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jurídica da multipropriedade no Brasil. – Conclusão. – Referências 
bibliográficas.  

 

Resumo: Trata-se de pesquisa da qual resultou um artigo de opinião que 
sustenta que a natureza jurídica da multipropriedade, no Brasil, não é a de 
direito real, mas de condomínio edilício especial (tertium genus). A tese se 
fundamenta na analogia entre situações do condômino do condomínio 
edilício e o coproprietário da multipropriedade. Aplica, assim, as regras 
do regime jurídico do condomínio. A hipótese foi confirmada a partir de 
uma revisão bibliográfica que analisou trabalhos científicos e confrontou 
a ratio decidendi do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 
1.546.165/SP. A partir de deduções, formulou uma tese geral para a 
solução de problemas que podem surgir no âmbito do Time-sharing na 
disciplina jurídica pela Lei nº. 13.777/2018. 

Palavras-chave: Multipropriedade imobiliária, Natureza jurídica, 
Superior Tribunal de Justiça, Lei nº. 13.777/2018.  

 

Abstract: This is a research that resulted in an opinion article that 
maintains that the legal nature of Time-sharing (“multiproperty”), in 
Brazil, is not that of right over the thing, but of a special condominium 
(tertium genus). The thesis is based on the analogy between situations of 
the condominium owner and the multi-owner of the multi-property. Thus, 
it applies the rules of the condominium’s legal regime. The hypothesis was 
confirmed by a bibliographic review that analyzed scientific works and 
compared the ratio decidendi of the Superior Court of Justice in Special 
Appeal n. 1.546.165/SP. Based on deductions, he formulated a general 
thesis for the solution of problems that may arise within the scope of 
Time-sharing in the legal discipline by Law n. 13.777/2018. 

Keywords: Time-sharing, Legal nature, Superior Court of Justice, Law n. 
13.777/2018. 

 

Resumen: Esta es una investigación que resultó en un artículo de opinión 
que sostiene que la naturaleza jurídica de la multipropiedad en Brasil no 
es la del derecho real, sino la de un condominio especial (tertium genus). 
La tesis se basa en la analogía entre situaciones del condominio y el 
copropietario de la multipropiedad. Por lo tanto, aplica las reglas del 
régimen legal del condominio. La hipótesis fue confirmada por una 
revisión bibliográfica que analizó trabajos científicos y comparó la ratio 
decidendi del Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 
1.546.165/SP. A partir de deducciones, formuló una tesis general para la 
solución de los problemas que puedan surgir en el contexto de la 
multipropiedad en la disciplina jurídica de la Ley nº 13.777/2018. 

Palabras clave: Multipropiedad inmobiliaria, Naturaleza jurídica, 
Superior Tribunal de Justicia, Ley n. 13.777/2018. 

 

 

 

 

 



Gilberto Fachetti Silvestre - João Victor Pereira Castello 
Barbara Randow Santana Nascimento 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  102 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

Introdução 

Esse é um artigo de opinião que tem por objeto o desenvolvimento da tese 
sobre qual é a natureza jurídica da multipropriedade no Brasil: se condomínio, ou 
seja, um modo de exercício do direito real de propriedade; ou se direito real, como 
apregoou o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº. 1.546.165/SP, em 
2016.   

O time-sharing é uma divisão temporal do usufruto de um imóvel, que cria um 
certo tipo de convivência entre os multiproprietários. E aí reside a problemática a 
enfrentar, a de verificar se o regime jurídico da multipropriedade no Brasil (Lei nº. 
13.777/2018 c/c arts. 1.358-B a 1.358-N do Código Civil) criou um novo direito real, 
ou se se trata de um “condomínio de tempo”.  

O problema que se pretende resolver é: qual a natureza jurídica da 
multipropriedade no Brasil e quais os efeitos dessa definição?  

A hipótese traçada foi no sentido de uma resposta lacônica: a multipropriedade 
é um tipo especial de condomínio edilício e, por analogia, as regras do regime 
jurídico do condomínio se aplicam à multipropriedade.  

Na pesquisa, além de ponderações acerca das novidades trazidas pela Lei nº. 
13.777/2018, também se fez relevante tratar sobre os efeitos do inadimplemento 
dos multiproprietários e sobre a possibilidade de incidência de gravames na 
unidade periódica. Essa análise possibilitou demonstrar as proximidades entre 
multipropriedade e condomínio edilício, de modo a confirmar a hipótese de que a 
multipropriedade é uma situação condominial especial e, portanto, um modo de 
exercer o direito real de propriedade. Ou seja, confirma que a multipropriedade não 
é um direito real per se. E aí permanece a dúvida a ser dirimida pela interpretação 
sistemática da Lei nº. 13.777/2018 c/c a Lei nº. 6.015/1973 c/c Lei nº. 6.404/1976 
c/c arts. 1.358-B a 1.358-N do Código Civil, qual seja, se é a multipropriedade um 
direito real per se. 

Para confirmar a hipótese, a pesquisa desenvolveu a metodologia de revisão 
bibliográfica, analisando amostras de documentos científicos e judiciais. E a partir 
do método dedutivo, formulou uma tese geral para inspirar a solução de problemas 
que podem surgir no âmbito do time-sharing, que após a disciplina jurídica pela Lei 
nº 13.777/2018 tende a ser mais utilizado e a se tornar mais comum. 

 

1.  A multipropriedade e seus tipos 

A multipropriedade é reconhecida a partir de espécies consolidadas pela 
literatura jurídica e desenvolvidas na legislação de países mundo afora. Tomando 
como referencial teórico Maria Helena Diniz (2010, p. 248), a multipropriedade 
pode ser: 

• imobiliária; 

• societária; 

• direito real sobre coisa alheia; e  

• hoteleira.  
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A multipropriedade imobiliária existe em países como Itália, Espanha, Estados 
Unidos e Brasil, dentre outros, e consiste na constituição de condomínios de 
coproprietários sobre frações de tempo, estabelecendo-se uma convenção que 
limitará a utilização do imóvel por cada titular em certo período de tempo. Para 
Gustavo Tepedino, a multipropriedade imobiliária pode ser analisada em uma 
perspectiva econômica e possessória, caracterizando-a como “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 forma perpétua” (2004, p. 357). 

A multipropriedade imobiliária exige ao menos dois sujeitos que dividem 
entre si os custos do empreendimento (valor de aquisição, gastos com conservação, 
condomínio etc.), e no qual cada um deles terá direito de ter a posse direta sobre a 
coisa em determinado período de tempo. Assim, todos os adquirentes são 
coproprietários de fração ideal do tempo de uso da coisa (2002, p. 212), limitando o 
exercício de suas faculdades a certo intervalo de tempo e à convenção estabelecida 
entre os multiproprietários. 

A denominado multipropriedade hoteleira visa primordialmente a valorizar 
zonas turísticas. Nesse caso, há a concessão de um direito de uso habitacional aos 
multiproprietários, isto é, a configuração de um direito obrigacional, para que estes 
possam desfrutar por determinado período agendado de uma unidade ou 
apartamento administrado por grandes cadeias hoteleiras. Nesses 
empreendimentos, segundo Gustavo Tepedino (2015, p. 514), é oferecido um “duplo 
regime, de multipropriedade e de hotelaria, com todos os serviços e produtos daí 
decorrentes”. 

A multipropriedade societária se relaciona com as sociedades empresárias. No 
Direito Empresarial, as sociedades são pessoas jurídicas estabelecidas a partir da 
reunião de pessoas que visam à exploração de determinada atividade econômica, as 
quais se propõem a contribuir reciprocamente com bens e serviços e a partilhar os 
lucros entre si (inciso II do art. 44 c/c arts. 981 e ss. do Código Civil e Lei nº. 
6.404/1976, dentre outras leis). 

Esse tipo de multipropriedade recai, geralmente, sobre ações de 
empreendimentos de lazer, o que dará o direito aos adquirentes de usufruírem 
periodicamente dele. Também conhecida como multipropriedade mobiliária, nesse 
contexto, a sociedade disporá de ações, as quais podem ser ordinárias ou 
preferenciais: as primeiras ficam em poder dos verdadeiros proprietários do imóvel, 
que irão administrá-lo, enquanto as segundas são alienadas a sócios-usuários que 
poderão usufruir do empreendimento em período pré-fixado. Para Marcelo Augusto 
Santana de Melo (2011, p. 23), as peculiaridades tornam difícil aplicar essa espécie 
de multipropriedade: “Observa-se que não existe direito real algum e a natureza 
jurídica resulta na dependência do multiproprietário à condução social da empresa 
e a seu estatuto. A relação acaba por se tornar complexa e sempre atrelada ao 
destino da empresa”.  

Nessa espécie, os acionistas sujeitam-se, principalmente, aos destinos da 
sociedade: não são de fato proprietários, em razão de faltar-lhes a possibilidade de 
propor ação reivindicatória — eis que esta somente pode ser proposta pelo real 
proprietário —, além de não possuírem poder de disposição, o que se dá pelo fato 
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de que apenas podem alienar as ações adquiridas, mas nunca a coisa em si. Nota-se, 
então, uma impropriedade na terminologia utilizada para essa espécie, de maneira 
que não há multipropriedade. A natureza jurídica dessa espécie é, pois, de direito 
pessoal e societário, conforme explicam Cláudia Mara de Almeida Rabelo Viegas e 
Rodolfo Pamplona Filho (2019, p. 101): 

Tal hipótese se afasta da noção tradicional de propriedade, constituindo-se a 
multipropriedade societária de natureza jurídica de direito pessoal e societário, no qual 
o acionista dispõe do direito de usar o imóvel de propriedade da sociedade, durante o 
tempo determinado por suas ações representativas, a cada ano, de forma cíclica. Ou 
seja, o acionista adquire o direito de utilização do patrimônio social da empresa - o 
imóvel, sem que tenha havido transmissão do domínio, que continua pertencendo à 
sociedade. 

Tal modalidade foi regulamentada na França pela Lei nº. 86-18, de 6 de janeiro 
de 1986, sob a denominação “sociétés d’attribution d’immeuble en jouissance a 
temps partagé”. Na Itália, foi a primeira espécie adotada, tendo o país presenciado o 
seu malogro sobretudo após a falência, em 1979, da Multiresidence da Gênova Spa 
(Tepedino, 2015, p. 513).  

O insucesso da multipropriedade mobiliária reside na insegurança fornecida 
aos sócios, tendo em vista que se submetem a possíveis dissoluções, cisões, fusões e 
incorporações da sociedade anônima, restando o êxito dependente dos verdadeiros 
proprietários.  

Quanto ao direito real sobre coisa alheia ou direito real de habitação periódica, 
ele é típico de Portugal e foi instituído no país pelo Decreto-Lei nº. 275/1993 e 
alterado pelo Decreto-Lei nº. 245/2015. A partir dele, o empreendedor de um 
imóvel, usualmente localizado em zona turística, concede um direito real limitado 
aos multiproprietários para usufruírem do local por determinado período. Exige-se, 
para tanto, um certificado predial assentado em Registro Público (Saraiva, 2013, p 
105). Os titulares do direito real de habitação periódica não podem desfrutar de 
poderes ilimitados sobre o imóvel, devendo respeitar sua real finalidade (Artigo 
21º), sob pena de terem que indenizar possíveis prejuízos que causarem.  

Segundo Silvio de Salvo Venosa (2004, p. 357), Portugal apenas atribuiu a 
característica de direito real ao contrato de arrendamento múltiplo, no qual os 
multiproprietários, em verdade, não são hábeis a transferir o domínio sobre a coisa; 
porquanto, não são, de fato, proprietários, considerando que o conceito de 
propriedade exige a faculdade de dispor da coisa. Conforme Luís Carvalho Fernandes 
(2009, p. 479), nessa modalidade, os multiproprietários adquirem o “direito de usar, 
por um ou mais períodos certos, em cada ano, para fins habitacionais, uma unidade 
de alojamento integrada num empreendimento turístico, mediante pagamento de 
uma prestação periódica ao proprietário do empreendimento ou a quem o 
administre”. Na Áustria, adotou-se concepção similar à portuguesa, sendo a 
multipropriedade um direito real de uso de bens imóveis a tempo parcial (Melo, 
2011, p. 81). 

Pois bem. As experiências com a multipropriedade em outros países 
demonstram que o instituto pode admitir contornos pessoais ou reais. No Direito 
americano, a título exemplificativo, essa dualidade se faz ainda mais evidente.  
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Explica Mônica Paula Margarida (2018) que nos Estados Unidos existem as 
chamadas timeshares e as fractional ownerships. Aquelas geralmente envolvem uma 
relação consumerista, em que os multiproprietários adquirem apenas o direito de 
uso do bem por período pré-fixado — têm, pois, natureza jurídica de direito pessoal 
—; já as fractional ownerships implicam na aquisição da propriedade pelos 
compradores, que se tornam os donos das frações de tempo, de modo que há, então, 
a obtenção de direito de propriedade. Explica Sandra Ferreira de Carvalho Peres 
(2018, p. 17) que, apesar de distintas, ambas as experiências possuem um traço em 
comum:  

A semelhança da Multipropriedade imobiliária e do timesharing é que ambos colocam 
a titularidade — propriedade ou uso, respectivamente — de casas de férias ao alcance 
financeiro daqueles que gostariam de uma segunda casa num destino que adoram, mas 
podem não ser capazes de comprar a titularidade total — ou podem não querer esse 
grau de compromisso financeiro da compra de uma segunda casa. 

No Brasil as timeshares eram reguladas pelo Decreto-Lei nº. 7.381/2010 — 
que regulamenta a Lei Geral do Turismo (Lei nº. 11.771/2008) —, prevendo em seus 
arts. 28 e 29 o sistema de “hospedagem por tempo compartilhado”, antes mesmo do 
advento da Lei nº. 13.777/2018. Da formulação normativa do caput do art. 28 extrai-
se o caráter pessoal do modelo, eis que firmada contratualmente entre o 
proprietário e o adquirente a cessão de uso do imóvel por determinados intervalos 
de tempo. Vide, in verbis:  

Art. 28. Considera-se hospedagem por sistema de tempo compartilhado a relação em 
que o prestador de serviço de hotelaria cede a terceiro o direito de uso de unidades 
habitacionais por determinados períodos de ocupação, compreendidos dentro de 
intervalo de tempo ajustado contratualmente.  

[...] 

Assim, nota-se que a classificação fornecida pela literatura jurídica reúne 
experiências jurídicas em que não há verdadeira multipropriedade. Na espécie 
societária, por exemplo, adquire-se o direito de usar do patrimônio social da 
empresa; no direito real de habitação periódica, há a cessão de uso do imóvel pelo 
seu titular aos demais multiproprietários, que serão possuidores no período de 
tempo que lhes cabe, tratando-se de verdadeiro direito real sobre coisa alheia; na 
multipropriedade hoteleira, há a ocupação por todo o ano em imóveis do ramo 
hoteleiro, através da constituição de um direito obrigacional com o administrador 
do empreendimento.  

A multipropriedade imobiliária, seguindo a classificação aqui referenciada, é a 
que corresponde ao verdadeiro alcance do instituto em sua concepção histórica, 
pois os adquirentes serão coproprietários de fração ideal do tempo de uso da coisa. 
Ela existe no Brasil desde a década de 1980, mas carecia de regulamentação legal 
específica. Isso fez com que o regime jurídico desse instituto fosse construído pela 
literatura jurídica e pela atividade judicial, que também se preocuparam em 
identificar sua natureza jurídica e garantir o correto aproveitamento dos 
empreendimentos e dos investidores (multiproprietários). Nesse contexto, 
destacou-se o Recurso Especial nº. 1.246.165/SP, que se revelou um divisor de 
águas na compreensão da matéria (STJ, REsp. nº 1.546.165/SP, 3ª Turma, Rel. Min. 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, julgado em 
26/04/2016). Avançado na regulamentação jurídica, a multipropriedade tornou-se 
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matéria legislada em diversos aspectos pela Lei nº. 13.777/2018, que acrescentou 
os arts. 1.358-B a 1.358-N ao Código Civil. 

 

2.  Análise dos fundamentos do Recurso Especial nº. 1.546.165/SP.  

Para a análise do recurso especial em destaque, será feita a contextualização 
da matéria submetida a julgamento, para que então sejam enumerados os principais 
argumentos presentes nos votos dos ministros do Superior Tribunal de Justiça. 
Tenha-se em mente que o Acórdão foi proferido em 26 de abril de 2016 e, portanto, 
foi anterior à Lei da Multipropriedade (Lei 13.777/2018). 

O recurso foi interposto por uma empresa de consultoria empresarial contra 
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) que determinou a 
penhora total de um imóvel localizado na zona turística de Búzios, no Rio de Janeiro. 
A ação de execução fora ajuizada pelo condomínio, em face de uma incorporadora, 
para pagamento de dívida condominial dessa incorporadora, sendo que o imóvel 
estava registrado apenas em seu nome. O recorrente insurgiu contra a ordem de 
penhora alegando ser proprietário de 1/26 do imóvel, já tendo ajuizado embargos de 
terceiro anteriormente, os quais foram julgados improcedentes, bem como 
desprovida a apelação interposta perante o TJSP. 

Nota-se que o cerne da questão trata da multipropriedade imobiliária, tendo 
em vista que o imóvel se encontrava repartido em frações de tempo, usufruída por 
cada coproprietário na fração de semana estipulada no contrato preliminar de 
cessão de direitos. Nesse documento, o promitente se obrigou à outorga da escritura 
da fração ideal de 1/52 da casa nº. 34 ao ora recorrente, que afirmava, então, ser um 
coproprietário, detentor de direito real sobre o bem objeto da execução. 

No mérito, a instância de apelação seguiu o entendimento do juízo a quo, 
concluindo que o empreendimento em questão estava pautado em relações jurídicas 
obrigacionais e que, portanto, o apelante não era, de fato, proprietário do imóvel, 
sendo perfeitamente possível a sua penhora total. Com o recurso especial, o 
recorrente buscou ter reconhecido o direito de natureza real sobre o imóvel, 
alegando que sempre teve o direito de usar, usufruir, dispor e reaver, além de 
exercer todos os direitos compatíveis com o domínio.  

Em seu voto, o relator do recurso especial defendeu a posição do acórdão 
recorrido, invocando, sobretudo, a taxatividade dos direitos reais (numerus clausus). 
Logo, não seria possível — ou mesmo desejável — que se criassem direitos reais por 
convenções privadas. No caso do recurso, como o empreendimento estava 
registrado unicamente em nome da incorporadora, esta se revestia como a 
verdadeira proprietária e atuava simultaneamente como a centralizadora da 
utilização do imóvel por terceiros, os quais não teriam adquirido frações ideais do 
imóvel, mas, meramente, direitos obrigacionais, que lhes permitiriam dele usufruir 
em determinado período de tempo. 

No voto divergente em pedido de vista — que ao final foi vencedor —, foi 
alegado que a multipropriedade representa a expressão do próprio direito de 
propriedade, o principal direito real do art. 1.225 do Código Civil. Nesse voto-vista 
foram sustentadas três teses:  
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1ª) o Código Civil não traz nenhuma vedação expressa à criação de novos 
direitos reais;  

2ª) os direitos reais se harmonizam com o verdadeiro objetivo do instituto, 
por meio do qual os multiproprietários detém as faculdades de uso, 
usufruto e disposição sobre o bem, limitado a turnos fixos de tempo; e  

3ª) a falta de regulamentação não pode impedir o juízo de se adequar aos 
novos fatos sociais emergentes na sociedade, dando-lhes a prestação 
jurisdicional a que fazem jus. 

Observe que a principal divergência, então, dizia respeito à segurança jurídica 
e à adequação social do Direito.  

No que tange à taxatividade (numerus clausus) e à tipicidade dos direitos reais, 
embora a priori pareçam designar o mesmo conceito, não devem ser confundidos. 
Sobre a taxatividade, assim explica Bruno Dantas (2018, p. 447): 

o numerus clausus, em regra, está relacionado à restrição ou à limitação de uma dada 
situação mencionada pela norma. Trata-se, evidentemente, de uma enumeração 
taxativa, o que significa, em outras palavras, que não se admite interpretação ampliativa 
diante das hipóteses especificadas. Naturalmente, o caráter numerus clausus ou apertus 
não pode ser afirmado aprioristicamente, mas depende de análise da situação abstrata 
arrolada pela norma. 

Tradicionalmente, somente podem ser considerados direitos reais aqueles 
direitos enumerados pela lei; fora desse campo, devem-se admitir quaisquer outras 
figuras como derivadas de direito obrigacional e, como tal, direitos pessoais.  

Bernard Rudden (1987, p. 239-263) demonstra que a taxatividade alcançou 
sua importância no Direito das Coisas principalmente com a Revolução Francesa, 
época em que se buscava frear a fragmentação excessiva da propriedade — em 
contraposição ao período feudal — e em que se pretendia especificar determinados 
direitos a fim de receberem proteção real. Países como Suíça, Portugal, Holanda e 
Áustria adotam o sistema de numerus clausus dos direitos reais. 

No que diz respeito à tipicidade, explica José Manoel de Arruda Alvim (1987, 
p. 48) que apenas os direitos “constituídos e configurados à luz dos tipos rígidos 
(modelos) consagrados no texto positivo é que poderão ser tidos como reais. Esses 
tipos são previstos pela lei de forma taxativa”.  

Assim, a tipicidade pressupõe a descrição essencial de uma situação conjugada 
com o estabelecimento de um regime real para tal situação (modo de aquisição, 
transferência e extinção e os direitos e deveres dela decorrentes), modelo seguido 
pelo legislador para regular figuras jurídicas como a hipoteca, o penhor, a anticrese, 
a superfície e a habitação. A tipicidade encontra correspondência com o princípio da 
legalidade, pois as características de cada direito real estão minuciosamente 
reguladas em lei, sendo vedado às partes alterar a conformação original de tais 
direitos e seus efeitos jurídicos. 

Por meio da tipicidade, os direitos reais tomam forma, assumindo seus 
aspectos determinantes. Quanto à taxatividade, pode-se dizer ser a verdadeira 
limitadora da autonomia negocial no âmbito do Direito das Coisas, eis que a criação 
de novas figuras fica limitada apenas ao processo legislativo. 
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Costuma-se apontar como principal motivo para a adoção de tais princípios a 
necessidade de dar transparência ao sistema, de forma a viabilizar a publicidade 
através do registro público, e, assim, dar concretude à oponibilidade erga omnes dos 
direitos reais. 

A literatura jurídica brasileira chegou a discutir sobre a adoção de tais regras 
pelo Código Civil de 1916. Dentre os que entendiam por uma enumeração 
exemplificativa dos direitos reais, estavam Afonso Fraga, Lacerda de Almeida e 
Carvalho Santos, ao passo que Lafayette, Dídimo da Veiga e Pontes de Miranda 
entendiam sê-la taxativa (Bessone, 1988, p. 9 e 10). O principal argumento utilizado 
para rebater o rol exemplificativo era o fato de que o próprio Código dispunha sobre 
a necessidade de registro para a aquisição de direitos reais sobre imóveis (art. 676), 
lógica à qual se deu continuidade no Código Civil de 2002 (art. 1.227). Tal argumento 
reforça o numerus clausus porque somente os direitos reais típicos são registráveis, 
só então adquirindo a eficácia erga omnes que os diferem dos direitos pessoais. 

Pois bem. Resta analisar se o acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal 
de Justiça afasta ou não o reconhecimento da taxatividade e da tipicidade do Direito 
brasileiro, ou, então, propõe sua mitigação para alçar a multipropriedade à categoria 
de direito real. Para tanto, far-se-á uma confrontação entre as espécies de 
multipropriedade com a tipicidade legal dos contratos no Direito brasileiro. Desse 
confronto, o coproprietário poderá assumir diferentes posições jurídicas (Vanzella, 
2009, p. 318).  

Na modalidade acionária, não é firmado contrato de disposição, ou, se for, ele 
será atípico, não sendo o multiproprietário titular de direito real, a despeito da 
terminologia, que será imprópria (Vanzella, 2009, p. 318). 

Quanto ao direito real de habitação periódica, observa Rafael Domingos 
Faiardo Vanzella (2009, p. 318), que não existe no Brasil e em outros sistemas legais 
um tipo de contrato de disposição constitutiva de multipropriedade. Não há, no 
ordenamento jurídico brasileiro, contrato de disposição que formule um direito real 
limitado que seja perpétuo, periódico e transmissível (Vanzella, 2009, p. 320). 

Com relação à multipropriedade imobiliária, aponta ainda aquele autor que a 
posição jurídica que assume o multiproprietário é a de condômino e, portanto, 
titular de direito subjetivo real de propriedade sobre a coisa. Entende que não há 
incompatibilidade com o sistema de numerus clausus em se considerar tal espécie 
de multipropriedade como direito real (Vanzella, 2009, p. 320-321): 

não há absolutamente nada de antagônico ao regime de numerus clausus nessa 
orientação, muito pelo contrário: esse último é, assim, mesmo confirmado. O 
empreendedor celebra contratos de disposição translativa de quinhões (frações ideais) 
de sua propriedade aos multiproprietários, de modo que ele mesmo se torna um 
multiproprietário. Constitui-se, nesses termos, um condomínio voluntário (arts. 1.314 
a 1.326): a propriedade é uma só, assim como é um só seu objeto, e nada obsta que, 
paralelamente, constitua-se um condomínio edilício, de modo que o condomínio 
voluntário seja sobre cada uma das unidades autônomas, e cada um dos 
multiproprietários seja titular de um quinhão de todas elas, ou apenas de uma, ou de 
algumas. 

Rafael Domingos Faiardo Vanzella prossegue, analisando um precedente 
paradigmático e anterior ao Recurso Especial nº 1.546.165/SP, no qual a Segunda 
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Câmara do hoje extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo entendeu por 
considerar a multipropriedade uma variação do condomínio tradicional:  

CONDOMÍNIO — TIME-SHARING — ESPÉCIE CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DO USO 
DO IMÓVEL EM PERÍODOS QUE, NORMALMENTE, CORRESPONDEM A FRAÇÕES DE 
ANO — INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS DISPOSIÇÕES DA LEI 
4.591/64 E ESTA MULTIPROPRIEDADE DE UNIDADES CONDOMINIAIS — 
INTELIGÊNCIA DO ART. 6º DO CITADO DIPLOMA LEGAL. A multipropriedade, ou 
condomínio de tempo, ou ainda time-sharing, nada mais é do que uma variação do 
condomínio tradicional, caracterizada pela divisão do uso do imóvel em períodos que, 
normalmente, correspondem a frações de ano, como meses, quinzenas ou semanas. Não 
existe assim, em princípio, incompatibilidade entre as disposições da Lei 4.591/64 e a 
multipropriedade de unidades condominiais, visto que, conforme estabelece o art. 6.o 
desse diploma, “sem prejuízo do disposto nesta Lei, regular-se-á pelas disposições de 
direito comum o condomínio por quota ideal de mais de uma pessoa sobre a mesma 
unidade autônoma” (2º TACSP, Ap. Cível nº 753.574-0/7, 2ª Câmara, Rel. Des. Gilberto 
dos Santos, julgado em 20/10/2003).  

Assim, aquele Tribunal, já em 2003, fazia uma adequação da operação 
contratual de multipropriedade com o postulado do numerus clausus, tal e qual foi 
feito no Recurso Especial nº 1.546.165/SP, de 2016. Nesse contexto, os regimes reais 
já positivados seriam suficientes para explicar o instituto, faltando-lhe apenas uma 
regulamentação específica, que veio a partir da Lei nº. 13.777/2018.  

Antes da lei, a literatura jurídica já entendia pela aplicação das disposições 
condominiais edilícias aos loteamentos fechados, à multipropriedade imobiliária e 
a clubes de campo, numa tentativa de proteger as figuras jurídicas que emergiam.  

Com efeito, na multipropriedade a finalidade maior consiste no 
aproveitamento econômico da propriedade, para que se faça valer sua verdadeira 
função socioeconômica. Do contrário, se os multiproprietários não visassem a 
adquirir de fato um direito real, tratariam de firmar um contrato de locação de 
tempos em tempos, o qual tem natureza jurídica de direito pessoal.  

Daí o questionamento: seria a multipropriedade um direito real ou um modo 
de exercício de um direito real (in casu, a propriedade)? 

 

3.  A multipropriedade na Lei nº. 13.777/2018 e no Código Civil. 

Até a promulgação da Lei nº 13.777/2018 — que inseriu os arts. 1.358-B a 
1.358-N no Código Civil e alterou os arts. 176 e 178 da Lei nº. 6.015/1973 — a 
literatura jurídica e a jurisprudência cuidavam de aplicar à multipropriedade, no 
que coubesse, as disposições do condomínio (arts. 1.331 a 1.358 do Código Civil c/c 
Lei nº. 4.591/1964).  

A redação dada pela lei ao art. 1.358-C do Código Civil tratou de definir os 
contornos da multipropriedade da seguinte forma:  

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.  

O Código passou a prever, assim, a multipropriedade como uma forma de 
exercer a propriedade fracionada no tempo. A propriedade, que há muito vinha 
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sendo observada unicamente sob o ponto de vista espacial, ganhou uma nova 
perspectiva: a temporal. Além disso, o art. 1.358-C determina a aplicação supletiva 
da Lei nº. 4.591/1964 (Lei do Condomínio em Edificações e das Incorporações 
Imobiliárias) e do Código de Defesa do Consumidor. 

O art. 1.358-D determina que o imóvel não se sujeitará à ação de divisão ou de 
extinção de condomínio, além de estabelecer que a multipropriedade inclui em seu 
objeto as instalações, equipamentos e o mobiliário, que poderão ser desfrutados 
amplamente pelos condôminos em suas respectivas frações de tempo.  

No art. 1.358-E, ficou estabelecido o período mínimo de fruição do imóvel 
pelos multiproprietários de sete dias, conseguintes ou intercalados, podendo haver 
estipulação por períodos maiores. Nesse caso, as modalidades de determinação das 
frações de tempo podem ser:  

• fixa, mediante a qual o mesmo período de cada ano é reservado ao 
multiproprietário;  

• flutuante, na qual a designação será feita de forma periódica, respeitando-
se a isonomia entre os condôminos; e  

• mista, que consiste na combinação dos sistemas fixo e flutuante. 

No art. 1.358-F foi prescrita a forma de estabelecimento da multipropriedade, 
que pode ser por ato inter vivos (negócio jurídico) ou por testamento, com registro 
imobiliário, no qual se estipulará a duração dos períodos de fração de tempo. Nesse 
sentido, explica Carlos Eduardo Elias de Oliveira (2018): 

do ponto de vista registral, haverá uma matrícula-mãe, na qual será registrada a 
instituição do condomínio multiproprietário com a criação de novas matrículas-filhas 
para as unidades periódicas. É semelhante ao que acontece com o condomínio edilício: 
a matrícula-mãe recebe o registro da instituição do condomínio edilício e, assim, gera 
matrículas autônomas para cada unidade autônoma. 

No art. 1.358-G se encontram os pontos que devem ser, necessariamente, 
abordados na convenção de condomínio em multipropriedade, que incluem:  

1. os poderes e os deveres dos multiproprietários;  

2. o número máximo de pessoas que podem ocupar o imóvel 
simultaneamente;  

3. as regras de acesso do administrador condominial ao local;  

4. a criação de fundo de reserva para reposição e manutenção da coisa;  

5. o regime aplicável no caso de perda ou destruição parcial ou total do 
imóvel; e  

6. as multas aplicáveis ao condômino que descumprir seus deveres.  

Destaca-se aqui a necessidade de existir uma especificação dos direitos sobre 
as instalações, equipamentos e mobiliário, bem como a forma de pagamento das 
despesas com a manutenção, conservação, limpeza e contribuição condominial. 

O art. 1.358-H dispõe que o instrumento de instituição da multipropriedade ou 
a convenção de condomínio poderão definir o limite máximo de frações de tempo 
no mesmo imóvel que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica.  
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No rol do art. 1.358-I estão os direitos do multiproprietário, que poderá:  

1. usar e gozar do imóvel amplamente, no período correspondente à sua 
fração de tempo;  

2. ceder a fração de tempo em locação ou comodato;  

3. alienar ou onerar a fração de tempo, devendo todas as medidas serem 
comunicadas ao administrador; e 

4. participar e votar na assembleia geral do condomínio em 
multipropriedade, ou, quando for o caso, na assembleia geral do 
condomínio edilício.  

Nota-se, então, que cada coproprietário/“condômino” é proprietário na sua 
respectiva fração de tempo.  

De outra banda, o art. 1.358-J estipula as obrigações dos multiproprietários, de 
onde se destacam, com previsão de multa por descumprimento de deveres (§ 1º):  

1. pagar a contribuição condominial;  

2. responder pelos danos causados ao imóvel durante a utilização de sua 
respectiva fração de tempo;  

3. não desviar o imóvel de sua finalidade; e  

4. respeitar o período de tempo pré-fixado para a desocupação do imóvel.  

Sobre a transferência do direito de multipropriedade, ressalta-se que não é 
necessária a ciência ou anuência dos demais multiproprietários para que seja 
efetivada. Não há direito de preferência na cessão, salvo se estipulado de maneira 
diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio (art. 1.358-
L). Ademais, o adquirente será solidariamente responsável com o alienante se não 
obter a declaração de inexistência de débitos referentes à fração de tempo 
adquirida. 

Antes da regulamentação promovida pela lei de 2018, havia o entendimento 
de que a multipropriedade, constituída sob a forma de condomínio, era submetia ao 
dever de prelação (preferência) do art. 504 do Código Civil (Viegas & Pamplona 
Filho, 2019, p. 110). O art. 1.358-L pôs fim à dúvida, particularizando o instituto da 
multipropriedade ao afastar o direito de preferência. 

Os arts. 1.358-M e 1.358-N dispõem sobre a administração do imóvel e seus 
respectivos deveres. O administrador será pessoa indicada no instrumento de 
instituição, na convenção de condomínio ou, na falta de indicação, a escolha caberá 
à assembleia geral dos condôminos. Consta do art. 1.358-N que no instrumento de 
instituição da multipropriedade poderá consignar-se a fração de tempo destinada à 
realização de reparos no imóvel, indispensáveis ao exercício normal do direito de 
multipropriedade. 

A Seção VI da Lei nº. 13.777/2018 estabelece que o condomínio edilício poderá 
adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades 
autônomas (art. 1.358-O). Nos artigos subsequentes, constam os regimes jurídicos 
das seguintes matérias:  
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1. as matérias que devem integrar a convenção (art. 1.358-P) e o regimento 
interno do condomínio edilício (art. 1.358-Q);  

2. a necessidade de administrador profissional para esses empreendimentos 
(art. 1.358-R);  

3. a adjudicação da fração de tempo pelo condomínio edilício mediante o 
inadimplemento das obrigações de custeio pelo multiproprietário (art. 
1.358-S);  

4. a renúncia do multiproprietário a seu direito em favor do condomínio, se 
estiver em dia com suas obrigações e despesas tributárias (art. 1.358-T); 
e  

5. a possibilidade que os empreendimentos limitem ou impeçam a 
instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, o que deve 
constar na convenção do condomínio edilício, nos memoriais de 
loteamentos ou nos instrumentos de venda de lotes em loteamentos 
urbanos. 

Quanto às alterações promovidas na Lei de Registros Públicos (Lei nº. 
6.015/1973), destaca-se a modificação feita no art. 176 que viabiliza o registro da 
multipropriedade no Cartório de Registro de Imóveis. Ademais, o § 11 estabelece 
que cada fração de tempo pode ser objeto de inscrição imobiliária individualizada 
em virtude de legislação tributária municipal, o que vem a tornar mais fácil o 
pagamento e recolhimento do tributo. 

Mas, além dessas ponderações acerca das novidades trazidas pela Lei nº 
13.777/2018, também se faz relevante tratar sobre os efeitos do inadimplemento 
dos multiproprietários e sobre a possibilidade de incidência de gravames na 
unidade periódica. Essa análise possibilitará demonstrar as proximidades entre 
multipropriedade e condomínio edilício, de modo a confirmar a hipótese de que a 
multipropriedade é uma situação condominial especial e, portanto, um modo de 
exercer o direito real de propriedade. (Ou seja, confirmar que a multipropriedade 
não é um direito real per se). 

Em regra, cada multiproprietário responde individualmente pelas obrigações 
de custeio atinentes à sua fração de tempo, não havendo que se falar em 
solidariedade (Viegas & Pamplona Filho, 2019, p. 111). É nesses moldes deve ser 
cobrado o IPTU, sendo que, na hipótese de inadimplemento por um determinado 
multiproprietário, a fazenda municipal poderá executar a unidade periódica do 
devedor para a quitação da dívida tributária, sem prejudicar os demais 
coproprietários (Viegas & Pamplona Filho, 2019, p. 112).   

Se o inadimplemento for quanto ao pagamento de despesas ordinárias ou 
extraordinárias — que devem ser pagas proporcionalmente às respectivas frações 
temporais —, o art. 1.358-S permite a adjudicação da fração temporal do 
inadimplente pelo condomínio edilício. Trata-se, na hipótese, de verdadeira 
anticrese legal, que consiste no “direito real sobre coisa alheia, em que o credor 
recebe a posse de coisa frugífera, ficando autorizado a perceber-lhe os frutos e 
imputá-los no pagamento da dívida” (Gonçalves, 2016, p. 644).  
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Inclusive, o parágrafo único do art. 1.358-S traz a hipótese em que o 
inadimplente pode até mesmo ser proibido de utilizar a coisa temporariamente: “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” (Tepedino, 2019). 

Existe a possibilidade de incidência de gravames no bem compartilhado, desde 
que nos limites da fração temporal do devedor. É o caso analisado no Recurso 
Especial nº. 1.546.165/SP, no qual o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser 
adequada a interposição de embargos de terceiro pelo coproprietário não devedor 
para a proteção de sua fração ideal. Assim, tratando-se de detentores de direito real 
sobre as respectivas frações de tempo, oponível erga omnes, os demais proprietários 
têm legitimidade para se insurgirem contra a ordem de penhora sobre a totalidade 
do imóvel, de modo a preservar a incolumidade de seu direito. 

A Lei nº. 13.777/2018 tratou de definir a multipropriedade como regime de 
condomínio, que nada mais é que um negócio jurídico baseado no fracionamento da 
propriedade. A coisa imóvel será fracionada sob uma perspectiva temporal, sendo 
cada proprietário titular de uma ou algumas quotas, devendo ser respeitado o 
período mínimo de uma semana. Mas isso não quer dizer que os multiproprietários 
só serão proprietários no lapso temporal que lhes cabe; isso indica que é somente 
nesse período que poderão exercer sozinhos as prerrogativas de usar e fruir, 
oriundas do direito real de propriedade. Isto é, a multipropriedade é um modo de 
exercer a propriedade.  

Assim, por exemplo, se há três multiproprietários, “A”, “B” e “C”, e alguém 
pratica esbulho no período destinado a “A”, este poderá propor ação possessória, 
como titular que é da fração de tempo que sofreu a moléstia, bem como “B” e “C”, 
individualmente, e o condomínio, representado pelo administrador. Isso ocorre 
porque, mesmo que a perturbação não esteja inserida no lapso temporal de “B” e 
“C”, estes são coproprietários do imóvel e detêm interesse de agir, especialmente 
pela possibilidade da perda da propriedade pela usucapião. Já o administrador está 
legitimado para representar os multiproprietários na defesa do bem, observando as 
pretensões comuns a eles, seja pela autotutela ou pela heterotutela (art. 1.210 do 
Código Civil).  

Logo, da mesma forma, “A”, porque possuidor direto da coisa, “B” e “C”, 
sozinhos, e o condomínio, representado pelo administrador, poderão manejar 
interditos possessórios para a defesa do imóvel. Em se tratando de um único imóvel 
de uso repartido, as perturbações ao direito de propriedade recairão sempre em 
uma área comum, tendo os demais multiproprietários a posse indireta do bem. Daí 
decorre seu interesse de agir para atuarem em juízo. Ademais, a moléstia, ainda que 
não praticada no lapso temporal que lhes é destinado, representa uma ameaça ao 
livre exercício de suas prerrogativas, pois não há garantia de cessará na fração de 
tempo que lhes é atribuída.  

Como modalidade condominial semelhante à edilícia, na multipropriedade os 
multiproprietários não poderão exercer seu direito ilimitadamente, desrespeitando 
o direito de propriedade dos demais, devendo, para tanto, se sujeitarem às 
disposições do Regimento Interno e da Convenção de Condomínio.  
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Tendo por base aquele exemplo, se o coproprietário “A” pratica turbação ou 
esbulho contra “B”, este poderá propor interdito possessório em face daquele outro, 
caso contrário haveria um embate incoerente entre dois direitos de igual conteúdo.  

Paralelamente, o esbulho estaria sendo praticado contra o condomínio e sua 
área comum de uso repartido, decorrendo daí legitimação e interesse de agir do 
administrador para atuar na defesa dos interesses dos multiproprietários. Por outro 
lado, o multiproprietário “C”, sendo possuidor indireto, também poderá se valer da 
proteção possessória em juízo, vez que o ato de “A” pode ser considerado uma 
ameaça à sua posse.  

 

4.  A natureza jurídica da multipropriedade no Brasil.  

Preliminarmente, cumpre fazer uma breve diferenciação entre os direitos 
reais e direitos pessoais (obrigacionais). 

A doutrina adotada pelo Direito brasileiro é a dualista, que separa os direitos 
reais dos obrigacionais (pessoais) como conceitos completamente distintos. Nesse 
contexto, o direito real (jus in re) é definido a partir da relação direta e imediata 
entre seu titular (sujeito de direito) e a coisa (objeto do direito); já o direito 
obrigacional (jus ad rem) é concebido na perspectiva da relação entre um credor 
(sujeito ativo) e um devedor (sujeito passivo), sendo este último obrigado a cumprir 
uma prestação (objeto do direito) em benefício do primeiro (1984, p. 35). 

Destacam-se como principais diferenças entre os direitos reais e os pessoais, 
respectivamente:  

• a oponibilidade erga omnes dos primeiros, em detrimento da 
característica inter pars dos segundos;  

• as normas que regulam os primeiros são de natureza cogente, ou seja, de 
ordem pública, enquanto para os segundos prevalecem as normas 
dispositivas/facultativas, configurando-se o livre exercício da autonomia 
negocial; e  

• o caráter permanente dos primeiros, que se contrapõe ao transitório dos 
segundos. 

A análise das experiências legislativas estrangeiras em torno da 
multipropriedade imobiliária revelou que ela pode ser concebida ora como direito 
real, ora como obrigacional, a depender do regime jurídico do país analisado.  

Na Grécia, por exemplo, o instituto é direito obrigacional (2004, p. 357), em 
que os multiproprietários não têm de fato a propriedade da coisa, mas celebram um 
mero contrato de locação. Em linhas gerais, Bruno de Sousa Saraiva escreve (2013, 
p. 102): 

[...] ela pode ser constituída por um proprietário que cede o gozo de sua propriedade a 
diferentes pessoas, por tempos diversos, constituindo-se um verdadeiro contrato de 
locação, em que uma relação entre o proprietário (trustee) e os locatários (chamados 
de multiproprietários) se estabelece, atribuindo a estes o poder de usar e fruir a coisa 
da forma que melhor lhes convier e garantindo-lhes posse mansa e pacífica, sempre 
durante o lapso temporal reservado a cada um. 
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Na Espanha, a seu turno, o time-sharing recebe a denominação de “sistema de 
aproveitamento por turno”, podendo assumir a feição de direito real, caso conste no 
contrato. No entanto, será este direito real limitado, muito similar ao usufruto, se 
comparado com o Direito brasileiro, segundo Marcelo Augusto Santana de Melo 
(2011, p. 26).  

Em Portugal, os multiproprietários adquirem um direito real sobre coisa 
alheia, assegurada a utilização do imóvel pelo período correspondente a uma 
semana no ano. 

Já no Brasil, houve uma discussão nos campos da literatura e forense, em razão 
da falta de regulamentação do instituto dadas as características híbridas que possui: 
de um lado, uma relação jurídico-real, consistente nos poderes dos 
multiproprietários sobre a coisa; e do outro, uma relação jurídico-obrigacional, 
fundada em um regimento interno e em uma convenção de caráter negocial.  

Em uma tentativa de regular o tema, o Ministério do Turismo do Brasil, em 12 
de agosto de 1997, formulou a Deliberação Normativa nº. 378/1997. Nela, ficou 
estabelecido o Sistema de Tempo Compartilhado em Meios de Hospedagem e 
Turismo, no qual a multipropriedade foi tratada como mero direito de ocupação, o 
que não configura direito real. Marcelo Augusto Santana de Melo (2011, p. 28) assim 
analisa:  

No art. 1.º da deliberação, “é reconhecido, para todos os efeitos, o interesse turístico do 
Sistema de Tempo Compartilhado em Meios de Hospedagem de Turismo, pela cessão 
pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos e a qualquer título, do direito de ocupação de 
suas unidades habitacionais, por períodos determinados do ano”. Observa-se, a 
princípio, uma delimitação ou redução do instituto da multipropriedade tão somente 
para cessões de direito de ocupação pelo prazo de cinco anos. [...] A tentativa foi 
interessante, no entanto, o Ministério do Turismo do Brasil, ao disciplinar a 
multipropriedade no Brasil, acabou por causar muitas confusões, mormente por utilizar 
institutos jurídicos inadequados, como o mero direito de ocupação, que não configura 
direito real e tampouco confere maiores segurança e certeza do objeto dos contratos. 

Posteriormente, em 2016, com o julgamento do Recurso Especial nº. 
1.246.165/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a multipropriedade tem 
natureza de direito real, quando não havia regulamentação específica. E, finalmente, 
a Lei nº. 13.777/2018, tratou de legislar sobre a matéria. 

E aí permanece a dúvida a ser dirimida pela interpretação sistemática da Lei 
nº. 13.777/2018 c/c a Lei nº. 6.015/1973 c/c Lei nº. 6.404/1976 c/c arts. 1.358-B a 
1.358-N do Código Civil: é a multipropriedade um direito real per se? 

Apesar do posicionamento do STJ no Recurso Especial nº 1.546.165/SP, a Lei 
13.777/2018 não deu à multipropriedade natureza real.  

Em primeiro lugar, porque a legislação tratou de definir a multipropriedade 
como modalidade condominial (art. 1.358-C do Código Civil), o que não se afigura 
como direito real; deriva, em verdade, de um negócio jurídico celebrado entre as 
diversas partes, representando unicamente uma forma de exercício do direito de 
propriedade que considera variável de uso temporal. Assim, a multipropriedade tem 
natureza negocial, semelhantemente ao condomínio edilício, porém, com algumas 
particularidades que foram regulamentadas pela Lei nº. 13.777/2018. 
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Em segundo lugar, porque após a promulgação do Código Civil, todas as vezes 
em que se pretendeu criar um novo direito real, o legislador inseriu um novo inciso 
no art. 1.225. Isso ocorreu, por exemplo, nos seguintes casos, desde 2003: 

• a Lei nº. 11.481/2007 acrescentou-se ao art. 1.225 os incisos XI e XII, 
criando a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de 
direito real de uso; 

• a Medida Provisória nº. 700/2015 inseriu o inciso XIII no dispositivo, 
versando sobre os direitos oriundos da imissão provisória na posse, 
quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos 
Municípios ou às suas entidades delegadas e respectiva cessão e promessa 
de cessão (essa Medida Provisória teve sua vigência encerrada no prazo 
legal); e 

• a Lei nº. 13.465/2017 inseriu o inciso XIII (com nova formulação 
normativa), criando o direito de laje.  

Ou seja, sempre que se quis criar um novo direito real no Brasil — para pessoas 
jurídicas de direito privado, pelo menos —, a lei que criava o direito acrescentava 
ou alterava redação do art. 1.225, revelando que esse modus operandi é um 
indicativo da ratio legislatoris para a correta interpretação da legislação.  

Mas isso revela, também e por via reflexa, que os direitos reais no 
ordenamento jurídico brasileiro obedecem à taxatividade e à tipicidade, que são 
verdadeiros limitadores à autonomia negocial no âmbito do Direito das Coisas, e que 
possuem grande importância histórica não somente no Brasil, como em outros 
países do mundo. A segurança jurídica é fator fundamental para a proteção dos 
direitos reais tanto sob o ponto de vista de seus titulares, quanto sob a perspectiva 
de toda a sociedade, que deve abster-se de praticar atos lesivos ao direito dos 
primeiros. 

E em terceiro lugar, o registro no Registro Geral de Imóveis recai sobre o ato 
de instituição da multipropriedade, e não sobre o direito de multipropriedade. É, 
portanto e lato sensu, uma verdadeira averbação, e não registro no sentido de 
constituição. Nesse aspecto, o registro é exigido para dar publicidade ao negócio 
jurídico celebrado, de maneira a fazer com que os direitos de propriedade incidentes 
sobre o imóvel tenham a eficácia erga omnes a que pretendem os múltiplos 
proprietários.  

Seguindo a mesma lógica, pode-se dizer que o contrato de locação guarda 
acentuada analogia com o direito real de usufruto, quanto ao uso e gozo da coisa. A 
diferença reside no fato de que no primeiro há uma relação pessoal, recaindo apenas 
sobre bens corpóreos, e o segundo configura direito real, incidindo também sobre 
créditos, direitos do autor, patentes de invenção, fundos de comércio e outros 
(Gonçalves, 2016, p. 490). 

Pois bem. Sob o ponto de vista prático, considerar a multipropriedade um 
direito real, além de mitigar o numerus clausus desses direitos, seria suplantar 
também a exclusividade, segundo a qual não pode haver mais de um direito real de 
igual conteúdo sobre a mesma coisa. Para haver compatibilidade lógica com a 
exclusividade, as modalidades condominiais se afiguram adequadas, tendo em vista 
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que ontologicamente, no condomínio, cada proprietário tem direito a porções ideais 
da coisa, sendo estas distintas e exclusivas. Assim, a exclusividade inerente aos 
direitos reais se mantém preservada, compatibilizando-se com os objetivos da 
multipropriedade. Nesse sentido, observa Bruno de Sousa Saraiva (2013, p. 112): 

Quanto à sua natureza: nem pode ela ser vista como uma simples obrigação 
estabelecida entre os “multiproprietários” e entre estes e o proprietário da coisa, nem 
pode ser compreendida como um novo direito real. Nem se diga, também, que a 
multipropriedade imobiliária seja uma nova modalidade de propriedade. Ela é, na 
verdade, uma nova forma de condomínio e, por conseqüência, uma nova forma de 
exercício do direito de propriedade. Entenda-se: a propriedade é a mesma; seu 
exercício é que encontra uma nova forma de ser. 

Considerar a multipropriedade um direito real autônomo (per se) traria 
algumas consequências, como por exemplo, na responsabilidade patrimonial e no 
direito de sequela e de preferência. Considerando que um único imóvel seria objeto 
de mais de um direito real de multipropriedade e supondo três multiproprietários, 
“A”, “B” e “C”, se “A” for devedor perante “D” e inadimplir a obrigação, o imóvel em 
questão poderia ser utilizado para o pagamento da dívida, interferindo, assim, no 
direito real de multipropriedade dos demais.  

Além disso, pela aderência, há um vínculo, uma relação direta entre o sujeito e 
a coisa, que independe de qualquer sujeito passivo para existir, pelo que o direito de 
multipropriedade de cada um recairia sobre a totalidade do imóvel. Porém, se a 
multipropriedade for tomada sob o ponto de vista condominial, cada direito real de 
propriedade será plenamente realizado sobre parcelas ideais certas e determinadas 
do bem, in casu, definidas pela fração temporal atribuída a cada condômino. Dessa 
maneira, permite-se que “A” ofereça sua fração de tempo, individualmente 
considerada, para o pagamento da dívida, permanecendo os demais 
multiproprietários com o direito preservado.  

Na mesma linha de raciocínio, se a multipropriedade fosse um novo direito 
real, tendo um proprietário a pretensão de onerar o imóvel — cedendo-o em 
hipoteca ou anticrese —, este bem seria afetado em sua totalidade, pelo que dispõe 
o art. 1.419 do Código Civil: “Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou 
hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da 
obrigação”.  

A multipropriedade, compreendida como um condomínio edilício — em que 
cada um dos proprietários possui fração ideal da coisa —, permite que seja onerada 
somente a parcela de tempo do coproprietário-devedor, subsistindo incólumes os 
direitos dos demais multiproprietários. Assim, poderão os demais coproprietários 
alienar ou onerar as respectivas frações temporais sem que o credor da obrigação 
possua o direito de sequela sobre suas cotas, consistente no poder de perseguir a 
coisa nas mãos de quem quer que se encontre para o adimplemento da dívida. Com 
efeito, o § 2º do art. 1.420 dispõe: “A coisa comum a dois ou mais proprietários não 
pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o consentimento de todos; 
mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver”. 

Tomando-se então a multipropriedade sob a perspectiva de um condomínio 
edilício, não haverá direito de preferência na aquisição de cotas pelos condôminos, 
que podem usar, fruir e dispor livremente de suas unidades, conforme o inciso I do 



Gilberto Fachetti Silvestre - João Victor Pereira Castello 
Barbara Randow Santana Nascimento 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D.L.: 2005-5822  118 

N.° 63, ENE-MAR 2021 

art. 1.335 do Código Civil, equiparável ao § 1º do art. 1.358-L do Código Civil, 
inserido pela Lei nº. 13.777/2018 (salvo disposição em sentido contrário no 
instrumento de constituição ou na convenção do condomínio em multipropriedade).  

Assim, pelo regime jurídico que consolida a multipropriedade no Brasil, esse 
modo de exercício da propriedade é uma modalidade condominial edilícia, 
resultante de um ato jurídico registrável/averbável no Registro Geral de Imóveis; 
não é, portanto, um direito real autônomo, de modo que a ratio decidendi do 
Superior Tribunal de Justiça — manifestada no Recurso Especial nº 1.546.165/SP 
— perde sentido ante o novo regime jurídico do time-sharing inaugurado pela Lei 
nº. 13.777/2018. 

Há um “co-domínio” sobre a coisa, ou seja, esta pertence a duas ou mais pessoas 
simultaneamente; há uma repartição da propriedade de um bem imóvel em 
unidades temporais autônomas para cada proprietário, em que a característica 
marcante é a periodicidade. E é nesse ponto que reside a principal diferença entre o 
condomínio tradicional e o condomínio em multipropriedade: no primeiro, os 
coproprietários exercem seus direitos sobre a integralidade da coisa ao mesmo 
tempo, por meio do uso, fruição e disposição da coisa; já no segundo, o exercício do 
uso e da fruição do imóvel pelos multiproprietários se delimita no tempo pré-fixado 
negocialmente, proporcional à fração ideal que possuem.  

Com efeito, a ratio legislatoris conseguiu captar as autênticas finalidades do 
instituto.  

 

Conclusão 

A multipropriedade apresenta-se como alternativa facilitadora para aqueles 
que desejam adquirir um imóvel e não dispõem de meios suficientes para tanto, a 
fim de desfrutá-lo para o próprio lazer ou mesmo tirar dele proveito econômico. 
Dentre as suas principais vantagens, estão o rateio do valor de aquisição do bem e 
das despesas com segurança, manutenção e impostos pelos diversos 
multiproprietários.  

A despeito do vácuo legislativo, o instituto já vinha sendo utilizado pelo ramo 
imobiliário brasileiro, aplicando as disposições condominiais edilícias à 
multipropriedade. Ocorre, porém, que havia aqueles que defendiam que a 
multipropriedade tinha natureza real, a ela se aplicando, desse modo, o regime 
jurídico dos direitos reais. 

No intento de colocar um ponto final nas discussões sobre a natureza jurídica 
do time-sharing no Brasil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do 
Recurso Especial nº. 1.546.165/SP, reconheceu o direito real de um dos 
multiproprietários para que a ordem de penhora sobre o bem não recaísse sobre a 
sua totalidade, mas apenas sobre a parcela do imóvel pertencente ao devedor. Tal 
julgamento, ocorrido em 2016 — e, portanto, anterior à nova Lei da 
Multipropriedade (Lei nº. 13.777/2018) — pautou-se, sobretudo, em três 
argumentos: que o Código Civil não traz vedação expressa à criação de novos 
direitos reais; que os direitos reais se harmonizam com o verdadeiro objetivo da 
multipropriedade; e que a ausência de regulamentação específica não deve obstar a 
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adequação dos emergentes fatos sociais pelo Judiciário, a fim de que lhes seja dada 
a correta prestação jurisdicional. 

Por outro lado, não se pode olvidar a importância histórica da taxatividade e 
da tipicidade dos direitos reais, os quais se apresentam como limitadores da 
autonomia negocial no âmbito do Direito das Coisas. Por eles, visa-se dar 
transparência ao sistema, de forma a viabilizar a publicidade através do Registro 
Público e, assim, dar concretude à oponibilidade erga omnes dos direitos reais. 

A despeito da ratio decidendi no julgamento do REsp. nº. 1.546.165/SP, no 
sentido de que o Código Civil não traz vedação expressa à criação de outros direitos 
reais, a pesquisa revelou que houve, de fato, a opção legislativa pela adoção do 
numerus clausus e da tipicidade. Todas as vezes em que o legislador pretendeu criar 
um novo direito real na vigência do Código Civil, tratou de acrescentar um novo 
inciso ao rol de direitos reais do art. 1.225, como foi o caso da concessão de uso 
especial para fins de moradia, da concessão de direito real de uso e do direito real 
de laje. 

Disso se extrai que o STJ não precisava criar um direito real de 
multipropriedade ou mesmo se afastar dos princípios da taxatividade e da 
tipicidade. Bastava vislumbrar a multipropriedade como uma nova modalidade 
condominial edilícia, derivada de um negócio jurídico celebrado entre as diversas 
partes. A pesquisa revelou que, no Brasil, a multipropriedade é uma nova maneira 
de exercício do direito de propriedade, que considera outra variável: a temporal. 

A Lei nº. 13.777/2018 colocou fim às dúvidas que existiam e tratou de definir 
a multipropriedade exatamente como um regime de condomínio, no qual o direito 
de propriedade é exercido por cada um dos proprietários de maneira exclusiva e 
alternada no tempo. Assim, o instituto não é um direito real autônomo, tendo em 
vista que o registro recai sobre o ato jurídico de constituição da multipropriedade 
(art. 1.358-F do Código Civil), o qual definirá a fração de tempo que cabe a cada um 
dos multiproprietários, e não sobre o direito de multipropriedade em si. 
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