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Sem regulamentação específica no Brasil, porém já amplamente 
conhecidos nos Estados Unidos e na Europa, o fractional ownership e o time 
sharing, formas de multipropriedade1, têm ganhado novo fôlego no mercado 
hoteleiro brasileiro. Esses institutos surgem como uma boa opção para aqueles 
que desejam adquirir uma segunda residência para fins de lazer, como é o caso 
do fractional ownership, ou um pacote de férias antecipado com custos mais 
acessíveis, através do time sharing. 

A relevância e o caráter inovador dessas formas de multipropriedade têm 
obtido a atenção da doutrina jurídica brasileira. A título de exemplo, segue o 
trecho do doutrinador Gustavo Tepedino, no qual descreve as vantagens e o 
impacto social do sistema do fractional ownership:

Em linhas gerais, ambos os institutos prestigiam o acesso à segunda 
moradia/lazer e trazem aquecimento ao mercado hoteleiro inclusive durante 
os períodos de baixa temporada, “fomentando os negócios jurídicos em zonas 
turísticas”3. 
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1O termo “multipropriedade” é aqui utilizado de forma genérica e abrange duas subespécies: “fractional ownership” e o 
“time-sharing”. A doutrina e jurisprudência brasileira, no entanto, adotam outras nomenclaturas genéricas tais como “tempo 
compartilhado”, “propriedade fracionada” e “multipropriedade imobiliária”, ora para fazer referência somente ao time sharing, 
ora para referir o fractional ownership.
2TEPEDINO, Gustavo. “Aspectos atuais da multipropriedade imobiliária”. AZEVEDO, Fábio de Oliveira; DE MELO, Marco Aurélio 
Bezerra (Org.). Direito Imobiliário – Escritos em Homenagem ao Professor Ricardo Pereira Lira. São Paulo: Atlas, 2015, p.512-513.
3DE MELO, Marcelo Augusto Santana. Multipropriedade imobiliária e o registro de imóveis. 
Artigo disponível em: http://www.irib.org.br/boletins/detalhes/660. Acesso em: 18/10/2016.

A operação franqueou a novas camadas sociais o acesso à segunda 
casa. Famílias que pretendem adquirir o imóvel apenas para o período 
de férias anual satisfazem suas necessidades a preço relativamente 
modesto. Reduzem-se, por outro lado, as despesas e os incômodos com 
a manutenção e segurança do imóvel. Além disso, para os empresários do 
setor, aumenta-se vertiginosamente a margem de lucro, dada a grande 
quantidade de unidades que, com a subdivisão temporal, é posta à venda 
em cada empreendimento.2



Ou seja, o fractional ownership e o time sharing surgem como negócios jurídicos 
capazes de fomentar o segmento imobiliário e hoteleiro ao oferecer aos clientes 
novas opções de produtos, bem como dar corpo ao princípio da função social e 
econômica da propriedade previsto no art. 5º, inciso XXIII da Carta Magna.

De fato, a conexão do instituto da multipropriedade com a função social e 
econômica da propriedade é bastante evidente, visto que:

Em termos doutrinários, a multipropriedade constitui-se em uma situação 
jurídica híbrida5 – na qual se combinam os conceitos de direito real e de direito 
contratual –, uma vez que é conferido a diversos sujeitos o direito de uso e/ou gozo de 
uma mesma unidade habitacional, geralmente localizada em um empreendimento 
hoteleiro, sendo que o uso/gozo do imóvel é realizado em determinados períodos de 
tempo alternados. 

Dessa forma, em razão da grande relevância prática do tema no âmbito do 
mercado hoteleiro e imobiliário, bem como dos inúmeros questionamentos jurídicos 
que esses institutos suscitam, serve-se o presente artigo para traçar, ainda que 
brevemente, as características do time sharing e do fractional ownership, para, ao final, 
ponderar a respeito das principais vantagens de cada um dos sistemas.
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A multipropriedade chega para acelerar e aumentar esta mesma conquista 
da função social do imóvel, adicionando-lhe a questão do tempo 
compartilhado em turnos, satisfazendo e proporcionando um maior 
número de proprietários do mesmo solo ou imóvel. Isso significa um efeito 
multiplicador no que concerne ao bem-estar social, desenvolvimento, 
justiça social e valorização do trabalho. Sociabiliza-se, assim, o imóvel, com 
muitos proprietários utilizando a mesma base material em variados turnos 
de tempo.4

4RIOS, Arthur. “Time Sharing ou propriedade compartilhada”. Artigo acessível em: http://www.oabgo.org.br/Revistas/36/
juridico6.htm Acesso em: 18/10/2016.
5TEPEDINO, Gustavo. “Aspectos atuais da multipropriedade imobiliária”, op. cit., p. 514.



O sistema do time sharing (ou “tempo compartilhado”), nascido durante o 
segundo pós-guerra6, constitui um direito contratual que nasce pela aquisição 
de “unidades de tempo” de um determinado bem para usufruí-lo ao longo de 
determinado período. Na prática hoteleira, o sistema é comumente utilizado como 
uma forma de aquisição de pacote de férias de maneira antecipada, por menor custo, 
ou associação em programa de férias. 

Portanto, a relação entre o adquirente e o administrador/proprietário do 
Empreendimento Hoteleiro é de cunho eminentemente contratual/obrigacional, 
visto que o adquirente não se torna proprietário da unidade da qual fará uso, ele 
apenas “compra” o direito de utilizá-la durante períodos pré-determinados durante o 
ano, denominados de “períodos de ocupação” ou turnos. O período de utilização das 
unidades hoteleiras pode ser “fixo, com data específica para utilização, ou flutuante, 
ou seja, sem um período determinado, mas determinável, de acordo com as regras 
previstas no instrumento de aquisição do direito de uso”7.

Como exemplo simples do que consiste, na prática, a aquisição de um pacote 
de time sharing, pode-se referir o adquirente que contrata a aquisição do produto em 
um determinado Empreendimento Hoteleiro – geralmente localizado em destinos 
turísticos – o que lhe dá o direito de usufruir de duas semanas por ano de hospedagem 
naquele Empreendimento ou em outros que sejam associados. O seu principal 
objetivo, portanto, é “a aquisição de férias anuais antecipadas (férias pré-pagas ou 
pré-contratadas)”8.

Conforme dito anteriormente, o time sharing não possui regulamentação 
especifica no Brasil, porém, o seu conceito pode ser encontrado na Lei nº 11.771 
(conhecida como a Lei Geral do Turismo), em seu artigo 23, §2º, que assim dispõe:
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I) Time Sharing

§2º Considera-se prestação de serviços de hospedagem em tempo 
compartilhado a administração de intercâmbio, entendida como organização 
e permuta de períodos de ocupação entre cessionários de unidades 
habitacionais de distintos meios de hospedagem.

6GOMES, Larissa Silva. “Time Sharing” e “Fractional Ownership” no Brasil. Artigo disponível em: http://www.migalhas.com.br/
dePeso/16,MI222654,21048-Timesharing+e+Fractional+Ownership+no+Br asil. Acesso em: 18/10/2016. 
7REZEKE, Márcia. Propriedade imobiliária fracionada. Ensaio sobre um gênero (ADIT. Direito Imobiliário). Maceió: Viva Editora, 
2016, p. 148.
8Ibidem.



Na prática, a principal vantagem auferida pelo time sharing é que os valores pagos 
pelo pacote de férias antecipado permanecem inalterados até o término do contrato, 
independente de influências econômicas externas, trazendo maior segurança e 
tranquilidade para os adquirentes. Assim:

Somando-se a isso, não possuindo o adquirente de um pacote de férias o direito 
real de propriedade, não se vê este obrigado a arcar com os custos da manutenção 
da unidade, ficando tal encargo às expensas do próprio Hotel/Resort contratado, o 
qual, via de regra, detêm a propriedade das unidades.

Ademais, o adquirente ainda poderá ter a faculdade de permutar o seu período de 
ocupação por outros destinos turísticos que não o da unidade hoteleira originalmente 
contratada, o que geralmente ocorre pela associação do Hotel/Resort com empresa 
especializada no “intercâmbio de férias”10. Nos casos em que o empreendimento é 
associado a empresa intercambiadora o “período de ocupação” do adquirente pode 
dar-se em destinos variados, inclusive internacionais, conferindo ao time sharing o 
caráter de verdadeiro contrato com efeitos internacionais.

Dessa forma, conforme conceitua Cláudia Lima Marques11, o contrato de time 
sharing no setor hoteleiro deve ser visto como uma cadeia de direitos e obrigações 
que nascem não apenas entre o adquirente de pagar o seu preço, mas sim de um 
direito contratual complexo que perdura no tempo e que deve respeitar os exatos 
termos previstos no contrato, devendo sempre ser oferecido ao adquirente o maior 
número de informações possíveis sobre o negócio contratado, especialmente porque 
deficiente no Brasil regulamentação especifica sobre o tema.

94

A multipropriedade no setor hoteleiro brasileiro: 
uma breve análise dos institutos do time sharing 
e fractional ownership

8

O cliente adquire, por exemplo, dez semanas de hospedagem hoje, por um 
determinado valor, e pode usufruir desse serviço ao longo de uma década 
sem que haja alteração no preço contratado, mesmo que a economia sofra 
variações substanciais, ou o câmbio apresente oscilações drásticas.9

9Informação disponibilizada no site Hotel News, disponível no link: http://www.revistahotelnews.com.br/portal/materia.php?id_
materia=493. Acesso em 18/10/2016.
10Como exemplo de empresa especializada em intercâmbio de férias podemos encontrar no Brasil a rede RCI: http://www.rci.
com/pre-rci-pt_BR/rci-explorer/sobre-a-rci.page. 
11MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos de Time Sharing e a proteção dos consumidores: crítica ao direito civil em tempos pós-
modernos.” Revista de Direito do Consumidor, vol. 22/1997, abr – jun. 1997, item 2.1.2, p. 64 – 86.



Conclui-se, então, que as principais características do sistema do time sharing 
são: (i) a relação obrigacional entre as partes nasce de um direito contratual de 
aquisição de pacote de férias antecipada; (ii) a imutabilidade do preço do pacote 
adquirido, de forma que fatores econômicos exteriores não afetam o contrato; (iii) 
o adquirente não é proprietário, logo, não deve arcar com os custos que a unidade 
pode gerar; (iv) trata-se de relação contratual que perdura no tempo, devendo 
as partes sempre agirem dentro dos estritos termos contratados – quando não 
abusivos – de forma a assegurar a exata concretização dos direitos e deveres 
idealizados na contratação.
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12Nesse sentido é manifesta a necessidade de mitigação de determinadas disposições legais em prol da sustentabilidade 
que requer um empreendimento na modalidade de fractional ownership, tais como: (i) a renúncia ao direito de preferência 
dentro do Condomínio Voluntário, indo de encontro à previsão do artigo 504 do Código Civil; (ii) a necessidade de um pacto de 
indivisibilidade perpétuo, contrariando a regra do artigo 1.320 e 1.321 do Código Civil. 

Por outro lado, enquanto encontramos no instituto do time sharing alguma 
regulamentação acerca da matéria, o fractional ownership – embora já utilizado no 
Brasil há alguns anos – não é regulado por nenhuma normativa específica, ficando a 
cargo da doutrina a sua conceituação com base nos negócios já existentes e também 
com base nas regulamentações encontradas em outros países.

Porém, apesar da aparente insegurança decorrente da ausência de 
regulamentação, o que se pode notar é que a doutrina recorrentemente tem-se 
amparado nos princípios da função social e econômica da propriedade para adaptar 
o modelo ora estudado aos empreendimentos que buscam adotar o seu conceito, 
uma vez que é manifesto que nem sempre o texto legal consegue acompanhar 
constantes mudanças que ocorrem no dia a dia dos negócios imobiliários12. 

Em linhas gerais, quando se trata de fractional ownership, ou propriedade 
compartilhada, o adquirente é titular de um direito real, ou seja, ele é proprietário 
de uma fração de unidade hoteleira, dispondo de todos os privilégios que a lei lhe 
confere (vender, dispor, usar, gozar, fruir), porém, sempre limitados contratualmente 
pela sua característica de multipropriedade. Assim, ao tornar-se coproprietário de 
uma unidade no regime de fractional, tais limitações ao direito de propriedade se 
concentram principalmente na faculdade de uso da unidade. 

II) Fractional Ownership



À título de exemplo, ao adquirir a sua fração de unidade, o adquirente recebe, 
em contrapartida, o direito de utilizá-la durante quatro semanas ao longo de cada 
ano. Entretanto, a forma e as condições do uso dessas quatro semanas são limitadas 
contratualmente, fazendo com que o contratante tenha de respeitar as prioridades 
no uso das semanas correspondente aos demais proprietários da unidade, dentre 
outras restrições.

De forma similar ao que ocorre com o time sharing, o empreendimento que se 
utiliza do modelo de fractional geralmente funciona em destinos turísticos, sendo 
um atrativo para aqueles que desejam possuir uma segunda residência destinada a 
férias por valores mais acessíveis. O fractional propicia, portanto, a aquisição de uma 
segunda propriedade para camadas da população que de outro modo não poderiam 
adquirir um imóvel em um destino turístico.

Isso porque no fractional ownership a propriedade do imóvel (aqui entendida 
como unidade hoteleira) não se limita a um único comprador, mas sim, a vários 
proprietários, os quais serão solidariamente responsáveis por todos os custos, direitos 
e obrigações decorrentes daquela unidade adquirida. Assim, em vista da existência 
de uma pluralidade de proprietários, mostra-se necessária que a forma de utilização 
do imóvel seja previamente regrada através de contrato firmado entre as partes, as 
quais necessitarão pensar na sua unidade como um “bem coletivo”, que deve ser 
preservado e cuidado em prol do bem-estar comum. 

Pode-se dizer, dessa forma, que o instituto do fractional ownership classifica-se 
como um negócio jurídico de tipo híbrido, no qual de um lado encontramos obrigações 
oriundas do direito contratual, enquanto que de outro encontramos características e 
prerrogativas relativas ao direito de propriedade. 

No Brasil, em termos de direito imobiliário, o empreendimento hoteleiro como 
um todo é inicialmente formado através da constituição de um condomínio edilício, 
possibilitando a coexistência de áreas de uso comum (acessos, hall de entrada, jardins, 
piscinas, restaurante, recepção, etc.) e áreas de uso privativo correspondentes às 
unidades hoteleiras, ou, simplesmente, os quartos de hotel.
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Concomitante à existência do condomínio edilício, em cada uma das unidades 
hoteleiras são instituídos condomínios voluntários entre os diversos proprietários.  
Dessa forma, as relações jurídicas entre os proprietários de cada unidade hoteleira 
são regradas segundo as normas que regem o condomínio voluntário (art. 1.314 a 
1.326 do Código Civil). 

Sobre o tema, observemos a descrição do sistema de fractional ownership dado 
por Gustavo Tepedino como forma de organização do instituto dentro do negócio 
jurídico da multipropriedade:

Outro ponto de grande atratividade no fractional se dá por, assim como no time 
sharing, também ser possível realizar o intercâmbio de férias – permuta da unidade – 
caso o adquirente queira gozar de seu descanso em outro destino turístico, por meio 
de associação a empresas intercambiadoras, que realizam a permuta das semanas 
de férias com Empreendimentos associados.

Assim, o fractional ownership traz o desafio da moldagem de uma estrutura 
jurídica estável ao Empreendimento a longo prazo, vislumbrando que o sucesso do 
negócio após a sua entrega (transferência de propriedade) não dependerá apenas 
do Incorporador, mas também de parceiros sólidos (Administradora Hoteleira e Rede 
Intercambiadora) que entendam a complexidade de gerenciar uma multipropriedade 
e saibam entender os anseios dos adquirentes com relação ao produto.
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Assim foi que, no mercado imobiliário brasileiro, a multipropriedade imobiliária 
se difundiu predominantemente mediante a constituição de um condomínio 
edilício no qual cada unidade autônoma é atribuída a 52 coproprietários 
(estes em condomínio ordinário).
Mediante convenção interna da unidade autônoma, a cada um dos 52 
condôminos (em modalidade ordinária) é assegurado contratualmente o 
direito de utilização do imóvel por uma semana do ano. Ocorre que, dentre 
as características do condomínio ordinário, destacam-se a sua divisibilidade 
(art. 1320, Código Civil) e o direito de preferência dos condôminos na 
hipótese de alienação do imóvel (art. 504, Código Civil), prerrogativas às 
quais os adquirentes renunciam, de maneira expressa e irrevogável, na 
escritura de aquisição do imóvel.14

13Importante ressaltar que Marcia Reseke aponta que o fractional pode ser juridicamente estruturado de duas formas: através 
do condomínio voluntário e também através da concessão real de uso tal qual prevista no Decreto-Lei n.271/1967. (vide 
REZEKE, Márcia. Propriedade imobiliária fracionada. Ensaio sobre um gênero, op. cit., p. 150-154).
14TEPEDINO, Gustavo. “Aspectos atuais da multipropriedade imobiliária”, op. cit., p. 515.



Dessa forma, pode-se concluir que os principais pontos característicos do 
fractional são: (i) a existência do direito real de propriedade do imóvel, de forma que os 
adquirentes são titulares de todos os direitos e obrigações inerentes à propriedade 
da unidade, ainda que limitada à sua fração; (ii) a relação contratual existente entre os 
condôminos apenas findará com a venda da fração da unidade pelo adquirente, uma 
vez que não possui prazo determinado; (iii) os adquirentes das unidades precisam 
ter bem clara a limitação do uso de sua unidade, a qual precisará respeitar os estritos 
termos previstos contratualmente, de forma a viabilizar o uso alternado das unidades, 
bem como a convivência entre os condôminos. 
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De pronto, podemos dizer que em ambos os institutos o diferencial para o 
sucesso do negócio – e o essencial para a sua própria existência – será a escolha 
de uma boa Administradora Hoteleira que saiba como gerenciar o sistema de 
tempo fracionado entre várias pessoas, de forma que as unidades estejam sempre 
disponíveis para utilização de acordo com os períodos pré-contratados. 

Dessa forma, via de regra, tanto no sistema do time sharing quanto do fractional 
encontraremos uma grande rede hoteleira envolvida diretamente na operação do 
empreendimento.

De maneira esquemática podemos resumir as principais vantagens perante o 
consumidor dos dois institutos a partir dos diagramas abaixo:

III) Principais vantagens do fractional e do time sharing

Fractional Ownership



Por outro lado, para o Empreendedor, outro grande diferencial encontrado dentro 
do instituto do fractional ownership será o valor da venda da unidade15 se comparada 
com a usual venda de unidades imobiliárias. Isso porque, conforme anteriormente 
manifesto, em se tratando de um produto multifacetado, o valor da venda levará 
em consideração não apenas o valor do imóvel na região, mas sim toda a cadeia de 
serviços agregados ao produto (serviço de hotelaria e serviços de intercâmbio), bem 
como a sua expectativa de excelência, tornado a rentabilidade deste tipo de negócio 
até três/quatro vezes maior do que a venda comum de unidades imobiliárias.

Por fim, mesmo que no time sharing não seja auferido o lucro pela venda de uma 
fração de unidade imobiliária, a rentabilidade está diretamente ligada à alta rotatividade 
que a venda de “férias antecipadas” é capaz de gerar ao Resort/Hotel durante todo o 
ano (tanto nos períodos de alta, quanto de baixa temporada). Ou seja, além do valor 
recebido pela venda do pacote de férias, o Hotel também terá, quase que garantido, 
o auferimento de receitas decorrentes do uso de serviços hoteleiros (restaurante, 
lavanderia e outros serviços pay per use) pelos adquirentes.

Dessa forma, ambos os institutos, se superadas as instabilidades existentes pela 
ausência de regulamentação específica, mostram-se extremamente vantajosos 
tanto para o Empreendedor quanto para o adquirente, uma vez que atendidas duas 
necessidades em um único negócio: maior rentabilidade para o Empreendedor e 
custos mais acessíveis para o adquirente.
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15Considerando aqui o valor auferido pela venda de todas as frações disponíveis dentro de uma única unidade. 

Time Sharing


