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1. Introdução 

 

Ainda que por vezes não pareça, o Direito é produto de seu 

tempo. Por mais que existam institutos milenares dentro do saber 

jurídico, o ordenamento tenta se vestir com certa elasticidade para 

atender às necessidades da sociedade em que se insere. 

Um dos exemplos da adaptação do Direito legislado à 

velocidade das alterações do mercado e da circulação de bens é a 

edição da Lei 13.777/2018, que dispõe sobre o regime jurídico da 

multipropriedade imobiliária. 

Todavia, interessante notar que, por ora, ainda há lacuna 

quanto à multipropriedade mobiliária, embora ela esteja em pleno 

funcionamento no mercado – mesmo que não tão comum quanto a 

multipropriedade de imóveis. De mesmo modo, tanto a doutrina quanto a 

jurisprudência são bastante incipientes quanto ao tema. 

Portanto, a relevância do presente artigo justifica-se dentro 

do cenário de certa carência de reflexões sobre o tema da 

multipropriedade. 

Para fins didáticos, o artigo será dividido, para além desta 

introdução, em quatro outras partes. Em um primeiro momento, objetiva-



 

 

se traçar algumas considerações históricas, assim como as linhas 

teórico-conceituais da multipropriedade, com foco em seu aspecto 

jurídico. 

Após, tratar-se-á do leading case Recurso Especial 

1.546.165, da Lei 13.777/2018 e, na sequência, do Projeto de Lei 

2.419/2019 e suas consequências práticas. Por fim, em caráter 

conclusório, busca-se evidenciar de que forma o julgado do STJ foi 

importante para institucionalização da multipropriedade imobiliária, 

podendo também aplicar as suas reflexões ao viés mobiliário. 

 

2. Aspectos histórico-conceituais da multipropriedade 

 

O surgimento da multipropriedade remonta à França do final 

da década de 1960 e, posteriormente, à sua difusão pelo resto da 

Europa. 

Nos Estados Unidos, o sistema começou a ser utilizado a 

partir de 1974, quando a empresa Caribbean International Corporation 

passou a compartilhar as “licenças de uso” de quartos de seus resorts. 

Posteriormente, a empresa NetJets iniciou a venda de quotas de aviões 

particulares, nos chamados contratos de ownership.1 

Diversas foram as denominações recebidas pelo instituto: 

time-sharing, droit de jouissance à temps partagé, propriété spatio-

                                                           
1 FONSECA, José Geraldo. O contrato de trabalho no sistema time-sharing, ou 

multipropriedade. Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2018-abr-22/jose-
fonseca-contrato-trabalho-sistema-time-sharing#author>. Acesso em: 04/03/2021. 



 

 

temporelle, multijouissance, multiproprietà, direito real de habitação 

periódica. 

 Porém, independentemente da origem ou do nome 

atribuído, a multipropriedade sempre evidenciou a criatividade do 

mercado em ver os bens circulando e a plasticidade que o Direito pode 

adquirir para abranger situações cotidianas. O mecanismo foi importante 

para que Espanha, Portugal e Itália, por exemplo, superassem crises 

imobiliárias. 

Em um primeiro momento, a multipropriedade – em seu viés 

imobiliário – possibilitou o acesso à “segunda casa”2, ao passo que 

famílias que pretendiam adquirir um imóvel apenas para o período anual 

de férias podiam fazê-lo por um preço relativamente acessível, sem 

precisar arcar com a totalidade das despesas de manutenção e 

segurança. 

De outro lado, os empresários poderiam acrescer seus 

lucros, frente à grande quantidade de unidades imobiliária que é 

ofertada à venda. Dessa forma, o setor econômico do turismo viu-se 

extremamente aquecido, sendo demandado durante todo o ano, e não 

apenas sazonalmente. 

                                                           
2 Idem. Aspectos atuais da multipropriedade imobiliária. In: Direito Imobiliário. 

AZEVEDO, Fábio de Oliveira; MELO, Marco Aurélio Bezerra. Editora Atlas, 2015.  



 

 

Ainda que criado inicialmente sobre bens imóveis, o sistema 

passou a abranger também móveis, como aviões, helicópteros e 

barcos.3 

No Brasil, a inserção da multipropriedade realizou-se de 

forma tímida, com melhor aceitação nos estados do Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e São Paulo4. Contudo, é inegável que a prática tem a 

viabilidade para crescer, principalmente após a edição de regulação 

legal própria (Lei 13.777/2018). 

No que diz respeito ao conceito da multipropriedade, é a 

obra Multipropriedade Imobiliária de Gustavo Tepedino a responsável 

por traçar as bases mais sólidas. O instituto é definido como: 

 
“A relação jurídica que traduz o aproveitamento econômico de uma 
coisa móvel ou imóvel, em unidades fixas de tempo, visando à 
utilização exclusiva de seu titular, cada qual a seu turno, ao longo das 
frações temporais que se sucedem”5 

 

Assim, na multipropriedade, o tempo é elemento de 

individualização do bem, que é usado durante turnos anuais pré-

determinados. 

No imóvel, impera a sobreposição do interesse coletivo sobre 

o direito de propriedade, fazendo com que, por exemplo, os proprietários 

                                                           
3 TEPEDINO, Gustavo. A multipropriedade e a retomada do mercado imobiliário. 

Disponível em: < https://www.conjur.com.br/2019-jan-30/tepedino-
multipropriedade-retomada-mercado-imobiliario>. Acesso em: 04/3/2021. 

4 Idem, Ibidem.  
5 Idem, Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Editora Saraiva, 1993.  



 

 

sejam limitados no seu direito de alterar a decoração. Alguns dos 

motivos para que haja a limitação são, segundo Tepedino: 

 
“(i) a racionalização do aproveitamento dos imóveis, associada à 
necessidade de conservação do imóvel e preservação de sua 
destinação; (ii) a importância do acesso à segunda casa; (iii) a tutela da 
personalidade do conjunto de multiproprietários”6. 

 

Contudo, como adiante se verá, os traços jurídicos do 

instituto da multipropriedade foram bastante discutidos ao longo dos 

anos, ainda que a prática cotidiana trouxesse a sua própria regulação. 

 

3. Os contornos jurídicos da multipropriedade 

 

A multipropriedade, devido também ao fato de ter surgido 

primeiramente na iniciativa privada para, após, ser abrangida pelo 

ordenamento jurídico, encontrou desconfiança entre os juristas. Isso, 

pois, o instituto mostrava-se como uma figura híbrida, com traços dos 

direitos das obrigações e dos direitos reais. Poderia ela violar os 

princípios da taxatividade7, da tipicidade8 e da publicidade9 dos direitos 

reais? 

                                                           
6 Idem, Aspectos atuais da multipropriedade imobiliária. In: Direito Imobiliário. 

AZEVEDO, Fábio de Oliveira; MELO, Marco Aurélio Bezerra. Editora Atlas, 2015.  
7 Cabe aqui trazer a definição da pela doutrina ao princípio da taxatividade. Para 

Carlos Roberto Golçalves: “os direitos reais são criados pelo direito positivo por 
meio da técnica denominada numerus clausus. A lei os enumera de forma 
taxativa, não ensejando, assim, aplicação analógica da lei.” In: GONÇALVES, 
Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 5: direito das coisas. São Paulo: 
Saraiva, 2010. Para Orlando Gomes: “Os direitos reais são absolutos. Implicam, 
portanto, o dever imposto a toda a gente de respeitá-los, dever que não pode 

 



 

 

Em fato, tal questionamento perdurou na mente dos 

civilistas. Orlando Gomes, em 1983, entendeu a multipropriedade como 

direito real atípico, ao publicar no Jornal A tarde, que tratar-se-ia de: 

 
“verdadeiro direito real atípico e, portanto, uma espécie que não pode 
existir em face do princípio do numerus clausus dos direitos reais”. 

 

Ela passou a ser entendida ora como propriedade 

temporária, ora como propriedade cíclica, ora como propriedade dividida 

no tempo, inserindo-se, sobretudo, no tema do condomínio. 

Portanto, pelo menos em um primeiro momento, a 

multipropriedade imobiliária constituía-se na copropriedade de 52 

pessoas sobre uma unidade autônoma de um condomínio edilício, 

cabendo a cada uma dela o direito de utilizar o imóvel por uma semana 

do ano. 

                                                                                                                                                                                     

derivar da vontade de quem cria o direito. Há de resultar, inelutavelmente, da lei. 
Há de preexistir à criação do direito. Assim, a delimitação legal corresponde à 
natureza do direito real.” In: GOMES, Orlando. Direitos Reais. 19ª ed. atualizada 
por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

8 Quanto ao princípio da tipicidade, afirma Carlos Roberto Golçalves: “são definidos 
e enumerados determinados tipos pela norma, e só a estes correspondem os 
direitos reais, sendo pois seus modelos. Somente os direitos constituídos e 
configurados à luz dos tipos rígidos (modelos) consagrados no texto positivo é que 
poderão ser tidos como reais. Estes tipos são previstos pela lei de forma taxativa”. 
In: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 5: direito das coisas. 
São Paulo: Saraiva, 2010. p 36. 

9 Mais uma vez, defende Carlos Roberto Gonçalves: “O princípio da publicidade é 
um dos que regem o registro de imóveis. O registro confere publicidade às 
transações imobiliárias, valendo contra terceiros. Qualquer pessoa poderá 
requerer certidão do registro sem informar [...] qual o motivo. [...] Registrado 
ninguém pode ignorar o direito a que corresponde, porque impedido pela 
publicidade consequente do registro, no âmbito do ordenamento nacional.”. In: 
Idem, Ibidem.  



 

 

Contudo, a visão a partir de efetivo “condomínio” era alvo de 

inúmeras inquietações. Uma delas referia-se ao direito de preferência 

dos outros condôminos, caso um deles vendesse a parte de sua 

titularidade; ou ainda, a divisibilidade do condomínio a qualquer 

momento, a requerimento de qualquer titular, após o prazo de cinco 

anos da indivisibilidade, estabelecido no Código Civil10. 

Importante apontar, também, que ao contrato de 

multipropriedade aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ao 

passo que, para além da relação condominial entre os titulares, firma-se 

uma relação de consumo entre o multiproprietário e eventuais 

fornecedores de produtos e serviços do empreendimento. 

Nesse sentido, já foram reconhecidas como abusivas 

práticas como de aumento injustificado de taxas de manutenção e da 

celebração de contratos de multipropriedade em meio a cenários 

festivos, regados a jantares e coquetéis “grátis”. 

Frente às práticas abusivas, invocam-se os arts. 46 e 49 do 

CDC, que garantem, respectivamente, o direito do consumidor de 

compreender a totalidade do contrato e de se arrepender no prazo de 

sete dias, contatos da assinatura, das vendas ocorridas fora do 

estabelecimento. 

                                                           
10 Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa 

comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da 

divisão. 

(...) 

§ 2 º Não poderá exceder de cinco anos a indivisão estabelecida pelo doador 

ou pelo testador. 



 

 

Tendo em vista certa incongruência e inquietações entre os 

juristas ao analisar a natureza jurídica da multipropriedade e as suas 

consequências práticas, toma-se como leading case da matéria o 

Recurso Especial 1.546.165, cujo tramitar será a seguir analisado. 

 

4. O Recurso Especial 1.546.165/SP 

 

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão por maioria da 4ª 

Turma e relatoria do Ministro João Otavio Noronha, tabulou a natureza 

típica de direito real de multipropriedade ao julgar o Recurso Especial 

1.546.165/SP. 

A lide desenrolou-se, em resumo, a partir de ação de 

cobrança interposta pela administração do condomínio Praia de 

Caravelas – Búzios/RJ frente ao inadimplemento das contribuições 

condominiais por parte da empresa empreendedora. 

Em primeiro grau, o recorrente interpôs embargos de 

terceiro, alegando ser detentor de 2/52 avos do imóvel, representados 

pelas semanas 11 e 12, sob a alegação de que a penhora sobre a 

totalidade do bem seria indevida, frente ao fato de que o registro de 

imóvel representava a modalidade time sharing. 

Os embargos foram julgados improcedentes, entendendo o 

Juízo que a cessão de direitos na qual figurou como cessionária a 

embargante era de natureza obrigacional, e não real. 

Em sequência, foi interposta apelação, a qual também não 

se deu provimento. Assim, seguiram os autos ao Superior Tribunal de 



 

 

Justiça, por via de Recurso Especial, que defendeu a qualificação real 

da relação jurídica da cessão de direitos. 

No caso sob judice, foi rejeitada a penhora do imóvel por 

dívida de um dos titulares, de forma a preservar as frações ideais dos 

demais multiproprietários. Entendeu-se que “a implantação do regime de 

fracionamento corresponderia, na prática, a um direito real de uso, 

oponível a terceiros”.11 

Tal entendimento foi reforçado pela Lei 13.777/2018, que 

individualizou a unidade no tempo e no espaço. Por exemplo, o 

apartamento 101 (divisão no espaço) poderia ser usado pelo titular A na 

terceira semana de maio (divisão no tempo). 

Novamente, vale a citação a Gustavo Tepedino, que sintetiza 

o entendimento do julgado: 

 
“A multipropriedade traduziria, assim, um direito de uso e fruição, em 
caráter exclusivo e perpétuo, de uma fração espaço-temporal do 
imóvel, formando unidade autônoma, de titularidade exclusiva, 
potencialmente plena, cuja peculiar utilização por turno decorreria não 
já da imposição de limites convencionais aos poderes do titular, mas da 
conformação da disciplina do direito ao seu objeto – delimitado no 
tempo e no espaço.”12 
 

O STJ identificou traços essenciais do direito de propriedade 

no instituto da multipropriedade, ainda que muitos enxergassem 

                                                           
11 GOLÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O regime de multipropriedade imobiliária. 

Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/299417/o-regime-de-
multipropriedade-imobiliaria>. Acesso em: 04/03/2021.  

12 TEPEDINO, Gustavo. Multipropriedade imobiliária. São Paulo: Editora Saraiva, 
1993 



 

 

características obrigacionais. Tal raciocínio é extraído do excerto da 

ementa do julgamento: 

 
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 reprimir a autonomia da vontade nem a liberdade contratual diante 
da preponderância da tipicidade dos direitos reais e do sistema de 
numerus clausus.13 

 

Quanto à alegação de que a adoção da multipropriedade 

como direito real feriria o princípio da taxatividade dos direitos reais, a 

Corte defendeu que não há vedação legal que impeça a consagração de 

novos direitos reais, mesmo que o mecanismo não existisse 

expressamente na legislação, à época. 

Em fato, a necessidade de se compreender os princípios dos 

direitos reais com cautela, sem a necessidade de atribuir-lhes 

imutabilidade irrestrita, já havia sido ressaltada anteriormente pela 

doutrina. 

Ainda em 1997, defendeu Hindemburgo Chateubriand Filho: 

 
“A reflexão deve ser feita sob um prisma diverso, mais amplo, 
conjugando as vantagens e os prejuízos de cada uma das duas opções 
(numerus clausus ou numerus apertus) com as necessidades 
econômicas e as possibilidades técnicas, próprias de cada 
ordenamento. Um trabalho a ser executado tanto pelo legislador como 
pelo intérprete do direito. 

                                                           
13 STJ - REsp: 1546165 SP 2014/0308206-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 
de Publicação: DJe 06/09/2016 RB vol. 636 p. 36 



 

 

Sendo certo, por um lado, que a manutenção de um quadro fechado é 
interessante sob o ponto de vista do melhor funcionamento do sistema, 
também é preciso levar em conta as demandas da práxis negocial. 
Indicativo seria, por exemplo, o surgimento do fenômeno da 
multipropriedade, ou dos contratos de leasing, como nova espécie de 
direito pessoal de gozo”.14 

 

A partir do entendimento advindo do REsp 1.546.165/SP, o 

instituto da multipropriedade ganhou novas perspectivas, as quais foram 

consolidadas na edição de legislação própria. 

 

5. A Lei 13.777/2018 e o Projeto de Lei 2419/2019 

 

Em 20 de dezembro de 2018, foi promulgada a Lei 

13.777/2018, a Lei da Multipropriedade Imobiliária. A partir dela, os 

artigos 176 e 178 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) e o artigo 

1.358 do Código Civil ganharam nova redação. 

A regulação por lei própria fez com que a multipropriedade 

passasse a ser vista como unidade autônoma, delimitada no tempo e no 

espaço, inserida no regime de condomínio especial. Porém, mais do que 

efetivamente a regulação jurídica, a lei trouxe segurança ao setor, 

incentivando-o a crescer. 

Ao enfatizar a autonomia de cada unidade, a Lei reconhece a 

necessidade de individualização também do Imposto Predial Territorial 

Urbano (IPTU), e das contas de luz, gás, água e condominiais, cobradas 

                                                           
14 CHATEUBRIAND FILHO, Hindemburgo. Autonomia Privada e Tipicidade dos 

Direitos Reais. Revista dos Tribunais, vol. 745/1997, São Paulo, nov./1997, p. 47. 



 

 

de cada multiproprietário. Portanto, não incide qualquer 

responsabilidade solidária dos diversos titulares por despesas 

individuais. 

Ainda, a Lei trouxe a regulação sobre os direitos e deveres 

dos multiproprietários, o modo de transferência de seu domínio, a forma 

pela qual se dará a administração, os reparos e a manutenção, por 

exemplo. 

Contudo, vale salientar que a multipropriedade continua 

sendo considerada uma espécie especial de condomínio. Tanto é 

verdade que a Lei inseriu no Código Civil e nomeou o Capítulo VII-A de 

“Condomínio em Multipropriedade”. 

O elemento que diferencia a multipropriedade de um 

conceito tradicional de condomínio é justamente o tempo, como bem 

evidenciado por Luciano de Camargo Penteado: 

 
“Dado certo bem, sobre ele há time-sharing se um conjunto de sujeitos 
de direito, individualmente, for titular do domínio, mas só puder 
exercitá-lo em um período anual. A divisão da propriedade, no 
condomínio tradicional, é por fração ideal. Os direitos se exercitam 
simultaneamente. Na multipropriedade, não: o direito de um 
multiproprietário exclui o do outro, sendo o modelo ideal para bens de 
elevado custo de manutenção, como imóveis de férias. Cada 
multiproprietário pode exercer seu direito em dado período do ano, com 
exclusividade. Em outro período, outro será o multiproprietário 
habilitado a exercer o direito de que é titular”.15 

 

                                                           
15 PENTEADO, Luciano de Camargo. Manual de direito civil [livro eletrônico]: direito 

das coisas. São Paulo: editora Revista dos Tribunais, 2014 – Coleção manuais 
instrumentais para graduação. 3,52MB, PDF. 



 

 

Assim, observado o prazo mínimo de 7 dias, pode ser 

acordado o fracionamento do período por dias intercalados. Como 

exemplo, o titular do período de 30 dias, pode fracionar sua quota em 

três períodos de 10 dias. De mesma forma, é possível acordar sobre 

intervalos entre a propriedade de um titular e a de outro (ex: um dia após 

cada período)16. 

No mais, a Lei pôs um ponto final na discussão sobre a 

natureza jurídica da multipropriedade – real ou pessoal. Corroborando o 

já afirmado pelo STJ, quando do julgamento do REsp nº 154.616-5, a 

multipropriedade – imobiliária, diga-se de passagem – passou a ser 

efetivamente entendida como um direito real. A partir dessa premissa, 

portanto, é que a Lei faz a regulação do instituto em seus 20 artigos. 

Inserção importante foi a do art. 1.358-F ao Código Civil, o 

qual determina que a instituição da multipropriedade se dá por ato entre 

vivos ou por testamento, devidamente registrado no cartório de registro 

de imóveis competente. No registro, deve constar a duração dos 

períodos correspondentes a cada fração de tempo. 

Ainda, o art. 1.358-6 traz em seus parágrafos um conteúdo 

mínimo que deve constar em todo contrato de multipropriedade, como, 

por exemplo, a necessidade de criação de fundo de reserva para 

manutenção da unidade e as multas aplicáveis ao multiproprietário nas 

hipóteses de descumprimento de seus deveres. 

                                                           
16 GOLÇALVES NETO, Alfredo de Assis. O regime de multipropriedade imobiliária. 

Disponível em: < https://www.migalhas.com.br/depeso/299417/o-regime-de-
multipropriedade-imobiliaria>. Acesso em: 04/03/2021. 



 

 

Contudo, é importante evidenciar que, assim como o 

julgamento do STJ, a Lei 13.777/2018 trata tão somente da 

multipropriedade imobiliária17. Nesse sentido, manifesta-se, por ora, uma 

lacuna legislativa, ao passo que, como já exposto, a multipropriedade de 

móveis, como carros, aviões, helicópteros e barcos, existe no mercado. 

Alfredo Assim Gonçalves Neto, em coluna vinculada ao site 

migalhas, ressaltou: 

 
“O legislador, porém, não estendeu essa propriedade temporal aos 
bens móveis de valor expressivo, como aeronaves, veículos de luxo, 
barcos etc., que, aqui e no estrangeiro, já há algum tempo, têm sido 
submetidos a ajustes de utilização plena por período de tempo, na 
modalidade conhecida como fractional ownership. Penso que agiu com 
cautela porque poderia criar grandes embaraços na implantação desse 
regime relativamente a bens móveis, cuja utilização é bem mais 
dinâmica que a dos imóveis.”18 

 

O jurista entende que não seria proveitoso a regulação da 

multipropriedade mobiliária por normas similares às da Lei 13.777/2018, 

que teria que enfrentar discussões como a exigência de abertura de 

matrículas individuais e a incidência de tributos, o que poderia engessar 

a prática já existente no mercado. 

Todavia, está em tramitação o Projeto de Lei 2.419/2019, 

que pretende seguir o caminho traçado pela Lei 13.777/2018, 

                                                           
17 Há quem aponte que a real diferença de significado entre as denominações time 

sharing e fractional ownership está no fato de a primeira tratar de bens imóveis, 
enquanto a segunda trata de bens móveis. GOLÇALVES NETO, Alfredo de Assis. 
O regime de multipropriedade imobiliária. Disponível em: < 
https://www.migalhas.com.br/depeso/299417/o-regime-de-multipropriedade-
imobiliaria>. Acesso em: 04/03/2021.  

18 Idem, Ibidem.  



 

 

categorizando a multipropriedade de bens móveis como direito real. O 

PL aguarda parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça e 

de Cidadania (CCJC) e pretende inserir os seguintes artigos no Código 

Civil: 

 

Seção VII 
Do registro da multipropriedade sobre bens móveis 

 
Art. 1.358-V. O registro da multipropriedade que incida exclusivamente 
sobre bem móvel será efetuado no cartório de títulos e documentos do 
domicílio do proprietário, relativamente 
à fração que lhe couber, para surtir efeitos em relação a terceiros. 
 
Art. 1.358-X. Os órgãos públicos que tenham incumbência de registrar 
bens móveis por decorrência legal não podem se abster do registro da 
multipropriedade, surtindo os mesmos efeitos do artigo anterior. 

 

Da análise do texto, nota-se que a regulação pretendida pelo 

PL é muito mais tímida do que a disposta na Lei da Multipropriedade 

imobiliária. 

O objetivo do projeto é, sobretudo, conceder segurança 

jurídica e uniformidade ao mecanismo da multipropriedade mobiliária, 

tendo em vista tratar-se de prática presente no mercado, cuja tendência 

é crescer. 

Entretanto, até que o PL se concretize – se efetivamente for 

aprovado – caberá à doutrina e à jurisprudência a função de categorizar 

e regular o instituto da multipropriedade de bens móveis. 

 

 

 



 

 

6. Notas conclusórias 

 

Cotidianamente, o mercado se reinventa para superar 

desafios e melhor se adequar às demandas da sociedade. Um dos 

mecanismos originados da prática mercadológica foi o da 

multipropriedade. 

Como visto, a multipropriedade possibilitou com que pessoas 

acessassem a segunda casa e com que o setor hoteleiro e de turismo 

fosse aquecido. 

Contudo, ainda que plenamente verificado na prática, o 

mecanismo suscitava discussões jurídicas, sobretudo, no que dizia 

respeito à sua natureza. 

Nesse contexto, o leading case 1.546.165 foi paradigmático 

ao categorizar a multipropriedade como direito real. Demonstrou-se a 

necessidade de a legislação infraconstitucional adaptar-se às novas 

exigências do mercado. 

Todavia, entender a multipropriedade como direito real não 

significa, de forma alguma, abandono dos tradicionais princípios da 

taxatividade, publicidade e tipicidade. O que ocorre é a atribuição de 

novos contornos à propriedade, demonstrando a importância da 

plasticidade do direito, que se desengessa e se materializa na vida 

prática. 

Evidência da importância dessa ressignificação da categoria 

dos direitos reais e o reconhecimento do instituto da multipropriedade 



 

 

imobiliária foi a edição da Lei 13.777/2018, que consolidou o 

entendimento antes firmado pelo STJ. 

Na mesma toada, portanto, ainda que não existente lei 

específica de regulamentação da multipropriedade mobiliária – o Projeto 

de Lei 2.419/2019 aguarda votação e aprovação – não é incorreto 

pensar na aplicação do entendimento firmado pelo STJ também para 

bens móveis. 

Isso, pois, cada vez mais se observa o mecanismo da 

multipropriedade mobiliária no cotidiano. Nesse sentido, o instituto 

merece a devida regulamentação. Afinal, o direito só faz sentido se for 

reflexo da realidade social em que se insere. 
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