad. Las Palmas: ISSG,1992, p.85. 
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Como iniciativas para regulamentar o tema em âmbito europeu, deve-se salientar as 

propostas do Deputado espanhol Garcia Amigo, que já em 1988 propôs a elaboração de uma 

Diretiva com o objetivo de harmonizar as disposições nacionais reguladoras da habitação 

periódica.  

Ressalte-se que é bastante comum que estrangeiros adquiram imóveis no formato da 

multipropriedade, principalmente na União Europeia. Cidadãos de um país adquirem esses 

produtos em outro país da comunidade, sem conhecer a legislação pertinente. Isso faz com 

que seja ainda mais necessária uma regulamentação geral dentro daquele continente.  

Embora não exista uma norma geral na Comunidade Europeia, tenta-se estabelecer 

algumas diretrizes para a aquisição de bem sob o regime da multipropriedade. É nesse sentido 

que foram emitidas as Diretivas 94/47/CE e 2008/122/CE. O parlamento europeu buscou 

atender às demandas cada vez mais comuns devidos à massificação da multipropriedade 

naquele continente. Havia pouca segurança para o adquirente, que reclamava também da falta 

de informações sobre o contrato.  

As Diretivas trouxeram parâmetros mínimos para proteger os consumidores, em 

situação muitas vezes de vulnerabilidade pela falta de conhecimentos jurídicos do país onde 

se encontra o bem. Dentre as inovações que merecem destaque da Diretiva 94/47/CE de 26 de 

outubro de 1994 estão as que garantem o direito à informação sobre os elementos 

constitutivos do contrato e o prazo para o exercício do direito de arrependimento. Já a 

Diretiva 2008/122/CE de 14 de janeiro de 2009 trouxe inovações. Autorizou a inclusão de 

bens móveis no sistema de aproveitamento por turno. Tratou de definições dos termos 

relacionados à multipropriedade e tratou sobre a forma de publicidade.  

Por outro lado, restringiu os imóveis sujeitos à habitação periódica aos que tivessem uso 

turístico. Além disso, manteve o conceito de consumidor restrito às pessoas físicas. A diretiva 

2008/122 surgiu da evolução do instituto, que ocasionou a necessidade de maior proteção dos 

adquirentes quanto a certos aspectos dos contratos de aquisição de um direito de utilização a 

tempo parcial de bens imóveis. Foram verificadas na comunidade europeia novas formas de 

multipropriedade no mercado. Eram novos produtos de férias, com transações relativas à 

utilização periódica de bens, que não foram abrangidos pela Directiva 94/47/CE. Além disso, 

verificou-se a necessidade de atualização de alguns aspectos da Diretiva anterior.  
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Contudo, nenhuma diretiva estabelece a natureza jurídica do contrato. Isso não poderia 

ser feito em respeito ao que dispõe o Artigo 345 (antigo artigo 295) do Tratado de 

funcionamento da Comunidade Europeia, pelo qual “Os Tratados em nada prejudicam o 

regime da propriedade nos Estados-Membros”. 

Desta forma, cabe a cada Estado-membro definir de forma mais específica a natureza 

jurídica dos contratos de multipropriedade. A Comunidade Europeia apenas busca dar alguns 

paradigmas que devem ser atendidos, independente da forma legal utilizada.  

2.2.2 Espanha 

A discussão sobre multipropriedade não é nova na Espanha. Diferente do adotado na 

França, doutrinadores apontam características de direito pessoal e de direito real nas variadas 

formas pelos quais se preveem multipropriedade no país. Emmanuele Calo e Tommaso Corda 

(1985, p. 15) 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. O mesmo 

entendimento é compartilhado por Perez e Calero:  

Tales pactos delimitadores del tempo compartido tienen – como ya se há insistido – 

trascendencia real; no son unos derechos y obligaciones que se hallan em el ámbito 

del Derecho de obligaciones, sino unas facultades y deberes, expression. Del 

derecho real de propriedade.97  

De acordo com a lei, admite-se na Espanha a elaboração de contratos de 

multipropriedade com características de direitos pessoais e direitos reais, conforme 

convencionado entre as partes.  

A regulamentação desses direitos se dá por meio das Leis de Tiempo Compartido, Lei 

Federal 42/199858, de Registro de la Propriedad e da Ley General para la Defensa de 

Consumidores y Usuarios. A Lei 42/1998 dava contornos e garantias de direitos reais a esse 

instituto. Em 2012 foi promulgada a Lei 04/2012 que trouxe algumas alterações, mas 

deixando sem mudanças a essência e a natureza jurídica do instituto.  

Prevê a lei espanhola um direito real bastante peculiar, de características não 

tradicionais. Quem decide sobre a natureza jurídica do direito, na Espanha, são as partes na 

elaboração do contrato, inclusive com as consequências sucessórias. Trata-se de um direito 

 
97 PERES, José R.; FORES CALERO, Antonio Díaz. La multipropriedad. Las Palmas: ISSG, 1992, p.39. 
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real anômalo, com características de um direito pessoal de aluguel. Importante destacar ainda 

no direito espanhol a previsão de seguro obrigatório do imóvel contra terceiros, bem como a 

possibilidade de intercâmbio da unidade com outros imóveis em sistema de aproveitamento 

por turno.  

Tratando-se de direito real, terá duração mínima de um ano, e máxima de cinquenta 

anos. A legislação espanhola prevê a proteção ao adquirente e veda as cláusulas abusivas por 

parte do registrador e notário. A aquisição e transmissão de multipropriedade deve ser inscrita 

no Registro de Imóveis após a lavratura de escritura pública pelo notário (art. 14). As 

alterações nos imóveis são limitadas pelo regime adotado.  

Para fomentar a participação dos adquirentes a lei prevê a formação de “comunidade de 

titulares”, que será regulado pelo Estatuto e deverá contar com a aquiescência da empresa 

administradora.  

2.2.3 Itália 

No direito italiano o tema da multipropriedade vem sendo tratado há muitos anos, e o 

instituto jurídico é regulamentado por meio de lei. Define Confortini a figura sob estudo como 

“un bene, sescettibile di utilità ripetuta, forma oggeto di godimento turnario da parte di um 

grupo di soggeti denominati multiproprietari”.98  

Aponta-se na doutrina italiana que as exigências de mercado já criaram diferentes 

tipologias para o que se concebia como sendo multipropriedade, distinguindo em três as 

categorias já regulamentadas: “multiproprietà reale”, “multiproprietà alberghiera”, 

“multiproprietà azionaria”.99 As peculiaridades de cada contrato já ensejaram o aparecimento 

de três subespécies de multipropriedade, decorrentes da “inesauribile fantasia del mondo 

econômico che inventa giorno per giorno tecniche sempre pìu raffinate e complesse di 

multiproprietà”100.  

A multipropropriedade real está disciplinada na Regolamenti di Comunione e 

Condominio, que diferencia esse direito real dos demais previstos na legislação italiana e trata 

 
98 CONFORTINI, Massimo. La multiproprietà. Padova: CEDM, 1983, p.7. Em tradução livre: um bem, 

suscetível ao uso repetido, torna-se objeto de gozo por turno, por parte de um grupo de sujeitos denominados 

multiproprietários. 
99 MUNARI, Alessandro. Problemi giuridici della nuova disciplina della multiproprietà. Padova: CEDAM, 

1999, p.4. 
100 N.T. “Inesgotável imaginação do mundo econômico que inventa dia a dia técnicas mais refinadas e 

complexas de multipropriedade”. CONFORTINI, Massimo, op. cit., 1983, p.17. 
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dos direitos e deveres dos seus titulares. A multiproprietà alberghiera, ou hoteleira, seria 

aquela em que o imóvel, de titularidade dos multiproprietários ou de uma sociedade é gerido 

por uma empresa hoteleira, que fica responsável pela garantia do direito ao aproveitamento 

dos contratantes. Assegura-se aos multiproprietários um espaço delimitado para utilização em 

determinada época do ano. É possível inclusive a cobrança de taxa de administração. 

Distingue-se pela forma gerencial a hotelaria do negócio.  

Essa forma de multipropriedade apresentava vantagens e possibilidades viáveis ao ramo 

imobiliário, pois estimulava à expansão do setor hoteleiro, gerando empregos e eliminando 

períodos de baixa ocupação.  

Já na multipropriedade acionária o direito do titular não decorre do direito de 

propriedade, mas do direito de sociedade. As ações, nestes casos, seriam tratadas como “titolo 

di partecipazione, frazione del capitale sociale”101. Nessas situações haveria um direito 

obrigacional entre o titular da quota e a sociedade constituída102.  

No caso, existe uma sociedade anônima proprietária dos objetos do aproveitamento 

pretendido que emite ações para serem adquiridas pelos multiproprietários. A dificuldade 

apontada nessa situação é que não há eficácia erga omnes, sendo condicionada à gestão 

social. O direito do titular, na multipropriedade acionária, sujeita-se às eventuais mudanças na 

destinação do complexo imobiliário ou à dissolução social a qualquer momento por decisão 

da assembleia.  

Ademais, discute-se acerca da natureza do referido direito, já que alguns doutrinadores 

defendem tratar-se de uma aquisição de propriedade mobiliária, como um crédito ou ação. 

Nota-se, portanto, um avanço naquele país em relação à matéria e sua aceitação como direito 

real.  

2.2.4 Portugal 

Designou o legislador português o termo de “direito real de habitação temporária” para 

definir o instituto da multipropriedade e foi um dos primeiros na Europa a regulamentar o 

tema e conferir um tratamento de direito real ao instituto.  

 
101 CONFORTINI, Massimo. La multiproprietà. Padova: CEDM, 1983, p.19. 
102 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.10. 
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O fenômeno jurídico surgiu no país a partir da exploração dos imóveis em sua região 

litorânea. De acordo com Isabel Pereira Mendes, 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. Diz a autora que “a tentação de 

enriquecer não assaltou apenas os pequenos e grandes agricultores”. Empreendedores 

passaram a constituir empresas de construção que adquiriam propriedades e as transformavam 

em estruturas com objetivo de vender para estrangeiros, que utilizavam os imóveis como 

“segunda casa”.103  

Todavia, os adquirentes sentiam dificuldades de supervisão dessas casas de veraneio. 

Além do que as despesas para manutenção muitas vezes inviabilizavam a permanência com o 

imóvel. Desta forma, terminavam por desistir dessas “casas de férias”.   

Iniciou-se então, a partir do conhecimento das experiências sobre multipropriedade em 

outros países, a adotar essa ferramenta. Passou-se a utilizar as soluções já encontradas em 

outros países. Nas palavras de Isabel Pereira Mendes, esse direito de habitação temporária 

seria “um direito novo, com natureza real, oponível erga omnes, constituído por escritura 

pública e sujeito a registro”.  

Em um primeiro momento a modalidade adotada constituía-se na divisão do uso anual 

do imóvel classificado para fins turísticos, em frações de semana, quinzena ou mês. O 

documento utilizado para esse instituto foi chamado de “título de férias”.  

A segunda modalidade adotada previa que o proprietário do bem poderia vender cotas 

de copropriedade dos imóveis ou de suas frações. Na venda dessa copropriedade estabelecia-

se que o bem seria utilizado de modo sucessivo pelos adquirentes, partilhando ao longo do 

ano. Trata-se de uma modalidade parecida com a que já foi explicitada no direito italiano.  

Na terceira modalidade utilizada, constituía-se uma sociedade para a aquisição do 

imóvel e aos sócios ficava assegurada a habitação pelo período correspondente à sua 

participação social. É semelhante ao tratamento que é dado no direito francês, como já visto.  

Com o passar do tempo, verificaram-se inconvenientes nas três modalidades, ensejando 

reformulações legais. A primeira era criticada por ser um direito meramente obrigacional. A 

segunda porque não garantia a perpetuidade do direito de obrigação. E a terceira porque, além 

 
103 MENDES, Isabel Pereira. Direito real de habitação periódica. Coimbra, Livraria Almedina, 1993, p.7. 
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de ser um direito apenas obrigacional, ainda tinha o inconveniente de pressupor a existência 

de uma sociedade, o que gerava insegurança de ordem política, econômica e social104.  

Foi promulgado em 1981 o Decreto Lei 355, regulamentando o tema como “direito real 

de habitação periódica”. Nas razões para o reconhecimento desse instituto jurídico enquanto 

direito real, levou-se em considerações questões urbanísticas e econômicas.  

Acolhida a princípio com desconfiança, a multipropriedade entrara nos hábitos do país, 

constituindo objeto de predileção dos investidores. Do mesmo modo, viu-se nessa ferramenta 

uma forma de atender a expansão do urbanismo e a carência de habitações. Criou-se um 

direito real - o direito de habitação periódica - que, na prática, significava o regime de 

propriedade fracionada, não por segmentos horizontais, mas por quotas-partes temporais. 

Protegia-se melhor os investidores que antes, através dos “títulos de férias”, tinham apenas a 

proteção legal precária de tipo obrigacionista.  

Importante destacar que o multiproprietário não é o proprietário do bem, possuindo 

direito de habitação em fração do ano e por uma certa quantidade de anos.  Reconheceu-se a 

importância desse tipo de investimento, que interessava não apenas à mobilização de 

pequenas poupanças, mas, principalmente, à dinamização do turismo interno. Estimulava-se a 

garantia de alojamento acessível e a captação de investimento em divisas, seja da parte de 

emigrantes, seja da parte de turistas estrangeiros, visto que as suas necessidades de habitação 

têm claramente natureza sazonal.  

O investimento em habitação própria de férias não estava ao alcance de toda a 

população portuguesa, pois exigia-se disponibilidade de capital ou crédito consideráveis. 

Além disso, a habitação própria de férias tinha o inconveniente de não proporcionar qualquer 

rendimento ao investidor. Observou-se ainda que a maior parte das edificações, propriedade 

de turistas, ficava sem utilização durante quase todo o ano, garantindo aos respectivos 

titulares a mais-valia resultante da valorização dos imóveis, representando também uma 

imobilização excessiva do investimento, sem utilidade social significativa.  

Todos esses fatores levaram à regulamentação do instituto. Destaque-se que esses 

motivos persistiam quando investidores, ou o público em geral, pensavam em adquirir uma 

casa para o lazer. 

 
104 Ibid., 1993, p.10. 
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De fato, muitas pessoas não têm capacidade financeira para adquirir um imóvel para o 

lazer. Já parte das pessoas que possuem as condições financeiras não quer imobilizar o 

numerário em um imóvel que utilizarão esporadicamente. Diante dessas constatações e para 

garantia das relações jurídicas que importa tutelar, resolveu o legislador português aperfeiçoar 

essas situações até então tratadas como direito de crédito ou de compropriedade.  

Avançou-se a uma prefiguração de um direito de uso temporário de habitação de férias, 

designadamente em relação a empreendimentos turísticos, livremente alienável inter vivos e 

mortis causa. As modalidades existentes, e já expostas, não mais proporcionavam solução 

adequada aos objetivos que o investidor pretende alcançar num investimento turístico.  

O esquema jurídico adotado pelo Dec. Lei 355 de 31 de dezembro de 1981 visava à 

regulamentação mais adequada ao investimento em empreendimentos turísticos. Assim, 

passou a permitir a constituição, a favor do investidor, de um direito de habitação periódica 

dotado de natureza real. Desta forma, seria facilmente alienável pelo respectivo titular e 

suscetível de transmissão hereditária.  

Em síntese, dispôs a lei no sentido de que esse direito de habitação periódica só poderia 

ser constituído por períodos mensais sobre imóveis ou conjuntos imobiliários que previamente 

fossem reconhecidos como destinados a fins turísticos pela entidade competente que 

aprovasse o projeto.  

Por ser direito real estaria sujeito a registro de imóveis e seria oponível erga omnes. 

Além disso, com o intuito de facilitar a sua alienação ou oneração, deveria constar de um 

“certificado predial” e será negociável por via de endosso, assumindo desta forma a natureza 

de um valor de mercado, dotado de enorme mobilidade e cujo valor econômico poderá ser 

rapidamente realizado pelo respectivo titular. A norma foi considerada vantajosa para as 

pessoas interessadas em garantir a disponibilidade de um apartamento por curtos períodos em 

zonas de lazer.  

Esse direito, a partir de 1983, passou a ser um direito real, facilmente negociável, com 

isenção de imposto. Isentava o titular, ainda, dos ônus pessoais de gestão do imóvel. 

Estimulava esse tipo de empreendimento, com respeito ao lazer, à urbanização e, também, 

com objetivo de criar empregos.  
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A legislação lusitana foi reformulada no decorrer do tempo, após a promulgação do 

aludido Decreto Lei. Os Decretos Leis 368/83 e 130/89 introduziram algumas modificações 

no sentido de harmonizar com normas da legislação urbanística. Em 1993 foi introduzido no 

ordenamento português o Decreto-Lei 275/93, que trouxe várias inovações a seguir 

abordadas. Referido Decreto-Lei sofreu alterações em alguns dispositivos, por meio dos 

Decretos 180/1999 e 37/2011.  

Mesmo com a regulamentação, ainda são escassos em Portugal estudos jurídicos sobre o 

direito real de habitação temporária. Em consequência, no aspecto fiscal e registral ainda há 

poucos debates sobre o assunto. Mas é fundamental para o presente trabalho analisar como 

esse direito é tratado atualmente.  

Pretende-se, com a regulamentação, desenvolver e modernizar o setor turístico nas 

regiões onde se localizam esses empreendimentos, buscando incentivar o potencial econômico 

regional, gerando empregos e qualificando o setor. Pelo Dec-Lei 275/93 tornou-se possível a 

constituição de direito real sobre unidades de alojamento em “hotéis-apartamentos, 

aldeamentos turísticos e apartamentos turísticos”, limitados a um período certo de cada ano.  

Portanto, restringiu-se a imóveis para exploração turística, assim sujeitos à autorização 

dos órgãos de turismo nacionais (Direção Geral de Turismo). Após essa constituição, por 

meio de Escritura Pública, o proprietário das unidades de alojamento sujeitas ao regime de 

direitos reais de habitação periódica não pode constituir outros direitos reais sobre o mesmo 

bem. É um direito perpétuo, caso não se disponha o contrário em instrumento próprio. Pode 

ser estipulado um limite de duração, porém não inferior a 15 anos.  

De acordo com a aludida norma, o direito real de habitação periódica ficava limitado a 

um período por ano que pode variar entre o mínimo de 7 dias seguidos e o máximo de 30 dias 

seguidos. Impôs-se um período que deve ser reservado para o constituinte desse direito 

promover reparações, conservação, limpeza e outros fins comuns ao empreendimento. Dispôs 

a legislação de maneira pormenorizada sobre a forma de disposição das unidades submetidas 

a esse regime jurídico, prevendo detalhes para a construção dos empreendimentos. 

Pelo aludido Decreto-Lei 275/1993, deve haver um único proprietário do 

empreendimento, podendo ser um estabelecimento individual de responsabilidade limitada, 

uma cooperativa ou uma sociedade comercial. As entidades exploradoras devem garantir a 

manutenção da exploração turística de todas as unidades de alojamento destacadas para essa 
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atividade, além de se responsabilizar pelas instalações e equipamentos de uso comum e das 

instalações e equipamentos de exploração turística durante o período de duração dos 

contratos. Em caso de consenso, os titulares de direitos reais de habitação periódica podem 

alterar por meio de escritura pública o título de constituição do direito real de habitação 

periódica, podendo até mesmo ser suprida judicialmente a alteração em caso de recusa 

injustificada.  

Só pode ser objeto de direito real de habitação periódica o bem com uma única 

descrição no registo predial. Se a execução do empreendimento turístico tiver sido prevista 

por fases, o registro de constituição dos direitos reais de habitação periódica será realizado por 

meio de averbação, em cada fase. Os documentos que tratam da constituição desses direitos 

são de apresentação obrigatória a qualquer pessoa interessada, o que dá maior segurança e 

publicidade ao negócio.  

Esses documentos devem conter a identificação dos contratantes, a natureza do 

empreendimento, as condições do exercício do direito adquirido, bem como detalhes do 

registro nos órgãos cartorários. Deve ser indicado, ainda a fase em que se encontra o 

empreendimento e o prazo de conclusão, caso ainda não tenha sido entregue.  

Nas informações, que são de fornecimento obrigatório ao público, ainda se encontram a 

situação das instalações e equipamentos de uso comum, a indicação da forma de exploração e 

administração do empreendimento, além da previsão de preços, das despesas e detalhes do 

contrato. Caso o empreendimento turístico já esteja funcionando, no documento deverá 

constar o número da licença de utilização turística emitida pela Câmara Municipal 

competente, nos termos da legislação aplicável.  

Emite-se pelos órgãos competentes um certificado predial que titula o direito e legitima 

a transmissão ou oneração deste. Nesse certificado também deve constar todos os detalhes do 

empreendimento e das partes envolvidas. A lei prevê ainda as formalidades em caso de 

oneração ou transmissão da coisa, bem como as formalidades em caso de sucessão.  

A transmissão de direitos reais de habitação periódica implica a cessão dos direitos e 

obrigações do respectivo titular em face do proprietário do empreendimento ou do cessionário 

da exploração, sem necessidade de concordância deste, considerando-se não escritas 

quaisquer cláusulas em contrário. Prevê-se ainda a possibilidade de caução pelo administrador 

e hipoteca sobre o bem.  
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O adquirente do direito real de habitação periódica pode desistir do contrato dentro do 

prazo de 10 dias úteis a contar da data em que lhe for entregue o contrato de transmissão do 

direito real de habitação periódica. Se a desistência se der por culpa do vendedor todas as 

quantias recebidas até à data da resolução devem ser ressarcidas.  

Na linha do que dispõem as Diretivas da Comunidade Europeia, a lei prevê que o 

vendedor deve entregar ao adquirente uma tradução do contrato-promessa de transmissão de 

direitos reais de habitação periódica, na língua do Estado-Membro de residência do 

adquirente. Objetiva-se, com isso, a maior transparência e esclarecimento dos adquirentes.  

Os titulares do direito real de habitação periódica têm as faculdades de habitar a unidade 

de alojamento pelo período a que respeita o seu direito, utilizar as instalações e equipamentos 

de uso comum do empreendimento. Inovou a lei no sentido de garantir que o adquirente pode 

exigir, em caso de impossibilidade de utilização da unidade devido a situações de força maior 

ou caso fortuito motivado por circunstâncias anormais e imprevisíveis, que o proprietário ou o 

cessionário lhe faculte alojamento alternativo num empreendimento sujeito ao regime de 

direitos reais de habitação periódica, de categoria idêntica ou superior, em local próximo do 

empreendimento objeto do contrato. Essa possibilidade privilegia a prestação do serviço 

hoteleiro.  

Ao adquirente também é facultado ceder o exercício das faculdades, devendo apenas 

atender a algumas formalidades. Na falta de pagamento pelo adquirente, o crédito do 

vendedor ou do administrador goza do privilégio creditório imobiliário sobre este direito. Na 

falta de pagamento da prestação periódica até dois meses antes do início do período de 

exercício do correspondente direito, o proprietário das unidades de alojamento sujeitas ao 

regime do direito real de habitação periódica pode opor-se a esse exercício.  

Inovações só podem ser realizadas com o consentimento dos titulares, por meio de 

assembleia geral. Ademais, a lei regula as atribuições e responsabilidades do administrador 

seja ele o proprietário ou não.  

Os adquirentes dos direitos reais de habitação periódica não podem ser 

responsabilizados pelo pagamento das contribuições, taxas, impostos e quaisquer outros 

encargos anuais que incidam sobre a propriedade nem pelo cumprimento das obrigações 

acessórias. Tal disposição é bem vantajosa para os investidores.  
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Regulamenta ainda a forma de publicidade e comercialização desses empreendimentos. 

As campanhas publicitárias não podem apresentar a aquisição desses direitos como forma de 

investimento financeiro, tampouco podem ser comercializados antes da autorização do órgão 

oficial.  

Diante do que foi informado, notou-se um avanço na legislação portuguesa sobre o 

tema. O Decreto-Lei n.º 355, de 31 de dezembro de 1981, já se havia revelado um instrumento 

jurídico importante para a dinamização do mercado de unidades de alojamento para curtos 

períodos. A experiência acumulada e a necessidade de enquadrar aquele direito originaram o 

Decreto-Lei n.º 130/89, de 18 de abril.  

Após um curto lapso de tempo, em 1993 veio a lei ora sob exame. Opções de política do 

turismo orientaram a adoção de medidas destinadas a melhorar a qualidade e o funcionamento 

dos empreendimentos turísticos no regime do direito real de habitação periódica. Além disso, 

resolveu-se reforçar o grau de proteção dos adquirentes de direitos reais de habitação 

periódica, atendendo a que os respectivos contratos exigem, na maior parte das vezes, uma 

tutela particular da parte mais fraca.  

Procurou-se proporcionar ao adquirente informações claras e pormenorizadas sobre o 

direito real de habitação periódica. Institucionalizou-se uma assembleia geral de titulares de 

direitos reais de habitação periódica, com competências específicas, a fim de lhes atribuir uma 

adequada, e desejável, participação na vida do empreendimento, participação essa que, 

contudo, em nada contende com a administração deste pelo proprietário ou cessionário da 

exploração.  

Buscou-se também melhorar o regime da substituição da entidade administradora do 

empreendimento e aperfeiçoar a sua articulação com a nomeação judicial do administrador, 

para permitir uma resposta mais adequada a situações limite de incumprimento da obrigação 

de administração a cargo do proprietário ou do cessionário da exploração. Estabeleceu-se 

finalmente um regime básico para todos os direitos que, embora não tendo a natureza 

inteiramente de direito real, preenchem um fim análogo ao do direito real de habitação 

periódica, consagrando-se, assim, um conjunto de regras destinado a assegurar um mínimo de 

proteção aos que adquiram tais direitos.  
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O novo diploma apresenta-se no final como inovador. Inobstante essa característica, 

sofreu alterações dos Decretos-Leis 180/1999 e 37/2011, que visavam dar maior dinamismo a 

essas relações.  

A partir dessas experiências, o legislador brasileiro pode tirar lições para melhorar a 

regulamentação do instituto da multipropriedade. As iniciativas dos legisladores nesses países 

em regulamentar esses contratos demonstra a importância desse instituto para a economia, 

dando segurança para investidores e consumidores. O próximo tópico abordará a 

multipropriedade no Brasil, analisando de que forma o direito comparado influenciou a 

normativa atual do Brasil.  

2.3 A multipropriedade no Brasil 

A figura da multipropriedade já é constatada no Brasil a partir do início da década de 

1980105, apesar de que relações semelhantes já eram verificadas em décadas anteriores. Nota-

se nos últimos anos um crescimento nesse tipo de negociação, principalmente relacionada à 

área de lazer e hotelaria.  

Atualmente, o segmento de Time Sharing relacionado ao turismo de lazer teve 

crescimento com a desvalorização do real, que faz com que as pessoas deixem de viajar e 

despender recursos no exterior ou adquirir bens em moeda estrangeira. Os melhores resorts do 

país têm optado por implantar este conceito.106  

O crescimento econômico é um dos fatores apontados para explicar o crescimento 

desses tipos de contrato. O aumento significativo do poder de compra das classes também é 

apontado como causa do sucesso no Brasil, pois as famílias possuem mais condições em 

adquirir essas vantagens oferecidas pelo Time Sharing.  

As redes hoteleiras que adotaram essa forma contratual conseguem garantir uma taxa de 

ocupação mínima de 30%. O potencial turístico do Brasil também é constantemente 

salientado como impulsionador do desenvolvimento dessas transações comerciais. Apenas no 

sistema de habitação temporária ligada à hotelaria existiam em 2014 cerca de 80 mil famílias 

 
105 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.43. 
106 HOTELARIA em números. Brasil 2015. Forum de operadores Hoteleiros do Brasil, 2015, p. 4. 
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que aderiram a esse sistema. Grandes grupos hoteleiros como Rio Quente Resorts, Grupo 

Pestana, Beach Park adotaram com sucesso a habitação temporária.107 

Do ponto de vista jurídico, a primeira disposição legal sobre o tema no país veio por 

meio da Deliberação Normativa nº 378 de 1997, do Instituto Brasileiro de Turismo – 

EMBRATUR. Aludida norma apenas reconheceu o interesse turístico do “Sistema de Tempo 

Compartilhado” nos meios de hospedagem. Porém, referida norma estava distante de regular 

todas aquelas negociações que envolviam o assunto. Nem tinha essa pretensão. Limitou-se a 

tentar regulamentar apenas as questões hoteleiras, enquanto a evolução do instituto já havia 

criado novas formas de contratação, abrindo muitas possibilidades.  

No Brasil, considerando a vocação e o potencial turístico, chama atenção a demora da 

normatização do instituto da multipropriedade, o qual ocorreu somente com o advento da Lei 

nº 13.777, de 19 de dezembro de 2018.  A utilização de um instituto que permita compartilhar 

espaços de tempo entre proprietários distintos se adapta perfeitamente a realidade de local 

com potencial turístico, como o Brasil, atende a exigência constitucional de que a propriedade 

deve atender a função social e, sem dúvida, demonstra a necessidade de regulamentação 

jurídica do instituto condizentes com a realidade prática, tanto pelo aspecto público quanto 

privado do direito. 

A multipropriedade imobiliária pode desempenhar um papel importante no mercado 

imobiliário, fomentando os negócios jurídicos em zonas turísticas ou comerciais. Como 

salienta Tepedino:  

Diante do fenômeno econômico que se antecipou às previsões legislativas e à 

palavra doutrinária, surgiu a necessidade imperiosa de disciplina jurídica em todos 

os países onde a multipropriedade se espraiou, cabendo ao direito evitar e compor 

conflitos de interesse dela decorrentes. No Brasil, recomenda-se cuidar do assunto, 

de maneira preventiva, enquanto é tempo, evitando-se que a antecipação do fato 

social tome de assalto o intérprete.108 

A multipropriedade no turismo é o segmento que mais cresce no mundo, oferecendo 

hospedagens em hotéis de excelente qualidade a valores acessíveis. Vê-se, como já 

mencionado, até mesmo uma tendência de negócios com a atuação de marcas 

internacionalmente reconhecidas e a adoção do sistema de pontos, substituindo a semana e 

permitindo maior flexibilidade de escolha: ao invés de serem obrigados a usufruir do mesmo 

 
107 Notícia disponível em: http://www.revistahoteis.com.br/timeshare-conquista-a-hotelaria-no-brasil/. Acesso 

em: 20 ago. 2020. 
108 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993, p.5. 
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imóvel nas mesmas semanas todos os anos, o comprador será proprietário de um determinado 

número de pontos, que poderão ser usados em qualquer resort afiliado, da forma que entender 

e será beneficiado com propostas de finais de semana mais baratos, voos e pacotes executivos 

nos resorts afiliados. 

Considerando a importância do instituto da Multipropriedade, cabe ao Estado promover 

a sua regulamentação em consonância com a realidade prática, seja pela repercussão 

financeira positiva para o ente público, no aspecto da tributação, seja pela importância para a 

efetivação do direito ao lazer. Compreender a natureza jurídica da multipropriedade, enquanto 

fenômeno jurídico-social implica no questionamento da congruência da disciplina jurídica às 

exigências fáticas. 

A multipropriedade sobre imóveis, no direito brasileiro, assumiu a forma de 

condomínio, ou seja, de sobreposição de diversos direitos reais de propriedade periódica por 

força dos arts. 1.358-B ao 1.358-U do Código Civil e da Lei de Registros Públicos (art. 176, § 

1º, II, “6”, e §§ 10 a 12 e art. 178, III). Esses dispositivos nasceram com a publicação da Lei 

nº 13.777, de 19 de dezembro de 2018. 

É bem verdade, que antes da vigência da Lei nº 13.777 a jurisprudência do STJ já 

caracterizava a multipropriedade imobiliária como direito real. O Recurso Especial nº 

1.546.165 publicado em 06 de setembro de 2016 (BRASIL. STJ, REsp 1546165/SP, 3ª 

Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de 

Noronha, DJe 06/09/2016), decidiu por maioria de votos que “no contexto do Código Civil de 

2002, não há óbice a se dotar o instituto da multipropriedade imobiliária de caráter real, 

especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos direitos reais inscritos no art. 

1.225 do CC. 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. 

MULTIPROPRIEDADE IMOBILIÁRIA (TIME-SHARING). NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO REAL. 

UNIDADES FIXAS DE TEMPO. USO EXCLUSIVO E PERPÉTUO DURANTE CERTO PERÍODO ANUAL. 

PARTE IDEAL DO MULTIPROPRIETÁRIO. PENHORA. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL 

CONHECIDO E PROVIDO. 

1. O sistema time-sharing ou multipropriedade imobiliária, conforme ensina Gustavo Tepedino, é uma espécie 

de condomínio relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico de bem imóvel (casa, 

chalé, apartamento) entre os cotitulares em unidades fixas de tempo, assegurando-se a cada um o uso exclusivo e 

perpétuo durante certo período do ano. 

2. 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 

sua própria expressão, como já vem proclamando a doutrina contemporânea, inclusive num contexto de não se 
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reprimir a autonomia da vontade nem a liberdade contratual diante da preponderância da tipicidade dos direitos 

reais e do sistema de numerus clausus. 

3. No contexto do Código Civil de 2002, não há óbice a se dotar o instituto da multipropriedade imobiliária de 

caráter real, especialmente sob a ótica da taxatividade e imutabilidade dos direitos reais inscritos no art. 1.225. 

4. O vigente diploma, seguindo os ditames do estatuto civil anterior, não traz nenhuma vedação nem faz 

referência à inviabilidade de consagrar novos direitos reais. Além disso, 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. 

5. A multipropriedade imobiliária, mesmo não efetivamente codificada, possui natureza jurídica de direito real, 

harmonizando-se, portanto, com os institutos constantes do rol previsto no art. 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. 

6. É insubsistente a penhora sobre a integralidade do imóvel submetido ao regime de multipropriedade na 

hipótese em que a parte embargante é titular de fração ideal por conta de cessão de direitos em que figurou como 

cessionária. 

7. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 1546165/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO 

OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 06/09/2016) 

No mesmo sentido, a Corregedoria-Geral de Justiça do TJSP já tinha admitido que os 

cartórios de imóveis abrissem matrículas para as unidades periódicas, o que representava uma 

adesão a condição de direito real.109  

De modo subsidiário, o instituto será regido pelas regras de condomínio edilício que 

estão no CC (arts. 1.331 e seguintes) e na Lei nº 4.591/64. Isso porque o condomínio em 

multipropriedade foi inspirando no condomínio edilício. Aliás, diante dessa semelhança, 

eventuais omissões legislativas deverão ser preenchidas pela aplicação, por analogia, das 

regras do condomínio edilício, em atenção ao comando do art. 4º da LINDB.  

Quando a multipropriedade envolver negócios jurídicos celebrados com consumidores, 

também deverá ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor de modo subsidiário, ou seja, 

apenas naquilo que não conflitar com os arts. 1.358-B ao 1.358-U do CC. É essa a melhor 

interpretação do art. 1.358-B do CC. 

 
109 Eis o teor do item 229.1. das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça do TJSP: “Na hipótese de 

multipropriedade (time sharing) serão abertas as matrículas de cada uma das unidades autônomas e nelas 

lançados os nomes dos seus respectivos titulares de domínio, com a discriminação da respectiva parte ideal em 

função do tempo”. 
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Gustavo Tepedino, averbou: “A lei brasileira, acertadamente, regulou a 

multipropriedade como unidade autônoma, delimitada no tempo e no espaço, inserida no 

regime de condomínio especial”110.  

O conceito de imóvel não se confunde mais apenas com uma coisa física (solo, 

construções e unidades de condomínios edilícios), mas também abrange um período do ano 

sobre essa coisa denominada unidade periódica. Aliás, a abstração do conceito de imóvel é 

mais antiga, do que dá exemplo a admissão dos imóveis por determinação legal (o direito à 

sucessão aberta e os direitos reais sobre imóveis com as respectivas ações, na forma do art. 80 

do CC).   

A unidade periódica é um imóvel autônomo, objeto de um direito real de propriedade 

por parte do respectivo condômino multiproprietário. É, pois, objeto de direito real sobre 

coisa própria. Agora passa-se a destacar alguns efeitos e consequências advindos dos direitos 

e deveres dirigidos ao multiproprietário. 

Há várias repercussões práticas do fato de a unidade periódica ser um imóvel autônomo 

objeto de direito real sobre coisa própria (direito real de propriedade), à semelhança do que 

sucede com as unidades autônomas em condomínio edilício. A primeira delas é a de que, nos 

tributos reais (IPTU e ITR, por exemplo), cada unidade é um fato gerador próprio, de maneira 

que cada multiproprietário é obrigado a pagar o tributo real relativo à sua unidade. Cada 

multiproprietário deve ser responsável apenas por sua unidade, não existindo solidariedade, 

exceto se a legislação do Município ou se a convenção do condomínio estabelecerem a 

solidariedade.   

Se um dos multiproprietários não pagar o IPTU, os demais serão indiferentes à eventual 

penhora e expropriação da unidade periódica do inadimplente. A propósito, reconhecendo que 

cada unidade periódica é um fato gerador próprio de tributos reais, o § 11 do art. 176 da LRP 

estabelece que cada unidade periódica pode ter uma inscrição imobiliária individualizada, o 

que é importante para efeito de controle fiscal.  

Gustavo Tepedino, defende essa mesma interpretação, afirmando que, “por se tratar de 

unidade autônoma, o IPTU há de ser individualizado e cobrado de cada multiproprietário” e 

destacando que o veto presidencial a alguns dispositivos da Lei da Multipropriedade “não 

altera a autonomia das matrículas, devendo ser afastada, portanto, qualquer interpretação que 

 
110 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993. 
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pretendesse atribuir ao conjunto dos multiproprietários de um mesmo apartamento a 

responsabilidade solidária das referidas despesas individuais”111. 

A Lei possibilita a unidade ser objeto de hipoteca, penhor, usufruto e de todos os demais 

direitos reais sobre coisa alheia, além da alienação fiduciária em garantia. A única 

particularidade é que, após instituir qualquer ônus sobre a unidade, 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.112 

Outra consequência é a de que as unidades são suscetíveis de usucapião: são res habilis, 

ou seja, são bens hábeis a serem comercializados, o que as tornam vulneráveis ao usucapião. 

Do ponto de vista prático, isso ocorrerá mais em casos de nulidades de títulos aquisitivos a 

non domino: se alguém adquirir uma unidade periódica de quem não era dono e exercer posse 

sobre essa unidade periódica durante o período de usucapião, poderá salvar o seu direito de 

propriedade diante de eventual reconhecimento do vício de seu contrato, lastreando-se no 

usucapião. Nesse sentido Marcelo Sampaio Siqueira explica:  

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.  

Ressalta-se que a posse do adquirente não poderá ser violenta, clandestina e 

precária e deve ocorrer sempre no lapso temporal destinado pela convenção à 

fruição do multiproprietário omisso. 113 

A unidade pode ser alienada pelo seu titular a terceiros. Importante destacar que em 

caso de alienação, não há preferência dos outros multiproprietários, salvo previsão em sentido 

contrário, porém, o multiproprietário precisa comunicar ao administrador do condomínio 

multiproprietário para atualização cadastral para todos os efeitos, inclusive o de mudança de 

responsável pelo pagamento dos débitos condominiais.114  

 
111 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Saraiva, 1993. 
112 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-I. São direitos do multiproprietário, além 

daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: [...] III - 

alienar a fração de tempo, por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, 

devendo a alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração, ser informadas ao administrador.”. 
113 SIQUEIRA, M. S.; SIQUEIRA, N. S. A perda da multipropriedade imobiliária por usucapião. Revista 

Jurídica da FA7, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 65-80, 20 dez. 2017, p.77. Disponível em: 

https://periodicos.uni7.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/481. Acesso em: 5 mar. 200. 
114 Arts. 1.358-I, III, e 1.358-L. BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-L. A 

transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma 

da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. do CC.”. 
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Esse dever de comunicação não é imposto como requisito prévio ao registro da 

alienação. Em princípio, ele só nasce com a efetiva alienação da unidade, a qual se completa 

com o registro do título no Cartório de Imóveis. Entende-se que o oficial de registro não pode 

exigir a prova de comunicação da alienação ao administrador como requisito para efetivar o 

registro: essa exigência, portanto, não integra o espectro de sua qualificação registral. 

O multiproprietário também pode instituir ônus real sobre o imóvel, como direitos reais 

sobre coisa alheia (hipoteca, usufruto, uso etc.). O art. 1.358-I, III, do CC, todavia, também 

obriga o multiproprietário a comunicar esse gravame ao administrador do condomínio. A 

finalidade da comunicação é que o administrador saiba quem efetivamente está utilizando a 

coisa, o que é importante, por exemplo, para tratativas relativas a reparos a serem feitos no 

imóvel-base.  

Porém se o ônus real não subtrai do multiproprietário a faculdade de usar e fruir, não há 

razão para comunicação ao administrador. Assim, no caso de um direito real de garantia ou de 

uma alienação fiduciária em garantia da unidade periódica, não há por que o multiproprietário 

comunicar esse ônus ao administrador, pois, além de ele continuar ocupando efetivamente o 

imóvel-base, essa comunicação somente serviria para constrangê-lo com a exposição de uma 

dívida garantida por esse direito real.  

Na multipropriedade não existe a necessidade de ser dado direito de preferência aos 

demais condôminos, à semelhança do que sucede no condomínio geral em coisa indivisa 

conforme art. 504 do CC. A única exceção é se houver determinação expressa no instrumento 

de instituição ou na convenção condominial.  

O legislador afirmou por cautela (art. 1.358-L, § 1º, CC).115 Se houver previsão de 

direito de preferência no ato de instituição ou na convenção, entende-se que o Cartório de 

Imóveis, ao fazer a qualificação registral de um título de venda da unidade periódica, precisa 

exigir prova de que os demais multiproprietários foram comunicados previamente da venda 

para o exercício do direito de preferência.  

 
115 “Art. 1.358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros 

dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. § 

1º Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de 

instituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou 

do instituidor do condomínio em multipropriedade.” BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. 
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Quanto à alienação da unidade periódica, o multiproprietário realizará um negócio 

envolvendo direito real sobre imóvel, o que atrai a obrigatoriedade de escritura pública se a 

unidade periódica for de valor superior a 30 salários mínimos, nos termos do art. 108 do CC.  

As dívidas condominiais, que devem ser pagas pelo multiproprietário ao condomínio em 

multipropriedade, têm natureza propter rem e, por isso, deverão ser suportadas pelo 

adquirente da unidade autônoma, ainda que tenham nascido antes da aquisição. Por isso, é 

importante que o adquirente exija uma certidão de quitação de dívida condominial no 

momento da aquisição por força do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 4.591/64, o qual é 

aplicável também ao condomínio multiproprietário por força do art. 1.358-B do CC.116 Se não 

o fizer, responderá solidariamente por esses débitos pretéritos. 

A exigência da prova de quitação de débitos condominiais não envolve interesse público 

e, portanto, pode ser dispensada expressamente pelas partes, hipótese em que o adquirente 

responderá solidariamente com o alienante por essas dívidas condominiais pretéritas.  

Tal qual se dá com as unidades autônomas em condomínio edilício, a unidade periódica 

pode ser penhorada por dívidas pessoais do seu titular, salvo os casos de impenhorabilidade 

legal. Por exemplo, se a unidade periódica for utilizada para a moradia da família, ela seria 

impenhorável à luz da Lei nº 8.009/90. Porém, será raríssima essa hipótese na prática, pois a 

multipropriedade não costuma ser usada para tal finalidade.  

Eventual penhora deverá recair sobre o direito real de propriedade sobre a unidade 

periódica. Jamais poderão ser penhorados os móveis que guarnecem o imóvel, pois eles estão 

vinculados às demais unidades periódicas de modo indivisível.117 

No condomínio multiproprietário é irrelevante a pluralidade de pessoas, ele é 

caracterizado pela pluralidade de unidades periódicas vinculadas a um imóvel-base, e não 

propriamente pela efetiva existência de diferentes pessoas. Por isso, ainda que todas as 

unidades periódicas sejam titularizadas pela mesma pessoa, o condomínio multiproprietário 

 
116 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo 

disposto neste Capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas 

disposições das Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor.”. 
117 Art. 1.358-D, I e II, CC. BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 “Art. 1.358-D. O imóvel objeto 

da multipropriedade: I - é indivisível, não se sujeitando a ação de divisão ou de extinção de condomínio; II - 

inclui as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo.”. 
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continua a existir. O parágrafo único do art. 1.358-C.118 do CC é expresso nesse sentido. É o 

mesmo que se dá com o condomínio edilício, cujas unidades autônomas podem pertencer à 

mesma pessoa sem que isso implique extinção do condomínio. 

Apesar de o condomínio multiproprietário não se extinguir pelo fato de todas as 

unidades pertencerem à mesma pessoa, é permitido que o ato de instituição imponha um 

limite quantitativo à aquisição de unidades periódicas por algum multiproprietário.119 

Portanto, pode ser proibido que uma mesma pessoa seja titular de 90% das unidades. Com o 

intuito de evitar que alguém com poderio econômico adquira unidades autônomas suficientes 

para obter a maioria censitária dos votos e, assim, passar a impor sua vontade individual na 

gestão da unidade multiproprietária.  

É importante que o Cartório de Imóveis esteja atento a isso. É seu dever, no momento 

da análise de eventual escritura de aquisição de unidade periódica (etapa da qualificação 

registral), averiguar se o limite quantitativo de unidades por pessoa está ou não sendo violado.  

Esse limite quantitativo de unidades por pessoa não se aplica no momento do 

nascimento do condomínio multiproprietário.120 O instituidor do condomínio multiproprietário 

poderá ser, nesse momento inicial, o único proprietário de todas as unidades. Todavia, após as 

alienações das unidades periódicas, o limite quantitativo passará a valer, inclusive contra a 

pessoa que havia instituído o condomínio, a qual não poderá recomprar as unidades periódicas 

além do limite quantitativo.  

A Lei 13.777/18 estabeleceu o período de 7 (sete) dias como período mínimo de cada 

unidade periódica, que poderão ser seguidos ou intercalados, respeitada, porém, a necessidade 

 
118 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-C. 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. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se 

todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário.”. 
119 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-H. O instrumento de instituição da 

multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de 

frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica.”. 
120 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-H. O instrumento de instituição da 

multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de 

frações de tempo no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo 

único. Em caso de instituição da multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o 

atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será 

obrigatório somente após a venda das frações”. 
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de todos os multiproprietários terem uma quantidade mínima de dias seguidos.121 Esses dias 

não precisam necessariamente ser nos mesmos períodos fixos todos os anos. Podendo, com 

base em critérios objetivos, oscilar entre os dias de cada ano (período flutuante), como na 

hipótese de uma unidade periódica que, a cada ano, passa a recair no mês seguinte.  

Podem até mesmo misturar os dois tipos de períodos, o fixo e o flutuante (período 

misto), como na situação de uma unidade periódica que, além de parcialmente incidir nos 

meses de janeiro de todos os anos (período fixo), também abrange um outro mês do ano a ser 

alterado anualmente de acordo com a ordem.  

Importa ressaltar que o período de cada unidade é indivisível, de modo que não pode o 

multiproprietário fazer um “desdobro” de sua unidade, com o objetivo de desaglutiná-la em 

outras unidades menores. A fração de tempo estabelecida para cada unidade é indivisível.  

É admissível a criação de um período destinado apenas à promoção de reparos no 

mobiliário e de realizações de outras obras de conservação na unidade autônoma sujeita ao 

regime da mutipropriedade. Essa unidade periódica de conservação terá matrícula própria no 

Cartório de Imóveis somente se o seu titular for o instituidor do condomínio multiproprietário. 

Em caso contrário, ela pertencerá aos demais multiproprietários e, por isso, não terá uma 

matrícula própria: ela integrará as matrículas das demais unidades periódicas na proporção da 

fração ideal de cada uma delas122 e art. 176, §12, da LRP.  

A finalidade do período mínimo de 7 (sete) dias para a unidade é, em nome da função 

social e da dignidade da pessoa humana, para garantir ao multiproprietário uma utilização 

minimamente digna de seu direito real de propriedade periódico.  

Os mobiliários integram o imóvel-base, de modo que a sua titularidade é comum aos 

multiproprietários na proporção da respectiva fração ideal (art. 1.358-D, CC). Daí decorre a 

 
121 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-E. Cada fração de tempo é indivisível. § 1º 

O período correspondente a cada fração de tempo será de, no mínimo, 7 (sete) dias, seguidos ou intercalados, e 

poderá ser: I - fixo e determinado, no mesmo período de cada ano; II - flutuante, caso em que a determinação 

do período será realizada de forma periódica, mediante procedimento objetivo que respeite, em relação a todos 

os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado; ou III - misto, combinando 

os sistemas fixo e flutuante. § 2º Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de 

dias seguidos durante o ano, podendo haver a aquisição de frações maiores que a mínima, com o 

correspondente direito ao uso por períodos também maiores.”. 
122 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-N. O instrumento de instituição poderá 

prever fração de tempo destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em 

seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. § 1º A fração de 

tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída: I - ao instituidor da multipropriedade; ou II - aos 

multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações.”. 
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impossibilidade de qualquer multiproprietário, sozinho, alienar os mobiliários, pois estes são 

bens comuns indissociavelmente vinculados às unidades periódicas na proporção da 

respectiva fração ideal.  

Os multiproprietários têm dever de conservação do mobiliário e, por isso, respondem 

por danos causados por si ou por seus convidados, conforme art. 1.358-J, II, IV, V e VI, e art. 

1.358-J, § 2º, II, do CC.123 Essa responsabilidade apenas abrange casos em que houver culpa 

do multiproprietário ou do seu convidado (por cujos atos o multiproprietário responde 

objetivamente). Essa culpa está implícita no próprio inciso II do art. 1.358-J do CC, que trata 

apenas de responsabilidade por danos “causados”, e está explícita no inciso II do § 2º do 

mesmo dispositivo, ao atribuir o custo financeiro do reparo ao condômino que, com uso 

anormal, causou o dano. 

Todavia, no caso de perecimento ou deterioração fortuitos do mobiliário o custeio de 

reposição ou da reparação será do condomínio. Trata-se da aplicação da regra do res perit 

domino (a coisa perece para o dono). Por perecimento ou deterioração fortuitos, entende-se 

aquele que decorre do desgaste natural da coisa ou procede de outros fatos da natureza (um 

terremoto que devasta a mobília do imóvel-base) ou de terceiros não autorizados. 

Essa regra está implícita não apenas no inciso II do art. 1.358-J do CC, mas também no 

art. 1.358-N do CC,124 que prevê uma unidade de conservação justamente para esses reparos. 

Em regra, os serviços de reparação e de conservação do mobiliário devem ser feitos pelo 

administrador do condomínio durante o período da “unidade de conservação” (art. 1.358-M, § 

1º, III e IV,125  e art. 1.358-N, caput, do CC).  

 
123 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-J. São obrigações do multiproprietário, além 

daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: [...] II - 

responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer 

de seus acompanhantes, convidados ou prepostos ou por pessoas por ele autorizadas; [...] IV - não modificar, 

alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel; V - manter o imóvel em estado 

de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção; 

VI - usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza. 

[...] § 2º A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, 

equipamentos e mobiliário, será: [...] II - exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, 

sem prejuízo de multa, quando decorrentes de uso anormal do imóvel.”. 
124 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-N. O instrumento de instituição poderá 

prever fração de tempo destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em 

seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade.”. 
125 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-M. 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. § 1º O administrador exercerá, além daquelas previstas no 
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Entretanto, no caso de urgência, esses serviços poderão ser prestados durante o uso de 

qualquer multiproprietário. É dever do multiproprietário comunicar ao administrador 

imediatamente após identificar qualquer defeito no mobiliário ou na estrutura do imóvel-base 

(art. 1.358-J, III e IX126e art. 1.358-N, § 2º, CC)127.  

A lei foi omissa acerca de eventual direito do multiproprietário em ser compensado 

pelos dias de indisponibilidade da coisa para a realização de reparos urgentes. Nesse caso, 

indaga-se se haverá alguma compensação a esse multiproprietário, se este não tiver 

culposamente causado o dano objeto de reparação. Esse aspecto pode e deve ser regulado na 

convenção de multipropriedade. 

Ressalva-se que, se o reparo urgente tiver sido causado culposamente por qualquer um 

dos multiproprietários, recairá exclusivamente sobre ele os gastos com a reparação e com a 

indenização devida ao outro multiproprietário em cujo período tenham sido feitos os serviços 

de reparação. O prejuízo sofrido pelo multiproprietário é presumido, não precisa de prova 

efetivo de dano; o mero fato de seu tempo ter sido usado para reparos já é, por si só, um 

prejuízo a ser indenizado.  

Não há obstáculo a que a convenção de condomínio predetermine o valor de 

indenização por cada dia de indisponibilidade do bem para a realização de obras de reparação 

urgente, caso em que não será devida a cobrança de qualquer indenização suplementar, salvo 

previsão diversa na convenção condominial.  

Essa indenização é devida independentemente de prova de prejuízo efetivo ao 

multiproprietário. Um bom parâmetro para a estimativa de valor é a multa diária a que está 

 
instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições: [...] 

III - manutenção, conservação e limpeza do imóvel; IV - troca ou substituição de instalações, equipamentos ou 

mobiliário, inclusive.”. 
126 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-J. São obrigações do multiproprietário, além 

daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: [...] III - 

comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel dos quais tiver ciência 

durante a utilização; [...] IX - permitir a realização de obras ou reparos urgentes.”. 
127BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-N. O instrumento de instituição poderá 

prever fração de tempo destinada à realização, no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em 

seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. [...] § 2º Em caso 

de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente 

à fração de tempo de um dos multiproprietários”. 
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exposto o multiproprietário que extrapola o tempo de uso de sua unidade (art. 1.358-J, VIII, 

CC).128  

É conveniente que as convenções condominiais tenham previsão expressa sobre essas 

situações de indenização ao multiproprietário. Se elas forem omissas, o juiz deverá arbitrar o 

valor mediante provocação e, para tanto, poderá levar em conta, como parâmetro, o valor da 

multa diária punitiva do art. 1.358-J, VIII, do CC. Importa ressaltar que há diferença entre a 

convenção de condomínio e a convenção de multipropriedade, que será estudada no capítulo 

3. Essa diferença só não existiria se a edificação for toda organizada no regime de 

multipropriedade. 

Portanto, além do instrumento de instituição e registro, será indispensável à existência 

do condomínio em multipropriedade a realização da convenção de condomínio a estipular os 

direitos e deveres dos multiproprietários, em especial no que disser respeito a: manutenção 

dos equipamentos e mobiliários do imóvel, as taxas condominiais, os limites quanto ao 

número de usuários do imóvel a cada fração de tempo, as regras de exercício do dever de 

manutenção, conservação e limpeza do administrador condominial, determinação de fundo de 

reserva, regime aplicável em casos de sinistro do imóvel e as sanções aplicáveis ao 

multiproprietário em caso de descumprimento dos deveres, incluindo o inadimplemento dos 

custos de manutenção do imóvel e áreas comuns. 

As atuais regras para instituição de condomínio em multipropriedade não ficaram 

imunes às críticas doutrinárias. Desde apontamento de uso de termos técnicos inadequados, 

muitos pontos do texto final do projeto aprovado despertam a dúvida dos que buscam realizar 

contratos do tipo. Nesse contexto, as convenções de multipropriedade ganham relevância 

fundamental para o equilíbrio da relação instituída e conservação do bem na paz social.  

Deste modo, é importante ressaltar que a legislação não se manifestou quanto à validade 

dos contratos firmados antes da entrada em vigor da nova lei, no que resta a questão a 

aplicabilidade das regras novas às negociações antigas. 

 
128 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-J. São obrigações do multiproprietário, além 

daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: [...] VIII 

- desocupar o imóvel, impreterivelmente, até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na 

convenção de condomínio em multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no 

instrumento pertinente.”. 
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Como visto, a França adota como direito pessoal, como sendo meramente obrigacional. 

A Espanha recepciona como direito pessoal e direito real, prevê um direito real bastante 

peculiar, de características não tradicionais. Quem decide sobre a natureza jurídica do direito, 

na Espanha, são as partes na elaboração do contrato, inclusive com as consequências 

sucessórias. Trata-se de um direito real anômalo, com características de um direito pessoal de 

aluguel. Já na Itália e Portugal tratam o assunto como sendo de direito real. Por meio de 

ambas as formas, o instituto jurídico progride, pois o investidor sabe quais os seus direitos já 

no momento da aquisição.  

Assim, após a exposição nesta sessão de como a multipropriedade foi recepcionada no 

ordenamento jurídico brasileiro e do destaque para a importância das experiências 

estrangeiras, principalmente a de Portugal, para o legislador brasileiro, este pode tirar lições 

para melhorar a regulamentação do instituto da multipropriedade. 

O próximo capítulo deste trabalho investigará de que modo a instituição de um 

condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício influenciará na 

convenção e no regimento interno do condomínio edilício, analisando a instituição de um 

condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício no Brasil, bem 

como a constitucionalidade das restrições impostas pela Lei nº 13.777/2018 na convenção e 

no regimento interno do condomínio edilício. 



 

 

3 A CONVENÇÃO DE MULTIPROPRIEDADE: RESTRIÇÃO 

AO DIREITO DE PROPRIEDADE 

Este capítulo será destinado à análise da instituição de um condomínio multiproprietário 

em unidade autônoma de condomínio edilício no Brasil, bem como se as restrições impostas 

pela Lei nº 13.777/2018 na convenção e no regimento interno do condomínio edilício são 

constitucionais.  

Isto é, os limites impostos a propriedade pela legislação são compatíveis com o 

princípio do direito à propriedade? 

Iniciando pelo estudo da natureza jurídica do condomínio edilício e seus elementos 

constitutivos: Convenção de condomínio e Regimento interno, abordando os direitos e 

deveres dos condôminos.  

3.1 A natureza jurídica do condomínio edilício e seus elementos 

constitutivos: Convenção de condomínio e Regimento interno 

O tipo de propriedade que mais cresce no Brasil, é sem dúvida, o condomínio edilício. 

Seja de casas, apartamentos ou de salas, é cada vez mais comum depararmos com grandes e 

robustas edificações nas cidades médias e grandes. É um fato notório que as famílias 

brasileiras que tiveram um incremento no potencial econômico passaram a investir mais em 

conforto e segurança na moradia. 

O estudo do condomínio edilício é de suma importância para o aperfeiçoamento das 

novas formas condominiais, que tem de forma subsidiária a lei do condomínio edilício, quais 

sejam: de lotes, e principalmente o condomínio multiproprietário, objeto principal de estudo 

do presente trabalho. 

Várias são as tentativas de definição do que seria o condomínio Edilício, havendo um 

grande desafio por parte dos doutrinadores quanto à conceituação. Nesse sentido, destaca 

Gonçalves, ao fazer um comparativo do que seria uma síntese do condomínio edilício frente 

ao artigo 1331 do C.C:  
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Caracteriza-se o condomínio edilício pela apresentação de uma propriedade comum 

ao lado de uma propriedade privativa. Cada condômino é titular, com exclusividade, 

da unidade autônoma (apartamento, escritório, sala, loja, sobreloja, garagem) e 

titular de partes ideais das áreas comuns (terreno, estrutura do prédio, telhado, rede 

geral, de distribuição de água esgoto, gás e eletricidade, calefação e refrigeração 

centrais, corredores de acesso às unidades autônomas e ao logradouro público 

etc.).129  

Assim o condomínio edilício também é conhecido como condomínio em edifícios, 

condomínio em plano horizontal, propriedade horizontal, propriedade em planos horizontais, 

condomínio sui generis, entre outras denominações. Sua abrangência é cada vez mais ampla, 

com destinação residencial ou não residencial e caracteriza-se pela composição de áreas 

privativas, denominadas unidades imobiliárias autônomas, como apartamentos, lojas, salas, 

garagens, entre outras, e por partes que são propriedade comum dos condôminos, como por 

exemplo, escadas, corredores, elevadores etc. O jurista Pedro Elias Avvad (2007, p. 24) assim 

apresenta sua definição: 

No condomínio ‘especial’, criado a partir da Lei 4.591/64, coexistiam, de um lado, 

um condomínio ordinário (denominado voluntário a partir do novo Código) com a 

divisão do solo em frações ideais e, ao mesmo tempo, uma outra forma de divisão da 

propriedade, alcançando a edificação erigida sobre esse mesmo solo, subdividida em 

“planos horizontais” – andares, apartamentos ou qualquer outro tipo de habitação – 

havendo, ainda, a estremar e, ao mesmo tempo, integrar essas unidades, umas com 

as outras, partes da edificação que são designadas ‘áreas comuns’. Esse conjunto de 

direitos, sobre uns e outros, é que se denomina como propriedade horizontal.130 

Agnaldo Celino de Souza, discorrendo sobre o conceito, afirma que “condomínio 

geralmente poderia ser considerado um estado anormal da propriedade, porque há nele um 

misto de propriedade individual e coletiva.”131 Já o professor Caio Mário da Silva Pereira 

explica detalhadamente: 

A propriedade horizontal é, portanto, um direito, que se configura com as suas linhas 

estruturais definidas, próprias, características, peculiares, na aglutinação do domínio 

e do condomínio; da propriedade individual e da propriedade comum, formando um 

todo indissolúvel, inseparável e unitário. Os direitos do comunheiro sobre a sua 

unidade autônoma e sobre as partes comuns consideram-se então indivisíveis, não 

podendo ser cedidos separadamente. Somente esta simbiose orgânica dos dois 

conceitos, não criação de um direito complexo, é que oferece justificativa precisa 

aos direitos e aos deveres dos condôminos. Não é apenas uma propriedade mista, em 

que o domínio exclusivo vive ao lado do condomínio. Não é uma justaposição de 

direitos e de conceitos. É uma fusão de direitos e uma criação de conceito distinto. 

 
129 GONÇALVES. Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito das coisas. 8. ed. São Paulo:  Saraiva, 2013. 

v.5, p.370.  
130AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 

p.31.) 
131 SOUZA, Agnaldo C. de. Condomínio em edifícios manual do condômino. São Paulo: Atlas, 2001, p.21. 
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Não é, por outro lado, uma relação de dependência, em que um direito tem caráter 

principal e outro direito o tem acessório.132  

Entende-se, portanto, que se trata de um complexo direito real, no qual há a fusão do 

direito referente à propriedade privativa com o direito em relação à copropriedade das áreas 

comuns, criando uma relação jurídica única e indivisível. Em resumo, cada condômino guarda 

um poder exclusivo em relação à sua unidade, mas também participando da propriedade 

coletiva do terreno, paredes, alicerces, elevadores etc.  

Em relação à sua natureza jurídica, desde que o instituto do condomínio edilício foi 

introduzido no sistema jurídico, houve diversas teorias tendentes a explanar sobre as relações 

existentes entre os proprietários dos apartamentos. Maluf e Marques (2009, p. 7) explicam as 

principais teorias:  

Em primeiro lugar aparece a teoria denominada acéfala, que nega a existência de 

verdadeira propriedade no condomínio edilício. Em segundo lugar, temos o ponto de 

vista do direito francês, que inclui tais relações entre as servidões. Já para o 

legislador alemão, essas relações jurídicas são compendiadas na parte que se ocupa 

do direito de superfície. Para outros, ainda, tem-se a pessoa coletiva ou jurídica, 

proveniente da reunião dos vários proprietários, teoria que veio a ser transição para 

outra, a da sociedade ou associação de fato.  

O entendimento mais aceito é aquele que estipula o condomínio em edifícios com uma 

comunidade de direito, na qual várias pessoas são titulares sobre a mesma propriedade, ou 

seja, tudo aquilo que não for propriedade exclusiva pertence em condomínio aos proprietários 

das unidades autônomas. 

As jornadas de direito civil da Justiça Federal, afirmam que o condomínio constitui um 

ente personalizado, de acordo com o enunciado 246 da III Jornada de Direito Civil: “Fica 

alterado o Enunciado n. 90, com supressão da parte final: ‘nas relações jurídicas inerentes às 

atividades de seu peculiar interesse’. Prevalece o texto: ‘Deve ser reconhecida personalidade 

jurídica ao condomínio edilício’”.133 

A doutrina tradicional e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) afirmam que o condomínio 

constitui um ente despersonalizado. Para Terceira Turma, o condomínio é ente 

despersonalizado e não sofre danos morais, diferentemente da pessoa jurídica. O condomínio 

 
132 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: Direito reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. v. 4, p.92. 
133 Enunciado n. 90, III Jornada de Direito Civil, Coordenador-Geral Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Comissão 

de Trabalho, Direito das Coisas, Coordenador da Comissão de Trabalho Gustavo Tepedino, Norma: Código 

Civil 2002 - Lei n. 10.406/2002, art.: 1331. 
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é uma massa patrimonial despersonalizada e, por isso, não se pode reconhecer que tenha 

honra objetiva capaz de sofrer danos morais. 

Com esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu 

provimento ao recurso dos proprietários de um apartamento para julgar improcedente o 

pedido de indenização por danos morais ajuizado contra eles. Contrariando uma ordem 

judicial, os recorrentes promoveram, dentro do condomínio, uma festa para mais de 200 

pessoas. 

A ministra Nancy Andrighi destacou que, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, o 

reconhecimento de personalidade jurídica para condomínios é controverso: no STJ, a Primeira 

Seção, especializada em direito público, entende que em matéria tributária os condomínios 

possuem personalidade jurídica ou devem ser tratados como pessoa jurídica; na Segunda 

Seção, que julga casos de direito privado, prevalece a corrente para a qual eles são entes 

despersonalizados. 

A ministra ressaltou que o condomínio não é titular das unidades autônomas, tampouco 

das partes comuns, as quais pertencem exclusivamente aos condôminos, explicou: 

Além do mais, não há, entre os condôminos, a affectio societatis, ou seja, o 

sentimento de cooperação e confiança recíprocos que une pessoas interessadas em 

atingir um objetivo comum. É dizer, a formação do condomínio não decorre da 

intenção dos condôminos de estabelecer entre si uma relação jurídica, mas do 

vínculo decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à 

administração da propriedade comum.134 

Outro entrave à possibilidade de indenização por dano moral para o condomínio, no 

caso analisado, é que, de acordo com a ministra, diferentemente do que ocorre com as pessoas 

jurídicas qualquer repercussão econômica negativa será suportada pelos próprios condôminos, 

na hipótese de eventual desvalorização dos imóveis. 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE 

DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA 

DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA 

JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15.  

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi 

extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017.  

 
134 BRASIL. STJ, REsp 1736593/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi. 
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2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio 

para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o 

valor da condenação a título compensatório do dano moral.  

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão 

recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do 

CPC/15.  

4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não 

podendo fazê-lo em nome dos condôminos.  

5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios 

são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além 

de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos 

de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a 

coisa e que é necessário à administração da propriedade comum.  

6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio 

dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade 

representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de 

reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado.  

7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será 

suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas 

condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado 

imobiliário.  

8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada 

interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico 

autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a 

doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária.  

9. Recurso especial conhecido e provido. 

(STJ - REsp 1736593, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). 

Avvad arremata o assunto ao afirmar que o “Condomínio Edilício” é uma massa 

patrimonial, assim como a “massa falida” e “o espólio”, possuindo, igualmente, capacidade 

processual e representação jurídica, conforme prescrição em lei.135 

O condomínio em edifícios é regulado pelos artigos 1.331136 a 1.358 do Código Civil 

Brasileiro para as regras gerais e pela Lei 4.591/64137 para as normas específicas. Em 

 
135 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.31. 
136 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são 

propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum dos condôminos. § 1o As partes suscetíveis de 

utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas 

frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e 

gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, que não poderão ser alienados ou 

alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. § 2o O 

solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a 

calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são 

utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. § 3o A cada 

unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes comuns, que 

será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio § 4o Nenhuma 
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consonância com a moderna doutrina, o código civilista é categórico em sua redação para 

definir o condomínio edilício.  

Ao estudar a origem deste tipo especial de propriedade, conclui-se que ele surgiu para 

solucionar um problema social. Embora haja informações dessa modalidade de condomínio 

desde a Roma antiga, com suas casas por andares, pode-se dizer que surgiu logo após a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918), quando cidades inteiras ficaram destruídas, 

principalmente na Europa, e suas reconstruções precisavam ser rápidas e com o mínimo de 

recursos financeiros. Devido, então, a essa grave crise habitacional, que também provocou um 

desequilíbrio entre a oferta e a procura, idealizou-se o instituto do condomínio edilício, com a 

edificação de “sobradinhos”, cuja construção era bem mais barata para duas ou mais famílias 

habitarem.  

Washington de Barros Monteiro corrobora com essa teoria de surgimento dos edifícios 

de apartamentos:  

Essa modalidade especial de condomínio surgiu depois da guerra de 1914-1918, em 

consequência da crise de habitações, que fez desaparecer o equilíbrio entre a oferta e 

a procura e se agravou com a legislação de emergência sobre o inquilinato, 

indefinidamente prorrogada, restringindo-se o número de construções.138  

No Brasil, um dos primeiros países a criar normas sobre a existência legal dessa 

propriedade horizontal, há de se observar que nem mesmo o Código Civil de 1916, quando do 

seu surgimento, abordou regulamentação alguma sobre essa matéria, vigorando, até então, a 

legislação portuguesa, originária das Ordenações Filipinas e que possuía uma única norma 

sobre essa questão, que previa: “E se uma casa for de dois senhores, de maneira que um deles 

seja o sótão e de outro o sobrado, não poderá aquele cujo for o sobrado fazer janela sobre o 

portal daquele cujo for o sótão, ou lógea, nem outro edifício algum”.139  

Como a norma lusitana acima era muito simples, abordando somente sobre um dos 

aspectos da propriedade em condomínio, os legisladores brasileiros aprovaram, o Decreto 

5.481 de 25 de junho de 1928, que dispunha sobre a alienação parcial de edifícios de mais de 

 
unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público. § 5o O terraço de cobertura é parte 

comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do condomínio.”. 
137 A grande maioria da doutrina afirma que a primeira parte dessa lei foi inteiramente derrogada pelo CC. 

Porém, a mesma não perdeu inteiramente a vigência.  
138 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil: direito das coisas. Rev. e atual. por Carlos 

Alberto Dabus Maluf. São Paulo: Saraiva, 2003, p.212. 
139 SARDINHA; METELO apud AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.13. 
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cinco andares, passando, portanto, a admitir a existência da propriedade em apartamentos. 

Quinze anos depois, foi editado o Decreto-Lei 5.134, de 8 de fevereiro de 1943, que alterava a 

instituição do condomínio horizontal para prédio com três ou mais 14 pavimentos. E, 

posteriormente, com a Lei 285, de 05 de junho de 1948, que pouco inovou a legislação até 

então vigente.  

Com o passar dos anos, esse tipo de propriedade foi se popularizando, com os edifícios 

sendo erguidos por toda a parte, principalmente nas grandes cidades, que ficavam mais 

modernas e imponentes.  As vantagens como a melhoria das condições de vida familiar, 

custos mais baixos na construção e maior segurança eram bastante convincentes. Por outro 

lado, em relação às desvantagens, foi ficando cada vez mais claro que se tratava, 

provavelmente, do tipo de propriedade mais rico em polêmicas, nas quais havia a maior gama 

de problemas jurídicos e sociais.  

Problemas em relação à circulação de animais de estimação, inadimplemento das cotas 

condominiais, desentendimento entre vizinhos, questões relativas a obras e suas 

consequências, proibição da locação da vaga de garagem para terceiros estranhos ao 

condomínio, furtos de objetos pertencentes a condômino nas áreas comuns, entre dezenas de 

outros conflitos.  

Logo, não foi difícil perceber que a legislação da época era precária e que era necessária 

uma norma específica para disciplinar a vida em condomínio, pois surgiam situações novas e 

que não estavam previstas em lei. Dessa maneira, para inserir profundas modificações à 

norma da época, e com um texto considerado pela doutrina como um dos mais organizados 

textos legais existentes, surgiu a Lei 4.591, de 16 de dezembro de 1964, posteriormente 

alterada pela Lei 4.864/1965, iniciando-se naquele instante o que se estabeleceu chamar de 

“Lei de Condomínios e Incorporações”, que vigora até os dias atuais. 

Importa ressaltar a unidade autônoma em condomínio. De acordo com os ensinamentos 

de Carbonari (2006), a unidade autônoma do condomínio edilício é aquela parte do 

empreendimento única, exclusiva, não podendo haver nenhuma outra unidade com as mesmas 

características. É onde o proprietário exerce o seu direito de propriedade de forma plena. E, 

acima de tudo, é a essência do condomínio edilício. Este somente existe em função daquela. 

Tudo o que há no prédio ou no empreendimento, como as fundações, as escadas, os 
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elevadores e demais partes comuns apenas existem em função da unidade autônoma. Sobre 

esse assunto, Maria Helena Diniz ensina que:  

A propriedade exclusiva tem por objeto a unidade autônoma (apartamento, terraço 

de cobertura, se isso estiver estipulado na escritura de constituição do condomínio, 

abrigo para veículo, sala de utilização profissional ou loja), sendo lícito ao seu titular 

não só ceder com esta o uso das partes e coisas comuns a estranho e imiti-lo na 

posse, mas também alienar ou gravar de ônus real cada unidade, sem o 

consentimento dos demais condôminos, conforme dispõe o art. 1.331, § 1º e 5º, do 

Código Civil.140  

Característica importante sobre a unidade autônoma é o seu isolamento, que se faz 

necessário das demais unidades do prédio, bem como das partes comuns, por razões óbvias: a 

delimitação da propriedade e a preservação da privacidade. Compreende-se melhor o motivo 

nas palavras de Silvia Regina de Assumpção Carbonari (2006, p. 111-112):  

Na verdade, ao se atribuir uma área à unidade autônoma, lhe está sendo atribuído o 

‘quantum’ de sua propriedade privativa. A área, na qual, o adquirente será seu 

proprietário exclusivo, fará uso de seu direito de propriedade plena. E não poderia 

este fazer uso exclusivo de sua propriedade se esta não estivesse completamente 

delimitada, de forma a estar separado materialmente aquilo que é de propriedade 

privativa de um proprietário e a unidade que é de propriedade privativa de outro.  

Resta claro perceber, então, que uma delimitação física mal elaborada ou confusa, 

dentro do ambiente condominial pode ser assunto para muitas polêmicas e contendas entre 

seus compossuidores.  

Dentro dos limites de sua unidade, é permitido ao condômino fazer o que bem quiser, 

desde que respeitando as normas condominiais e os direitos dos outros condôminos, por 

manter com estes os mesmos direitos de vizinhança em relação à propriedade comum, como 

nos mostra Renzo Leonardi (2005, p. 24):  

Desta forma, poderá, por exemplo, ouvir músicas, ainda que de gosto duvidoso, o 

dia inteiro, se quiser, desde que o faça com o som em altura compatível com o 

horário, pois, se enquanto a luz do dia raiar é tolerável uma produção maior de 

ruídos, ainda que se observem alguns parâmetros de razoabilidade, à noite, 

contrariamente, com a propagação da sonoridade adquirindo contornos mais nítidos 

e se destinando este período ao repouso, qualquer excesso atingirá a saúde dos 

circunstantes. Assim, vedada estará a audição do que quer que seja de modo a ser 

sentida pelos vizinhos nestes períodos críticos de descanso.  

Por fim, importante alertar sobre a destinação dessas unidades autônomas, se comercial 

ou residencial. Não é permitido, por exemplo, conceder finalidade comercial a um 

apartamento em um condomínio estritamente residencial, bem como dar finalidade residencial 

a uma sala localizada em condomínio exclusivamente comercial. 

 
140 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registro de imóveis. São Paulo: Saraiva, 2014, p.245. 
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Apresentados os conceitos acima, será abordado o direito de propriedade, na ótica do 

condomínio edilício, definindo as funções da convenção de condomínio, do regimento 

interno, do síndico, juntamente com os direitos e deveres dos condôminos e demais 

moradores. 

A convenção condominial é o que alguns juristas renomados chamam de “regramento 

magno” do condomínio, desde que compatível com a legislação vigente e em harmonia com a 

Constituição Federal. Nesse regramento, para serem válidas, deve constar todas as regras e 

relações jurídicas entre os condôminos. É nele que o condomínio se materializa e se organiza, 

pois, tem sua origem baseada na determinação da lei e na vontade de todos os condôminos. 

Na esteira desse pensamento, Maluf e Marques (2009, p. 112) definem:  

O fim precípuo da convenção de condomínio é regular os direitos e deveres dos 

condôminos e ocupantes do edifício ou conjunto de edifícios. Podemos afirmar que 

ela é a lei básica do condomínio, sendo ato normativo imposto a todos os 

condôminos, presentes e futuros.  

Nas palavras de Agnaldo Celino de Souza, a convenção de condomínio é “um 

instrumento que exterioriza os direitos e as obrigações fundamentais dos condôminos. É 

através da convenção que o condômino se vale para invocar seus direitos em juízo e fora 

dele”.141  

Pode-se ainda conceituar a convenção condominial como um contrato ou pacto 

constitutivo. O Código Civil de 2002, no artigo 1.334, determina a função da convenção 

condominial.142 

Não somente os proprietários se sujeitam às disposições da convenção de condomínio, 

como também os locatários, embora estes não tenham direito a alterar suas normas e nem 

devam concorrer nas despesas extraordinárias do condomínio. Inclusive terceiros estranhos ao 

condomínio como visitantes, hóspedes, empregados, entre outros, ficam obrigados a se 

sujeitar as regras da convenção condominial. É o que explicam Maluf e Marques (2009, 

p.116):  

 
141 SOUZA, Agnaldo C. de. Condomínio em edifícios manual do condômino. São Paulo: Atlas, 2001, p.58. 
142 “Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, 

a convenção determinará: I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos 

para atender às despesas ordinárias e extraordinárias do condomínio; II - sua forma de administração; III - a 

competência das assembleias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações; IV - as sanções 

a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores; V - o regimento interno. § 1o A convenção poderá ser 

feita por escritura pública ou por instrumento particular. § 2o São equiparados aos proprietários, para os fins 

deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes compradores e os cessionários de direitos relativos 

às unidades autônomas.” BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.   
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Portanto, lícito nos é afirmar que não só os condôminos, mas também os locatários 

se sujeitam às disposições da convenção, embora não tenham os últimos 

legitimidade para modificá-la. [...] A convenção condominial obriga, inclusive, a 

terceiros estranhos ao condomínio (hóspedes, visitas, serviçais, etc.). Assim, p. ex., 

não podem ingressar livremente no edifício sem identificar-se, quando exigido; em 

caso de mudança ou de entrega de mercadoria, ficam eles obrigados a obedecer 

estritamente às disposições porventura estabelecidas na convenção e no regimento 

ou regulamento interno.  

Com o intuito claro de disciplinar o funcionamento do condomínio edilício e 

consequentemente garantir o bem comum, através de suas normas, é indispensável que os 

condôminos aceitem e respeitem todo o conteúdo da convenção. Renzo Leonardi (2005, p. 

23) dá, de maneira clara e objetiva, a sua definição sobre as funções da convenção 

condominial:  

A convenção, em suma, deve dispor sobre a discriminação e individualização das 

unidades autônomas e das partes comuns, a determinação da fração ideal de cada 

condômino, os direitos e deveres dos condôminos, a administração do edifício, as 

funções do síndico e sobre a competência das assembleias.  

No que corresponde à elaboração da convenção de condomínio, destaca-se o artigo 

1.333143 do Código Civil. Importante ressaltar que após a sua aprovação, ela se torna 

obrigatória para todos, até mesmo para aqueles que votaram contra ou que se abstiveram de 

votar. Sobre a necessidade de registro em cartório de imóveis para ser oponível contra 

terceiros, Caio Mário da Silva Pereira deixa a entender que não se faz tão necessária ao 

afirmar que “ninguém é obrigado a entrar em um edifício do qual não é condômino, mas, se 

ali penetra, está adstrito à obediência das regras estabelecidas pelos proprietários, cujas 

restrições não devem ser contrariadas.”144  

Se a convenção define as normas gerais de funcionamento do ambiente condominial, é o 

regulamento (ou regimento) interno que controla, detalhadamente, como os serviços devem 

ser realizados. Ele é a terceira etapa da organização jurídica do condomínio, com força 

normativa advinda da convenção, completando suas regras disciplinadoras. Em suma, trata-se 

de uma norma complementar à convenção condominial. É elaborado, geralmente, por alguns 

condôminos ou pelo administrador, e posteriormente, submetido à aprovação da assembleia 

geral.  

 
143 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.   “Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio 

edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, 

obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção. 

Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no 

Cartório de Registro de Imóveis.”. 
144 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: direito reais. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 

2010. v. 4, p.152. 
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Quando a convenção estabelecer, por exemplo, quem poderá utilizar a quadra de 

esportes do condomínio, o regimento interno, por exemplo, é o ato administrativo que 

estipulará os horários de funcionamento dessa parte do edifício. Outros detalhes importantes 

normatizados pelo regimento interno são: o limite de velocidade dos automóveis na garagem 

do prédio; circulação de pessoas nos corredores; localização do carrinho de compras e 

procedimentos de uso dos elevadores. 

É necessário evidenciar que, como a convenção exige quórum de 2/3 para modificação 

(fixado pela lei), o regimento interno pode ser disciplinado pela convenção e geralmente tem 

quórum muito menor, podendo ser até de maioria simples. Sobre o assunto, Pedro Elias 

Avvad comenta:  

Deve, portanto, o regimento interno, traduzir em instrumento apartado e conter somente 

regras de funcionamento interno do edifício e, uma vez aprovado, estará sujeito à 

alteração pelo mesmo quórum exigido para as votações da matéria de competência da 

assembleia geral ordinária, como preceitua o art. 1.350 do C. Civil.145  

O regulamento interno, assim como a convenção, tem caráter estatutário ou 

institucional, obrigando a todos aqueles que ingressaram no universo do condomínio. Nesse 

sentido, importa destacar a função do síndico, a qual, é, certamente, a de maior destaque e 

responsabilidade no âmbito do condomínio, devido à importância da quantidade de 

atribuições e atividades que compõem a sua função. Na maioria das vezes, o síndico é um 

condômino como todos os outros, mas assume a parte administrativa e representativa de todo 

o prédio.  

Considerado por quase todos os condôminos como uma ingrata função, o que faz com 

que muitos a evitem se candidatar, a manutenção do edifício depende bastante de um síndico 

honesto e ativo, mas desde que ele tenha o apoio e ajuda dos outros moradores a fim de atingir 

seu objetivo de conduzir o condomínio da melhor forma.   

O artigo 1.348146 do Código Civil define, taxativamente, as competências do síndico de 

condomínio, sendo relevante destacar que a assembleia dos condôminos poderá, ainda, 

 
145 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 

p.82. 
146 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.348. Compete ao síndico: I - convocar a 

assembleia dos condôminos; II - representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora 

dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns; III - dar imediato conhecimento à assembleia da 

existência de procedimento judicial ou administrativo, de interesse do condomínio; IV - cumprir e fazer 

cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da assembleia; V - diligenciar a conservação e a 

guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores; VI - elaborar o 

orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; VII - cobrar dos condôminos as suas contribuições, bem 
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escolher outra pessoa, com poderes de representação, em lugar do síndico, e este também 

pode transferir, total ou parcialmente, seus poderes de representação ou as funções 

administrativas a outrem, desde que a assembleia aprove e a convenção não preceitue o 

contrário.  

Sobre a escolha e tempo de mandato do síndico estão previstos no artigo 1.347 do 

Código Civil, o qual preceitua147 que o mandato não poderá ser superior a dois anos, mas há 

possibilidade de reeleição, desde que a convenção de condomínio a autorize.  

A convenção de condomínio também estabelece, respeitando o código civil, quais os 

direitos e deveres dos condôminos, quesitos de alta relevância para um ambiente salutar 

dentro do condomínio edilício e que será abordado a seguir.  

Como em qualquer atividade desenvolvida dentro de uma sociedade, também é 

importante destacar os direitos e deveres dos condôminos, para uma convivência justa e 

pacífica, considerando que uma moradia em conjunto, utilizando, alternadamente, espaços em 

comum não é algo fácil de administrar. O Código Civilista de 2002 determina claramente 

quais são esses direitos e deveres em rol taxativo no art. 1.335148 

Ao analisar primeiramente os direitos dos condôminos, infere-se que, além do direito de 

votar e ser votado em assembleia, desde que esteja adimplente, os outros, de maneira 

resumida, limitam-se a reafirmar os direitos inerentes ao direito de propriedade, que também é 

inerente ao conceito de condomínio. Nesse sentido, Pedro Elias Avvad escreve:  

Em suma, os direitos assegurados aos condôminos no art. 1.335 limitam-se a repetir 

os direitos inerentes ao direito de propriedade, que são de usar, fruir e dispor e, 

também, no que tange à propriedade, garantir o uso da coisa comum conforme a sua 

destinação sem prejuízo de idêntico uso pelos demais condôminos. É claro, também, 

que todo o condômino tem o direito de votar e de ser votado em assembleia, estando 

quite e, acreditamos nós, o direito de participar mesmo não se achando em tais 

condições.149  

 
como impor e cobrar as multas devidas; VIII - prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas; IX - 

realizar o seguro da edificação.”.  
147 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.347. A assembleia escolherá um síndico, que 

poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá 

renovar-se.”. 
148 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.335. São direitos do condômino: I - usar, fruir e 

livremente dispor das suas unidades; II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que 

não exclua a utilização dos demais compossuidores; III - votar nas deliberações da assembleia e delas 

participar, estando quite.” 
149 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.90. 
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Necessário enfatizar que o direito ao uso das partes comuns é assegurado, 

independentemente do valor ou tamanho da unidade autônoma, como ensina Maria Helena 

Diniz:  

O direito do condômino a guardar um automóvel na garagem do edifício é de 

natureza real, e seu exercício no plano fático configura posse, tutelável através dos 

remédios jurídicos possessórios. Provada essa posse e a turbação por ato da 

administração do edifício julga-se procedente a ação de manutenção, 

independentemente de qualquer indagação sobre a efetiva existência do direito.150  

A respeito dos deveres dos condôminos, destaca-se o art. 1336151 do Código Civil. Logo 

no primeiro inciso consta o principal dever de um condômino, que é a pagar as taxas 

condominiais com a finalidade de dar ao condomínio boa saúde financeira e assim custear a 

manutenção das partes comuns.  

Os deveres descritos nos incisos III e IV são, com outras palavras, os mesmos previstos 

no artigo 10 da Lei do Condomínio. A preocupação com a segurança, o sossego, a saúde e os 

bons costumes estará sempre presente em relação ao comportamento dos condôminos e seus 

vizinhos.  

Resta claro perceber, ao longo de sua extensão normativa, que o legislador se preocupou 

em estabelecer uma obrigação de fazer, ou melhor, pagar, em relação à manutenção das 

despesas condominiais, com sujeição à pena de pagamento de multa e juros, e uma obrigação 

de não fazer, para aquelas obras que ofereçam risco de segurança ou estética do condomínio e 

a de não utilizar a unidade de forma diferente das demais, evitando atentados contra a paz e a 

tranquilidade dos outros condôminos. Sobre isso, Pedro Elias Avvad corrobora:  

Apesar de extenso o art. 1.336 limita-se a atribuir duas espécies de obrigações aos 

condôminos, a saber: a de pagar as contribuições para as despesas condominiais na 

forma fixada na convenção ou, no silêncio desta, proporcionalmente à fração ideal e, 

também, a se abster de: realizar obras que atentem contra a segurança; alterar a 

fachada e a estética da edificação e, finalmente, de usar a sua unidade de forma 

 
150 DINIZ, Maria Helena. Sistemas de registro de imóveis. São Paulo: Saraiva, 2014, p.251. 
151 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1336. São deveres do condômino: I - contribuir 

para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na 

convenção; (Redação dada pela Lei nº 10.931, de 2004) II - não realizar obras que comprometam a segurança 

da edificação; III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; IV - dar às suas 

partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, 

salubridade e segurança dos possuidores, ou aos bons costumes. § 1o O condômino que não pagar a sua 

contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao 

mês e multa de até dois por cento sobre o débito. § 2o O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres 

estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela 

ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se 

apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos 

condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.” 
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nociva ao sossego e à segurança dos demais ocupantes e possuidores ou de forma 

atentatória aos bons costumes.152  

Percebe-se, portanto, que a atenção e obediência a todos os direitos e deveres dos 

condôminos são de imensa relevância e contribui significativamente para uma relação 

respeitosa, equilibrada e de harmonia dentro do condomínio edilício.  

No tópico seguinte será investigada a instituição de um condomínio multiproprietário 

em unidade autônoma de condomínio edilício, analisando os reflexos na convenção e no 

regimento interno do condomínio edilício. 

 

3.2 Instituição de um condomínio multiproprietário em unidade autônoma 

de condomínio edilício 

A instituição do condomínio edilício é ato jurídico por meio do qual nasce o 

condomínio com sua formatação de direito real, criando unidades autônomas e áreas comuns 

sobre um terreno no qual existe a construção de um edifício, se dividem em planos 

horizontais, a partir de um registo público. Já no condomínio multiproprietário, a instituição 

ocorre por meio do registro do ato de instituição na matrícula de cada unidade autônoma, tudo 

nos termos do art. 1.358-F do CC153, e §§ 10154 e 12155, da LRP. Ressalta-se que a legislação 

brasileira não impede que todas as unidades autônomas do edifício sejam organizadas sob o 

regime da multipropriedade, conforme se vê a regra do artigo 1358-R156 do Código Civil. 

 
152 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, 

p.104. 
153 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre 

vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a 

duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo.) e do art. 176, § 1º, II, ‘6’ ( LEI Nº 6.015, DE 

31 DE DEZEMBRO DE 1973. Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos 

imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. § 1º A 

escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: II - são requisitos da matrícula: 6) tratando-se de 

imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do § 10 deste 

artigo.” 
154 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “§ 10. 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”. 
155 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “§ 12. Na hipótese prevista no inciso II do § 1º do art. 

1.358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), a fração de tempo adicional, destinada à 

realização de reparos, constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e 

não será objeto de matrícula específica.” 
156 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-R. O condomínio edilício em que tenha sido 

instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá 

necessariamente um administrador profissional.” 
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O ato de instituição é um instrumento que deve conter as informações essenciais do 

condomínio multiproprietário. O art. 1.358-F157 do CC foi sucinto em listar quais seriam as 

informações, podendo ser complementado, no que couber, pelo art. 1.332, I,158 do CC e pelo 

art. 1º, § 2º,159 da Lei nº 4.591/64, dispositivos que tratam dos requisitos formais do ato de 

instituição da espécie de condomínio que inspirou o multiproprietário, o condomínio edilício.  

Nesse contexto, entende-se que o ato de instituição deve conter a indicação de todas as 

unidades, com indicação do respectivo período do ano, além de ter de constar a fração ideal 

dessa unidade no imóvel-base e a finalidade de uso de cada unidade. Ademais, considerando 

que o condomínio multiproprietário é sujeito de direito, convém que seja indicado o nome 

dele no ato de instituição. Se o ato de instituição for omisso, o seu nome será formado pela 

expressão “condomínio em multipropriedade da” acompanhada da identificação do imóvel, 

salvo se, no ato de instituição, for dado um nome diverso.  

Entende-se que, embora não seja obrigação legal, convém que o nome do condomínio 

esteja previsto no ato de instituição. Ademais, é fundamental identificar cada unidade. A lei 

não impõe nenhum critério, de modo que a identificação pode ser numérica ou por nome. 

Sugere-se que essa identificação guarde correlação com a identificação do imóvel-base. Por 

isso, sugere-se que o nome de cada unidade periódica seja fruto do acréscimo de um 

algarismo ou de uma letra ao número que identifica o imóvel-base após um hífen ou um ponto 

final. Exemplo: Se o condomínio edilício é situado na Avenida Beira Mar n. 100, Meireles, 

Fortaleza/CE., a identificação de cada unidade poderia ser respectivamente unidade nº 100.1, 

100.2.  

Há controvérsias acerca da obrigatoriedade de o ato de instituição ter de adotar ou não 

escritura pública. Os cartórios de imóveis adotam posições diversas, a depender do Estado. 

Prevalece, no entanto, a prática de admitir mero instrumento particular, porém, por força do 

art. 108 do CC, é necessário escritura pública se o imóvel-base for de valor superior a 30 

 
157 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre 

vivos ou testamento, registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a 

duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo”. 
158 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.332. Institui-se o condomínio edilício por ato 

entre vivos ou testamento, registrado no Cartório de Registro de Imóveis, devendo constar daquele ato, além 

do disposto em lei especial: I - a discriminação e individualização das unidades de propriedade exclusiva, 

estremadas uma das outras e das partes comuns.” 
159 BRASIL. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. “Art. 1º As edificações ou conjuntos de edificações, de 

um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais 

ou não-residenciais, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá, 

cada unidade, propriedade autônoma sujeita às limitações desta Lei. § 2º A cada unidade caberá, como parte 

inseparável, uma fração ideal do terreno e coisas comuns, expressa sob forma decimal ou ordinária.” 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.591-1964?OpenDocument
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salários-mínimos. Acredita-se que o ato de instituição do condomínio multiproprietário 

modifica o direito real sobre o imóvel-base, o que atrai a escritura pública. 

A constituição do condomínio é o ato jurídico por meio do qual se delineia o 

funcionamento do condomínio. No condomínio multiproprietário a constituição ocorre com a 

aprovação da convenção entre os multiproprietários, a qual deve ser registrada no respectivo 

Cartório de Imóveis para produzir efeitos contra terceiros160 da LRP e arts. 1.333161 e 1.358-

B162 A convenção não precisa de escritura pública, considerando por analogia a regra do § 1º 

do artigo 1334163 do diploma civil. O conteúdo mínimo da convenção está indicado no art. 

1.358-G164 do CC, o qual, possui algumas lacunas. Esse dispositivo precisa ser lido em 

conjunto com os requisitos da convenção previstos para o condomínio edilício em razão da 

similaridade dos institutos e da subsidiariedade determinada pelo art. 1.358-B.165  

Desse modo, o conteúdo da convenção deve ser fruto da interpretação conjugada do art. 

1.358-G do CC com, no que couber, o art. 1.334 do CC e o art. 9º, § 3º166, da Lei nº 4.591/64. 

 
160 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 “Art. 178 - Registrar-se-ão no Livro nº 3 - Registro 

Auxiliar: III - as convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio em 

multipropriedade”. 
161 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio 

edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, 

obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou 

detenção.) 
162 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo 

disposto neste Capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas 

disposições das Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964, e 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor) ,  do CC)”.  
163 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e 

das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: [...] § 1º  A convenção poderá 

ser feita por escritura pública ou por instrumento particular”. 
164BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-G. Além das cláusulas que os 

multiproprietários decidirem estipular, a convenção de condomínio em multipropriedade 

determinará: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) I - os poderes e deveres dos multiproprietários, 

especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e 

extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial; (Incluído pela Lei nº 

13.777, de 2018) (Vigência) II - o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel 

no período correspondente a cada fração de tempo; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) III - as 

regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, 

conservação e limpeza; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) IV - a criação de fundo de reserva 

para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 

2018) (Vigência) V - o regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive 

para efeitos de participação no risco ou no valor do seguro, da indenização ou da parte restante; (Incluído pela 

Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência)VI - as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de 

descumprimento de deveres. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência)” 
165 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Art. 1.358-B “A multipropriedade reger-se-á pelo 

disposto neste Capítulo e, de forma supletiva e subsidiária, pelas demais disposições deste Código e pelas 

disposições das Leis nºs 4.591, de 16 de dezembro de 1964 , e 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor) . (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência)”. 
166 BRASIL. Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. “Art. 9º Os proprietários, promitentes compradores, 

cessionários ou promitentes cessionários dos direitos pertinentes à aquisição de unidades autônomas, em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.591-1964?OpenDocument
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Assim, por exemplo, a competência das assembleias, com sua forma de convocação e com o 

quórum, deve estar prevista na convenção, pois, apesar do silêncio do art. 1.358-G do CC, 

deve-se aplicar o inciso III do art. 1.334167 do CC de modo subsidiário diante da relevância 

desse conteúdo. 

O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na 

totalidade de suas unidades autônomas, conforme prevê o art. 1.358-O, caput, CC. Ao instituir 

um condomínio em multipropriedade em uma unidade autônoma de um condomínio edilício, 

haverá necessariamente as seguintes matrículas envolvidas no Cartório de Imóveis: a 

matrícula-mãe, é a matrícula do terreno que recebeu o registro de instituição de condomínio 

edilício; as matrículas filhas que são as matrículas de cada unidade autônoma que nasceu com 

o registro da instituição do condomínio edilício e as matrículas-netas, são as matrículas de 

cada unidade periódica nascida com o registro da instituição do condomínio em 

multipropriedade em cada uma das matrículas-filhas. 

Os direitos e deveres que recaíam sobre o titular da unidade autônoma ficam sub-

rogados no titular de cada unidade vinculada a esse imóvel-base na proporção da respectiva 

fração ideal. Essa sub-rogação envolve todos os direitos e deveres, com inclusão do dever de 

pagar contribuição condominial e do direito de votar em assembleias. E essa sub-rogação 

ocorrerá na proporção da fração ideal de cada unidade no imóvel-base, admitida, porém, outra 

proporção indicada no ato de instituição ou na convenção do condomínio multiproprietário, de 

acordo com o art. 1.358-P, III,168 do CC. 

 
edificações a serem construídas, em construção ou já construídas, elaborarão, por escrito, a Convenção de 

condomínio, e deverão, também, por contrato ou por deliberação em assembléia, aprovar o Regimento Interno 

da edificação ou conjunto de edificações. [...] § 3º Além de outras normas aprovadas pelos interessados, a 

Convenção deverá conter: a) a discriminação das partes de propriedade exclusiva, e as de condomínio, com 

especificações das diferentes áreas; b) o destino das diferentes partes; c) o modo de usar as coisas e serviços 

comuns; d) encargos, forma e proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para 

as extraordinárias; e) o modo de escolher o síndico e o Conselho Consultivo; f) as atribuições do síndico, além 

das legais; g) a definição da natureza gratuita ou remunerada de suas funções; h) o modo e o prazo de 

convocação das assembléias gerais dos condôminos; i) o quorum para os diversos tipos de votações; j) a forma 

de contribuição para constituição de fundo de reserva; l) a forma e o quorum para as alterações de convenção; 

m) a forma e o quorum para a aprovação do Regimento Interno quando não incluídos na própria Convenção.” 
167 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 “Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e 

das que os interessados houverem por bem estipular, a convenção determinará: [...] III - a competência das 

assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações.”. 
168BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção 

de condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-

G deste Código: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) [...] III - a forma de rateio, entre os 

multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, 

salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em 
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Por exemplo, um condomínio edilício com 20 unidades autônomas de frações ideais 

iguais. Suponha que, no apartamento 18, haja a instituição de um condomínio 

multiproprietário com duas unidades iguais (uma de janeiro a junho, outra de julho a 

dezembro), identificadas como unidades 18.1 e 18.2. Nesse caso, os titulares dessas duas 

unidades se sub-rogarão nos direitos e deveres que recaíam sobre o apartamento 18.  

Em consequência, se o antigo titular do apartamento 18 tinha direito a um voto com 

peso 1 nas assembleias do condomínio edilício, após o parcelamento temporal desse 

apartamento com a instituição do condomínio multiproprietário, o titular da unidade periódica 

18.1. terá direito a um voto com peso 0,5, e o titular da unidade periódica 18.2. terá direito de 

voto com peso 0,5.  

Igualmente, se o titular do apartamento 18 tinha de pagar uma contribuição condominial 

no valor de um vigésimo das despesas do condomínio edilício, esse dever passa a ser rateado 

entre cada um dos dois condôminos multiproprietários, de modo que o titular da unidade 

periódica nº 18.1 terá de pagar uma contribuição condominial de um vinte avos, ao passo que 

o outro multiproprietário, o da unidade periódica nº 18.2 pagará uma contribuição 

condominial de um vinte avos.  

Nada impede, porém, que o ato de instituição ou a convenção do condomínio 

multiproprietário estabeleçam critérios proporcionais diversos para a sub-rogação no dever de 

pagamento da contribuição devida ao condomínio edilício. Em regra, o critério é o tempo de 

cada unidade, mas, havendo previsão diversa, o critério poderá ser outro. Por exemplo, é 

permitido que seja estabelecido que os dias nos meses de julho e de janeiro implicarão o 

dobro de ônus de custeio das contribuições condominiais em relação aos dias de outros meses, 

segundo o art. 1.358-P, III, CC.  

Havendo inadimplência, o condomínio edilício poderá cobrar a dívida do condômino 

multiproprietário inadimplente. Não poderá cobrar de outro multiproprietário vinculado ao 

mesmo imóvel, pois não há previsão de solidariedade entre os multiproprietários pela dívida 

condominial. Como já abordado no capítulo anterior a solidariedade não se presume, 

corrobora o art. 265, CC. Portanto para a satisfação da dívida, o condomínio edilício poderá 

adjudicar para si a unidade periódica do multiproprietário inadimplente conforme dispõe o art. 

 
multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário; (Incluído pela Lei nº 13.777, 

de 2018) (Vigência).”. 
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1.358-P. VIII e IX169. do CC. Quanto à possibilidade de adjudicação prevista em lei será 

aprofundada no próximo tópico. 

Por fim, apesar de o art. 1.358-I, IV, “b”, do CC ser omisso, entende-se que é viável 

também que o critério de divisão, entre as unidades periódicas, do peso do voto atribuído à 

unidade autônoma não se vincule à fração de tempo de cada uma, e sim a outro critério. Além 

de inexistir proibição, aplica-se, por analogia, a ressalva do art. 1.358-P, III, CC.170  

É essencial, porém, que o critério utilizado para a definição do peso do voto seja o 

mesmo para a repartição do dever de pagar contribuição condominial: quem paga mais deve 

ter maior peso de votação. Nesse caso, acredita-se que critérios diversos gerariam nulidade, 

por estar implícita na legislação a necessidade de equiparação. 

A instituição do condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio 

edilício gera efeitos jurídicos para além dessa unidade, alcançando todo o empreendimento. 

Por isso, o art. 1.358-O, II171, do CC prevê que, para tanto, não basta a vontade do titular da 

unidade autônoma. É necessário que haja aprovação da assembleia do condomínio edilício 

com quórum de maioria absoluta dos condôminos. 

Importa destacar que, mesmo havendo a possibilidade jurídica de instituição da 

multipropriedade em condomínio edilício não edificado para este fim, em parte ou na 

totalidade de suas unidades autônomas do condomínio edilício, esta somente ocorrerá se 

houver previsão no instrumento de instituição, ou mediante a deliberação de assembleia, 

sendo necessário um quórum de maioria absoluta dos condôminos. Essa questão limita o 

direito de propriedade, e será aprofundada no próximo tópico. 

 
169BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-P.  Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção 

de condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-

G deste Código: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) [...], VIII - o quórum exigido para a 

deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário; 

(Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) IX - o quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo 

condomínio edilício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo 

multiproprietário. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência)”.  
170 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção 

de condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-

G deste Código: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) [...], III - a forma de rateio, entre os 

multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, 

salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em 

multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário;”. 
171 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-O.  O condomínio edilício poderá adotar o 

regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante: (Incluído pela 

Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) [...] II - deliberação da maioria absoluta dos condôminos. (Incluído pela Lei 

nº 13.777, de 2018) (Vigência)”. 
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Também é viável que a autorização para a instituição de multipropriedade em unidade 

autônoma venha no ato de instituição do condomínio edilício, caso em que caberá ao 

proprietário da unidade autônoma a instituição do condomínio multiproprietário, conforme 

art. 1.358-O, parágrafo único172, do CC. É isso que quer dizer o parágrafo único do art. 1.358-

O do CC quando se refere à lei de incorporação imobiliária, pois, assim como na incorporação 

imobiliária, o incorporador e o instituidor do condomínio edilício têm de ser o proprietário do 

solo, assim como o instituidor do condomínio multiproprietário tem de ser o dono da unidade 

autônoma. Trata-se de uma faculdade do proprietário, pois, além de o parágrafo único do art. 

1.358-O do CC não autorizar outra interpretação, inexistem motivos para desconsiderar a 

liberdade de agir do proprietário em instituir ou não um condomínio multiproprietário 

vinculado em sua unidade autônoma.  

Como a multipropriedade em uma unidade autônoma atinge demasiadamente o 

funcionamento do condomínio edilício, a própria convenção do condomínio edilício precisa 

ser acrescida de informações relevantes acerca das unidades autônomas sob o regime 

multiproprietário, tudo na forma do art. 1.358-P do CC.173 Essas informações adicionais 

tratam da individualização de cada unidade e dos deveres de contribuição de cada 

 
172 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “art. 1.358-O. Parágrafo único. No caso previsto no 

inciso I do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da 

multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados 

nas alíneas a , b e c e no § 1º do art. 31 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964 . (Incluído pela Lei nº 

13.777, de 2018) (Vigência)”. 
173 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção 

de condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-

G deste Código: (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) , I - a identificação das unidades sujeitas ao 

regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 

2018) (Vigência) II - a indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma sujeita ao regime 

da multipropriedade; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) III - a forma de rateio, entre os 

multiproprietários de uma mesma unidade autônoma, das contribuições condominiais relativas à unidade, que, 

salvo se disciplinada de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em 

multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário; (Incluído pela Lei nº 13.777, 

de 2018) (Vigência) IV - a especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, 

independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 

2018) (Vigência) V - os órgãos de administração da multipropriedade; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 

2018) (Vigência) VI - a indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de 

administração de intercâmbio, na forma prevista no § 2º do art. 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 

2008 , seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade 

e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua 

contratação; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) VII - a competência para a imposição de 

sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de mora no cumprimento das obrigações de 

custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora 

previstos; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) VIII - o quórum exigido para a deliberação de 

adjudicação da fração de tempo na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário; (Incluído pela 

Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência) IX - o quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo condomínio 

edilício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo 

multiproprietário. (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018) (Vigência).” 
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multiproprietário, já especificados no tópico anterior, (incisos I a IV e VII ao IX do art. 1.358-

P do CC), bem como dos órgãos de administração da multipropriedade (inciso V do art. 

1.358-P do CC). O inciso V do art. 1.358-P do CC não detalha quais seriam esses “órgãos de 

administração da multipropriedade”, o que gera dúvidas. Entende-se que se trata de órgãos 

internos à estrutura do condomínio edilício (a exemplo do conselho fiscal), com a 

incumbência de coordenar a inter-relação com as várias unidades.  

Acredita-se que é facultativa a existência desses órgãos, especialmente porque o 

administrador do condomínio edilício necessariamente será o de todos os condomínios 

multiproprietários por força do art. 1.358-R, caput e § 2º, do CC174 Ademais, algumas 

unidades organizadas sob o regime da multipropriedade poderão ser destinadas ao turismo, 

gerando reflexos nos moradores, essa questão deve ser tratada na convenção. Assim se 

alguma das unidades sob o regime da multipropriedade estiver sujeita ao sistema de 

administração de intercâmbio de que trata o § 2º do art. 23 da Lei Geral de Turismo (Lei nº 

11.771/2008)175. Esse sistema consiste em que o multiproprietário entrega os direitos de usar e 

fruir de sua unidade a uma empresa de intercâmbio, a qual, em troca, concede-lhe 

hospedagem em outros períodos no mesmo imóvel ou em outros locais do mundo.  

O regimento interno do condomínio edilício176 receberá informações adicionais 

destinadas a regular o convívio decorrente da fragmentação das unidades autônomas em 

unidades periódicas com o regime da multipropriedade. Essas informações adicionais estão no 

art. 1.358-Q do CC177 e representam uma reprodução de alguns dados que já constam das 

convenções de cada condomínio multiproprietário, na forma do art. 1.358-G do CC.  

 
174 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-R. O condomínio edilício em que tenha sido 

instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá 

necessariamente um administrador profissional. [...] § 2º O administrador do condomínio referido no caput 

deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades 

autônomas.)”. 
175 BRASIL. Lei nº 11.771, de  17 de setembro de 2008. “Art. 23., essa informação deve necessariamente 

constar da convenção de condomínio (inciso VI do art. 1.358-P do CC).”.  
176 O regimento interno é parte integrante da convenção, na forma do inciso V do art. 1.334 do CC, embora 

geralmente seja alterável por mera maioria simples na forma do que costuma ser previsto nas convenções. 
177B BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-Q. Na hipótese do art. 1.358-O deste 

Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever: I - os direitos dos multiproprietários sobre as 

partes comuns do condomínio edilício; II - os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao 

acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza; III - as condições e 

regras para uso das áreas comuns; IV - os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e 

das instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao regime da multipropriedade; V - o número máximo 

de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo; 

VI - as regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas não sujeitas ao 

regime da multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos; VII - a forma de contribuição, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.771-2008?OpenDocument
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O objetivo dessa replicação é deixar notório as regras de convivência no 

empreendimento marcado pela sobreposição do regime de multipropriedade sobre unidades 

autônomas de um condomínio edilício. Havendo a instituição do condomínio 

multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício, haverá, como sujeitos de 

direito despersonalizados: o condomínio edilício e os condomínios multiproprietários das 

unidades autônomas que receberam a instituição da multipropriedade.  

Trata-se de sujeitos de direito diversos. O condômino multiproprietário, por exemplo, 

terá o dever de pagar uma contribuição condominial ao condomínio edilício e uma 

contribuição condominial ao respectivo condomínio multiproprietário (art. 1.358-J, I, do 

CC).178 Se, por exemplo, os multiproprietários vinculados ao apartamento nº 18 de um prédio 

quiserem instalar um mobiliário luxuoso nesse imóvel, bastará que eles, em assembleia do 

condomínio multiproprietário, aprovem essa instalação e a pertinente contribuição 

extraordinária.  

Em síntese, há obrigações oriundas da convenção do condomínio edilício, 

principalmente no tocante à manutenção e ao uso das áreas comuns, como também deveres 

entre os multiproprietários de uma unidade autônoma, principalmente no que diz respeito à 

manutenção da propriedade em comum. 

Caberá ao condomínio multiproprietário promover a cobrança da pertinente 

contribuição extraordinária e realizar a instalação do mobiliário luxuoso. Como se vê nesse 

caso, o condomínio edilício não terá participação alguma. Embora se trate de sujeitos de 

direito diversos, a lei exige que o administrador de todos esses condomínios terá de ser a 

mesma pessoa para efeito de facilitar a gestão de todo o empreendimento. E mais: esse 

administrador terá de ser um administrador profissional, assim entendido aquele com 

inscrição no pertinente Conselho Regional de Administração. Entende-se que o administrador 

 
destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos 

equipamentos, instalações e mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício; VIII - a 

possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico; IX - os mecanismos 

de participação e representação dos titulares; X - o funcionamento do sistema de reserva, os meios de 

confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário quando não exercer diretamente sua 

faculdade de uso; XI - a descrição dos serviços adicionais, se existentes, e as regras para seu uso e custeio. 

Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular.” 
178 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-J. São obrigações do multiproprietário, além 

daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade: [...] I - 

pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio 

edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, total ou parcial, do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas 

instalações, equipamentos e mobiliário.”. 



 

 

99 

pode ser também uma pessoa jurídica dedicada a essa atividade, pois a lei não obriga que se 

trate de uma pessoa natural.  

Surge a dúvida acerca de quais são os requisitos necessários para o enquadramento de 

um síndico profissional, e se essa restrição pode colidir com a livre iniciativa prevista no art. 

170 da CF. Quanto ao prazo de duração do contrato de administração, a avença será 

livremente combinada, seja na convenção ou por assembleia dos condôminos.  

Ademais, o administrador pode ou não ser um prestador de serviço de hospedagem (art. 

1.358-R, § 5º, CC179). Acredita-se que o motivo é que o legislador se preocupou em haver 

harmonia de atuação dos condomínios multiproprietários vinculados às unidades autônomas 

com o condomínio edilício como um todo.  

Conforme já realçado, o administrador profissional pode também ser o síndico, mas não 

necessariamente. Isso dependerá do que cada condomínio decidir. Há, porém, uma restrição, o 

administrador de cada condomínio multiproprietário necessariamente será mandatário legal de 

todos os multiproprietários para a prática de atos de gestão da multipropriedade e para a 

alteração do regimento interno nesse aspecto, por força dos §§ 3º e 4º do art. 1.358-R do 

CC180. O síndico não poderá usurpar essa atribuição legal do administrador.  

Assim, instituído o condomínio em multipropriedade sobre uma unidade autônoma do 

condomínio edilício, muitos são os reflexos na convenção e no regimento interno do 

condomínio edilício. 

Percebe-se a relevância da convenção e do regimento interno do condomínio edilício, 

indispensáveis para à existência e boa convivência do condomínio em multipropriedade, para 

estipular: os direitos e deveres dos multiproprietários, em especial no que disser respeito à 

manutenção dos equipamentos e mobiliários do imóvel; as taxas condominiais; os limites 

quanto ao número de usuários do imóvel a cada fração de tempo; as regras de exercício do 

 
179 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-R. O condomínio edilício em que tenha sido 

instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá 

necessariamente um administrador profissional. [...] § 5º O administrador pode ser ou não um prestador de 

serviços de hospedagem”. 
180 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-R. O condomínio edilício em que tenha sido 

instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas terá 

necessariamente um administrador profissional. [...] § 3º O administrador será mandatário legal de todos os 

multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, 

incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. § 4º 

O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão 

da multipropriedade no condomínio edilício.”. 
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dever de manutenção, conservação e limpeza do administrador condominial; determinação de 

fundo de reserva; regime aplicável em casos de sinistro do imóvel e as sanções aplicáveis ao 

multiproprietário em caso de descumprimento dos deveres, incluindo o inadimplemento dos 

custos de manutenção do imóvel e áreas comuns. 

Ressalta-se que não se deve confundir a convenção do condomínio edilício com a 

convenção de multipropriedade. São relações diversas. É certo que elas são registráveis e não 

necessitam de escritura pública. Mesmo que o condomínio edilício seja formado todo sob o 

regime da multipropriedade e tenha só uma convenção, as obrigações ali originárias são 

diversas, existindo, por exemplo, taxas para manunteção das áreas comuns e para as unidades 

autônomas, que devem ser individualizadas, considerando, por exemplo, o tamanho de cada 

unidade. Essa diferença só não será de suma importância se todo o empreendimento for 

organizado na forma de multipropriedade. 

No próximo tópico serão investigadas as restrições impostas pela Lei nº 13.777/2018 na 

convenção e no regimento interno do condomínio edilício, analisando se são constitucionais.  

3.3 A constitucionalidade das restrições impostas na convenção e no 

regimento interno do condomínio edilício pela Lei nº 13.777/2018 

A Lei nº 13.777/2018 trouxe algumas restrições na instituição do condomínio 

multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício, surgindo a preocupação se o 

legislador buscou fazer com que motivações econômicas prevalecessem sobre institutos 

categóricos clássicos, inclusive com proteção constitucional.  A primeira restrição surge no 

caso de o condômino multiproprietário estar inadimplente e de o imóvel estar em prédio 

sujeito a um regime de pool, isto é, regime de multipropriedade adotado em todas suas 

unidades. Nesse caso, o inadimplente pode ser proibido de usar sua unidade para que sua 

unidade seja explorada em regime de pool a fim de que o lucro líquido obtido seja utilizado 

para o pagamento da dívida (art. 1.358-S, parágrafo único, CC)181. O dispositivo prevê o que 

 
181 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-S. Na hipótese de inadimplemento, por parte 

do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da 

lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente. Parágrafo único. 

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 
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pode ser chamado de “anticrese legal” da unidade para o pagamento das contribuições 

condominiais.  

Há algumas cautelas a serem tomadas, quando da aplicação do artigo citado, para evitar 

atos contrários ao princípio fundamental que garante o direito de propriedade, artigo 5º da CF, 

que conforme entendimento do STF (RE 201819, Relatora Min. Ellen Gracie) pode ser 

aplicado às relações horizontais.  

Antes de tudo, acredita-se que a correta interpretação é a de que as três medidas 

previstas nos incisos do parágrafo único do art. 1.358-S do CC devem ser aplicadas em 

conjunto. Logo, não se pode simplesmente proibir o multiproprietário de usar a unidade, sem 

que ela passe a ser utilizada no regime de pool para pagamento da dívida. A mera proibição, 

por si só, é inconstitucional por ser uma medida pura de coerção indireta sem intervenção 

jurisdicional e por violar o direito de propriedade.  

A segunda cautela é que a efetivação dessa anticrese legal necessariamente deve ser 

precedida de um procedimento em que envolva notificação prévia ao multiproprietário 

inadimplente para purgar a mora por aplicação analógica do art. 401 do CC ou apresentar 

defesa com direito a recurso por aplicação analógica do art. 57 do CC. Sem isso, haverá 

inconstitucionalidade por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório.  

A terceira cautela é a de que essa anticrese legal só pode ser aplicada se a submissão do 

prédio do condomínio edilício a um regime de pool ocorreu no ato da instituição do 

condomínio multiproprietário ou por meio de deliberação posterior que tenha contado com 

votação favorável do atual ou anterior titular da unidade. É que a anticrese legal implica uma 

restrição especificamente aos multiproprietários quanto ao exercício do seu direito de 

propriedade exclusiva da unidade e, portanto, depende de ato de vontade prévia dele ou dos 

anteriores titulares.  

A quarta cautela é que, apesar da omissão legal, a submissão do condomínio edilício 

com unidades em multipropriedade ao regime de pool na forma do parágrafo único do art. 

1.358-S do CC precisa ser averbada em todas as matrículas das unidades, pois, ao restringir os 

 
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”. 
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poderes inerentes ao direito real de propriedade está-se a modificar o registro de propriedade, 

o que atrai a obrigatoriedade de averbação por força do art. 246 da LRP182.         

Sem essa averbação, não há eficácia erga omnes da multipropriedade ao regime de pool 

nem da correlata anticrese legal. Se alguém comprar uma unidade sem que, em sua matrícula, 

esteja averbado o regime de pool, ele não poderá ser constrangido a anticrese legal.  

A cautela interpretativa acima é fundamental para guardar sintonia com a Carta Magna, 

especialmente porque o instituto da “anticrese legal” é drástico, conforme alertou Gustavo 

Tepedino, in litteris: 

Para preservar o empreendimento como um todo, o artigo 1.358-S, no caso de 

inadimplemento das taxas condominiais, prevê ‘a adjudicação ao condomínio 

edilício da fração de tempo correspondente’. Tal medida temporária, que caracteriza 

uma espécie de anticrese legal, perdurará ‘até a quitação integral da dívida’, 

proibindo-se ao multiproprietário a utilização do imóvel enquanto persistir a 

inadimplência. 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.183  

Assim, para solucionar o problema de inconstitucionalidade, além das cautelas descritas 

faz-se necessário a previsão na convenção, porém não deixaria de ser uma limitação ao direito 

de propriedade.  

A segunda restrição imposta pela Lei nº 13.777/2018, ocorre quando a multipropriedade 

recai sobre unidades de um condomínio edilício, o multiproprietário só pode renunciar à 

titularidade de sua unidade em favor do condomínio edilício e se estiver adimplente com as 

obrigações propter rem, quais sejam contribuições condominiais, tributos imobiliários etc (art. 

1.358-T, caput e parágrafo único do CC184).  

Compreende-se que esse dispositivo não impede uma renúncia abdicativa do imóvel na 

forma do art. 1.275, II, do CC185. Nesse caso, basta que o multiproprietário, por meio de 

 
182 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. “Art. 246 - Além dos casos expressamente indicados no 

item II do artigo 167, serão averbados na matrícula as subrogações e outras ocorrências que, por qualquer 

modo, alterem o registro”.  
183 TEPEDINO, Gustavo. A multipropriedade e a retomada do mercado imobiliário. 2019. Disponível em: 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/669186421/a-multipropriedade-e-a-retomada-do-mercado-

imobiliario. Acesso em: 30 jan. 2019.   
184 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-T. O multiproprietário somente poderá 

renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo 

único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida 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.” 
185 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, 

perde-se a propriedade: II - pela renúncia.”. 
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escritura pública, se seu bem for de valor superior a 30 salários mínimos (art. 108, CC), 

manifeste sua renúncia e inscreva a escritura na matrícula do imóvel. Assim, a unidade se 

tornará um bem vago e será revertido em favor do município, como sucede no caso de 

vacância dos bens. Nesse caso, não há o fato gerador do ITCD, pois a renúncia abdicativa não 

envolve transmissão de bem.  

De fato, pela leitura do art. 1.358-T do CC, fica criada uma figura chamada de 

“renúncia translativa”, que, assim como sucede a renúncia translativa de herança, é, na 

verdade, uma transmissão gratuita da coisa para um terceiro. E, como tal, será fato gerador do 

ITCD. Todavia, no referido dispositivo, essa renúncia translativa só pode ser feita em favor do 

condomínio edilício cujas unidades estejam em regime de multipropriedade.  

Nesse caso, o condomínio edilício só poderá recusar receber a propriedade da unidade 

se o multiproprietário estiver inadimplente com suas obrigações propter rem. É importante 

não adotar outra interpretação, sob pena de inconstitucionalidade.  

Entender que ficou vedada a renúncia abdicativa do art. 1.275, II, do CC, além de 

contrariar o texto do próprio caput do art. 1.358-T do CC, acarretaria inconstitucionalidade 

por ofensa ao direito de propriedade por três motivos:  

A primeira razão é a de que é imanente ao direito de propriedade a faculdade de dispor 

da coisa (ius abutendi), de modo que o proprietário pode transferir a terceiros ou 

simplesmente torná-la vaga (destruí-la juridicamente).  

O segundo fundamento é que o condomínio edilício com unidades em regime 

multiproprietário não pode se enriquecer com a suposta obrigatoriedade de o multiproprietário 

só poder renunciar à propriedade em favor dele. Isso seria um enriquecimento sem causa, 

fruto de uma restrição indevida ao direito de propriedade.  

O terceiro motivo é que impedir o multiproprietário inadimplente de “se livrar” da 

unidade que mensalmente gera novos encargos propter rem (especialmente a título de IPTU e 

de contribuição condominial) frustraria a faculdade de dispor da coisa, a qual é inerente ao 

direito de propriedade. Condicionar a renúncia da propriedade ao pagamento das dívidas 

propter rem vencidas seria obrigar que o multiproprietário continue sujeito ao agravamento de 

sua situação com a superveniência de novos fatos geradores das obrigações propter rem.  
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De fato, o multiproprietário tem de poder estancar essa fonte de dívidas propter rem por 

meio da renúncia à propriedade. É evidente que, até a data da renúncia, o multiproprietário 

terá de responder pelas dívidas vencidas, indenizando o credor por meio do pagamento dos 

respectivos encargos moratórios (multas, juros moratórias, correção monetária e indenização 

complementar, na forma dos arts. 389 e seguintes do CC).  

O credor não sofrerá prejuízo algum com a renúncia, pois, além de a demora no 

pagamento já ser compensada com os encargos moratórios, ele poderá promover a excussão 

da coisa mesmo após a renúncia diante da natureza propter rem de seu crédito. Aprisionar o 

multiproprietário a essa condição jurídico-real para ter de arcar com novos fatos geradores de 

dívidas propter rem seria absolutamente desproporcional e inconstitucional, ofendendo ao 

princípio da proporcionalidade.  

Assim, entende-se que a interpretação adequada do art. 1.358-T do CC é a de que esse 

dispositivo não impede a renúncia abdicativa do art. 1.275, II, do CC e a de que ele se 

restringe ao caso da renúncia translativa em favor do condomínio edilício, o qual só poderá 

recusar assumir a propriedade da coisa renunciada na hipótese do parágrafo único do art. 

1.358-T do CC, ou seja, na hipótese de pendência de dívidas propter rem. Em suma, a 

renúncia translativa é um direito subjetivo do multiproprietário adimplente em transferir a 

coisa para o condomínio edilício. 

Caso, porém, venha a entender que o dispositivo proíbe a renúncia abdicativa e só 

admite a renúncia translativa para o condomínio edilício, inevitavelmente o parágrafo único 

do art. 1.358-T do CC terá de ser declarado inconstitucional por ofensa ao direito de 

propriedade, por esvaziar o “ius abutendi”, ao princípio da proporcionalidade, pois esse 

dispositivo impediria o multiproprietário de estancar as novas dívidas propter rem que viriam 

a surgir com a permanência forçada de sua condição de multiproprietário, à livre iniciativa, 

pois esse preceito impede a liberdade do multiproprietário de desvencilhar-se da condição 

jurídico-real e inflige-lhe uma verdadeira “sanção política” como meio de coerção indireta de 

cobrança de dívida.  

A propósito, em afinidade com o acima exposto, o Professor Gustavo Tepedino faz 

severa crítica ao dispositivo que trata da renúncia translativa, denunciando a sua 

ininteligibilidade dentro do sistema jurídico brasileiro. Confira-se: 
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Nota dissonante mostra-se a previsão do artigo 1.358-T, segundo o qual ‘o 

multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de 

multipropriedade em favor do condomínio edilício’. 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.186 

Outra restrição imposta pela Lei nº 13.777/2018 se dá no inciso VI do art. 1.358-P do 

CC187, o qual exige, na convenção, a notícia das unidades sob regime de administração de 

intercâmbio, há a seguinte questão, se a convenção do condomínio edilício for omissa, um 

condômino multiproprietário poderia celebrar contrato com uma empresa de intercâmbio para 

submeter sua unidade a esse negócio sem alteração prévia da convenção?  

Em uma primeira leitura literal do supracitado dispositivo, a resposta seria que o 

contrato de intercâmbio dependeria de prévia autorização na convenção de condomínio. 

Todavia, essa leitura limita o direito de propriedade do multiproprietário, especialmente 

porque não há justo motivo para condicionar o sistema de intercâmbio à autorização na 

convenção se o multiproprietário vier a continuar pessoalmente obrigado por seus deveres 

enquanto condômino multiproprietário.  

Importa destacar que a multipropriedade pode ser conjugada com outros contratos ou 

direitos reais a fim de potencializar o aproveitamento do imóvel. É o caso dos contratos de 

serviços de intercâmbio, por meio do qual o multiproprietário cede os direitos de uso sobre 

um determinado imóvel em um específico período do ano a uma empresa que, em troca, 

permite-lhe utilizar qualquer imóvel do mundo integrante da vasta rede credenciada. 

O contrato de prestação de serviço de intercâmbio é comum no meio turístico e até 

recebe reconhecimento no art. 23, § 2º, da Lei Geral de Turismo (Lei nº 11.771/2008) e no art. 

31 do Decreto nº 7.381/2010 (que regulamentou essa lei geral). Costuma operacionalizar-se 

por meio de contratos (natureza obrigacional), embora melhor se aperfeiçoaria por meio da 

 
186 TEPEDINO, Gustavo. A multipropriedade e a retomada do mercado imobiliário. 2019. Disponível em: 

https://flaviotartuce.jusbrasil.com.br/artigos/669186421/a-multipropriedade-e-a-retomada-do-mercado-

imobiliario. Acesso em: 30 jan. 2019.   
187 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção 

de condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-

G deste Código: [...] VI - a indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com sistema de 

administração de intercâmbio, na forma prevista no § 2º do art. 23 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 

2008 , seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade 

e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação de sua contratação.” 
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instituição onerosa de um direito real de usufruto sobre a unidade em favor da empresa de 

intercâmbio, que, em troca, concederá o uso de imóveis de sua rede, tudo por força da maior 

estabilidade jurídica dos direitos reais comparativamente aos contratos.  

Por exemplo, o consumidor adquire uma unidade multiproprietária referente a um 

apartamento em Fortaleza, cede os seus direitos sobre essa unidade a uma empresa de 

intercâmbio e, em troca, passa a ter direito de se hospedar em hotéis da rede credenciada 

dessa empresa por uma quantidade de tempo igual ao de sua unidade. Desse modo, o 

multiproprietário, ao viajar para outro Estado, poderá checar a disponibilidade em hotéis que 

pertençam à rede conveniada da empresa de intercâmbio.  

Outro exemplo de conjugação proveitosa da multipropriedade com outros contratos é a 

utilização do sistema de pool. Nele, o multiproprietário pode conseguir bons rendimentos 

financeiros. Ele entrega os direitos de fruição de sua unidade ao operador hoteleiro (e há 

vários operadores hoteleiros, como as famosas redes hoteleira Hilton, Marriot etc.) que, em 

troca, repassa-lhe uma remuneração obtida como fruto das hospedagens. Aqui também ocorre 

a instituição de um direito real de usufruto em prol do operador hoteleiro como uma via de 

maior estabilidade jurídica do que um contrato: se, por exemplo, o multiproprietário alienar 

sua unidade periódica a terceiros, o usufrutuário estará resguardado. 

Por isso, na tentativa de adotar uma interpretação conforme à Constituição Federal do 

inciso VI do art. 1.358-P do CC, é viável a celebração do contrato de intercâmbio sem prévia 

autorização na convenção do condomínio edilício, mas esse contrato não será oponível contra 

o condomínio edilício, o multiproprietário continuará pessoalmente responsável pelas 

contribuições condominiais. O contrato de intercâmbio somente terá eficácia entre as partes. 

Não há motivos para vedar esse tipo de negócio, pois este não passa de uma forma de 

exercício do direito de propriedade do multiproprietário, que pode alienar, alugar ou celebrar 

outro negócio lícito.  

Se, porém, o contrato de intercâmbio for feito após prévia alteração da convenção do 

condomínio edilício, o que demandará o quórum especial de mudança da convenção, ele terá 

eficácia contra o condomínio edilício e o condomínio multiproprietário. Assim, por exemplo, 

a cobrança das contribuições condominiais deverá ser feita da empresa de intercâmbio, e não 

do multiproprietário.  
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O condomínio, por exemplo, não poderia negativar o nome dos multiproprietários pelo 

débito. Todavia, para efeito processual, a ação de cobrança poderá envolver o 

multiproprietário no polo passivo, para o fim de viabilizar a penhora e a consequente 

adjudicação de sua unidade na forma dos incisos VIII e IX do art. 1.358-P do CC188 e, por 

analogia, do art. 1.358-S do CC.189. 

Merece destaque o REsp 1819075, que trata da possibilidade dos condomínios edilícios 

proibirem locações de curta temporada pelo Airbnb. Apesar da diferença entre os institutos e 

embora o Airbnb não seja uma modalidade de direito real, e sim de direito pessoal, importa 

apenas salientar o posicionamento jurisprudencial, bem como destacar a existência e o 

crescimento de novas formas de utilização compartilhada de bens imóveis.  

A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) iniciou o julgamento com o voto 

do ministro Luis Felipe Salomão, relator do julgamento, o qual votou pela impossibilidade da 

limitação das atividades locatícias pela convenção do condomínio edilício e considerou que 

haveria violação ao direito de propriedade caso fosse permitido que os condomínios 

proibissem a locação temporária. No voto, o relator lembrou que os contratos de curta 

temporada, de todo o imóvel ou de partes dele, não são uma atividade recente. Na verdade, 

afirmou, que a novidade diz respeito à potencialização do aluguel por curto ou curtíssimo 

prazo por meio das plataformas virtuais, que está inserida na economia de compartilhamento. 

Quanto ao confronto entre os limites do direito de propriedade e o direito dos demais 

integrantes do condomínio, o ministro afirmou que a jurisprudência do STJ está firmada no 

sentido de que a análise de norma condominial restritiva passa pelos critérios de razoabilidade 

e legitimidade da medida em face do direito de propriedade. O julgamento será retomado com 

o voto-vista do ministro Raul Araújo, ainda sem data definida. (STJ – Resp 1819075, Relator: 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de publicação: DJ 10/05/2019). 

A quarta restrição imposta pela Lei nº 13.777/2018 e já analisada no tópico anterior trata 

da possibilidade da convenção do condomínio edilício impedir a instituição da 

 
188 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002.  “Art. 1.358-P. Na hipótese do art. 1.358-O, a convenção 

de condomínio edilício deve prever, além das matérias elencadas nos arts. 1.332, 1.334 e, se for o caso, 1.358-

G deste Código: VIII - o quórum exigido para a deliberação de adjudicação da fração de tempo na hipótese de 

inadimplemento do respectivo multiproprietário; IX - o quórum exigido para a deliberação de alienação, pelo 

condomínio edilício, da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo 

multiproprietário.” 
189 BRASIL. Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002. “Art. 1.358-S. Na hipótese de inadimplemento, por parte 

do multiproprietário, da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da 

lei processual civil, a adjudicação ao condomínio edilício da fração de tempo correspondente”. 
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multipropriedade em unidades autônomas do condomínio edilício. Questiona-se se a 

convenção do condomínio edilício pode limitar a multipropriedade?   

Em uma primeira leitura literal do disposto no art. 1.358-U, a resposta seria que sim, 

que as convenções dos condomínios edilícios podem limitar ou impedir a instituição da 

multipropriedade nos respectivos imóveis. Todavia, questiona-se se esse entendimento afronta 

o direito constitucional de propriedade. 

A convenção ao vedar a instituição da multipropriedade em unidades de um condomínio 

edilício, fere diretamente o direito fundamental de propriedade previsto no art. 5, inc XXII da 

CF, restringe automaticamente os atributos de uso, gozo e fruição do proprietário, sem sequer 

ação judicial. Porém possui restrições no mesmo diploma, no inciso XXIII do referido artigo, 

condicionando a utilização da propriedade à função social. Assim, o direito de propriedade, 

não é definitivo, podendo ser objeto de restrição por outra norma. 

Por outro lado, há também o desejo da maioria dos condôminos do condomínio edilício 

em não ter o regime da multipropriedade em seu edifício, que gera muitas consequências e 

possibilita uma maior rotatividade de vizinhos. 

É certo que a propriedade pode ser limitada por lei ou até por instrumentos de natureza 

contratual. Um direito fundamental pode ser restringido primordialmente através de norma 

infraconstitucional, sem caracterizar inconstitucionalidade, visto que, busca assegurar outros 

direitos protegidos pela Constituição. Nesse sentido Marcelo Sampaio Siqueira explica: “É 

difícil à existência de direito fundamental, que não seja passível de restrição, pois há situações 

que a restrição é necessária para salvaguardar outro valor ou interesse constitucionalmente 

protegido”.190 

O fundamento constitucional das limitações está no art. 170, III, da Constituição Federal 

que condiciona a utilização da propriedade à função social e limita o exercício dos direitos 

individuais de forma genérica, podendo ser individualizado e determinado quando a 

propriedade e atividade nela exercida afetem os interesses públicos. 

Desta forma, entende-se que a convenção do condomínio edilício pode impedir a 

instituição do regime de multipropriedade em condomínio edilício não edificado para este 

 
190 SIQUEIRA, Marcelo Sampaio. Direito de construir – perfil constitucional e restrições: a função social em 

conflito com o direito de propriedade. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2018, p.252. 
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fim, tendo em vista que citada restrição constitui um limite ao multiproprietário considerando 

as características da multipropriedade.  

Diante das restrições apresentadas, torna-se notório que os limites oriundos do 

condomínio estão em consonância com a função social e com a propriedade que é garantida 

pela CF, assim, as restrições impostas na convenção e no regimento interno do condomínio 

edilício pela Lei nº 13.777/2018 são constitucionais.  

É necessário que o legislador brasileiro, como também a doutrina e jurisprudência do 

Brasil, dê a importância devida ao instituto para evitar o desperdício de um recurso tão 

escasso, como são os imóveis, dando ferramentas jurídicas idôneas para permitir a exploração 

do potencial econômico dos imóveis sujeitos a multipropriedade. 

Importa destacar que a multipropriedade no código civil é relativo a bens imobiliários 

não obrigatoriamente voltado ao turismo. Imóveis e móveis podem submeter-se a esse regime 

para vários outros usos, mesmo que a legislação civil não tenha regulado, não há qualquer 

impeditivo a multipropriedade de bens mobiliários, podendo ser aplicados por analogia as 

regras do Código Civil. 

Assim, embora a multipropriedade ainda dependa de intervenções da doutrina e do 

legislador, com a edição de proposições legislativas destinadas a adaptar a redação de 

dispositivos da Lei da Multipropriedade Imobiliária para afastar os pontos sensíveis, a recente 

Lei da Multipropriedade é um avanço notável e fomenta o incremento do turismo, no caso dos 

empreendimentos voltados para esse fim, da construção civil, e dos negócios imobiliários em 

geral. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A multipropriedade surgiu da necessidade de melhor aproveitamento dos bens 

apropriáveis, sob o ponto de vista econômico, tendo, ao longo dos anos, evoluído no sentido 

de aumentar a sua regulamentação de forma a dar aos titulares uma maior garantia. Impacta 

na economia, pois garante a utilização dos imóveis durante todo o período do ano, 

influenciando até mesmo na criação e manutenção de empregos e renda. 

Ela possibilita um maior acesso de pessoas a um imóvel ao longo do ano, cada um em 

um determinado período. Em consequência, as elevadas despesas de manutenção desses bens 

serão divididas pelos multiproprietários, e o tempo de ociosidade da coisa será 

substancialmente reduzido. O potencial de uso da multipropriedade vai além do turismo. 

Imóveis e móveis podem submeter-se a esse regime para vários outros usos, embora a 

legislação civil regule somente a multipropriedade imobiliária. A multipropriedade pode ser 

conjugada com outros contratos ou direitos reais a fim de potencializar o aproveitamento do 

imóvel. É o caso dos contratos de serviços de intercâmbio e do regime de pool. 

É um instituto que prevê o aproveitamento econômico de um imóvel, repartido em 

unidades fixas de tempo, de modo que cada titular possa utilizar-se de maneira exclusiva e 

perpétua no período que lhe cabe. Vê-se na multipropriedade a flexibilização de algumas 

características da propriedade, como a exclusividade e perpetuidade. A exclusividade se refere 

à unicidade de titular. A perpetuidade se refere ao fato de que não há prazo estabelecido para 

o exercício do direito de propriedade. Esse direito se torna exclusivo naquele determinado 

período destinado ao multiproprietário. Não se confunde com a propriedade tradicional, pois 

não é plena nem exclusiva durante todo tempo, mas apenas em períodos predeterminados. Em 

relação a outros institutos jurídicos, cumpre destacar que a multipropriedade em nada se 

aproxima de outras situações razoavelmente novas.  

Recentemente, o Brasil tratou da regulamentação da multipropriedade, por meio da Lei 

n° 13.777/2018, a qual mudou o Código Civil e a Lei de Registros Públicos. Ela expôs as 

questões mais problemáticas de Direito Civil, Processo Civil e de Registros Públicos. Fez 
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surgir a possibilidade de instituição da multipropriedade sobre uma unidade autônoma de 

condomínio edilício, ponto central para a análise do tema do presente trabalho.  

A multipropriedade sobre imóveis, no direito brasileiro, assumiu a forma de condomínio 

e ao ser instituído o condomínio em multipropriedade sobre uma unidade autônoma do 

condomínio edilício, muitos são os reflexos na convenção e no regimento interno do 

condomínio edilício.  

Através da convenção e do regimento interno do condomínio edilício, são estipulados os 

direitos e deveres dos multiproprietários, em especial no que disser respeito à manutenção dos 

equipamentos e mobiliários do imóvel; às taxas condominiais; aos limites quanto ao número 

de usuários do imóvel a cada fração de tempo; às regras de exercício do dever de manutenção, 

conservação e limpeza do administrador condominial; à determinação de fundo de reserva; ao 

regime aplicável em casos de sinistro do imóvel e às sanções aplicáveis ao multiproprietário 

em caso de descumprimento dos deveres, incluindo o inadimplemento dos custos de 

manutenção do imóvel e áreas comuns. 

Para consecução do objetivo geral proposto na presente dissertação, fez-se necessário 

um estudo sobre a evolução histórica da propriedade a partir do século XIX, analisando a 

Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002, destacando a função social e 

econômica da propriedade. 

Analisou-se a evolução do surgimento e desenvolvimento da multipropriedade em 

experiências estrangeiras, procedimento o qual foi indispensável para a abordagem do tema 

pretendido, demonstrou que a conceituação do instituto não se prende tão-somente a aspectos 

de ordem jurídica, mas, ao contrário, é resultado da presença de influências de natureza 

religiosa, filosófica, política e, principalmente, econômica.  

Observou-se detalhadamente a instituição de um condomínio multiproprietário em 

unidade autônoma de condomínio edilício no Brasil. Abordou-se também as principais 

mudanças na convenção e no regimento interno do condomínio edilício na instituição de um 

condomínio multiproprietário em unidade autônoma de condomínio edilício. Articulou-se 

igualmente a discussão se os limites impostos a multipropriedade pela legislação são 

compatíveis com o princípio do direito de propriedade. 
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Como primeira restrição, foi analisado o caso do condômino multiproprietário estar 

inadimplente e de o imóvel estar em prédio sujeito a um regime de pool, a Lei n° 13.777/2018 

possibilita a convenção do condomínio proibir o inadimplente de usar sua unidade para que 

sua unidade seja explorada em regime de pool a fim de que o lucro líquido obtido seja 

utilizado para o pagamento da dívida. A mera proibição, por si só, é inconstitucional por ser 

uma medida pura de coerção indireta sem intervenção jurisdicional e por violar o direito de 

propriedade. Concluiu-se que nesse caso a correta interpretação é a de que as três medidas 

previstas nos incisos do parágrafo único do art. 1.358-S do CC devem ser aplicadas em 

conjunto. Logo, não se pode simplesmente proibir o multiproprietário de usar a unidade, sem 

que ela passe a ser utilizada no regime de pool para pagamento da dívida.  

A segunda restrição imposta ocorre no caso em que o multiproprietário de uma unidade 

de um condomínio edilício só pode renunciar à titularidade de sua unidade em favor do 

condomínio edilício e se estiver adimplente com as obrigações propter rem, quais sejam 

contribuições condominiais, tributos imobiliários. Entendeu-se que a interpretação adequada 

do art. 1.358-T do CC é a de que esse dispositivo não impede a renúncia abdicativa e a de que 

ele se restringe ao caso da renúncia translativa em favor do condomínio edilício, o qual só 

poderá recusar assumir a propriedade da coisa renunciada na hipótese de pendência de dívidas 

propter rem. Em suma, a renúncia translativa é um direito subjetivo do multiproprietário 

adimplente em transferir a coisa para o condomínio edilício. É importante não adotar outra 

interpretação, sob pena de inconstitucionalidade. 

Outra restrição imposta pela Lei nº 13.777/2018 se dá na exigência que conste na 

convenção a notícia das unidades sob regime de administração de intercâmbio. Surgiu, assim, 

a seguinte questão: se a convenção do condomínio edilício for omissa, um condômino 

multiproprietário poderia celebrar contrato com uma empresa de intercâmbio para submeter 

sua unidade a esse negócio sem alteração prévia da convenção? 

Entendeu-se que o contrato de intercâmbio depende de prévia autorização na convenção 

de condomínio, estando em consonância com o ordenamento constitucional. Todavia, esse 

entendimento constitui um limite ao direito de propriedade do multiproprietário, 

especialmente porque não há justo motivo para condicionar o sistema de intercâmbio à 

autorização na convenção se o multiproprietário vier a continuar pessoalmente obrigado por 

seus deveres enquanto condômino multiproprietário. Assim, acredita-se na possibilidade da 

celebração do contrato de intercâmbio sem prévia autorização na convenção do condomínio 
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edilício, mas esse contrato não será oponível contra o condomínio edilício, o multiproprietário 

continuará pessoalmente responsável pelas contribuições condominiais. Tendo o contrato de 

intercâmbio somente eficácia entre as partes. 

A última e principal restrição imposta pela Lei nº 13.777/2018 foi a possibilidade de a 

convenção do condomínio edilício impedir a instituição da multipropriedade em unidades 

autônomas do condomínio edilício. Concluiu-se que as convenções dos condomínios edilícios 

podem limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis. E esse 

entendimento não afronta o direito constitucional de propriedade. Destacou-se o desejo da 

maioria dos condôminos do condomínio edilício em não ter o regime da multipropriedade em 

seu edifício. 

Em todos os casos entendeu-se pela constitucionalidade dos citados dispositivos legais. 

Entendeu-se que um direito fundamental pode ser restringido primordialmente através de 

norma infraconstitucional, sem caracterizar inconstitucionalidade, visto que busca assegurar 

outros direitos protegidos pela Constituição Federal.  

Diante das restrições apresentadas, impostas na convenção e no regimento interno do 

condomínio edilício pela Lei nº 13.777/2018, conclui-se que as restrições estão em 

conformidade com a CF e constituem um limite, uma restrição ao multiproprietário, 

considerando as características da multipropriedade, assim, tornou-se notório que os limites 

oriundos do condomínio estão em consonância com a função social e com a propriedade 

garantida pela CF.  

Provou-se que, apesar de ser utilizado no Brasil há bastante tempo, a multipropriedade 

trata-se de um instituto novo, o qual deve ser explorado pela doutrina e pela jurisprudência, 

bem como convém que seja estimulada a criatividade dos juristas para evitar o desperdício de 

um recurso tão escasso, como são os imóveis. Assim, embora a multipropriedade ainda 

dependa de intervenções do legislador, da doutrina e da jurisprudência, a lei em pauta é um 

marco legal relevantíssimo para o direito brasileiro. Faz-se necessário, portanto, que se dê a 

importância devida ao instituto da multipropriedade, explorando o potencial econômico dos 

imóveis sujeitos a esse tipo de contrato.  

Conclui-se que a instituição de um condomínio multiproprietário em unidade autônoma 

de condomínio edilício tem implicações profundas na convenção e no regimento interno do 

condomínio. Procurou-se destacar na dissertação que a característica desta nova espécie de 



 

 

114 

condomínio muitas vezes exige limites face ao uso compartilhado do bem e à defesa do 

interesse do grupo detentor da propriedade exclusiva em apenas um determinado tempo do ano.  
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