
LEI Nº 13.777/18 – O 

REGIME JURÍDICO 

DA 

MULTIPROPRIEDADE:
IMPORTÂNCIA PARA O MERCADO FINANCEIRO

DESEMBARGADOR JOSÉ ARTHUR FILHO







LEI 13.777/18

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 à

faculdade de uso e gozo, com exclusividade, da totalidade

do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma

alternada.



❖ Aplicam-se todas as regras de condomínio edilício (Lei 4.591/64 + 1.331

e segs. do CC/02) e o CDC, nos casos em que houver relação de consumo

entre os condôminos multiproprietários e o administrador do condomínio ou

a empresa operadora do regime pool ou, ainda, a empresa operadora de

regime de intercâmbio. Nesse sentido estabelece o art. 1.358-B do Código

Civil:

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).
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VENDE-SE: 2 MILHÕES DE REAIS



R$2.000.000,00 / 52 = R$38.460,00

Ou ainda: 

10% de sinal 

R$3.846,00 e o restante em 60 parcelas de R$576,90



QUAL A DIFERENÇA 

ENTRE TIME-SHARING E 

MULTIPROPRIEDADE ?



❖ O Time-Sharing é uma relação entre sujeito e coisa, é meramente

obrigacional, sendo esta sua natureza jurídica – direito

obrigacional.

❖ Ainda que de forma insuficiente, o time-sharing foi regulamentado

pela Lei Geral do Turismo e pelo o Decreto 7.381/2010, que em

seu artigo 28 assim o define:

“relação em que o prestador de serviço de hotelaria cede à terceiro o direito

de uso de unidades habitacionais por determinados períodos de ocupação,

compreendidos dentro de intervalo de tempo ajustado contratualmente”.

❖ Geralmente é limitado por um tempo de uso (10 – 15 – 20 anos ou 

mais) e, uma vez findo o contrato, o bem retorna ao seu 

proprietário instituidor.

Time-Sharing



MULTIPROPRIEDADE

❖ Como se trata de um direito real de propriedade, a transmissão

se perpetua no tempo, como os bens imóveis em geral.

❖ A transmissão ocorre por “ato inter vivos” ou “causa mortis” ou

mesmo por testamento, o que não acontece no Time-sharing.



TIME-SHARING

❖ Cessão Onerosa de uso por Tempo Determinado

❖ Adquire-se por contrato atípico 

MULTIPROPRIEDADE

❖ Cessão Onerosa de Uso (Fração de Tempo) por tempo 

indeterminado + Propriedade 

❖ Aquisição por escritura pública + Registro





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. (...) 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)



❖ Há necessidade, para instituição do regime de multipropriedade, da

existência de mais de um multiproprietário ?



❖ O condomínio em regime de multipropriedade é caracterizado pela

pluralidade de unidades periódicas vinculadas a um imóvel-base, e

não propriamente pela efetiva existência de pessoas. Por isso, ainda

que todas as unidades periódicas sejam titularizadas pela mesma

pessoa, o condomínio continua a existir. Assim é irrelevante a

pluralidade de pessoas.

❖ Em abono, é o que estabelece o art. 1.358-C, parágrafo único:

Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente

se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário.



❖ Após a venda e registro em cartório de uma fração-tempo de

28 dias é possível desmembrar-se esse período em 4 novas

multipropriedades de 7 dias ?



❖ Ressalta-se que cada fração de tempo é indivisível de modo que não

pode o multiproprietário fazer o “desdobro” de sua unidade, com o

objetivo de desaglutiná-la em outras frações periódicas menores.

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.



❖ É possível, no regime de multipropriedade, ajuizar ação de

extinção de condomínio?



❖ Não há possibilidade de ajuizar-se ação de extinção de

condomínio, uma vez que as matrículas já são individualizadas, e

por ficção jurídica cada multiproprietário tem o domínio de 100% da

coisa (imóvel) no período de tempo por ele adquirido.

❖ A propósito o art. 1.358-D é cristalino ao estabelecer que:

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.



❖ É necessário no caso de venda dar-se preferência aos demais

multiproprietários ?



❖ A transferência do direito de multipropriedade não depende da

anuência ou cientificação dos demais multiproprietários, não

havendo direito de preferência na alienação. A única exceção é se

houver determinação expressa no instrumento de instituição ou na

convenção condominial.

❖ É o que estabelece o artigo do diploma civilista:

Art. 1358-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.



❖ O que deve, obrigatoriamente, constar na convenção de

condomínio em multipropriedade ?



❖ Os poderes e deveres dos Multiproprietários;

❖ O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o
imóvel;

❖ As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para
cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza;

❖ A criação de fundo de reserva para reposição e manutenção dos
equipamentos, instalações e mobiliário;

❖ As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de
descumprimento de deveres

É, em síntese, o que estabelece o art. 1.358-G do Código Civil



❖ No caso de inadimplência de um dos proprietários, qual a

forma de garantia dos demais multiproprietários ?



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.

Isso se dá:

❖ Impedindo que o inadimplente utilize o imóvel, adjudicando-o para

locação a terceiros (pool) visando o pagamento da dívida, seja do

condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade,

devendo eventual saldo ser imediatamente repassado ao

multiproprietário.



❖ Esse direito de supressão temporal da propriedade com a

adjudicação do tempo do inadimplente não seria inconstitucional ?



QUAIS DEVEM SER AS 

CAUTELAS COMPLEMENTARES

1. Notificar o multiproprietário inadimplente para constituição em

mora, com a possibilidade de o mesmo purgar essa mesma

mora, pagando o que deve.

2. Para agilizar o procedimento deve-se pensar no ajuizamento

de tutela cautelar antecedente, de modo que se assegure o

uso daquele tempo no “pool”, para fins de pagamento do

débito existente.

3. Deverá ser manejado pedido posterior (30 dias) onde se deve

pleitear o reconhecimento de existência da dívida, bem assim

seu montante, fazendo-se a necessária ratificação da tutela

concedida liminarmente.



HÁ POSSIBLIDADE DESTE  

PROCEDIMENTO OCORRER NAS 

CÂMARAS ARBITRAIS? 



❖ Sim, desde que exista uma cláusula compromissória “cheia” que
vincule os litígios gerados da interpretação dos instrumentos de
multipropriedade ao procedimento arbitral, o que implica derrogação
da jurisdição estatal.

Sob esse prisma, abrem-se duas hipótese:

1. Caso haja na Câmara arbitral escolhida regras para a “arbitragem
de emergência” (que ocorrerá antes da instituição do procedimento
arbitral) poderá ali ser intentada medida de urgência, hipótese em
que a tutela poderá ser pleiteada diretamente na Câmara arbitral.
De todo modo, após instituída a referida arbitragem, a tríade
julgadora poderá ratificar, revogar, anular ou tornar sem efeito a
medida urgente, anteriormente concedida.

2. Referida medida, havendo ou não “arbitragem de emergência” na
Câmara, poderá ser intentada no judiciário e a ação subsequente
submetida ao juízo arbitral.



❖ Sob o tema o STJ já se pronunciou. Veja-se: 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. MEDIDA CAUTELAR.
COMPETÊNCIA. JUÍZO ARBITRAL NÃO CONSTITUÍDO. 1. O Tribunal
Arbitral é competente para processar e julgar pedido cautelar formulado
pelas partes, limitando-se, porém, ao deferimento da tutela, estando
impedido de dar cumprimento às medidas de natureza coercitiva, as
quais, havendo resistência da parte em acolher a determinação do(s)
árbitro(s), deverão ser executadas pelo Poder Judiciário, a quem se
reserva o poder de imperium. 2. Na pendência da constituição do
Tribunal Arbitral, admite-se que a parte se socorra do Poder Judiciário,
por intermédio de medida de natureza cautelar, para assegurar o
resultado útil da arbitragem. 3. Superadas as circunstâncias
temporárias que justificavam a intervenção contingencial do Poder
Judiciário e considerando que a celebração do compromisso arbitral
implica, como regra, a derrogação da jurisdição estatal, os autos devem
ser prontamente encaminhados ao juízo arbitral, para que este
assuma o processamento da ação e, se for o caso, reaprecie a tutela
conferida, mantendo, alterando ou revogando a respectiva decisão. 4.
Em situações nas quais o juízo arbitral esteja momentaneamente
impedido de se manifestar, desatende-se provisoriamente as regras de
competência, submetendo-se o pedido de tutela cautelar ao juízo estatal;
mas essa competência é precária e não se prorroga, subsistindo
apenas para a análise do pedido liminar. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1297974/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012)



❖ Há necessidade de se contratar um administrador para o

condomínio em multipropriedade? O administrador pode ser o

síndico do condomínio edilício?



❖ No caso do condomínio multiproprietário, há um administrador,

o qual faz o papel que, no condomínio edilício, incumbe ao

síndico (art. 1.347, CC).

❖ Desse modo, nada impede que o condomínio em

multipropriedade tenha um síndico e também um

administrador, caso em que será necessário delinear as

atribuições de cada um. E mais, o administrador terá de ser

um profissional.



❖ No caso de não pagamento do IPTU e das taxas condominiais

há responsabilidade solidária entre os multiproprietários?



❖ Ressalta-se que o IPTU e demais taxas devem ser individualizadas e

cobradas de cada multiproprietário, de acordo com sua fração de tempo

por ele adquirida, não havendo, a meu sentir, solidariedade entre eles,

embora vetados os §§ 3º e 4º do art. 1.358-J que dispunham sobre a

matéria.

❖ De todo modo, como a solidariedade não se presume e resulta da lei ou

da vontade das partes, nada impede que as partes estabeleçam a não

solidariedade, respaldadas também no art. 176 da Lei de Registros

Públicos, que em seus §§ 10 e 11 dispõe:

§ 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.

§ 11. Na hipótese prevista no § 10 deste artigo, cada fração

de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal,

ser objeto de inscrição imobiliária individualizada.



❖ É necessário reservar um tempo para as obras de manutenção no

imóvel objeto de multipropriedade?



❖ Embora a lei seja omissa neste ponto é intuitivo ser necessária a

fixação de um tempo de vacância para eventual manutenção do

imóvel em regime de multipropriedade, pensando eu, que seria

ideal estabelecer-se dois momentos: um no primeiro semestre e

outro no segundo, de molde a que essas manutenções sejam

feitas com razoável periodicidade.

❖ De todo modo, caso haja necessidade de uma manutenção

extravagante, em razão de algum defeito gerado no imóvel, em

época de não vacância, deverá constar na convenção um valor

que será pago por todos os multiproprietários ao condômino

prejudicado, podendo, inclusive, ser esse montante adicionado,

mês a mês, dentro do fundo de reserva.



❖ Dependendo da fração de tempo escolhido pelos

multiproprietários, pode haver diferença de preço no caso de

venda?



❖ Levando em conta que as frações de tempo serão divididas em

meses de alta e baixa temporadas, não há dúvida que estes

intervalos podem e devem ter valores diferenciados na venda, a fim

de atender a uma realidade de mercado que é incontestável, sendo

maior ou menor de acordo com a própria lei da oferta X procura.





VANTAGENS DA 

MULTIPROPRIEDADE



❖ O compartilhamento dos custos para implantação e

manutenção;



❖ A redução de investimento pelo multiproprietário;



❖ Possibilita uma maior segurança jurídica, em razão de que

agora com a nova lei, estar-se comprando uma propriedade,

certo de que ela representa um direito real, com as novidades

e modernidades asseguradas na legislação, inclusive direito

de anticrese legal, que dá maior garantia a todos os

multiproprietários;



❖ Não fosse isso, com tal legislação teve-se em mira o

aquecimento do mercado imobiliário, em locais turísticos,

praias e mesmo outros ligados à segunda moradia.



❖ As famílias que pretendam adquirir o imóvel apenas para um

período específico, desembolsarão quantias relativamente

menores e mais modestas, reduzindo-se, com isso, também o

tempo de ociosidade dos imóveis, bem assim a divisão de

despesas com a manutenção e a segurança da coisa.



❖ E, finalmente, não há dúvida que a novel legislação abre um

mercado novo para os empreendedores do setor, ampliando

suas margens de lucro, na medida em que o “ticket” médio dos

preços cairá substancialmente, abrindo a base para os

compradores que sonham em ter um patrimônio imobiliário, com

custos mais compatíveis com um mercado como o nosso, ainda

em retração.



❖ Assim, é de se aplaudir essa nova LEI DE MULTIPROPRIEDADE

e esperar que, com ela, seja exponencialmente melhorado o

ambiente de negócio para os empresários e investidores do

mercado imobiliário e da construção civil, com os naturais

desdobramentos disso para a economia do país que poderá

experimentar dias melhores, com mais emprego, renda e

progresso para todos.

É o que se espera.

MUITO OBRIGADO A TODOS!


