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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca analisar a definição jurídica e as possibilidades de regulação dos 
contratos de curto prazo celebrados por plataformas digitais de compartilhamento de imóveis, 
sendo a mais conhecida o Airbnb, haja vista os entendimentos doutrinário e jurisprudencial 
que, em razão da aparente lacuna legislativa, tem se mostrado controversos. O cerne da 
problemática encontra-se no âmbito dos condomínios edilícios residenciais, uma vez que estes 
espaços têm proibido seus condôminos de utilizarem tais plataformas sob o argumento de que 
a prática desvirtua a finalidade residencial do edifício ou de que oferece prejuízo ao sossego, 
salubridade e segurança do local. Assim, pretende-se verificar se os condomínios podem 
proceder desta forma, examinando-se a natureza jurídica destes contratos, suas possibilidades 
de regulação no âmbito dos condomínios edilícios, bem como o panorama legislativo 
brasileiro em cotejo com o panorama internacional, a fim de trazer orientações para o 
ordenamento jurídico nacional. Para tanto, será feita uma revisão bibliográfica sobre o tema e 
uma análise jurisprudencial, com o propósito de observar se há entendimento que se sobressai. 
Ademais, serão analisadas as propostas de lei e as eventuais legislações existentes no Brasil, 
trazendo à baila orientações a partir da experiência estrangeira, visando nortear futuras 
propostas de regulação. Isto posto, ao final será verificado que os condomínios edilícios 
residenciais podem proibir o uso das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis nos 
apartamentos que o integram e que atualmente não há definição jurídica adequada a estes 
contratos em nosso país, sendo necessária uma regulação específica que se molde à nova 
realidade. 
 
Palavras-chave: Plataforma digital. Condomínio. Airbnb. Economia compartilhada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 
The present work seeks to analyze the legal definition and the possibilities of regulation of 
short-term contracts concluded through digital real estate sharing platforms, which has Airbnb 
as the most popular, considering the doctrinal and jurisprudential understandings that, due to 
the apparent legislative gap, have been controversial. The central problem is within the scope 
of residential building condominiums, since these spaces have prohibited their condominium 
members from using such platforms under the argument that the practice distorts the 
residential destination of the building or that it harms the peace, salubrity and safety of the 
place. Therefore, it is intended to verify whether condominiums can proceed in this way, 
examining the legal nature of these contracts, the adjustment possibilities within the scope of 
building condominiums, as well as the Brazilian legislative panorama in comparison with the 
international panorama, in order to bring guidelines for the national law. For this purpose, a 
bibliographical review on the subject and a jurisprudential analysis will be made, with the 
objective to note if there is a majority understanding. Furthermore, the legislative proposals 
and possible existing laws in Brazil will be analyzed, bringing up guidelines based on the 
foreign experience, aiming to guide future regulatory proposals. For all these reasons, it will 
be verified at the end that residential building condominiums may prohibit the use of digital 
real estate sharing platforms in the apartments that are part of the build and that currently 
there is no proper legal definition for these contracts in our country, being required a specific 
regulation that conforms to the new reality. 
 
Keywords: Digital platform. Condominium. Airbnb. Sharing economy. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

 A economia colaborativa, que compreende o compartilhamento de bens ou serviços entre 

indivíduos, foi altamente impulsionada pelo avanço da rede mundial de computadores, que 

propiciou novas formas de conectividade entre as pessoas. Além do modo de se relacionar, a 

forma de celebrar contratos também se alterou, bastando um clique ou um toque para que 

sujeitos de diversas localidades troquem experiências, idiomas, interesses, ofereçam serviços, 

vendam ou aluguem bens inutilizados por meio das chamadas plataformas digitais, que 

consistem em sites ou aplicativos para smartphone, criadas por empresas que funcionam como 

intermediárias entre as partes. 

 É neste viés que surge o compartilhamento de imóveis, feito por meio de plataformas 

digitais variadas, tais como o Airbnb, Booking.com, Vrgo, Quinto Andar, entre outras, onde 

um usuário anuncia seu imóvel ou parte dele para locação, a troco de determinado valor ou 

conforme ajustarem os contratantes. 

 Ocorre que os contratos realizados nestes moldes, geralmente, não são feitos por longos 

períodos, mas por curtos prazos, assim entendidos aqueles inferiores a 90 dias, uma vez que, 

devido à sua facilidade de celebração, visam suprir primordialmente a demanda de viajantes 

ou de indivíduos que necessitam de uma acomodação temporária.  

 Neste contexto surgiram diversos impasses, sobretudo ligados ao setor hoteleiro, que 

acusa as plataformas digitais deste ramo de promoverem hotéis ilegais, considerando a 

ausência de regulação específica, de exigências formais perante o poder público ou de 

obrigações tributárias próprias, o que é requerido dos hotéis. 

 De modo reflexo, estes impasses recaem sobre o âmbito dos condomínios edilícios 

residenciais, que tem proibido seus condôminos de utilizarem as plataformas digitais em suas 

unidades autônomas, sob os argumentos de que a destinação de uso residencial do imóvel 

seria desvirtuada ou de que a prática seria prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 

demais condôminos, haja vista a alta rotatividade de pessoas. 

 Em razão da lacuna legislativa, as proibições feitas pelos condomínios têm sido 

amplamente questionadas na esfera judicial, gerando julgados divergentes, ora definindo estes 

contratos como sendo de locação para temporada (art. 48 da Lei nº 8.245/1991), de cunho 

residencial, ora os definindo como contratos de hospedagem (art. 23 da Lei nº 11.771/2008), 

de natureza comercial. 

 Com o presente trabalho busca-se trazer reflexões sobre a matéria controvertida, bem 

como discussões sobre suas possibilidades de regulação, visando encontrar elementos que 
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elucidem o problema central: Os condomínios edilícios podem proibir a celebração de 

contratos de curto prazo feitos por plataforma digital nos apartamentos que o integram?  

 O objetivo geral é, portanto, analisar a natureza jurídica dos contratos de curto prazo 

celebrados por plataforma digital, suas possibilidades de regulação no âmbito dos 

condomínios edilícios e trazer possibilidades de regulação para o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

 Para tanto, foram dispostos três objetivos específicos: examinar entendimentos 

doutrinários acerca da natureza jurídica destes contratos; realizar uma análise jurisprudencial, 

haja vista o caráter prático da questão, buscando notar se os tribunais possuem entendimento 

que se sobressai; e analisar o panorama legislativo no Brasil em cotejo com o panorama 

internacional, a fim de apurar as experiências, trazer diretrizes e possíveis complementações.

 A hipótese norteadora desta pesquisa consiste na seguinte afirmação: o condomínio 

edilício pode restringir a locação por prazo exíguo nas unidades autônomas, desde que o faça 

com base no interesse e na deliberação dos condôminos, estabelecendo o feito na convenção 

condominial, prevalecendo o direito de vizinhança. Quanto à natureza jurídica destes 

contratos, a hipótese é de que constitui forma inovadora, ainda não regulada pelo 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 Como metodologia será utilizada a pesquisa bibliográfica, procurando identificar o 

entendimento de autores basilares do direito civil, tais como Caio Mário Pereira, Sylvio 

Capanema Souza, Sílvio Venosa, Orlando Gomes, Arnaldo Rizzardo, Anderson Schreiber, 

entre outros, além da pesquisa jurisprudencial.  

 O capítulo 1 deste trabalho buscará trazer os entendimentos doutrinários, apresentando 

inicialmente o conceito de economia compartilhada e os impasses que decorrem do 

compartilhamento de imóveis. O primeiro impasse no âmbito dos condomínios edilícios 

refere-se à ausência de definição da natureza jurídica dos contratos em questão e, por isso, 

serão examinadas as classificações da locação para temporada e da hospedagem, para 

verificar se são adequadas aos negócios celebrados por plataforma digital. O segundo impasse 

refere-se ao conflito entre o direito de propriedade e o direito de vizinhança dos condôminos, 

o que também será examinado para compreender se a convenção condominial pode 

estabelecer proibições, privilegiando o direito de vizinhança. 

 O capítulo 2 consistirá em uma análise jurisprudencial, inicialmente, do REsp 

1.819.075/RS, julgado em abril de 2021 pelo STJ, por se tratar da primeira ocasião em que a 

Corte Superior decidiu sobre o tema, averiguando-se os votos e o resultado do julgamento. 
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Posteriormente, serão analisados acórdãos proferidos pelo TJSP, de 2019 a 2021, a fim de 

observar se há entendimento que se sobressai quanto à problemática dos condomínios. 

 O capítulo 3, por sua vez, abordará as possibilidades de regulação dos contratos de curto 

prazo celebrados por plataforma digital, trazendo um panorama legislativo brasileiro, bem 

como um panorama internacional, verificando se existem equivalências ou orientações que 

podem ser aplicadas a partir da experiência estrangeira. 

 Por fim, serão apresentadas as conclusões, que apontará que os objetivos foram atingidos, 

com a confirmação das hipóteses, indicando que os condomínios edilícios residenciais podem 

proibir o uso das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis em suas unidades 

autônomas, prevalecendo o direito de vizinhança, desde que esta cláusula conste 

expressamente na convenção condominial ou, avaliado o caso concreto, a prática contenha 

elementos do contrato de hospedagem. Além disso, serão indicadas as diretrizes para uma 

futura regulação no Brasil, considerando que nenhuma classificação atualmente existente se 

aplica genericamente a tais contratos, mencionando a urgência de haver disposições 

específicas e a necessidade de serem feitos estudos prévios que as embasem. 
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2. O COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEIS E SEUS IMPASSES 

 

Com o crescente fenômeno da economia compartilhada ou colaborativa, o estilo 

padrão de vida pautado na propriedade de determinado bem alterou-se para um viés de acesso 

compartilhado e, teoricamente, mais sustentável, de modo que as necessidades temporárias 

dos usuários passaram a ser atendidas.  

O compartilhamento, por si só, não configura visão recente, a exemplo do empréstimo 

de obras em bibliotecas, feito mediante pagamento de valor módico se comparado à compra 

da obra. Apesar disso, as expressões “economia compartilhada”, “economia colaborativa” ou 

“consumo colaborativo” – vistas como sinônimos - carecem de uma definição concreta, 

principalmente devido à abrangência dos termos, que estão em constante evolução. Ainda 

assim, pode-se traçar os elementos básicos de seu conceito, construindo o alicerce para que se 

compreenda como funciona o compartilhamento de imóveis. Vejamos. 

Segundo a Comissão Europeia, por meio do Comitê Econômico e Social Europeu, a 

economia colaborativa “refere-se aos modelos empresariais no âmbito dos quais as atividades 

são facilitadas por plataformas colaborativas que criam um mercado aberto para a utilização 

temporária de bens ou serviços, muitas vezes prestados por particulares”1. 

Nessa direção, o autor Fabio Schwartz2 explica que “o consumo compartilhado 

baseia-se em um conceito simples: alavancar valor de ativos que não estão sendo totalmente 

explorados por seus proprietários”. Ademais, menciona o papel das plataformas digitais, que 

funcionam como agentes intermediários entre a oferta e a demanda nesse novo mercado de 

consumo e expõe a importância de serem feitos mais estudos na seara acadêmica, a fim de 

proporcionar maior segurança jurídica aos agentes envolvidos, uma vez que esse modelo 

surgiu de forma rápida e vem crescendo de forma exponencial. 

                                                      
1 COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho, ao comité 
económico e social europeu e ao comité das regiões: Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa. 
Bruxelas: Comité Econômico e Social Europeu, 2016. 16 p, p. 03. Disponível em: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&from=EN. Acesso em: 27 jan. 2021. 
2 SCHWARTZ, Fabio. A economia compartilhada e a responsabilidade do fornecedor fiduciário. Revista de 
Direito do Consumidor, v. 111, 2017, p. 01-03. Disponível em: 
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a000001793c9b
e02bb5663690&docguid=I90f45bf044f111e7af4f010000000000&hitguid=I90f45bf044f111e7af4f01000000000
0&spos=1&epos=1&td=42&context=23&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1. Acesso em: 02 abr. 
2021. 



15 
 

De acordo com Rifkin, citado por Schwartz3, os fatores que expandiram o uso da 

economia compartilhada estão intrinsecamente relacionados aos momentos de crises 

econômicas. O impulso definitivo para esse movimento econômico teria ocorrido em meados 

de 2008, época em que houve grande crise financeira global, quando centenas de milhões de 

indivíduos se encontravam cercados por bens inutilizados, presos em enormes dívidas para 

financiá-los, de modo que o consumo desenfreado passou a ser questionado, surgindo a 

necessidade de se conseguir renda financeira adicional. 

Por fim, Fábio Schwartz esclarece que nesse modelo as empresas passaram a se 

organizar em plataformas digitais, feitas de modo simples e padronizado a fim de permitir a 

participação dos interessados e de reduzir “o custo ao seu mínimo absoluto, eliminando ao 

máximo as barreiras à entrada, já que os preços caem abruptamente” 4. 

Assim, a expansão tecnológica foi fator crucial para a ascensão deste sistema, marcado 

pela rede mundial de computadores e pelo surgimento dos smartphones, que tornaram mais 

fácil a conexão entre pessoas de qualquer localidade e, por conseguinte, entre aqueles que 

possuem bens excedentes e aqueles que anseiam usufruir temporariamente de tais bens. 

Ressalta-se que os períodos de crise econômica, assim como o momento atual, 

marcado pela pandemia do coronavírus, podem funcionar como faísca para a eclosão de novas 

plataformas digitais e para a participação de novos usuários, considerando a necessidade de se 

obter recursos financeiros extras.  

Esta visão, de certa forma, afasta a ideia de mero compartilhamento de bens 

inutilizados, feito de forma eventual, com base na sustentabilidade e no intercâmbio cultural, 

e aproxima o modelo a uma visão mais comercial, de negócios, com fins eminentemente 

lucrativos.  

De fato, é o que tem se observado em muitos países e nos distintos nichos englobados 

pela economia colaborativa, com usuários especializados em criar verdadeiros negócios por 

meio das plataformas digitais, essencialmente devido à falta de regulamentação neste âmbito, 

o que faz com que a burocracia seja inferior, com que os tributos incidentes sejam inexistentes 

e, desta forma, com que os lucros sejam maiores.  

                                                      
3 Ibidem. 
4 SCHWARTZ, Fabio. A economia compartilhada e a responsabilidade do fornecedor fiduciário. Revista de 
Direito do Consumidor, v. 111, 2017, p. 01-03. Disponível em: 
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a000001793c9b
e02bb5663690&docguid=I90f45bf044f111e7af4f010000000000&hitguid=I90f45bf044f111e7af4f01000000000
0&spos=1&epos=1&td=42&context=23&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1. Acesso em: 02 abr. 
2021. 
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Vale destacar que cada plataforma digital é marcada por um nicho de atuação, sendo 

as mais conhecidas, atualmente, aquelas relativas aos serviços de transportes (tais como Uber, 

99 e Cabify), ao compartilhamento de imóveis (como Airbnb, Booking.com, QuintoAndar e 

Vrbo) e à entrega de alimentos (como iFood e UberEats), precipuamente dispostas em sítios 

eletrônicos e/ou aplicativos para smartphone. Por serem apenas intermediárias entre os 

indivíduos, seus lucros provêm, via de regra, de taxas de prestação de serviço, cobradas dos 

usuários quando o bem/serviço disponibilizado é contratado. 

O Airbnb é o meio mais conhecido para o compartilhamento de imóveis e intitula seus 

usuários como “anfitriões” (aqueles que disponibilizam suas acomodações na plataforma) e 

“hóspedes” (aqueles que irão se acomodar no local escolhido).  

Fundada em 2008, em São Francisco, por Brian Chesky, Joe Gebbia e Nate 

Blecharczyk, a referida plataforma atualmente “conta com 4 milhões de anfitriões que já 

receberam mais de 800 milhões de hóspedes em quase todos os países do mundo”5. Segundo 

consta em seu sítio eletrônico, até 30 de setembro de 2020 havia 5,6 milhões de anúncios 

ativos em todo o mundo, 100 mil cidades com anúncios ativos e acomodações disponíveis em 

mais de 220 países e regiões6.  

Nas plataformas digitais/aplicativos deste segmento, verifica-se que há certa liberdade 

de atuação, podendo o anfitrião decidir como deseja dispor de seu imóvel. Assim assevera 

Enéas Costa Garcia: 

 

Basicamente, esses aplicativos oferecem a possibilidade de ofertar hospedagem de 
qualquer tipo de espaço, por vezes oferecendo também “experiências” (jantar, 
passeio com guia por pontos turísticos etc.), a um número ilimitado de pessoas, 
associadas ao aplicativo. É possível oferecer um imóvel para hospedagem, ou até 
mesmo um quarto dentro do próprio imóvel, sem qualquer restrição mínima de 
tempo de ocupação.7 

 

Segundo aponta Jamie Lane, em matéria publicada no site da empresa AirDNA, - 

responsável por transformar dados de aluguel de curto prazo em análises estratégicas e 

acionáveis, rastreando o desempenho diário das contratações - as listagens de imóveis ativos 

                                                      
5 AIRBNB. Sobre nós. In: AIRBNB. News. [S. l.], 2021. Disponível em: https://news.airbnb.com/br/about-
us/#:~:text=Em%202008%2C%20Brian%20Chesky%2C%20Joe,30%20de%20setembro%20de%202020. 
Acesso em: 1 maio 2021. 
6 Ibidem. 
7 GARCIA, Enéas Costa. Do Condomínio Edilício. In: NETO, Celso Maziteli; GARCIA, Enéas Costa; SILVA, 
José Marcelo Tossi; BRANDELLI, Leonardo. Condomínio e Incorporação Imobiliária. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2020. v. VII, cap. 1, n.p. Disponível em: 
https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F246801534%2Fv1
.6&titleStage=F&titleAcct=i0ad6a6a4000001783761d03679eae246#sl=p&eid=33c7a234ae0fb14dccbcdac7709b
02e1&eat=a-247536525&pg=RB-1.1&psl=&nvgS=false&tmp=977. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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globais do Airbnb aumentaram 2,5% em fevereiro de 2021, em comparação com o mesmo 

período de 20208.  

Observa-se, portanto, que a crise mundial vivenciada nesse ínterim não foi suficiente 

para extinguir o setor que, pelo contrário, encontrou lugar de recuperação e crescimento, 

embora isto não tenha ocorrido de forma linear entre os países.  

De tal modo descreve o Gráfico 1, elaborado pela empresa AirDNA, que contém as 

mudanças nas listagens ativas (anúncios ativos) dos dez maiores países presentes no Airbnb. 

O eixo vertical traz os nomes dos países enquanto o eixo horizontal traz a quantidade de 

decréscimo ou acréscimo que houve no número de anúncios ativos, em forma de 

porcentagem, comparando o período de fevereiro de 2020 e fevereiro de 2021. Nos países em 

que houve decréscimo as linhas do gráfico estão descritas em azul e nos países em que houve 

acréscimo as linhas estão representadas na cor laranja. 

  

Gráfico 1 – Mudanças na quantidade de anúncios ativos no Airbnb (02/2020 x 02/2021) 

Fonte: AIRDNA9 

 

                                                      
8 LANE, Jamie. Lost Supply? How has the COVID-19 Pandemic Impacted the Supply of Short-term Rentals on 
Airbnb?. In: AIRDNA. Blog Posts. [S. l.], 26 mar. 2021. Disponível em: https://www.airdna.co/blog/covid-19-
pandemic-impacted-the-supply-of-
strs?utm_campaign=Blogs%20on%20Social&utm_content=160013164&utm_medium=social&utm_source=link
edin&hss_channel=lcp-6470438. Acesso em: 5 maio 2021. 
9 LANE, Jamie. Lost Supply? How has the COVID-19 Pandemic Impacted the Supply of Short-term Rentals on 
Airbnb?. In: AIRDNA. Blog Posts. [S. l.], 26 mar. 2021. Disponível em: https://www.airdna.co/blog/covid-19-
pandemic-impacted-the-supply-of-
strs?utm_campaign=Blogs%20on%20Social&utm_content=160013164&utm_medium=social&utm_source=link
edin&hss_channel=lcp-6470438. Acesso em: 5 maio 2021. 
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De acordo com o Gráfico 1, no Canadá houve o maior decréscimo de anúncios ativos 

na plataforma, enquanto que na França e, justamente, no Brasil, ocorreram os maiores 

acréscimos, o que evidencia a ampliação de sua popularidade no território nacional. 

Verifica-se assim que as plataformas digitais pautadas na economia compartilhada 

estão plenamente aptas a conquistarem espaço no mercado e, à medida que isso ocorre, 

considerando a velocidade com que surgem e sua enorme notoriedade, inúmeros são os 

impasses erigidos no judiciário, especialmente em razão da ausência de disposição legal e de 

conflitos até então desconhecidos que, por vezes, colocam em xeque elementos anteriormente 

consolidados no ordenamento jurídico.  

A autora Caroline Meller-Hannich10 menciona que a economia compartilhada, sob 

essa perspectiva, “pode conduzir ao falecimento dos monopólios e ao início de um aumento 

na competição entre fornecedores privados e comerciais”, o que é mais claramente verificado 

nas disputas legais que envolvem o serviço de transporte Uber, considerando os intensos 

debates e a discrepância de sua regulamentação quanto à indústria de Taxis, que possuem 

“licenças, preços protegidos, e especificações organizacionais estritamente regulamentadas”. 

No ramo do compartilhamento de imóveis, porém, não é diferente, cabendo ao 

legislador e, subsidiariamente, na falta de norma legal, ao judiciário, dirimir os inúmeros 

problemas suscitados, haja vista que a economia e os interesses legais de terceiros se fazem 

extremamente presentes nesse caso, espalhando os conflitos para distintas áreas do direito, 

conforme destaca a autora supracitada: 

 
[...] nem todo o proprietário está interessado em transferir o seu direito de uso dessa 
forma e cidades como Paris, Berlin, Nova York, Barcelona e Madri agora proíbem – 
ou estão planejando proibir – aluguéis de curto prazo, bem como os governam sob a 
lei comercial e/ou os submetem à tributação. Enquanto isso, ainda há concorrência 
com a indústria hoteleira clássica. [...] É crucial a diferença entre o interesse em 
trocas interculturais que um lugar gratuito para dormir pode proporcionar e o grande 
sucesso comercial e atualmente, de forma intensa, da discutida plataforma 
“Airbnb”.11 

 

É o que tem acontecido ao redor do globo e, atualmente, no Brasil. Assim, a jurista 

Bianca Tavolari, destaca que deve ser estabelecida uma agenda de pesquisa em Direito sobre 

o tema. Para tanto, sintetizou didaticamente os principais embates ao redor da regulação do 
                                                      
10 MELLER-HANNICH, Caroline. Economia compartilhada e proteção do consumidor. In: MARQUES, 
Cláudia Lima. Direito privado e desenvolvimento econômico: estudos da Associação Luso-Alemã de Juristas 
(DLJV) e da Rede Alemanha-Brasil de Pesquisas em Direito do Consumidor. 1. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2019. cap. 16, n.p. Disponível em: 
https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F157881217%2Fv1
.2&titleStage=F&titleAcct=i0ad6a6a4000001783761d03679eae246#sl=0&eid=859994c64493fc71ffb12ff18760
8cf7&eat=a-190044396&pg=RB-16.1&psl=p&nvgS=false. Acesso em: 21 abr. 2021. 
11 Ibidem. 
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Airbnb em todo o mundo (geralmente apontado como sinônimo e referência das plataformas 

digitais deste setor, por ser a mais popular), o que merece ser transcrito: 

 

(i) Problemas de distinção entre usos comerciais e usos residenciais. A 
distinção perpassa diversas áreas do direito. A diferença de um prédio de 
apartamentos (residencial) e um hotel (comercial) tem consequências tributárias 
distintas. A diferenciação também impacta leis de zoneamento, que determinam 
áreas exclusivamente residenciais, comerciais ou de usos mistos. [...] Na prática, 
áreas exclusivamente residenciais deixam de fato de existir. Algumas cidades têm 
proibido a conversão dos usos sem expressa autorização da autoridade municipal. 
(ii) Problemas de distinção entre usuários esporádicos (pessoas físicas) e 
empresas. A possibilidade de que empresas façam parte do Airbnb como se fossem 
usuários comuns abre uma grande margem para o desenvolvimento de hotéis ilegais, 
para a perda de receitas tributárias por parte dos municípios e, mais importante, para 
a diminuição considerável dos estoques de unidades habitacionais para locação de 
longo prazo. 
(iii) Impactos no exercício do direito à moradia. [...] A rentabilidade da locação 
por temporada via Airbnb estimula proprietários e locadores a rescindir contratos e 
despejar seus locatários fora dos prazos acordados. Algumas cidades propuseram a 
restrição do tempo de locação como forma de diminuir o impacto no estoque de 
locação de longo prazo. 
(iv) Papel e responsabilidade do Airbnb nas transações feitas pelo site. Ainda 
está em aberto se o Airbnb integra a relação contratual entre hóspede e anfitrião, se é 
o garante desta relação, terceiro interessado, intermediador ou participante da 
indústria hoteleira. [...] Algumas cidades têm regulado e multado diretamente a 
plataforma e não seus usuários. 
(v) Não-reconhecimento jurídico dos objetos transacionados por meio da 
plataforma. Além de partes de imóveis não poderem ser objeto de negócio jurídico 
na maioria dos ordenamentos, o Airbnb não exige que os usuários comprovem 
propriedade, posse ou direito de sublocação das unidades ofertadas. A parte mais 
fraca é o locatário que subloca sem autorização ou contrariando seu contrato – 
alguns tribunais têm entendido que esta situação enseja quebra de contrato e despejo 
imediato. 
(vi) Acesso a informações e dados da plataforma. O acesso às informações é 
decisivo para avaliar e interpretar os impactos da ausência de regulação [...]. A 
publicação e produção dos dados é uma parte da disputa e, por vezes, pode colidir 
com o direito à privacidade dos usuários.12 

 

Como se pôde observar, os conflitos são diversos e dotados de interdisciplinaridade, 

principalmente entre os ramos do Direito Civil, Direito Tributário, Direito do Consumidor e 

do Direito Constitucional. 

O problema da distinção entre os usos comerciais e usos residenciais reflete-se no 

desconforto que passou a existir entre as redes hoteleiras e as plataformas digitais de 

compartilhamento de imóveis. Isto porque as vantagens decorrentes do uso do Airbnb, por 

exemplo, não regulamentado de forma específica, do ponto de vista do proprietário, podem 

                                                      
12 TAVOLARI, Bianca M. D. Airbnb e os impasses regulatórios para o compartilhamento de moradia: notas 
para uma agenda de pesquisa em direito. In: ZANATTA, Rafael A. F.; PAULA, Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. 
Economias do Compartilhamento e o Direito. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 275-276. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/321156274_AirBnB_e_os_impasses_regulatorios_para_o_compartilha
mento_de_moradia_notas_para_uma_agenda_de_pesquisa_em_direito. Acesso em 03 abr. 2021. 
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ser muito superiores se comparadas àquelas presentes no uso dos meios de hospedagem 

tradicionais, como hotéis, pousadas, pensões, flats etc. 

Nesse âmbito, Henrique Bortali aponta as principais razões da controvérsia 

observada entre as redes hoteleiras e tais plataformas:  

 

O cerne do conflito gira em torno: i) da ausência de legislação específica sobre esta 
questão; ii) burocracia diferenciada enfrentada pelas redes de hotelaria, que pagam 
diversas taxas e impostos, bem como necessitam de alvarás de funcionamento; iii) 
hotéis que passam por constantes vigilâncias dos bombeiros, setor sanitários, entre 
outros e iv) diferente vínculo empregatício gerado entre os colaboradores de um 
hotel, em comparação ao aluguel de uma unidade imobiliária via Airbnb.13 

 

No Brasil, porém, a maior causa de controvérsias, que tem gerado decisões judiciais 

díspares em todo o território nacional, projetos de leis com distintas diretrizes e, 

consequentemente, falta de segurança jurídica, refere-se à possibilidade ou não de uso de tais 

plataformas no âmbito dos condomínios edilícios residenciais.  

Conforme elucida Enéas Costa Garcia, a expansão do uso desses meios chegou a 

abalar a atividade comercial de hotéis, havendo acusações de concorrência ilícita e, no viés do 

condomínio edilício, o impasse surge acompanhado de intensa discussão no que tange às 

tentativas de proibição de seu uso pelos proprietários das unidades autônomas, amparadas por 

“razões que vão desde a segurança dos condôminos, passando por desvio da finalidade 

residencial do edifício, excessiva utilização dos recursos do condomínio, até perturbação do 

sossego” 14. 

O tema relacionado aos condomínios edilícios residenciais evoca duas questões 

principais. A primeira delas envolve a definição da natureza jurídica desse contrato, haja vista 

que, conforme seja enquadrado, pode ocorrer a desnaturação do uso residencial do 

condomínio; a segunda, por sua vez, refere-se ao possível conflito existente entre o direito de 

                                                      
13 BORTALI, Henrique. Economia compartilhada: impactos do fenômeno e reflexos regulatórios. Revista de 
Direito Privado, [s. l.], v. 102, 2019, p. 12. Disponível em: 
https://www.revistadostribunais.com.br/maf/app/resultList/document?&src=rl&srguid=i0ad82d9a000001793c97
69f02b1d6f1d&docguid=I2b9eecb00b5611ea8c1e010000000000&hitguid=I2b9eecb00b5611ea8c1e0100000000
00&spos=1&epos=1&td=129&context=8&crumb-action=append&crumb-
label=Documento&isDocFG=true&isFromMultiSumm=true&startChunk=1&endChunk=1. Acesso em: 21 abr. 
2021. 
14 GARCIA, Enéas Costa. Do Condomínio Edilício. In: NETO, Celso Maziteli; GARCIA, Enéas Costa; SILVA, 
José Marcelo Tossi; BRANDELLI, Leonardo. Condomínio e Incorporação Imobiliária. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2020. v. VII, cap. 1, n.p. Disponível em: 
https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F246801534%2Fv1
.6&titleStage=F&titleAcct=i0ad6a6a4000001783761d03679eae246#sl=p&eid=33c7a234ae0fb14dccbcdac7709b
02e1&eat=a-247536525&pg=RB-1.1&psl=&nvgS=false&tmp=977. Acesso em: 21 abr. 2021. 
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propriedade afeto à unidade autônoma e o direito de vizinhança, considerando as alegações de 

prejuízo ao sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos. 

Portanto, a fim de averiguar se a convenção condominial pode proibir o uso das 

plataformas digitais de compartilhamento de imóveis nos condomínios edilícios residenciais, 

tais questões - que constituem os principais pontos controvertidos nos julgados relacionados à 

matéria - serão analisadas adiante. 

 

2.1. A NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS DE CURTO PRAZO CELEBRADOS 

POR PLATAFORMA DIGITAL 

 

O negócio jurídico em tela, celebrado por meio de plataforma digital, tem sido 

classificado de duas formas distintas pelos tribunais: ora como contrato de locação por 

temporada (art. 48, caput da Lei nº 8.245/91)15, ora como contrato de hospedagem (art. 23, 

caput, da Lei nº 11.771/08)16.  

Entende-se por contrato de curto prazo aqueles que possuem duração inferior a 90 

(noventa) dias - de acordo com interpretação análoga ao art. 48, caput da Lei nº 8.245/91 e 

art. 24, §2º da Lei nº 11.771/0817. 

Conforme seja enquadrado, diferentes serão as consequências para o proprietário do 

imóvel, tendo em vista que podem existir tributos e trâmites particulares a serem aplicados em 

cada caso. 

Desse modo, passaram a existir duas correntes de pensamento sobre o tema, sendo 

uma favorável e a outra desfavorável à proibição, conforme se entenda a natureza jurídica do 

contrato. Assim esclarece o autor Enéas Costa Garcia: 

 

                                                      
15 Art. 48, caput, Lei nº 8.245/1991. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência 
temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu 
imóvel, e outros fatos que decorrem tão-somente de determinado tempo, e contratada por prazo não superior a 
noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. 
16 Art. 23, caput, Lei nº 11.771/2008. Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou 
estabelecimentos, independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento 
temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros 
serviços necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária. 
17 Art. 24, § 2º, Lei nº 11.771/2008.  O disposto nesta Lei não se aplica aos empreendimentos imobiliários, 
organizados sob forma de condomínio, que contem com instalações e serviços de hotelaria à disposição dos 
moradores, cujos proprietários disponibilizem suas unidades exclusivamente para uso residencial ou para serem 
utilizadas por terceiros, com esta finalidade, por períodos superiores a 90 (noventa) dias, conforme legislação 
específica. 
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A corrente que defende vedar esse tipo de utilização da unidade autônoma sustenta, 
em síntese, que essa forma de utilização constitui contrato de hospedagem com fim 
comercial, incompatível com o caráter residencial do condomínio. [...] 
 
A corrente contrária sustenta que o procedimento seria compatível com a locação 
por temporada, prevista na Lei de Locação, e não destoa da finalidade residencial do 
condomínio, não havendo tempo mínimo previsto na lei para locação do imóvel.18 

 

Considerando que uma opção está inserida na Lei do Inquilinato e a outra na Política 

Nacional de Turismo, há regulamentações específicas para cada uma, de forma que a 

definição da natureza jurídica será de suma importância por indicar o próprio âmbito de 

atuação destas plataformas digitais que, muitas vezes, são apontadas como geradoras de 

“hotéis ilegais”. 

As correntes supracitadas encontram-se refletidas nas decisões díspares presentes nos 

julgados, onde os termos “locação” e “hospedagem” se confundem, bem como nos diferentes 

entendimentos doutrinários, conforme será visto em momento oportuno, o que dificulta a 

existência de uma correta definição. 

Vale ressaltar, porém, que o fato deste ser um contrato celebrado por meio de 

plataforma digital em nada influencia para a configuração de sua natureza jurídica, como 

esclarece o autor Anderson Schreiber, pois refere-se apenas ao meio de contratação: 

 
[...] o que se tem chamado de ‘contratos eletrônicos’ nada mais são que contratos 
formados por meios eletrônicos de comunicação à distância, especialmente a 
internet, de tal modo que o mais correto talvez fosse se referir a contratação 
eletrônica ou contratação via internet, sem sugerir o surgimento de um novo gênero 
contratual.19 

 

Isto posto, pergunta-se: qual seria a natureza jurídica dos contratos de curto prazo 

celebrados por plataforma digital? Haveria definição existente em nosso ordenamento jurídico 

ou seria necessária a configuração de um tipo híbrido ou misto, com regulação própria? Para 

tanto, serão analisadas as duas classificações questionadas, a partir das disposições 

doutrinárias. 

 

2.1.1. Natureza jurídica de locação para temporada 

                                                      
18 GARCIA, Enéas Costa. Do Condomínio Edilício. In: NETO, Celso Maziteli; GARCIA, Enéas Costa; SILVA, 
José Marcelo Tossi; BRANDELLI, Leonardo. Condomínio e Incorporação Imobiliária. 1. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2020. v. VII, cap. 1, n.p. Disponível em: 
https://proview.thomsonreuters.com/title.html?redirect=true&titleKey=rt%2Fmonografias%2F246801534%2Fv1
.6&titleStage=F&titleAcct=i0ad6a6a4000001783761d03679eae246#sl=p&eid=33c7a234ae0fb14dccbcdac7709b
02e1&eat=a-247536525&pg=RB-1.1&psl=&nvgS=false&tmp=977. Acesso em: 21 abr. 2021. 
19 SCHREIBER, Anderson. Contratos Eletrônicos e Consumo. Revista Brasileira de Direito Civil, vol. 1, 2014, 
p. 91. 
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A locação para temporada está prevista nos artigos 48 a 50 da Lei nº 8.245/91, 

conhecida como Lei do Inquilinato ou Lei de Locação que, como aponta Flávio Tartuce, 

“constitui um microssistema jurídico ou estatuto jurídico próprio que regulamenta a locação 

de imóveis urbanos residenciais e não residenciais” 20. 

O referido diploma legal, em seu art. 1º, exclui do seu âmbito de incidência as 

locações referentes aos imóveis do Poder Público; referentes às vagas autônomas de garagem 

ou espaços para estacionamento de veículos; aos espaços destinados à publicidade; aos apart-

hotéis ou hotéis, seja residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam 

serviços regulares a seus usuários e como tais sejam autorizados a funcionar; e o 

arrendamento mercantil ou leasing21. 

Nesse sentido, observa-se que os contratos relativos ao ramo hoteleiro são 

abrangidos por outras normas e que deve haver autorização para seu respectivo 

funcionamento, o que não é necessário na locação para temporada.  

Antes de analisar a modalidade específica, vale mencionar suas características gerais.  

De acordo com Orlando Gomes, locação “é o contrato pelo qual uma das partes se 

obriga, mediante contraprestação em dinheiro, a conceder à outra, temporariamente, o uso e 

gozo de coisa não-fungível”, denominando-se locador a parte que concede o uso e gozo da 

coisa e locatário ou inquilino, no caso de prédio urbano, a parte que recebe a coisa, enquanto a 

retribuição denomina-se aluguel.22 

Tal conceito encontra-se, ainda, no art. 565 do Código Civil, que prevê como 

contrato de locação aquele em que “uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo 

determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição”23.  

Quanto à natureza jurídica do contrato de locação, cita-se as considerações feitas 

pelo autor Flávio Tartuce:  

 

[...] trata-se de contrato bilateral ou sinalagmático (pois traz obrigações recíprocas), 
oneroso (pela presença de remuneração), comutativo (as partes já sabem quais são as 

                                                      
20 TARTUCE, Flávio. Direito civil: Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017. v. 3, p. 494. 
21 BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.  
Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021].  Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso em: 5 maio 
2021. 
22 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 332.  
23 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso 
em: 5 maio 2021. 
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prestações), consensual (aperfeiçoa-se com a manifestação de vontades) e informal e 
não solene (não é necessária escritura pública ou forma escrita, como regra geral). 
Trata-se também de típico contrato de execução continuada (ou de trato sucessivo), 
uma vez que o cumprimento se protai no tempo na maioria das hipóteses fáticas.24 

 

A Lei do Inquilinato, específica para locações de imóveis urbanos, traz três 

modalidades de locação: a locação residencial (arts. 46 e 47); a locação para temporada (arts. 

48 a 50); e a locação não residencial (arts. 51 a 57). 

Conforme explica o autor Sylvio Capanema de Souza, no regime anterior à Lei nº 

8.245/91, isto é, na Lei nº 6.649/79, a locação para temporada estava intimamente relacionada 

ao incentivo ao turismo, uma vez que era necessária a existência de três condições 

cumulativas para que a locação fosse enquadrada neste regime: “que o prazo não excedesse a 

90 dias, que o imóvel se situasse em orla marítima ou estação climática e que o locatário 

residisse em outra cidade” 25. 

Atualmente, todavia, esta característica eminentemente turística foi retirada, restando 

a simples observância do curto prazo para que seja enquadrado o contrato como locação para 

temporada, cuja definição se encontra no art. 48, caput da Lei do Inquilinato, não importando 

a localização do imóvel ou o domicílio do locatário: 

 

Artigo 48. Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência 
temporária do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de 
saúde, feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão-somente de 
determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou 
não mobiliado o imóvel. 26 (grifo nosso) 

 

De acordo com o parágrafo único do referido artigo, “No caso de a locação envolver 

imóvel mobiliado, constará do contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios 

que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram”27. Em razão dos contratos 

firmados pelas plataformas digitais serem feitos de forma virtual e automática, via de regra, 

este requisito tende a não ser preenchido. 

Considerando o conceito exposto, verifica-se que a locação para temporada se 

destina à residência temporária do locatário (distinta da locação não residencial, que visa o 

                                                      
24 TARTUCE, Flávio. Direito civil: Teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12. ed. rev. e atual. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017. v. 3, p. 485-486. 
25 SOUZA, Sylvio Capanema de. A lei do inquilinato comentada: artigo por artigo. 10. ed. rev. atual. e aum. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017, p. 206. 
26 BRASIL. Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991.  
Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os 
procedimentos a elas pertinentes. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm. Acesso 
em: 5 maio 2021. 
27 Ibidem. 
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exercício empresarial ou industrial), estando ou não mobiliado o imóvel, por prazo de até 90 

dias.  

Note-se que os exemplos trazidos pelo art. 48, caput da Lei do Inquilinato como 

justificativa a este tipo de contratação configuram rol não taxativo, reforçado pela expressão 

“e outros fatos que decorrem tão-somente de determinado tempo”28. 

De modo geral, a principal vantagem dessa modalidade reside no fato de que o 

locador poderá cobrar do locatário de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, 

bem como exigir qualquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 (caução, fiança, 

seguro de fiança locatícia, cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento) para atender 

as demais obrigações do contrato, nos termos do art. 49 do referido diploma legal. 

A exigência antecipada do pagamento do aluguel só é possível nos casos de locação 

para temporada e quando a locação do imóvel não possui qualquer modalidade de garantia, 

vide art. 20 da Lei do Inquilinato. Nas demais hipóteses, como em contratos de longa duração, 

a cobrança antecipada de aluguéis e encargos por parte do locador constitui contravenção 

penal, punível com prisão simples ou multa, revertida em favor do locatário, conforme art. 43, 

III da Lei do Inquilinato. 

A possibilidade de cobrança antecipada torna tal modalidade de locação mais 

semelhante à hospedagem, cuja cobrança é feita com base em diárias, havendo também a 

possibilidade de se fazer uma reserva, cobrando determinado valor antecipadamente para que 

esta seja concretizada.   

Todavia, a locação para temporada, em comparação com os meios de hospedagem, 

não exige qualquer licença específica para que seja efetivada de forma lícita. Não obstante, o 

jurista Silvio de Salvo Venosa destaca a necessidade de haver um contrato escrito: 

 

Como existe um prazo determinado para essa modalidade de locação, noventa dias, 
há necessidade de contrato escrito. [...] A redação original remetida à Câmara 
continha a exigência expressa de contrato escrito. Melhor seria que se mantivesse a 
exigência no texto. Na prática, porém, como se trata de locação excepcional e a 
prazo certo, torna-se incompatível com o contrato verbal. Deve ao menos existir 
prova escrita de que se trata de locação por temporada.29 

 

Em decorrência das inúmeras ações judiciais que discutem a natureza jurídica dos 

contratos firmados por meio das plataformas digitais, o próprio Airbnb criou uma página em 

                                                      
28 Ibidem. 
29 VENOSA, Silvio de Salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 15. ed. rev. atual. São Paulo: 
Atlas, 2020, p. 304-305. 
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seu sítio eletrônico intitulada “Locação em condomínios via Airbnb é legal”30, trazendo 

questões jurisprudenciais, publicações na imprensa, legislação aplicável ao caso, informações 

sobre a segurança no uso da plataforma, entre outros destaques. Apesar disso, a empresa 

afirmou que o material disposto não é uma orientação jurídica, recomendando a busca por 

aconselhamento profissional, caso necessário. 

Como se pode presumir, o Airbnb se filiou à corrente da locação por temporada que, 

portanto, poderia ser perfeitamente aceita nos condomínios residenciais, assim dispondo em 

seu sítio eletrônico:  

 
Ao decidir se tornar um anfitrião do Airbnb, é importante que você conheça algumas 
obrigações decorrentes dessa relação, além de regras aplicáveis à atividade 
de aluguel por temporada no Brasil. [...] 
Não é novidade que o aluguel de imóveis por temporada é uma prática antiga e 
expressamente autorizada pela legislação brasileira, mas por se tratar de uma 
ferramenta nova, o uso do Airbnb para tal atividade pode gerar questionamentos, 
principalmente dentro de condomínios.31 

Na aba “Legislação”, o Airbnb reforçou o argumento de que a Lei do Inquilinato não 

prevê prazo mínimo para a locação por temporada, bastando que esse seja inferior a 90 dias. 

Dessa forma, o curto prazo, seja de 1 dia, 30 dias ou 90 dias, por exemplo, não constituiria 

óbice ao seu uso nos condomínios edilícios residenciais: 

 
[…] o artigo 48 da Lei do Inquilinato, nº 8.245/1991, que trata especificamente 
sobre aluguel de imóveis urbanos, permite expressamente que você ofereça seu 
imóvel para locação por temporada (aquela que se destina à permanência 
temporária do locatário “para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de 
saúde, feitura de obras em seu imóvel”, entre outras finalidades), assim como para 
locação de longo prazo (períodos acima de 90 dias). É importante notar que tal lei 
não define qualquer prazo mínimo para a locação por temporada, somente o 
prazo máximo, que é de 90 dias.32 

 

A alegação de eventual destinação comercial dada ao imóvel é afastada no 

entendimento da plataforma, que afirma que o que determina a modalidade de locação para 

temporada é exclusivamente a finalidade de uso do imóvel, dada pelo locatário, e não a alta 

rotatividade de locatários. Assim consta na aba “Perguntas frequentes”: 

 
6. O condomínio pelo qual sou responsável é de uso estritamente residencial e 
estamos pensando em impedir os moradores de alugarem suas casas via 

                                                      
30 AIRBNB. Locação em condomínios via Airbnb é legal. In: AIRBNB. News. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://news.airbnb.com/br/condominios/. Acesso em: 1 maio 2021. 
31 AIRBNB. Locação em condomínios via Airbnb é legal. In: AIRBNB. News. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://news.airbnb.com/br/condominios/. Acesso em: 1 maio 2021. 
32 AIRBNB. Legislação brasileira. In: AIRBNB. News. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://news.airbnb.com/br/legislacao-brasileira/. Acesso em: 01 de maio de 2021. 

https://news.airbnb.com/br/condominios/
https://news.airbnb.com/br/condominios/
https://news.airbnb.com/br/condominios/
https://news.airbnb.com/br/condominios/
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Airbnb, alegando que estão dando destinação “comercial” ao imóvel e, 
portanto, desvirtuando sua finalidade. Esse entendimento está correto [sic] 
Não. Alugar um imóvel ou parte dele via Airbnb não o transforma em comercial: o 
que determina a classificação como residencial ou comercial é o uso do imóvel pelo 
locatário. Nas locações por temporada, a finalidade é a residência do locatário, ainda 
que por um curto período, conforme previsto no art. 48 da Lei do Inquilinato (Lei nº 
8.245/1991). Ou seja, a locação por temporada via Airbnb não desnatura a 
destinação residencial do imóvel e não representa alteração de finalidade. 
Se o imóvel não é alugado para que nele se explore atividade comercial, mediante a 
abertura de uma loja ou ponto comercial, por exemplo, a locação, ainda que por 
curto período, continua a ser residencial. Ou seja, a destinação residencial exclusiva 
do condomínio, exigida pelas Convenções dos condomínios estritamente 
residenciais, permanece preservada. 
Além disso, cabe esclarecer outra confusão comum: a de que realizar seguidas 
locações por temporada caracterizaria o imóvel como comercial. Há diversas 
decisões de casos em que o Judiciário concluiu que a mera repetição de contratos de 
locação por temporada não desvirtua o uso do imóvel – o imóvel mantém sua 
finalidade residencial. 33 

 

Na aba “Decisões Importantes”34, afirmou o Airbnb que “os condomínios não podem 

impedir ou limitar o seu direito de alugar suas acomodações. Qualquer decisão nesse sentido é 

ilegal, seja ela tomada pelo síndico ou pela assembleia do condomínio”. Além disso, 

disponibilizou três pareceres elaborados, cada um, por Jorge Cesa, Anderson Schreiber e 

Cristiano de Sousa Oliveira, todos neste mesmo sentido. 

O autor Anderson Schreiber, no parecer supracitado, após analisar as características 

dos contratos de hospedagem e dos contratos de locação por temporada, concluiu que não há 

dúvidas de que “os contratos celebrados entre anfitriões e usuários do Airbnb configuram 

contratos de locação por temporada” 35. 

Para tanto, descreveu que a plataforma Airbnb proporciona o oposto da hospedagem, 

uma vez que possibilita o uso e gozo do imóvel sem todos os serviços que os 

empreendimentos hoteleiros disponibilizam aos seus hóspedes, o que seria uma vantagem, a 

medida em que os viajantes/locatários buscam uma experiência mais genuína e caseira: 

 
A plataforma explora precisamente o desapego contemporâneo aos serviços de 
hospedagem, aproximando usuários que valorizam a cessão do uso e gozo do bem 
imóvel como elemento primordial da contratação. O Airbnb é, nesse sentido, a 
verdadeira antítese da hospedagem.  
[...]  
Como tais contratos são usualmente celebrados por períodos curtos (não superiores a 
90 dias), associados a viagens turísticas, e a cessão do imóvel tem finalidade 
residencial (não-comercial), configura-se, no mais das vezes, a modalidade especial 

                                                      
33 AIRBNB. Perguntas frequentes. In: AIRBNB. News. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://news.airbnb.com/br/perguntas-frequentes/. Acesso em: 01 de maio de 2021. 
34 AIRBNB. Decisões importantes. In: AIRBNB. News. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://news.airbnb.com/br/decisoes-importantes/. Acesso em: 01 de maio de 2021. 
35 SCHREIBER, Anderson. Parecer. In: AIRBNB. Decisões importantes. [S. l.], 30 set. 2019, p. 08. Disponível 
em: https://airbnb.app.box.com/s/s93ph6vu73cgusppdz4oz92fm120wzx7. Acesso em: 1 maio 2021. 

https://news.airbnb.com/br/legislacao-brasileira/
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de locação denominada locação para temporada, nos exatos termos do já citado 
artigo 48 da Lei do Inquilinato.36 

 

 Anderson Schreiber expôs, ainda, que não se trata de novo tipo contratual, 

considerando que o uso de meios eletrônicos não é capaz de alterar a natureza do acordo de 

vontades ou o conjunto de normas aplicáveis ao caso.37
 

 Nesse mesmo viés, Cristiano de Sousa Oliveira, em seu parecer, concluiu que há 

possibilidade de locação por temporada em condomínios edilícios pois, em apertada síntese, 

“a) a locação por temporada, por expressa definição legal, tem natureza residencial (art. 48 da 

Lei 8.245/91); e b) a forma de se atingir o objetivo de locação indifere (se por aplicativo, site, 

jornal ou outro meio)”38.  

 Jorge Cesa Ferreira da Silva também descreveu em seu parecer que o contrato 

celebrado entre os usuários da plataforma Airbnb não pode ser configurado como de 

hospedagem, pois não inclui a prestação de serviços com caráter contrapestacional, essencial 

a tal classificação. Vale mencionar suas considerações: 

 

Diante disso, analisadas as características do contrato celebrado pelos usuários da 
plataforma Airbnb entre si, constata-se que aqueles contratos não só correspondem à 
locação, como também se afastam da hospedagem, essencialmente porque, neles, 
inexiste prestação de serviços com caráter contraprestacional. Tais serviços, como 
visto, não são incluídos no âmbito dos contratos celebrados entre os usuários da 
plataforma Airbnb. 
[...] 
Não há que se discutir, portanto, sobre a eventual vedação ao uso do imóvel como 
hospedagem, como alegadamente têm feito alguns condomínios. Simplesmente, não 
se trata de hospedagem. Com efeito, ver hospedagem no mero uso temporário e 
rotativo de pessoas em um mesmo imóvel é desconhecer o que estabelece o Direito 
brasileiro, ao regular a locação para temporada na Lei 8.245/91 (artigos 48-50). 
[...] 
O contrato é de locação. Salvo exceções que decorrerão da autonomia das partes, o 
modelo previsto pela plataforma Airbnb é de um contrato de locação, pelo qual uma 
parte cede temporariamente o uso de um imóvel e a outra se compromete a pagar por 
isso uma determinada prestação em dinheiro. À exceção desses acertos particulares, 
não há serviços do locador envolvidos nas suas prestações, mas sim obrigações de 
dar. Exatamente por isso, não se realiza o suporte fático do contrato de 
hospedagem.39 

 

Desse modo, esclarecidos os argumentos da primeira corrente, referente à locação 

por temporada, passa-se à análise da segunda corrente, que enxerga os contratos celebrados 

                                                      
36 Ibidem, p. 08-10. 
37 Ibidem, p. 10. 
38 OLIVEIRA, Cristiano de Souza. Parecer. In: AIRBNB. Decisões importantes. [S. l.], 8 mar. 2019, p. 11. 
Disponível em: https://airbnb.app.box.com/s/h7k2g7rek8xgflzvvuxiagox1e9sum04. Acesso em: 1 maio 2021. 
39 SILVA, Jorge Cesa Ferreira da. Parecer. In: AIRBNB. Decisões importantes. [S. l.], 14 jun. 2019, p. 47, 49 e 
80. Disponível em: https://airbnb.app.box.com/s/l7ajps8bvblc2608tfqxcpwts0qmfohf. Acesso em: 1 maio 2021. 
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entre os usuários das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis como contratos de 

hospedagem, dando azo à vedação de sua utilização pelos condomínios edilícios residenciais. 

 

2.1.2. Natureza jurídica de hospedagem 

 

 Antes de proceder à análise de sua aplicação nas plataformas digitais, vale destacar os 

conceitos fundamentais dos contratos de hospedagem, que não está regulado especificamente 

e, por isso, é considerado um contrato atípico, fruto da “liberdade de contratar ou de obrigar-

se”, e misto, por englobar elementos de diferentes contratos40.  

 Conforme explica Álvaro Villaça Azevedo41, os contratos típicos possuem uma 

regulamentação particular no ordenamento jurídico, que lhes confere um nome, enquanto os 

atípicos, embora possam ter um nome, não receberam disciplina particular. Assim, embora 

seja lícito às partes estipular contratos atípicos, nos termos do art. 425 do Código Civil42, não 

podem os contratantes contrariarem a lei, a ordem pública, os bons costumes e os princípios 

gerais de direito ao regulamentar seus interesses. 

 Nas lições do autor Orlando Gomes, o contrato de hospedagem se classifica como um 

contrato atípico misto gêmeo, considerando que nele há diversas prestações de uma das partes 

e uma única contraprestação da outra parte. Destaca-se sua importante consideração, 

fundamental ao entendimento deste tópico, no sentido de que “O contrato de hospedagem, por 

exemplo, embora usual, não está regulado especificamente, é contrato misto, que compreende 

elementos da locação de coisas, da locação de serviços, da venda e do depósito.” 43 

 O contrato misto, porém, não se confunde com a união de contratos, pois nele há 

verdadeira fusão e não simples acúmulo de características, havendo apenas um contrato, com 

elementos indissociáveis de outros tipos distintos. Assim ressalta o jurista Arnaldo Rizzardo: 

 

O Supremo Tribunal Federal já especificou as diferenças, ao assentar: “O que 
caracteriza o contrato misto é a coexistência de obrigações pertinentes a tipos 
diferentes de contratos, enlaçadas pelo caráter unitário da operação econômica cujo 
resultado elas asseguram. Ele se distingue da união de contratos, que se caracteriza 
pela coexistência, num mesmo instrumento, de tais obrigações simultaneamente 
justapostas, sem a amálgama da unidade econômica aludida.  
 

                                                      
40 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 119 e 121. 
41 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Curso de direito civil: Teoria geral dos contratos. 4. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2019, p. 184-185. v. 3.  
42 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso 
em: 5 maio 2021. 
43 GOMES, Orlando. Contratos. 26. ed. rev. atual. e aum. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 126. 
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Na hipótese de união de contratos, pode ser anulado ou rescindido um deles, sem 
prejuízo dos outros; enquanto, em se tratando de contrato misto, o grau de síntese 
alcançado torna inseparáveis as partes ou elementos do negócio.44 

 

 Dessa forma, no contrato misto, “os elementos que formam a aliança harmoniosa têm 

uma função comum. Perdem as funções peculiares e passam a ter uma nova causa. Assim, não 

é possível descumprir uma parte do contrato, sem atingir os demais componentes”45. 

 Ao comparar os contratos típicos de locação com os contratos atípicos de hospedagem, 

o referido autor evidencia a distinção mais evidente, qual seja, a prestação de serviços, 

considerando que nos empreendimentos hoteleiros, tais como albergues, pensões, hotéis, 

pousadas, 

[...] há pessoas que prestam serviços de atendimento e assistência, fornecendo a 
alimentação, os móveis, as roupas de cama e outros bens necessários para a 
subsistência comum. Nestas situações, mais que um contrato de locação, tem 
relevância uma prestação de serviços. Especificamente sobressai uma prestação de 
serviços de hospedagem.  
O mesmo tratamento acima têm os “apart-hotéis”, ou hotéis-residência, destinados à 
hospedagem de pessoas e à prestação de serviços regularmente previstos, como de 
limpeza, arrumação, e até, opcionalmente, de alimentação. A Lei nº 8.245 não 
disciplina tais formas de uso de imóveis. Não verifica-se, pois, a locação no uso de 
apartamentos em prédios com natureza de hotel, pois prepondera a finalidade de 
alojamento. O mesmo estende-se para os imóveis destinados a lazer, descanso, 
veraneio, férias, fins de semana, quando se oferecem concomitantemente serviços, 
alfaias e bens móveis que os guarnecem e tornam possível o uso.46 
 

 O autor Anderson Schreiber, ao analisar os contratos de hospedagem, cita os 

esclarecimentos feitos por Pontes de Miranda, em seu “Tratato de Direito Privado”, tomo 

XLVI, neste mesmo sentido: 

 
“A prestação de serviços, no contrato de hospedagem, é essencial: não seria contrato 
de hospedagem contrato de uso do quarto ou do apartamento, ou de alguma casa do 
hotel, sem que alguns serviços fossem dirigidos pelo outorgante. Não há só 
preparatoriedade, nem simples prestações de consequenciais. O serviço e os 
cuidados põem-se no mesmo nível da prestação de uso. A causa locativa não supera 
os serviços, a assunção de custódia e de proteção, que o contrato de hospedagem 
supõe”47 

 

 Além disso, o supracitado autor menciona as considerações feitas por Paulo Jorge 

Scartezzini Guimarães, que define o que seriam esses serviços presentes no contrato de 

hospedagem: “Inclui-se no conceito de serviço qualquer atividade, desde a arrumação do 

quarto, serviço de bar e restaurantes (café da manhã, almoço e jantar), até aquelas menos 

                                                      
44 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 15. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 124. 
45 Ibidem. 
46 RIZZARDO, Arnaldo. Contratos. 15. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 590. 
47 SCHREIBER, Anderson. Parecer. In: AIRBNB. Decisões importantes. [S. l.], 30 set. 2019, p. 07-08. 
Disponível em: https://airbnb.app.box.com/s/s93ph6vu73cgusppdz4oz92fm120wzx7. Acesso em: 1 maio 2021. 
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comuns, como fisioterapia, cabeleireiro etc.”48. São atividades, portanto, previamente 

inseridas no bojo do contrato, que não ocorrem de forma eventual ou despretensiosa. 

 Embora tal contrato não esteja disciplinado por expressa disposição legal, a Lei nº 

11.771/08, conhecida como Lei Geral do Turismo, traz o conceito dos meios de hospedagem, 

em seu art. 23: 

 
Consideram-se meios de hospedagem os empreendimentos ou estabelecimentos, 
independentemente de sua forma de constituição, destinados a prestar serviços de 
alojamento temporário, ofertados em unidades de freqüência individual e de uso 
exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 
denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento 
contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária.49 (grifo nosso) 
 

 Desse modo, pela leitura do dispositivo acima observa-se que os meios de 

hospedagem são prestadores de serviço turístico que exercem atividades econômicas 

remuneradas relacionadas à cadeia produtiva do turismo, conforme assevera o art. 21, inciso I 

da Lei nº 11.771/0850. 

 Caso se opte por esta finalidade comercial, não basta haver o simples acordo de 

vontades entre os contratantes. Antes, para estar apto a funcionar, o meio de hospedagem deve 

preencher uma série de requisitos formais e administrativos. 

 Em linhas gerais, conforme prevê o art. 22 da Lei nº 11.771/08, “Os prestadores de 

serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas 

condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação”51. Para que esse cadastro seja efetivado, 

constam certas exigências nos artigos 24 a 26 da norma em questão, tais como a necessidade 

de se obter licença de funcionamento, expedida pela autoridade competente, e de se fornecer 

periodicamente ao Ministério do Turismo informações como, por exemplo, o perfil e a 

quantidade dos hóspedes recebidos. 

 Diante do exposto, embora existam certos pontos de semelhança, observa-se que há 

evidentes distinções entre os contratos de locação para temporada e de hospedagem, que vão 

desde os elementos que os compõem até as exigências, necessárias ou não, para que possam 

                                                      
48 Ibidem, p. 06. 
49 BRASIL. Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.  
Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, 
desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de dezembro de 1977, o Decreto-Lei 
no 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras 
providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2021]. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11771.htm. Acesso em: 5 maio 2021. 
50 Art. 21, Lei 11.771/2008.  Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as 
sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que 
prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia 
produtiva do turismo: I - meios de hospedagem; [...]. 
51 Op. cit. 
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ser celebrados. Contudo, como visto anteriormente, existem autores que classificam 

genericamente o uso das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis de um ou de 

outro modo.  

 À corrente que classifica tais contratos como sendo de hospedagem se filia, em 

princípio, o jurista Silvio de Salvo Venosa, que tece críticas ao uso indiscriminado dessas 

plataformas, considerando os impactos que ocasionam ao setor hoteleiro e ao mercado 

imobiliário, dispondo que “Essa modalidade de hospedagem, que de fato se afasta do contrato 

de locação, é substancialmente dirigida ao turismo”52. 

 O aludido autor aponta que o principal entrave para o uso generalizado desta 

modalidade refere-se aos condomínios estritamente residenciais, expressando as seguintes 

considerações: 

 

Não existem ainda uma regulamentação legal nem uma proibição expressa na lei. 
Em princípio, o instituto seria regulado pela Lei nº 11.771/2008, que trata da 
hospedagem para turismo, mas essa lei está voltada para estabelecimentos de 
hotelaria. Não se amolda, em absoluto, para conjuntos residenciais comuns.53 

  

 Assim, do seu ponto de vista, apesar de considerar que a natureza jurídica deste 

contrato está mais próxima da hospedagem, entende ser necessária uma disciplina particular 

por parte do legislador, em razão de suas especificidades: 

 

Não resta dúvida, contudo, de que a questão é sensível e polêmica, exigindo pronta 
intervenção do intérprete e do legislador. A regulamentação dessa modalidade de 
hospedagem deve ser específica. Não pode a lei de locações ser trazida à baila para 
sua compreensão e integração, a não ser naquilo que analógica e materialmente se 
coloca no mesmo nível de locação.54  

  

 Do ponto de vista do Airbnb, de acordo com os seus “Termos de Serviço para 

Usuários Não Europeus”55, no item 5.3, a relação do anfitrião com a plataforma digital “é de 

um indivíduo ou entidade independente e não de um funcionário, agente, sócio ou parceiro do 

Airbnb” que, assim, não gerencia nem controla o Serviço de Anfitrião, tendo este “total 

autonomia para decidir se e quando fornece os Serviços de Anfitrião, além do preço e 

condições associados a eles”. 

                                                      
52 VENOSA, Silvio de Salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 15. ed. rev. atual. São Paulo: 
Atlas, 2020, p. 35. 
53 VENOSA, Silvio de Salvo. Lei do inquilinato comentada: doutrina e prática. 15. ed. rev. atual. São Paulo: 
Atlas, 2020, p. 36. 
54 Ibidem. 
55 AIRBNB. Termos de serviço. In: AIRBNB. Central de Ajuda. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://www.airbnb.com.br/help/article/2908/termos-de-servi%C3%A7o#5. Acesso em: 1 maio 2021. 

https://www.airbnb.com.br/help/article/2908/termos-de-servi�o#5
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 O Airbnb esclarece, ainda, que um anúncio é uma oferta de Serviço de Anfitrião, 

enquanto o contrato, celebrado diretamente entre o anfitrião e o hóspede, ocorre quando este 

último recebe a confirmação de sua reserva. Porém, o anfitrião que disponibiliza sua 

acomodação tem liberdade para definir as condições associadas, bem como para acrescentar a 

prestação de serviços, que não é exigida para o cadastro do anúncio, cujo objeto central é 

apenas a disponibilização do imóvel, via de regra. 

 Dessa forma, após analisar os contratos de locação para temporada e de hospedagem, 

extraem-se algumas conclusões: (i) a locação para temporada pode ser feita por inúmeros 

motivos, incluindo o turístico, pois a Lei do Inquilinato não apresenta rol taxativo neste 

sentido; (ii) não há distinção decorrente do número de dias, considerando que ambos possuem 

caráter temporário e que também não se exige prazo mínimo (apenas máximo, no caso da 

locação para temporada), não podendo ser utilizado apenas o argumento da alta rotatividade 

para restar caracterizada a hospedagem; (iii) o simples uso da plataforma digital não pode ser 

genericamente entendido como fator que descaracteriza a finalidade residencial do 

condomínio, uma vez que a locação para temporada possui finalidade residencial. 

 A diferença primordial entre os dois tipos contratuais está na finalidade de seu uso, 

sendo residencial na locação para temporada e comercial na hospedagem (pois o meio de 

hospedagem é prestador de serviço).  

 Somente havendo prestação de serviço por parte do anfitrião, de modo não eventual, é 

que poderia ser considerada desvirtuada a finalidade dos condomínios residenciais, o que 

apenas se constata analisando-se o caso concreto. 

 Isto porque, usualmente, o anfitrião possui autonomia conferida pelas plataformas 

deste ramo para decidir se unicamente disponibilizará o seu imóvel ou se incluirá no contrato 

a prestação de serviços, sendo esta uma característica dos contratos de hospedagem.  

 Portanto, embora não haja classificação que se amolde totalmente, entende-se ser 

desproporcional a proibição genérica do uso destas plataformas digitais no âmbito dos 

condomínios edilícios residenciais, com base no argumento da natureza jurídica do contrato, 

uma vez que as disposições referentes ao contrato de locação para temporada, via de regra, se 

amoldam a estes negócios de curto prazo, podendo ser feito um contrato escrito ou constar no 

próprio anúncio a descrição exigida pelo artigo 48, parágrafo único da Lei 8.245/9156 que, 

aparentemente, demonstra ser o único ponto não observado pelas plataformas digitais. 

                                                      
56 Art. 48, Parágrafo único da Lei 8.245/91. No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do 
contrato, obrigatoriamente, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se 
encontram. 
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2.2. DIREITO DE PROPRIEDADE X DIREITO DE VIZINHANÇA  

 

A segunda problemática relativa ao uso do Airbnb (ou de plataformas assemelhadas) 

em condomínios residências refere-se ao conflito entre o direito de propriedade do condômino 

e o direito de vizinhança. Isto ocorre pois o condomínio é dotado de certas especialidades, 

distintas de uma propriedade individualmente considerada.  

No direito brasileiro o condomínio é disciplinado nos artigos 1.314 a 1.358 do Código 

Civil, que o divide em dois tipos: o comum/geral e o especial/edilício.  

De acordo com Arnaldo Rizzardo, “a expressão ‘condomínio’ expressa a comunhão de 

direitos entre duas ou mais pessoas sobre um bem ou um conjunto de bens”57, de modo que o 

condomínio geral “se apresenta quando duas ou mais pessoas têm a titularidade do bem, e não 

sobre uma porção ou parte do mesmo, que se dá no especial, comumente chamado 

condomínio edilício”58. 

No condomínio edilício, ora analisado, existem partes que são de propriedade 

exclusiva e partes que são de propriedade comum dos condôminos, conforme artigo 1.331 do 

Código Civil59. Acerca desta espécie de condomínio o autor Arnaldo Rizzardo elucida o 

seguinte: 

 

[...] há um tipo de condomínio especial e diferente, que se cria e estabelece em um 
terreno, formando-se a partir da copropriedade em um terreno, mas que, por 
convenção, se estabelecem partes de uso e proveito comum, e partes de uso e 
proveito exclusivo e separado de cada um dos condôminos. Cuida-se de um instituto 
jurídico distinto, que recebeu uma disciplina própria, se conjuga a indivisão e 
comunhão em certas áreas, e a exclusividade da propriedade de outras, mas dentro 
do mesmo imóvel. Tem-se, pois, um instituto em que se combinam regras da 
propriedade individual e do condomínio. Cada unidade pertence exclusivamente a 
um proprietário que tem o exercício do seu direito limitado pelas obrigações 
especiais que decorrem de possuí-lo num edifício com outras unidades autônomas.60 
  

Para regulamentar a relação entre os condôminos, de modo que sejam respeitados os 

direitos de uso das partes exclusivas e comuns, existe o instrumento da convenção 

condominial, de fundamental importância para apaziguar os eventuais conflitos que possam 

surgir.  

                                                      
57 RIZZARDO, Arnaldo. Condomínio edilício e incorporação imobiliária. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, 
p. 25.  
58 Ibidem. 
59 Art. 1.331, CC/02. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são 
propriedade comum dos condôminos. 
60 Op. cit., p. 27. 
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A convenção é uma lei interna do condomínio, que deve ser aprovada em assembleia 

por, no mínimo, 2/3 dos titulares das frações ideais, visando regular suas relações, inclusive 

quanto a terceiros que frequentem o prédio ou que vierem a ocupar as unidades61. Assim 

dispõe o artigo 1.333 do Código Civil: 

 
Art. 1.333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos 
titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, 
obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas 
tenham posse ou detenção. 
Parágrafo único. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio 
deverá ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 62 

 

 Conforme esclarece Caio Mário da Silva Pereira, embora a convenção condominial 

possa ser comparada inicialmente à uma relação contratual, por nascer de um acordo de 

vontades, se aproxima mais da lei, pois seus efeitos também atingem terceiros63. Entretanto, 

também não se confunde com a lei, que independe da anuência do subordinado, uma vez que 

disciplina “o comportamento de quantos voluntariamente integram aquele agrupamento ou 

eventualmente se acham na situação peculiar de participação, ainda que momentânea, de uma 

dada situação”64. Dessa forma, o autor conclui que trata-se de uma fonte formal de direito, de 

caráter estatutário ou corporativo, com força obrigatória, sendo uma declaração de vontade 

plúrima, constitutiva de um ato-jurídico complexo65.  

 Para que seja aprovada a convenção não é necessário que haja unanimidade entre as 

partes e, portanto, mesmo que existam opiniões contrárias, o que ficar estabelecido pela 

maioria qualificada é o que deve ser seguido pelos demais, funcionando como norma no 

condomínio: 

 

[...] a questão que no direito anterior se levantava, a saber se a Convenção somente 
poderia ser alterada pela unanimidade dos comunheiros, hoje perdeu toda a 
consistência, não só porque o Código Civil já oferece prévia solução, quando se 
reporta ao que ficar estipulado na própria Convenção, como também pelo fato de 
haver estabelecido que a Convenção é aprovada pelo voto dos dois terços do 
condomínio.66 

  

                                                      
61 Op. cit, p. 199. 
62 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021].  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. 
Acesso em: 29 jul. 2021. 
63 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Condomínio e Incorporações: 11. ed. rev., atual. e ampli. segundo a 
legislação vigente. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 92. 
64 Ibidem, p. 94. 
65 Ibidem, p. 91-92. 
66 Ibidem, p. 98. 
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 As matérias não contidas na convenção serão submetidas ao Código Civil que, em 

linhas gerais, estabelece os direitos e deveres dos condôminos, nos seguintes termos: 

 

Art. 1.335. São direitos do condômino: 
I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; 
II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a 
utilização dos demais compossuidores; 
III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. 
 
Art. 1.336. São deveres do condômino: 
I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, 
salvo disposição em contrário na convenção;  
II - não realizar obras que comprometam a segurança da edificação; 
III - não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas; 
IV - dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação, e não as 
utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 
possuidores, ou aos bons costumes.67 (grifo nosso) 

 

O conflito avaliado neste tópico está amparado pelo artigo 1.336, inciso IV do Código 

Civil, que tem levado discussões ao âmbito judicial. A primeira parte de sua redação (“dar às 

suas partes a mesma destinação que tem a edificação”) foi amplamente discutida no tópico 

anterior, que abordou aspectos relacionados ao condomínio edilício residencial. Já a segunda 

parte (“não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 

possuidores, ou aos bons costumes”) é o que tem gerado novos embates. 

Alguns condomínios edilícios proíbem o uso das plataformas digitais de aluguel de 

curto prazo, sob o argumento de que seria gerado prejuízo ao sossego, salubridade e 

segurança dos demais condôminos.  Assim, pergunta-se: seria possível realizar tal proibição 

de forma indiscriminada ou estabelecer limitações com base no interesse dos condôminos? 

Nesta situação é cristalino o confronto entre o direito de propriedade e o direito de 

vizinhança, constituído por normas que regem as relações jurídicas e sociais entre os titulares 

de direito real sobre imóveis em decorrência da proximidade geográfica de suas construções.  

O direito de propriedade, embora seja direito fundamental consagrado no art. 5º, inciso 

XXII da CRFB/88, não é absoluto, mas está sujeito a limitações, visando atender a sua função 

social – atender os objetivos sociais do local, de maneira que não seja prejudicial ao bem 

comum - como destaca o art. 5º, inciso XXIII da CRFB/8868.  

                                                      
67 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso 
em: 13 jul. 2021. 
68 Art. 5º, CRFB/88. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]  
XXII - é garantido o direito de propriedade; 
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Ressalta Maria H. Diniz que “limita-se o direito de propriedade quanto à intensidade 

de seu exercício em razão do princípio geral que proíbe ao indivíduo um comportamento que 

venha a exceder o uso normal de um direito, causando prejuízo a alguém”69. 

A referida autora esclarece que se houver prejuízo decorrente do exercício anormal de 

um direito, ferindo os limites impostos à zona de garantia individual, o prejudicado terá um 

direito de reação, considerando que cada um possui o seu domínio garantido, cabendo aos 

demais respeitá-lo. Todavia, este prejuízo não pode ser algo subjetivo ou presumido, mas 

concretamente verificado: 

  
Por exemplo, se alguém, em face de regulamentos de condomínio, pode ligar a 
televisão até as 24 horas, e o fizer dentro desse horário, ainda que venha a prejudicar 
o estado de neurose do seu vizinho, está usando de um direito dentro dos limites 
normais e só por simples caridade poderia se restringir70. 

 

Pela simples leitura do exemplo supracitado, entende-se que a liberdade do condômino 

pode ser limitada pelas convenções condominiais. No caso, limitou-se a poluição sonora 

gerada pelo uso da televisão por um critério razoável, isto é, até o horário estipulado (meia 

noite), equilibrando os interesses daqueles que almejam assistir televisão e daqueles que 

desejam ter respeitado seu direito ao sossego.  

O autor Gilmar Ferreira Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional, menciona 

que existe uma necessidade de ponderação entre o interesse individual e o interesse da 

comunidade, “comum a todos os direitos fundamentais, não sendo uma especificidade do 

direito de propriedade”71. As limitações impostas ou as novas conformações dadas ao direito 

de propriedade, todavia, “hão de observar especialmente o princípio da proporcionalidade, 

que exige que as restrições legais sejam adequadas, necessárias e proporcionais”72. 

Neste caso, porém, não se verifica propriamente um conflito entre normas, 

considerando que o direito de vizinhança já funciona como uma limitação ao direito de 

propriedade, para evitar o conflito. Obviamente, tal limitação deve ocorrer apenas nos casos 

expressamente descritos, como no art. 1.277 e 1.336, IV, ambos do Código Civil (a fim de 

afastar interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos demais). 

                                                                                                                                                                      
XXIII - a propriedade atenderá a sua função social; 
69 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro, v. 04. Direito das coisas. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 308. 
70 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito civil brasileiro, v. 04. Direito das coisas. 28ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 308. 
71 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. ed. rev. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 340. 
72 Ibidem. 
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No regramento relativo ao direito de vizinhança, presente nos artigos 1.277 a 1.313 do 

Código Civil, merecem destaque os artigos 1.277 e 1.279, que estabelecem as diretrizes a 

serem seguidas no caso do uso anormal da propriedade: 

Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar 
as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, 
provocadas pela utilização de propriedade vizinha. 
Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da 
utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as 
edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da 
vizinhança. 

Art. 1.279. Ainda que por decisão judicial devam ser toleradas as interferências, 
poderá o vizinho exigir a sua redução, ou eliminação, quando estas se tornarem 
possíveis.73 

 

Pela redação dos citados dispositivos, observa-se que é possível, caso se verifique as 

interferências prejudiciais, que estas sejam proibidas ou reduzidas/limitadas. 

Embora a convenção condominial seja ato jurídico complexo, funcionando como 

norma cogente no condomínio, votada pela maioria dos moradores, deve também prezar pela 

adequação, necessidade e proporcionalidade em suas deliberações, não parecendo ser razoável 

proibir genericamente o uso das plataformas de aluguel de curto prazo, tais como o Airbnb. 

Quanto ao argumento da falta de segurança, note-se que o uso de sítios eletrônicos ou 

de plataformas digitais vem sendo regulamentado por leis esparsas, como o Marco Civil da 

Internet (Lei nº 12.965/2014), que prevê em seu artigo 15, caput,74 que o provedor de internet 

é obrigado a guardar os registros de acesso dos usuários pelo período de seis meses. 

Além disso, o Airbnb, por exemplo, exige um cadastro prévio dos anfitriões e 

hóspedes, verificando se eles constam em listas de observação de infrações regulatórias, 

terrorismo e sanções75. Os pagamentos efetuados pelo ambiente virtual, comumente 

realizados por cartões de crédito, também dificultam a ocultação de quem pretende agir de 

má-fé. Aliás, é princípio geral de direito que se presuma a boa-fé das partes. 

Após estas considerações, entende-se ser desarrazoada a proibição genérica, haja vista 

que o próprio Código Civil detém dispositivo apto a penalizar o condômino ou possuidor 

                                                      
73 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 
República, [2021]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso 
em: 29 jul. 2021. 
74 Art. 15, Lei nº 12.965/2014. O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e 
que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os 
respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo 
prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento. 
75 AIRBNB. Confiança e segurança. In: AIRBNB. Atendimento. [S.l.], 2021. Disponível em: 
https://www.airbnb.com.br/trust. Acesso em: 29 jul. 2021. 
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(como o locatário por temporada) que não cumpre com seus deveres perante o condomínio, 

por meio da aplicação de multa: 

 

Art. 1337. O condômino, ou possuidor, que não cumpre reiteradamente com os 
seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de três quartos dos 
condôminos restantes, ser constrangido a pagar multa correspondente até ao 
quíntuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme 
a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos que se 
apurem. 
 
Parágrafo único. O condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento 
anti-social, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou 
possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo do 
valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação 
da assembléia. (grifo nosso) 

 

Dessa forma, caso ocorra ato prejudicial aos demais condôminos, já existe sanção 

cabível na lei infraconstitucional, de forma que a proibição genérica, via de regra, não parece 

ser medida adequada, necessária e proporcional, embora não se verifique óbice legal à 

proibição, considerando o que já foi exposto acerca da autonomia da convenção condominial, 

enquanto norma especial e cogente do condomínio. 
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3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL  

 

 Em virtude do caráter prático da questão, torna-se relevante realizar uma análise de 

julgados a fim de observar como o tema vem sendo interpretado pelo Judiciário, em confronto 

com as considerações já expostas. 

 Primeiramente, será feita uma análise crítica dos votos articulados no julgamento do 

Recurso Especial nº 1.819.075/RS, feito pelo STJ - por ter sido a primeira e única vez, até 

então, em que a Corte Superior proferiu decisão sobre o tema, em abril de 2021 -, visando 

verificar os argumentos dispostos tanto em sua ratio decidendi, ou seja, na tese jurídica 

firmada para aquele julgamento, quanto em seu obter dictum, que engloba os votos vencidos e 

as deliberações de passagem, mas que podem ser utilizados em casos semelhantes para uma 

tentativa futura de superação do entendimento. 

 Em seguida, será feita uma análise jurisprudencial quanto aos julgados do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, de 2019 a 2021, pelas razões de recorte que serão detalhadas 

em tópico oportuno, a partir de três questionamentos principais, buscando notar se existe 

posição consolidada sobre o tema deste trabalho, bem como discutir os resultados obtidos. 

 

3.1.  ANÁLISE DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP Nº 1.819.075/RS  

 

 Em 13 de março de 2019 foi autuado no STJ o Recurso Especial nº 1.819.075/RS, 

interposto por Monica Dutchzak e seu filho Gyan Celah dos Santos (recorrentes), 
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condôminos, contra o Condomínio Edifício Coorigha (recorrido), atacando acórdão do TJRS 

que havia mantido o entendimento da sentença.  

 A inicial (“Ação de Obrigação de Não Fazer com Preceito Cominatório”) havia sido 

ajuizada pelo condomínio, situado na cidade de Porto Alegre - RS, para que ambos os 

condôminos, proprietários de três unidades no prédio, se abstivessem de realizar atividade 

comercial de hospedagem no local, feita por curto prazo e por anúncios na internet, incluindo 

a plataforma Airbnb.  

 O pedido foi julgado procedente, conforme constou na sentença, de modo que os 

condôminos foram condenados a se absterem de “exercer a atividade de alojamento e/ou 

hospedagem nas unidades 205 e 303, mediante locação de quartos e prestação de serviços, 

sem prejuízo da locação das mesmas unidades para fins residenciais”76. 

 Irresignados com a sentença, os réus interpuseram recurso de apelação. Porém, o TJRS 

confirmou a sentença, como se observa na ementa da decisão: 

 

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO 
FAZER. ABSTENÇÃO 
DE REALIZAR ATIVIDADE COMERCIAL DE HOSPEDAGEM NO CONDOMÍ
NIO. A ausência de vinculação entre os inquilinos, a reforma do apartamento 
no sentido criar novos quartos e acomodar mais pessoas, a alta rotatividade de 
pessoas e o fornecimento de serviços é suficiente para caracterizar contrato 
de hospedagem. No caso concreto, caracterizado o contrato 
de hospedagem, atividade comercial proibida pela convenção condominial, impõe-se 
a manutenção da sentença de procedência do pedido cominatório formulado 
pelo condomínio, ficando vedado aos réus exercerem o referido comércio. 
APELAÇÃO DESPROVIDA.77 (grifo nosso) 

 

 Em seguida, os proprietários das unidades autônomas interpuseram o recurso especial em 

comento, alegando que houve violação ao exercício do direito de propriedade. 

 O recurso especial foi julgado em 20 de abril de 2021 pela 4ª Turma do STJ, sendo 

desprovido por maioria de votos (3 votos contrários e 1 favorável), mantendo-se a decisão do 

tribunal de origem ao considerar que os contratos realizados pelos recorrentes feriram a 

destinação residencial do condomínio, descrita em sua convenção, sendo uma nova 

                                                      
76 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto do Min. Raul Araújo. STJ, 2021, p. 01. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125980569&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=64&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
77 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível, n. 70075939884. Apelantes: Monica 
Dutczak e Gyan Celah dos Santos. Apelado: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Des. Marco Antonio 
Angelo. Porto Alegre, 26 jul. 2018. JusBrasil, 2021. Disponível em: https://tj-
rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/607831811/apelacao-civel-ac-70075939884-rs. Acesso em: 11 ago. 2021. 

https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125980569&num_registro=201900606333&data=20210527&tipo=64&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125980569&num_registro=201900606333&data=20210527&tipo=64&formato=PDF
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modalidade atípica de hospedagem, distinta da locação para temporada e que, portanto, 

poderia haver a proibição por parte do condomínio.  

 Embora tal decisão não possua eficácia erga omnes ou efeito vinculante para os órgãos 

do Poder Judiciário, por não ter sido proferida em sede de recurso especial repetitivo, foi 

considerada emblemática por ter sido a primeira vez em que a Corte Superior discorreu sobre 

o tema. Além disso, a própria empresa AIRBNB IRELAND UC ingressou nos autos como 

assistente simples, tendo em vista que o resultado do julgamento poderia repercutir sobre 

outras relações semelhantes, viabilizadas pela plataforma digital. 

 O Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo proferiu o voto vencedor, sintetizado na ementa do 

acórdão78, destacando que as contratações concomitantes, independentes e informais, feitas 

por prazos variados para pessoas sem vínculos entre si, por curtos períodos, por meio de 

plataformas digitais diversas, configuram contratos atípicos de hospedagem, que ainda não 

possuem definição doutrinária ou legislativa, tratando-se de uma nova modalidade. 

 Para tanto, enfatizou os elementos da alta rotatividade e da potencial ameaça à segurança, 

ao sossego e à saúde dos condôminos, o que desvirtuou a finalidade residencial do 

condomínio (que requer as ideias de permanência e habitualidade), prevista em sua 

convenção. 

 O ministro ressaltou a autonomia da convenção, dispondo que caso esta mencione a 

destinação residencial do imóvel, não será possível realizar a hospedagem atípica, por 

intermédio de plataformas digitais ou por outro meio de oferta, a não ser que nela conste 

exceção expressa.  

 Assim, foi desprovido o recurso especial, dando razão à proibição feita pelo condomínio. 

 O voto da Exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhou o voto vencedor sob o 

argumento de que “realmente não se trata de uma destinação meramente residencial do 

imóvel; foge, portanto, ao permitido na convenção de condomínio, à qual estão vinculados 

todos os condôminos, inclusive os ora recorrentes”79, descrevendo que “há questões como a 

                                                      
78 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. STJ, 2021. Disponível em: 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125832710&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=5&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
79 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto da Min. Maria Isabel Gallotti. STJ, 2021, p. 01. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125821462&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=2&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
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segurança e também as atividades dos servidores do condomínio, que podem ser impactados 

com o modelo de negócios do Airbnb”80. 

 Após o julgamento, foi publicado no site do STJ matéria intitulada “Condomínios 

residenciais podem impedir uso de imóveis para locação pelo Airbnb, decide Quarta 

Turma”81, o que foi amplamente divulgado pelos meios midiáticos, dispondo que “caso a 

convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades, os proprietários não 

poderão alugar seus imóveis por meio de plataformas digitais como o Airbnb”82, pois “o 

sistema de reserva de imóveis pela plataforma digital é caracterizado como uma espécie de 

contrato atípico de hospedagem”83 e, “havendo previsão expressa de destinação residencial 

das unidades do condomínio, será impossível a sua utilização para a atividade de hospedagem 

remunerada”84. 

 Ocorre que o caso concreto que embasou esta lide é dotado de peculiaridades diversas 

que devem ser consideradas, não parecendo correta a aplicação indiscriminada desta decisão 

como precedente apto a considerar o simples uso das plataformas digitais como atividade 

comercial, até porque, como dito anteriormente, tal decisão não possui eficácia erga omnes. É 

por este motivo que a ementa da decisão, por diversas vezes, traz expressões como “no caso 

sob exame” ou “na hipótese”, demonstrando que houve ampla análise do contexto fático. 

 Neste caso, havia a prestação de serviços por parte da recorrente (não eventual, mas 

orientada à finalidade do negócio), sendo este um elemento indissociável do contrato de 

hospedagem, como menciona o acórdão do TJRS: 

 
Embora peculiar a situação narrada nos autos, o importante para a solução da 
lide é que a própria demandada MÔNICA reconhece ter utilizado as unidades 
condominiais de que é proprietária como se um ‘hostel’ fosse. Ademais, admitiu 
fornecer serviço de lavanderia - lavava as roupas em sua residência e entregava 
posteriormente -, sendo que também efetivou modificações estruturais no 
apartamento (fl. 61 e 64) para poder alojar um número maior de pessoas, além de 
disponibilizar serviço de conexão à internet como forma de ‘agregar valor’ a 
sua atividade.85 (grifo nosso) 

                                                      
80 Ibidem. 
81 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Condomínios residenciais podem impedir uso de imóveis para 
locação pelo Airbnb, decide Quarta Turma. Disponível em: 
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-residenciais-podem-
impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx. Acesso em: 11 ago. 2021. 
82 Ibidem. 
83 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Condomínios residenciais podem impedir uso de imóveis para 
locação pelo Airbnb, decide Quarta Turma. Disponível em: 
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-residenciais-podem-
impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx. Acesso em: 11 ago. 2021. 
84 Ibidem. 
85 BRASIL. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível n. 0358103-24.2017.8.21.7000. 
Apelantes: Monica Dutczak e Gyan Celah dos Santos. Apelado: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Des. 
Marco Antonio Angelo.Porto Alegre, 26 jul. 2018. TJRS, 2021. Disponível em 

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-residenciais-podem-impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-residenciais-podem-impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-residenciais-podem-impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-residenciais-podem-impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx
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 Tal situação incontroversa também foi ressaltada no voto vencedor, ao afirmar que os 

recorrentes, proprietários de três unidades imobiliárias no condomínio edilício recorrido, 

“estariam promovendo a locação fracionada, parcial, de dois de seus imóveis – alugando, 

separadamente, para distintas pessoas, quartos existentes em cada unidade habitacional, 

disponibilizando serviço de internet e de lavanderia”86. 

 Atento às peculiaridades mencionadas, o Exmo. Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 

embora tenha acompanhado o voto vencedor, destacou que consideraria errônea a divulgação 

do presente julgamento de forma vinculada ao uso das plataformas digitais, pois a discussão 

não se refere ao meio pelo qual as contratações são divulgadas/realizadas, mas sim à 

qualificação dos serviços fornecidos pela recorrente. Em razão da clareza de seus argumentos, 

vale transcrevê-los: 

  

[...] creio que haveria um equívoco se este julgamento fosse divulgado de modo a 
vincular seu resultado à atividade desempenhada pelas empresas de aplicativos, 
como é o caso do assistente admitido nestes autos, o "AirBNB".  
É dizer: na medida em que a controvérsia reside apenas na qualificação jurídica que 
recai sobre os serviços prestados pela recorrente, o resultado do julgamento não 
seria diverso se ela oferecesse seu imóvel por meio de anúncio em jornal escrito, no 
quadro de avisos do condomínio ou de qualquer outra forma.  
Sob outra perspectiva, se acaso estivéssemos afirmando que os vínculos entre a 
recorrente e os usuários de seu apartamento deram-se sob a forma de locação 
residencial, mesmo que para temporada, o mero fato de haver sido formalizada 
por intermédio de um aplicativo não a transformaria em "atividade 
comercial", proibida pela convenção do condomínio.  
Se tratássemos aqui de uma locação para temporada pura, sem a oferta de qualquer 
serviço adicional, ainda que avençada por meio de um aplicativo, possivelmente 
não teria a mesma sorte este recurso, ao menos sob a minha compreensão, 
ressalvada a hipótese de expressa vedação na convenção condominial, o que não se 
noticia neste caso.  
É por esse motivo que entendo não ser este o processo mais adequado para que dele 
se possa extrair uma abrangência maior e criar precedente específico sobre a questão 
envolvendo os aplicativos pelos quais os usuários oferecem seus imóveis para uso 
temporário (locação para temporada).87 (grifo nosso) 
 

                                                                                                                                                                      
https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-
processual/processo/decisoes/acordaos?numeroProcesso=70075939884&codComarca=700&perfil=0. Acesso 
em: 11 ago. 2021. 
86 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto do Min. Raul Araújo. STJ, 2021, p. 22. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125980569&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=64&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
87 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto do Min. Antonio Carlos Ferreira. STJ, 2021, p. 1-2. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125643759&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=2&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 

https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/acordaos?numeroProcesso=70075939884&codComarca=700&perfil=0
https://consulta.tjrs.jus.br/consulta-processual/processo/decisoes/acordaos?numeroProcesso=70075939884&codComarca=700&perfil=0
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125980569&num_registro=201900606333&data=20210527&tipo=64&formato=PDF
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125980569&num_registro=201900606333&data=20210527&tipo=64&formato=PDF
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 Por fim, encerra suas considerações alegando que a contratação feita por plataformas 

digitais como o Airbnb não transforma, por si, a locação do imóvel em atividade comercial, o 

que equivale a dizer que, em regra, esse contrato é de locação para temporada e, apenas 

havendo serviços prestados, aferidos caso a caso, a natureza jurídica passa a ser de 

hospedagem88. 

 O voto vencido, proferido pelo eminente relator, Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe 

Salomão, em contrapartida, foi favorável ao provimento do recurso especial para julgar 

improcedente o pedido inicial deduzido na origem.  

 Segundo apontou, os recorrentes não prestavam múltiplos serviços em suas atividades 

(complexo de prestações), o que é utilizado pela jurisprudência do STJ para definir um 

contrato de hospedagem, restando afastada a natureza comercial do presente caso. 

 O relator destacou a importância da denominada “economia de compartilhamento” e da 

necessidade de preservar-se a livre iniciativa, haja vista o impacto econômico positivo que 

gera no país.  

 Mencionou, ainda, que a delimitação ou a regulamentação mínima deve ser considerada 

para um melhor controle da atividade: “as regulamentações apresentadas surgem como fator 

necessário ao bom desempenho das atividades, seja no âmbito da relação com o Estado, seja 

na relação com os demais condôminos”89. Entretanto, descartou a possibilidade genérica de 

vedação, pois as restrições “não se confundem com a proibição da atividade dissociada de 

critérios de razoabilidade da norma, a retirar do proprietário o seu legítimo exercício do 

direito de destinação econômica da propriedade”90. 

 O relator dispôs que o uso de plataformas digitais para locação de imóveis não pode ser 

enquadrado em uma das rígidas formas contratuais existentes no ordenamento jurídico 

vigente, mas que deve haver uma análise dos contornos delineados em cada hipótese. Assim, 

entende que no caso dos autos as negociações se aproximaram mais da locação para 

temporada: 

 

Destaco que os contratos celebrados pelos recorrentes evidenciam uma das 
modalidades negociais mais comuns envolvendo a plataforma Airbnb, consistente na 
disponibilização pelo proprietário, pessoa natural, de um dos cômodos de seu imóvel 
por curto prazo. 

                                                      
88 Ibidem, p. 3 
89 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto do Min. Luis Felipe Salomão. STJ, 2021, p. 24. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125734830&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=81&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
90 Ibidem, p. 24. 
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Tais mecanismos, com base em alguns estudos realizados, foi concebido como 
forma de conectividade entre pessoas naturais, interessadas, de um lado, na 
disponibilização de seus imóveis e, de outro, na permanência no local para 
finalidade residencial, ainda que por curto prazo.  
Não há aqui, conforme consignado pelas instâncias de origem, nenhuma evidência 
da prática de atividade de comércio.91 

 

 Ao analisar os limites da restrição ao direito de propriedade por norma que rege as 

relações condominiais, afirmou que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de 

que “a solução deve partir da análise do caráter da norma restritiva, passando pelos 

critérios de legalidade, razoabilidade, legitimidade e proporcionalidade”92.  

 A fim de corroborar sua afirmativa, citou como exemplos a restrição genérica imposta 

pelos condomínios quanto a criação e guarda de animais no local (REsp nº 1.783.076/DF), a 

restrição envolvendo o uso de áreas comuns pelo proprietário inadimplente (REsp nº 

1.699.022/SP), entre outros julgados, nos quais o STJ afastou a restrição imposta pela norma 

condominial devido à sua falta de razoabilidade. 

 O relator alegou que o fundamento adotado para restrição com base na finalidade 

residencial não se aplica ao caso e que não houve prova de quebra de segurança do 

condomínio, uma vez que as normas que limitam determinados direitos devem ser 

interpretadas de modo restritivo, não podendo ser ampliadas: 

 

Tampouco há prova alguma ou elemento indiciário de quebra ou vulneração de 
segurança quanto ao convívio no condomínio. Ao revés, há mesmo uma ideia de 
que a locação realizada por tal metódo (plataforma virtual) é até mais seguro - 
tanto para o locador quanto para a coletividade que com o locatário convive, 
porquanto fica o registro de toda a transação financeira e os dados pessoais 
deste e de todos os que vão permanecer no imóvel, inclusive com históricos de 
utilização do sistema. [...] Nessa linha de intelecção, penso ser ilícita a prática de 
privar o condômino do regular exercício do direito de propriedade, em sua vertente 
de exploração econômica.93 (sic) (grifo nosso) 

 

 Em sua conclusão, o citado julgador ressaltou que o uso regular da propriedade deve ser 

feito em conjunto com a função social a ser destinada ao caso, ao lado dos direitos dos demais 

condôminos, de forma que o condomínio, nos limites da lei, pode adotar outras medidas para 
                                                      
91 Ibidem, p. 25. 
92 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto do Min. Luis Felipe Salomão. STJ, 2021, p. 28. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125734830&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=81&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
93 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.819.075. Recorrentes: Monica Dutczak e Gyan 
Celah dos Santos. Assistente: Airbnb Ireland UC. Recorrido: Condomínio Edifício Coorigha. Relator: Min. Luis 
Felipe Salomão. Brasília, 20 abr. 2021. Voto do Min. Luis Felipe Salomão. STJ, 2021, p. 32. Disponível em 
https://processo.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=125734830&nu
m_registro=201900606333&data=20210527&tipo=81&formato=PDF. Acesso em: 11 ago. 2021. 
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a manutenção da regularidade de seu funcionamento, mas não pode impedir o exercício do 

direito de propriedade dos recorrentes94.  

 Pelo exposto, analisando-se as razões de cada voto, verifica-se que não houve resposta 

taxativa acerca da possibilidade de proibição deste contrato pelos condomínios ou sobre a 

definição de sua natureza jurídica, de modo que a decisão não deve ser aplicada 

indistintamente como um precedente, pois moldou-se às peculiaridades do caso concreto, 

carecendo de eficácia erga omnes, conforme ressaltaram os próprios julgadores. 

     

3.2.  ANÁLISE DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TJSP DE 2019 A 2021 

 

3.2.1. Apontamentos sobre a metodologia de pesquisa adotada 

  

 Nesta etapa buscou-se compreender o entendimento dos Tribunais de Justiça acerca dos 

contratos de curto prazo celebrados por plataforma digital em condomínios edilícios 

residenciais. Para tanto, utilizou-se o método indutivo, que possibilita extrair conclusões 

gerais a partir de casos específicos. 

 A pesquisa foi feita por uma abordagem qualitativa, buscando sistematizar as principais 

linhas argumentativas desenvolvidas nas decisões encontradas, visando responder as seguintes 

perguntas: 1) O condomínio edilício residencial pode proibir que seus condôminos celebrem 

contratos de curto prazo?; 2) Sob qual argumento?; e 3) Qual a natureza jurídica deste 

contrato? 

 Considerando a impossibilidade de se analisar todos os julgados do território nacional, 

em razão da ausência de tempo hábil e da extensão deste trabalho, foi realizado um recorte 

espacial e temporal, conjugando os critérios de fôlego e suficiência para obter um número de 

decisões que efetivamente se conseguisse trabalhar e que fosse adequado a responder as 

questões formuladas95. 

 Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória nos websites dos Tribunais de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (por abranger o território desta Universidade), do Rio 

Grande do Sul (por ser o Tribunal de origem da demanda analisada no tópico anterior) e de 

São Paulo (por englobar extensa região metropolitana), em suas páginas referentes à busca de 

jurisprudência. 

                                                      
94 Ibidem, p. 33. 
95 PALMA, J. B.; FEFERBAUM, M.; PINHEIRO, V. M. Meu trabalho precisa de jurisprudência? Como posso 
utilizá-la? In: QUEIROZ, R. M. R.; FEFERBAUM, M. (Coord.). Metodologia jurídica: um roteiro prático para 
trabalhos de conclusão de curso. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 146. 
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 Na pesquisa foram utilizadas as palavras-chave “airbnb”, por ser a plataforma 

majoritariamente usada e citada nas decisões como exemplo de plataformas digitais análogas 

e “condomínio”, empregando o conectivo lógico “E”, que busca ambas as palavras em 

qualquer lugar do documento.  

 Como origem foi selecionada a opção “2º grau” e como tipo de publicação a opção 

“Acórdãos”. 

 Mediante tais critérios, observou-se que os Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de 

Janeiro e do Rio Grande do Sul geravam quantidade ínfima de resultados por ano, às vezes 

nula, enquanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trazia quantidade razoável e 

necessária ao presente exame (cerca de 50 decisões relativas ao tema, anualmente), motivo 

pelo qual foi o Tribunal escolhido para esta pesquisa. 

 O recorte temporal foi feito de modo a viabilizar a análise, optando-se pela data de 

01/01/2019 como marco inicial, inserida na opção de busca “Data do julgamento”, por ter 

sido o ano em que foi autuado o REsp nº 1.819.175/RS no STJ (autuado em 13/03/2019), 

demonstrando que a controvérsia já era existente à época. Como marco final foi selecionada a 

data de 01/08/2021, posterior ao resultado do julgamento do referido REsp (julgado em 

20/04/2021), para verificar se este tem sido aplicado indistintamente como um precedente. 

 Como unidade de análise foi utilizada a ementa de cada julgado, considerada suficiente 

para se obter respostas às perguntas formuladas e, eventualmente, foi feita a leitura dos 

acórdãos para delimitar a correta pertinência temática. 

 O argumento utilizado na decisão para possibilitar ou impossibilitar a celebração dos 

contratos de curto prazo pelos condôminos e a definição da natureza jurídica deste contrato 

constituem as variáveis desta pesquisa.   

 

3.2.2. Dados levantados 

 

 Consta na Tabela 1 a quantidade de resultados obtidos no website do Tribunal de Justiça 

do Estado de São Paulo, na parte de consulta completa de jurisprudência96, que permite cada 

busca pelo período máximo de um ano, aplicando-se as palavras-chave e os critérios 

anteriormente descritos. 

 

                                                      
96 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. E-SAJ, 2021. Consulta completa de jurisprudência. Disponível 
em: https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1. Acesso em: 15 ago. 2021. 

https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do?f=1
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Tabela 1 - Quantidade de resultados obtidos na consulta de jurisprudência do TJSP 

Período Quantidade de resultados 

01/01/2019 a 31/12/2019 47 

01/01/2020 a 31/12/2020 51 

01/01/2021 a 01/08/2021 31 

Total 129 

Fonte: autoria própria. 

   

 A partir dos resultados levantados foi elaborado um banco de dados a fim de realizar uma 

triagem, filtrando-se as decisões para que se enquadrassem ao tema analisado, excluindo-se os 

embargos de declaração e os agravos de instrumento relativos à tutela provisória que, em 

cognição sumária, careciam de elementos suficientes para a análise do mérito, sendo 

comumente mencionado pelo julgador que o direito alegado só poderia ser verificado após a 

formação do contraditório na origem para a exata compreensão dos contornos da lide. 

 Foram também excluídas as decisões relativas a situações excepcionais, relacionadas à 

pandemia da COVID-19 que, por vezes, autorizavam a proibição dos contratos de curto prazo 

pelos condomínios com base neste argumento, evitando a rotatividade de pessoas em prol da 

saúde pública.  

 Foram excluídas, ainda, as decisões que tratavam de assuntos diversos, tais como 

indenização por danos materiais e morais, nulidade de cláusulas contratuais relativas a tópicos 

distintos, limitação aos locatários quanto ao uso de áreas comuns, proibição de uso de vaga de 

garagem pelos locatários, entre outras matérias não pertinentes ao tema em questão, ainda que 

contivessem as palavras-chave da busca em sua ementa. 

 Por meio deste “filtro” foram eliminadas algumas decisões, dentre as quais: 11 (onze) 

relativas a embargos de declaração; 40 (quarenta) referentes à tutela provisória, onde não 

houve análise suficiente do mérito; e 21 (vinte e uma) sobre assuntos distintos da presente 

pesquisa.  

 Foram excluídas ao todo 72 (setenta e duas) decisões, o que constitui número elevado, 

mas esperado devido à heterogeneidade de matérias relacionadas aos condomínios, restando 

57 (cinquenta e sete) resultados válidos, dentro do lapso temporal descrito entre os anos de 

2019 e 2021, aptos a serem analisados neste tópico, conforme demonstra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Quantidade de resultados válidos e excluídos  

 
Fonte: autoria própria. 

 

3.2.3. Resultados e discussões 

  

 Com base nas 57 decisões consideradas válidas após a triagem, consoante o Gráfico 2, foi 

analisado o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca do tema, que serve de 

parâmetro para verificar se realmente existe a controvérsia jurisprudencial ou se há algum 

entendimento que se sobressai. Adiante serão demonstrados os resultados obtidos a partir dos 

questionamentos realizados e, por conseguinte, suas discussões. 

 O primeiro questionamento realizado foi o seguinte: O condomínio edilício residencial 

pode proibir que seus condôminos celebrem contratos de curto prazo? 

 O Gráfico 3 traz os resultados obtidos, demonstrando a surpresa de que, das 57 ementas 

analisadas, 54 descreveram que o condomínio pode proibir contratos de curto prazo (o que 

equivale a 95% do total), enquanto apenas 3 mencionaram que tal proibição é ilícita, em 

qualquer hipótese (o que equivale a 5% do total).  
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Gráfico 3 – Resultados: a possibilidade do condomínio proibir a celebração do contrato de 
curto prazo. 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Diante dos números contidos no Gráfico 3, pode-se concluir que o Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo possui entendimento que se sobressai, no sentido de que o direito da 

coletividade ou o de vizinhança deve ser priorizado em relação ao direito individual de 

propriedade, pois permite majoritariamente que o condomínio edilício residencial proíba seus 

condôminos de celebrarem contratos de curto prazo.  

 Este resultado está intimamente relacionado à própria ideia de condomínio, que deve 

sopesar os interesses contrapostos para obter a harmonia entre os condôminos.  

 O entendimento dos magistrados também corrobora a compreensão de que a convenção 

condominial funciona como lei interna do edifício que, manifestando a vontade dos 

condôminos nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico, possui força 

obrigatória/normativa para regulamentar o comportamento de seus moradores e de terceiros 

que utilizam o local, funcionando como uma espécie de contrato entre as partes.  

 O segundo questionamento feito, complementar ao primeiro, foi o seguinte: Sob qual 

argumento o condomínio edilício residencial pode ou não proibir os contratos de curto prazo?  

 Dos 54 julgados que decidiram que o condomínio pode proibir a celebração dos contratos 

de curto prazo, 33 mencionaram que a proibição pode ser feita, desde que esteja expressa na 

convenção condominial, respeitado seu quórum de aprovação; 19 autorizaram a proibição por 

54; 95% 

3; 5% 

O condomínio pode proibir que seus condôminos celebrem 
contratos de curto prazo? 

Pode proibir Não pode proibir 
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considerarem que os contratos de curto prazo desvirtuam o caráter residencial do condomínio; 

e 2 autorizaram a proibição com base no REsp nº 1.819.075/RS do STJ, analisado no tópico 

anterior, conforme consta no Gráfico 4. 

  

Gráfico 4 – Resultados: argumentos utilizados nas decisões para que o condomínio possa 
proibir a celebração dos contratos de curto prazo. 

Fonte: autoria própria. 

 Verifica-se que 19 decisões, o que equivale a 35% do total, permitiram a proibição com 

base no argumento de que estes contratos desvirtuam o caráter residencial do condomínio, ou 

seja, por possuírem finalidade comercial, haja vista a alta rotatividade de pessoas em um curto 

lapso temporal, como é comumente feito por meio das plataformas digitais.  

 Neste entendimento, não se faz necessária qualquer alteração na convenção, já que a 

destinação residencial é nela fixada, bastando determinar a proibição ao locatário. 

 Por outro lado, 33 decisões (61% do total) alegaram que a proibição é lícita, mas deve 

constar expressamente na convenção do condomínio, não bastando alegar a alta rotatividade 

ou a descaracterização da finalidade residencial.  

 Por este motivo, muitas demandas de condomínios residenciais que visavam proibir seus 

condôminos de utilizarem as plataformas digitais ou de realizarem os contratos de curto prazo 

por outros meios foram indeferidas, pois não constava expressamente na lei interna do 

edifício que, por exemplo, era vedada a locação por temporada (inferior a 90 dias), o uso de 

plataformas digitais, ou outra restrição semelhante. 
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 Além disso, ainda que houvesse cláusula de proibição neste sentido, algumas decisões 

determinaram sua anulação por não terem respeitado o quórum exigido para a alteração da 

convenção condominial que, conforme o artigo 1.351 do Código Civil97, depende da 

aprovação de 2/3 dos votos dos condôminos, como regra. Todavia, tal quórum pode ser 

alterado pela própria convenção, nos termos do artigo 1.334, III do Código Civil98. 

 Diante deste resultado, verifica-se que a convenção condominial é vista na prática como 

soberana para regular os direitos envolvidos, sendo dotada de autonomia, desde que 

respeitados os trâmites exigidos para suas deliberações, na forma da lei, pois expressa a 

própria vontade de seus moradores, inseridos neste círculo social específico. 

 Das 54 decisões que mencionaram a possibilidade de proibição, apenas 2 utilizaram o 

precedente do STJ como argumento (a decisão contida no REsp nº 1.819.075/RS), o que 

equivale a 4% do total, descrevendo que a divulgação de apartamentos em plataformas 

digitais de fruição temporária destoa da destinação residencial conferida às unidades 

autônomas.  

 Trata-se de número ínfimo, considerando que foram encontradas 21 decisões após a data 

do julgamento do referido REsp (ou seja, de 20 de abril de 2021 a 10 de agosto de 2021 – 

marco final desta pesquisa) e que apenas 2 o utilizaram como precedente. 

 Assim, pode-se inferir que a decisão do STJ não vem sendo aplicada genericamente a 

todos os casos que envolvem as plataformas digitais e que também não foi suficiente para 

solucionar a controvérsia, ao contrário do que foi amplamente divulgado pelas mídias, pois se 

restringiu às peculiaridades daquele caso concreto, ainda restando dúvidas no Judiciário sobre 

como resolver demandas semelhantes. 

 Nas outras 3 decisões, que decidiram pela impossibilidade de proibição, em qualquer 

hipótese (conforme demonstrou o Gráfico 3), o argumento utilizado de forma unânime foi o 

de que o condomínio estaria realizando uma restrição ilegal ao direito de propriedade, 

constitucionalmente garantido, também não podendo ser alegada a ausência de segurança.  

 O último questionamento realizado nesta pesquisa foi o seguinte: Qual a natureza jurídica 

dos contratos de curto prazo celebrados por plataforma digital? 

                                                      
97 Art. 1.351, CC/02. Depende da aprovação de 2/3 (dois terços) dos votos dos condôminos a alteração da 
convenção; a mudança da destinação do edifício, ou da unidade imobiliária, depende da aprovação pela 
unanimidade dos condôminos. 
98 Art.1.334, CC/02. Além das cláusulas referidas no art.1.332 e das que os interessados houverem por bem 
estipular, a convenção determinará: [...] III - a competência das assembleias, forma de sua convocação e quórum 
exigido para as deliberações; [...] 
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 O Gráfico 5 demonstra que, das 57 decisões dispostas como válidas para esta análise, 21 

consideraram que a natureza jurídica do contrato em comento era de hospedagem (37% do 

total), enquanto 36 consideraram tratar-se de locação para temporada (63% do total). 

 

Gráfico 5 - Resultados: natureza jurídica dos contratos de curto prazo celebrados por plataforma 
digital 

 
Fonte: autoria própria. 

 

 Os argumentos utilizados para a definição da natureza jurídica como sendo de 

hospedagem mencionaram que a alta rotatividade de pessoas, a alteração da rotina e da 

segurança do local, bem como a divulgação dos apartamentos no meio virtual, como se 

fossem quartos de hotel, descaracterizaram a finalidade residencial do condomínio, de modo 

que não poderia haver comparação com a locação para temporada comum, pois se 

assemelham à finalidade hoteleira, ou de pensão, com cunho comercial.  

 Essa definição foi aplicada ainda que não houvesse a prestação de serviços, o que, do 

ponto de vista doutrinário, mostra-se incorreta, considerando a necessidade de existir este 

elemento no contrato de hospedagem.  

 Foi possível perceber, ainda, uma incerteza jurisprudencial nesse quesito, evidenciada na 

linguagem utilizada nas decisões, pois muitas continham as expressões “com contornos de 

hotelaria” ou “assemelhadas à finalidade hoteleira”, o que ratifica que, em razão da ausência 

legislativa, coube ao magistrado interpretar as normas e verificar qual instituto é o mais 
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próximo ao caso concreto, ainda que não seja totalmente adequado, o que parece ter ocorrido 

nesta hipótese. 

 Já a maior parte das decisões analisadas definiu a natureza jurídica destes contratos como 

sendo de locação para temporada.  

 Neste caso, não houve inovação ou dubiedade por parte dos magistrados, uma vez que os 

julgados mencionaram claramente que a locação de imóvel residencial por curtos períodos de 

tempo por meio de plataformas digitais deveria ser enquadrada na hipótese do artigo 48 da Lei 

8.245/91, que define a locação para temporada, não restando descaracterizada a destinação 

residencial do condomínio, de modo que a proibição somente poderia ser feita expressamente 

na convenção condominial (algumas decisões, todavia, consideraram que não poderia haver 

proibição, em nenhuma hipótese, vide Gráfico 3). 

 Por todo o exposto, conclui-se que o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, - 

que serve de amostra para compreender como o Poder Judiciário trata o tema – não está 

consolidado quanto à natureza jurídica deste tipo de contrato, ora apontando que seria um 

contrato de hospedagem/análogo à hospedagem, ora apontando que seria um contrato de 

locação para temporada, predominando este último. 

 Não obstante, verificou-se que há entendimento que efetivamente se sobressai, qual seja, 

de que a convenção condominial possui autonomia para decidir sobre a proibição ou não das 

contratações de curto prazo em seu edifício, sejam estas celebradas por plataforma digital ou 

por qualquer outro meio, não sendo tal vedação considerada uma restrição ilícita ao direito de 

propriedade (o contrário foi observado em apenas 5% das decisões).  

 Observa-se que, do ponto de vista prático, a melhor solução seria dispor expressamente 

na convenção condominial que se proíbe este tipo de contratação, desde que esta seja a 

vontade dos condôminos, que devem aprovar a cláusula em assembleia conforme o quórum 

definido em lei ou na própria convenção, por se tratar de norma válida e cogente entre as 

partes e terceiros que adentrem o local (desde que registrada no Cartório de Registro de 

Imóveis)99. 

   

 

 

 

 

                                                      
99 Art. 1.333, Parágrafo único do CC/02. Para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá 
ser registrada no Cartório de Registro de Imóveis. 
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4. PROPOSTAS DE REGULAÇÃO 

 

 A regulação das atividades prestadas por plataformas digitais pode surgir como uma forte 

demanda, em decorrência das decisões divergentes encontradas nos Tribunais de Justiça, 

como ocorre no caso do compartilhamento de imóveis. 

 Destaca-se, porém, que a regulação de elementos da economia compartilhada não 

constitui mera prescrição de regras, mas deve equilibrar os interesses com o crescimento 

econômico e a inovação, como realçam os autores Patrícia B. V. Guimarães e Lucas do Monte 

Silva: 

 

Antes de discutir essa temática, relevante ressaltar que a regulação não é a “simples 
imposição de regras, mas a intervenção normatizadora do ambiente econômico, de 
modo a reduzir a liberdade ou indicar parâmetros de atuação que devem ser seguidos 
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elos agentes do mercado ou por aqueles que exercem uma determinada atividade” 
(SANTOS, 2005, p. 146). A regulação não pode se perpetuar práticas de outrora já 
superadas, tolhendo o crescimento econômico e a inovação, sobretudo diante da 
globalização da economia, em que é necessária uma análise e um diagnóstico 
internacional sobre as práticas econômicas (ZULUAGA, 2016).100  

 

 Os juristas supracitados destacam que existe neste tipo de economia uma linha tênue 

entre a esfera pessoal e a profissional, pois a estrutura regulatória já disposta para empresas de 

grande porte e profissionais, quando aplicada em pessoas que fazem uso das plataformas 

digitais, cria um obstáculo de entrada para a economia colaborativa e para a inovação101.  

 Neste viés, entende-se que “não há dúvida que a regulação tradicional dos serviços não é 

adequada para o tratamento legal das relações ‘colaborativas’. Cita-se, por exemplo, exigir de 

um usuário-fornecedor do Airbnb a adequação de sua casa às regras do setor hoteleiro”102. 

 Como mencionam as autoras Patrícia Baptista e Clara Iglesias Kelle, em seu artigo “Por 

que, quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios trazidos pelas inovações 

disruptivas”, é ponto comum que o legislador opte por não realizar a regulação103. Entretanto, 

advertem que “em algum momento, mais cedo do que mais tarde, a necessidade da regulação 

se imporá. Na verdade, há demanda por regulação, mesmo por parte das novas plataformas 

digitais de economia colaborativa”104.  

 Diante de tais considerações, entende-se importante analisar as possibilidades de 

regulação das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis, a fim de observar como o 

legislador tem respondido às demandas, se existem propostas que restringem genericamente o 

uso nos condomínios edilícios residenciais, se em algum momento foi pretendida a fixação da 

natureza jurídica etc., o que será feito neste capítulo.  

 Para tanto, será analisado o panorama legislativo no Brasil, descritas as eventuais críticas 

às propostas existentes e, posteriormente, será feito um panorama legislativo internacional, 

                                                      
100 GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar; SILVA, Lucas do Monte. Autorregulação jurídica no urbanismo 
contemporâneo: smart cities e mobilidade urbana. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 08, n. 4, p. 
1231-1253, 05 ago. 2016. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/23468/19142. Acesso em: 23 ago. 2021. 
101 Ibidem. 
102 SILVA, Lucas do Monte. A regulação da economia colaborativa: novos paradigmas. Revista Fórum de 
Direito Financeiro e Econômico - RFDFE, ano 9, n. 12, p. 57-75, set./ fev. 2017. Disponível em: 
https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/143/397/57034. Acesso em: 23 ago. 2021. 
103 KELLER, Clara Iglesias; BAPTISTA, Patrícia. Por que, quando e como regular as novas tecnologias? Os 
desafios trazidos pelas inovações disruptivas. Revista de Direito Administrativo - RDA, ano 15, n. 273, p. 123-
163, set./ dez. 2016. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/125/347/3395. Acesso 
em: 23 ago. 2021. 
104 KELLER, Clara Iglesias; BAPTISTA, Patrícia. Por que, quando e como regular as novas tecnologias? Os 
desafios trazidos pelas inovações disruptivas. Revista de Direito Administrativo - RDA, ano 15, n. 273, p. 123-
163, set./ dez. 2016. Disponível em: https://www.forumconhecimento.com.br/periodico/125/347/3395. Acesso 
em: 23 ago. 2021. 
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para verificar se as disposições brasileiras podem ser complementadas com a experiência de 

cidades turísticas estrangeiras, visando buscar diretrizes para uma regulação adequada. 

 

4.1.  PANORAMA LEGISLATIVO NO BRASIL 

 

 Com o objetivo de regulamentar a questão, existem projetos de lei que foram arquivados 

ou que estão em trâmite no Brasil, do âmbito federal ao municipal, bem como duas leis 

vigentes, pioneiras ao legislar especificamente sobre o tema (Lei Municipal nº 99/2017, de 

Caldas Novas/GO; e Lei Municipal nº 4.140/2019, de Ubatuba/SP). 

 No âmbito federal, tramitou no Senado o Projeto de Lei nº 748/2015, de autoria do 

Senador Ricardo Ferraço (MDB/ES), que buscava alterar a Lei nº 8.245/91 “para atualizar o 

regime da locação para temporada, disciplinando a atividade de compartilhamento de imóveis 

residenciais por meio de sítios eletrônicos ou aplicativos”105.  

 Em seu texto inicial, mencionou que os contratos celebrados por plataforma digital não 

descaracterizam a locação para temporada, mas nada dispôs especificamente sobre os 

condomínios. Na proposta do §1º, buscou retirar a obrigatoriedade de haver a descrição dos 

móveis e utensílios que guarnecem o imóvel mobiliado neste tipo de contrato (alterando a 

palavra “obrigatoriamente” para “caso o locatário solicite”). Na proposta do §3º também foi 

feita uma distinção, descrevendo que o locador que prestar qualquer serviço regular de 

hospedagem estará incluído nas determinações relativas ao contrato de hospedagem: 

 

Art. 1º O art. 48 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
I - O atual parágrafo único passa a §1º, com a seguinte redação:  
"§1º No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, caso o 
locatário solicite, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como 
o estado em que se encontram."(NR)  
II - São acrescentados os seguintes §§ 2º e 3º:  
"§ 2º Não descaracterizam a locação para temporada:  
I - O oferecimento de imóveis residenciais para locação, em todo ou em parte, 
por meio de sítios eletrônicos ou aplicativos, observados o disposto no caput;  
II - A cobrança, em apartado, de valores como indenização das despesas com 
limpeza.  

                                                      
105 BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 748, de 2015. Altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 para 
atualizar o regime da locação para temporada, disciplinando a atividade de compartilhamento de imóveis 
residenciais por meio de sítios eletrônicos ou aplicativos. Brasília, DF: Senado Federal, [2021]. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4177147&ts=1593938090871&disposition=inline. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
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§ 3º O locador que prestar qualquer serviço regular de hospedagem deverá 
obter os cadastros do Ministério do Turismo e os demais cadastros previstos em 
lei.”106 (grifo nosso) 

 

 Na justificativa do projeto - elaborado em 2015, o que reforça a ideia de que o impasse 

vem se estendendo há anos -, o autor alegou que 

 

[...] por se tratar de uma realidade que ganha redobrado impulso no mercado de 
turismo, natural que haja debate sobre as regras legais que devem reger as relações 
jurídicas oriundas da presença destas novas plataformas. Oportuna, nesta toada, a 
manifestação do Ministério do Turismo, que, segundo recente matéria publicada na 
Revista Hotéis, esclareceu em nota que tal serviço "não se enquadra na Lei Geral de 
Turismo (11.771/2008), mas na Lei do Inquilinato" 
(http://www.revistahoteis.com.br/airbnb-despertapolemica-no-setor-hoteleiro/).  
O projeto ora apresentado segue tal orientação, estabelecendo que a locação de 
imóveis residenciais para temporada segue sendo tratada no âmbito da Lei 
8.245/1991, independentemente do auxílio de novas ferramentas tecnológicas.107 
(grifo nosso) 

 

 O supracitado projeto, porém, foi arquivado em 27/12/2018, ao final da legislatura. Não 

obstante, mereceu destaque por iniciar a discussão relativa às possibilidades de regulação, 

tendo recebido algumas críticas, como fez o jurista Sales Martins, ao dispor que o projeto foi 

lacônico por enquadrar tais plataformas digitais em marco regulatório antigo, bem como 

insuficiente, pois “não tentou imergir profundamente no desenvolvimento de soluções mais 

elaboradas”108, tendo como principal equívoco “não reconhecer as características especiais da 

economia de compartilhamento”109, trazendo uma “solução simples e antiga para um 

problema novo e complexo”110, sem estabelecer diálogo com os atores do setor. 

 Apesar disso, ressaltou que a proposta acertou ao reconhecer a necessidade de regulação, 

ao invés de simplesmente “proibir esta atividade, como proposto em outros setores atingidos 

                                                      
106 BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 748, de 2015. Altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991 para 
atualizar o regime da locação para temporada, disciplinando a atividade de compartilhamento de imóveis 
residenciais por meio de sítios eletrônicos ou aplicativos. Brasília, DF: Senado Federal, [2021]. Disponível em: 
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=4177147&ts=1593938090871&disposition=inline. 
Acesso em: 20 ago. 2021. 
107 Ibidem, p. 2-3. 
108 MARTINS, Sales. Airbnb e Regulação Responsiva: uma análise do Projeto de Lei do Senado nº 748/2015. 
Revista de Direito Setorial e Regulatório, Brasília, v. 3, n. 2, p. 113-130, outubro de 2017. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/
bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Dir-Set-Reg_v.3_n.2.06.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
109 MARTINS, Sales. Airbnb e Regulação Responsiva: uma análise do Projeto de Lei do Senado nº 748/2015. 
Revista de Direito Setorial e Regulatório, Brasília, v. 3, n. 2, p. 113-130, outubro de 2017. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/
bibli_informativo/bibli_inf_2006/Rev-Dir-Set-Reg_v.3_n.2.06.pdf. Acesso em: 24 ago. 2021. 
110 Ibidem. 
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pela economia de compartilhamento, à exemplo do de transporte de pessoas, em que os 

taxistas requerem o impedimento do serviço do Uber em muitas cidades brasileiras”111. 

 Também em âmbito federal, tramita atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei nº 2.472/2019, de iniciativa do Senador Ângelo Coronel 

(PSD/BA), que aguarda designação do relator e, caso seja aprovado, será encaminhado para a 

Câmara dos Deputados. 

 O referido projeto visa alterar a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), acrescentando-lhe o 

artigo 50-A, na seção relativa às locações para temporada, “para disciplinar a locação de 

imóveis residenciais por temporada por meio de plataformas de intermediação ou no âmbito 

da economia compartilhada”112.  

 Seu texto é concentrado na controvérsia condominial, definindo como regra a proibição 

de uso de aplicativos ou plataformas digitais para locação para temporada nestes espaços, com 

o estabelecimento de alguns preceitos mínimos: 

 

Art. 50-A. É vedada a locação para temporada contratada por meio de aplicativos ou 
plataformas de intermediação em condomínios edilícios de uso exclusivamente 
residencial, salvo se houver expressa previsão na convenção de condomínio prevista 
no art. 1.333 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).113 (grifo 
nosso) 

 

 Observa-se que tal projeto também enquadrou a natureza jurídica deste contrato na 

hipótese de locação para temporada. Por esta razão, caso seja aprovado e torne-se vigente, não 

haverá a necessidade do condomínio edilício residencial alterar sua destinação de uso (pois a 

locação para temporada já possui esta finalidade), bastando que o uso da plataforma digital de 

compartilhamento de imóveis seja autorizado expressamente na convenção condominial. 

 No site do Senado Federal, na opção “Opine sobre esta matéria”, é possível verificar que 

a proposta não é apoiada pela maior parte dos votantes (129 votos favoráveis e 1.618 votos 

contrários)114, possivelmente por ter sido colocada a proibição como regra. 

 Neste caso, a vontade dos condôminos foi disposta como o principal fator a ser 

considerado. Em comparação com o projeto anteriormente arquivado (Projeto de Lei Federal 

                                                      
111 Ibidem. 
112 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.474, de 2019. Altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para disciplinar 
a locação de imóveis residenciais por temporada por meio de plataformas de intermediação ou no âmbito da 
economia compartilhada. Brasília, DF: Senado Federal, [2021]. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136443. Acesso em: 20 ago. 2021. 
113 Ibidem, p. 2. 
114 BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado n° 748, de 2015. In: BRASIL. Senado 
Federal. Atividade Legislativa. [S. l.], 24 nov. 2015. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124165. Acesso em: 17 ago. 2021. 
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nº 748/2015), como elucidam os autores Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael Braga de 

Souza, o Projeto de 2019 “difere do anterior porque tem um caráter de busca de resolução de 

conflitos de vizinhança. A justificativa do projeto realça a necessidade de equalizar a vontade 

dos proprietários em obter renda extra com o direito de sossego e segurança dos vizinhos” 115. 

 Em sua justificativa, o Senador Ângelo Coronel destacou que a lacuna legislativa 

contribui para o crescimento dos conflitos, havendo a necessidade de se equacionar os 

avanços tecnológicos com as novas demandas existentes, especialmente porque existe 

interferência no direito de outros proprietários. Em suas razões, enfatizou o seguinte: 

 

A proposição que trazemos considera a vontade dos condôminos como o principal 
fator a ser considerado nesses casos. Prevalecendo entre os condôminos o 
sentimento de que essa forma de aluguel não traz prejuízo àquela coletividade de 
proprietários, poderão autorizar esse tipo de uso das unidades habitacionais. [...]  
Com isso, estará protegida a função social da propriedade e do próprio condomínio, 
e ainda o respeito à original destinação do condomínio e ao bem geral daquela 
coletividade.116 

  

 Assim, o projeto busca colocar a responsabilidade de decidir para os próprios 

condôminos, respeitando a autonomia daquela coletividade. 

 Já no âmbito municipal, está em trâmite no Rio de Janeiro/RJ o Projeto de Lei nº 

1.001/2018, de autoria do ex-prefeito Marcelo Crivella. Embora não haja disposição acerca do 

conflito ora analisado, mas sobre questão tributária, é interessante apontar suas considerações, 

que adentram o tema.  

 O aludido projeto busca alterar a Lei nº 691/1984, que aprova o código tributário 

municipal, prevendo a criação da chamada “Taxa de Fomento ao Turismo – TFT” para 

custear o “controle, avaliação e fiscalização da exploração econômica de vagas para 

alojamento temporário, ofertadas por meio de intermediação por plataformas digitais”117, no 

valor de até dez reais, a depender do tamanho do imóvel. 

                                                      
115 LEONELLI, Gisela Cunha Viana; SOUZA, Rafael Braga de. Como as cidades brasileiras estão lidando com 
o Airbnb? Colocando a regulação em perspectiva. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 
486-514, 24 fev. 2021, p. 505. DOI 10.12957/rdc.2021.45740. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/45740. Acesso em: 17 ago. 2021. 
116 BRASIL. Projeto de Lei nº 2.474, de 2019. Altera a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, para disciplinar 
a locação de imóveis residenciais por temporada por meio de plataformas de intermediação ou no âmbito da 
economia compartilhada. Brasília, DF: Senado Federal, [2021], p. 3-5. Disponível em: 
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/136443. Acesso em: 20 ago. 2021. 
117 RIO DE JANEIRO. Projeto de Lei nº 1.001/2018. Altera a Lei nº 691, de 24 de dezembro de 1984, que 
aprova o código tributário do município do Rio de Janeiro e dá outras providências para dispor sobre a 
disponibilização de vagas de hospedagem por meio de intermediação por plataformas digitais, e dá outras 
providências. Rio de Janeiro: Câmara Municipal, [2021]. Disponível em: 
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 Todavia, na análise da Consultoria e Assessoramento Legislativo da Câmara o projeto foi 

considerado inconstitucional, uma vez que o Município não detém competência para a 

regulação de mercados, sendo a instituição de contribuição de intervenção no domínio 

econômico de competência exclusiva da União118. Além disso, mencionou que o contrato civil 

de locação firmado por intermédio das plataformas digitais está fora do mercado da atividade 

hoteleira, o que merece destaque nesta análise, assim dispondo em seu parecer: 

 

[...] designar como vagas para alojamento temporário o objeto de meros 
contratos civis de locação de imóveis por prazo certo (regidos pela Lei Federal 
nº 8.245/1991, que trata de locações) que estão fora do mercado da atividade 
econômica de hotelaria (que é contribuinte do ISS), pode atentar princípios da 
liberdade de disposição da propriedade imóvel, observada sua função social (CF art. 
5º, caput e incisos XXII e XXII c/c art. 170, parágrafo único). Repare que a locação 
civil de bens imóveis não é serviço tributável pelo ISS, e mesmo a exploração 
econômica de locação de bens móveis está afastada da incidência do ISS, por 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula Vinculante nº 31).119 (grifo 
nosso) 

  

 Como se viu, ainda que indiretamente, a referida Comissão dispôs que não se pode 

determinar como comercial, de forma genérica, o uso das plataformas digitais de 

compartilhamento de imóveis, pois isto seria contrário à livre disposição da propriedade. 

Verifica-se também a complexidade da matéria, que interliga diversas disciplinas jurídicas. 

Ainda assim, o projeto segue em trâmite, aguardando as votações contrárias ou favoráveis à 

sua inconstitucionalidade. 

 A cidade de Caldas Novas/GO, por sua vez, que configura um importante destino 

turístico do Centro-Oeste, foi a primeira do país a regulamentar especificamente a questão ao 

editar a Lei Complementar nº 99/2017, que entrou em vigor em 20 de janeiro de 2018.  

 Os estudos do projeto da mencionada lei foram coordenados pela Associação Brasileira 

da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH – GO), pelo Conselho Municipal de Turismo de 

Caldas Novas, pelo Sindicato de Hotéis de Goiânia (SIHGO) e pelo Secretário de Turismo do 

Município de Caldas Novas, Sr. Ivan Garcia, o que denota o possível impacto neste setor. Ao 

ser encaminhada para a Câmara de Vereadores, a lei foi aprovada por unanimidade, sem 

qualquer modificação. 
                                                                                                                                                                      
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/04311c7c9
9e0074e8325831600520ac0?OpenDocument&Start=1. Acesso em: 19 ago. 2021. 
118 RIBEIRO, Márcio Gomes; ACCETTA, Maria Cristina Furst de F. Informação nº 381/2018. In: CÂMARA 
MUNICIPAL. Consultoria e Assessoramento Legislativo. Rio de Janeiro: Consultoria e Assessoramento 
Legislativo, 10 out. 2018. Disponível em: 
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/f6d54a9bf09ac233032579de006bfef6/554c9c04d1a
c598c8325831c006c34ce?OpenDocument&ExpandSection=1%2C2#_Section1. Acesso em: 19 ago. 2021. 
119 Ibidem. 

http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/04311c7c99e0074e8325831600520ac0?OpenDocument&Start=1
http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/scpro1720.nsf/249cb321f17965260325775900523a42/04311c7c99e0074e8325831600520ac0?OpenDocument&Start=1
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 Conforme sua ementa, “regulamenta a exploração de imóveis residenciais como meio de 

hospedagem remunerada no município de Caldas Novas/GO, e dá outras providências”120. Em 

seu artigo 4º, descreve que abrange os imóveis divulgados por plataformas digitais: 

 

Art. 4º. Considera-se enquadrado nesta lei os imóveis residenciais que são 
divulgados, disponibilizados ou ofertados por meio de intermediação, em qualquer 
forma lícita admitida no ordenamento jurídico, tais como sites, empresas 
constituídas para esta finalidade, aplicativos ou plataformas eletrônicas e 
quaisquer formas de exploração ou denominações correlatas e similares.121 (grifo 
nosso) 

  

 Ao contrário das leis anteriormente descritas, nesta os contratos celebrados por 

plataforma digital passaram a ser disciplinados como se fossem de hospedagem, requerendo 

uma série de exigências, como esclarecem os autores Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael 

Braga de Souza: 

 

A principal obrigação para o proprietário do imóvel disponibilizado no site é de 
emitir uma licença para operação. A lei estabelece também obrigações para o 
proprietário de recolher uma taxa anual de funcionamento, ISS (Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza) calculado sobre a diária média do imóvel, informar 
quantidade de diárias comercializadas, o preço médio cobrado e os dados gerais e de 
origem dos hóspedes, numa plataforma que seria criada posteriormente [...]. Além 
disso obriga adequações às regras do condomínio em que o imóvel se encontra e 
adequações sanitárias conforme a Lei Federal nº 11.771 – Política Nacional do 
Turismo.  

A Lei Municipal de Caldas Novas estabelece também que aqueles que não cumprem 
com a legislação estão sujeitos à advertência e multa de R$1.000,00 e cancelamento 
da licença, sendo que o valor arrecadado é destinando aos Fundos de Turismo da 
Cidade de Caldas Novas e Fundo de Aparelhamento e Modernização Fiscal do 
município de Caldas Novas, esse último sido criado por essa lei.122 

 

 A disciplina relativa aos condomínios, entretanto, foi feita de forma semelhante àquela 

contida no Projeto de Lei Federal nº 2.472/2019, pois colocou como regra a proibição, como 

consta em seu “Capítulo III – Dos Imóveis Residenciais em Condomínios”: 

 

Art. 7º. A exploração de imóveis residenciais com caráter remunerado em 
condomínios, horizontais e verticais, nos termos previstos no Código Civil 

                                                      
120 CALDAS NOVAS. Lei Complementar Municipal nº 99, de 18 de dezembro de 2017. Que regulamenta a 
exploração de imóveis residenciais como meio de hospedagem remunerada no município de Caldas Novas/GO, e 
dá outras providências. Caldas Novas: Câmara Municipal, [2021]. Disponível em: 
https://www.caldasnovas.go.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/Lei-Complementar-099-2017.pdf. Acesso em: 
19 ago. 2021. 
121 Ibidem. 
122 LEONELLI, Gisela Cunha Viana; SOUZA, Rafael Braga de. Como as cidades brasileiras estão lidando com 
o Airbnb? Colocando a regulação em perspectiva. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 
486-514, 24 fev. 2021, p. 503. DOI 10.12957/rdc.2021.45740. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/45740. Acesso em: 17 ago. 2021. 
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Brasileiro vigente, dever-se-á orientar-se por esta lei, e seguir as seguintes premissas 
para exploração de forma remunerada.  
I) haver previsão expressa de autorização na Convenção do Condomínio a 
que pertence sua unidade residencial, ou aprovação dos condôminos em 
Assembleia Geral, com quórum previsto na convenção condominial, ou, na 
omissão deste, aprovação por maioria absoluta; 
II) ser observada a destinação do condomínio e as regras e limitações quanto à 
perturbação ao sossego, saúde, segurança e aos bons costumes dos demais 
condôminos, sem prejuízos de observância de outras legislações de que trata a 
matéria.123 (grifo nosso) 

 
 A segunda norma específica em vigor no país encontra-se na cidade de Ubatuba/SP, que 

“tem um histórico mais controverso no processo de regulamentação do Airbnb, porque 

chegou também a ter uma legislação municipal em 2017, que foi revogada e substituída por 

nova versão em 2019”124. 

 A primeira lei editada em Ubatuba/SP foi a Lei Municipal nº 4.050/2017125 que, 

conforme sintetizam Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael Braga de Souza, exigia a 

constituição de uma empresa jurídica pelo proprietário, a fim de administrar o negócio; o 

cadastro junto ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Turismo; a observância de normas 

do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária; limite de diárias, no número de 45; a 

concordância do condomínio para o uso das plataformas digitais; a emissão de licença 

municipal; e a previsão de multa em caso de descumprimento, aplicada à empresa 

intermediadora (ao Airbnb ou ao Booking.com, por exemplo)126. 

 Dois anos após sua elaboração, em 2019, o Ministério Público Estadual foi acionado por 

moradores que apontavam existir “um lobby do mercado hoteleiro que se beneficiava da 

criação da nova lei, e que esta seria inconstitucional ao tornar o proprietário que alugasse seu 

imóvel no Airbnb um prestador de serviço”127, o que acarretou na posterior revogação da lei 

                                                      
123 CALDAS NOVAS. Lei Complementar Municipal nº 99, de 18 de dezembro de 2017. Que regulamenta a 
exploração de imóveis residenciais como meio de hospedagem remunerada no município de Caldas Novas/GO, e 
dá outras providências. Caldas Novas: Câmara Municipal, [2021]. Disponível em: 
https://www.caldasnovas.go.gov.br/wp-content/uploads/2018/08/Lei-Complementar-099-2017.pdf. Acesso em: 
19 ago. 2021.  
124 Op. cit. 
125 UBATUBA. Lei Municipal nº 4.050, de 20 de dezembro de 2017. Estabelece a regulamentação das 
hospedagens Cama & Café e Residenciais por Temporada no Município de Ubatuba. Ubatuba: Câmara 
Municipal, [2021]. Disponível em: 
http://camaraubatuba.sp.gov.br/documentos/projeto_lei/2018/pl_131_2018.pdf.pdf. Acesso em: 19 ago. 2021. 
126 LEONELLI, Gisela Cunha Viana; SOUZA, Rafael Braga de. Como as cidades brasileiras estão lidando com 
o Airbnb? Colocando a regulação em perspectiva. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 
486-514, 24 fev. 2021, p. 504. DOI 10.12957/rdc.2021.45740. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/45740. Acesso em: 17 ago. 2021. 
127 Ibidem. 

http://camaraubatuba.sp.gov.br/documentos/projeto_lei/2018/pl_131_2018.pdf
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pelo município, sob a justificativa de que carecia “de algumas reconsiderações e uma melhor 

discussão com a sociedade”128. 

 Em 2019, em Ubatuba/SP, houve a edição de nova lei sobre o tema, atualmente em vigor. 

Trata-se da Lei Municipal nº 4.140/2019, que retirou alguns pontos considerados excessivos 

na norma anterior. Contudo, permaneceram aspectos que ligam o contrato à forma de 

hospedagem: 

 

[...] permanece o cadastro obrigatório (Cadastro Municipal de Contribuintes), que 
implica em pagamento de ISS e o respeito às regras sanitárias e de saúde pública. O 
marco legal estabelece ainda que o proprietário deve observar os direitos do 
consumidor e manter livro de reclamações na propriedade. A lei prevê que a 
operação do Airbnb deve estar em consonância com as regras do loteamento em que 
se encontra. A não observância do estabelecido pela lei resulta em advertência e 
multa.129 

 

 Esta nova lei municipal, contudo, dispôs que aplica-se somente aos meios de hospedagem 

destinados a prestar alojamento temporário para uso turístico, com prestação de serviços, 

limitando seu âmbito de incidência, como se extrai dos artigos a seguir: 

 

Art. 2º. Para os fins desta Lei considera-se: 
I - Meios de hospedagem em residência aqueles destinados a prestar alojamento 
temporário para uso turístico, com prestação de serviços, cobrança de diária ou 
pacotes de diárias para hospedagem, nos termos do art. 23 da Lei Geral do Turismo-
Lei 11.771/2008. 
Art. 3º. Para os fins desta Lei, denominam-se Intermediadores as agências de 
turismo, aplicativos, plataformas eletrônicas diversas, websites de anúncios e 
reservas, agências de viagem online conhecidas internacionalmente como OTAs, 
redes sociais e similares. 
Art. 4º. Toda oferta de imóvel para atividade de hospedagem com prestação de 
serviços que se enquadre como meio de hospedagem em residência nos termos desta 
Lei deverá constar o número no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), do 
Município de Ubatuba, conforme artigo 115 da Lei Municipal nº 1.011/89. [...] 
Art. 5º A exploração de meios de hospedagem em residência deverá estar em 
consonância com as regras e restrições do loteamento em que se encontram, 
quando for o caso.130 (grifo nosso) 

 

                                                      
128 UBATUBA. Projeto de Lei nº 105/2018. Revoga a Lei Municipal nº 4050, de 20 de dezembro de 2017. 
Ubatuba: Câmara Municipal, [2021]. Disponível em: 
https://camaraubatuba.sp.gov.br/documentos/projeto_lei/2018/pl_105_2018.pdf. Acesso em: 20 ago. 2021. 
129 Op. cit., p. 504. 
130 UBATUBA. Lei Municipal nº 4.140, de 25 de janeiro de 2019. Disciplina a instalação e funcionamento do 
meio de hospedagem remunerado em residência com prestação de serviços no município de Ubatuba/SP, e dá 
outras providências. Ubatuba: Câmara Municipal, [2021]. Disponível em: 
https://leismunicipais.com.br/a/sp/u/ubatuba/lei-ordinaria/2019/414/4140/lei-ordinaria-n-4140-2019-disciplina-a-
instalacao-e-funcionamento-do-meio-de-hospedagem-remunerado-em-residencia-com-prestacao-de-servicos-no-
municipio-de-ubatuba-sp-e-da-outras-providencias. Acesso em: 20 ago. 2021. 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/u/ubatuba/lei-ordinaria/2019/414/4140/lei-ordinaria-n-4140-2019-disciplina-a-instalacao-e-funcionamento-do-meio-de-hospedagem-remunerado-em-residencia-com-prestacao-de-servicos-no-municipio-de-ubatuba-sp-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/u/ubatuba/lei-ordinaria/1989/101/1011/lei-ordinaria-n-1011-1989-este-ato-ainda-nao-esta-disponivel-no-sistema
https://camaraubatuba.sp.gov.br/documentos/projeto_lei/2018/pl_105_2018.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/sp/u/ubatuba/lei-ordinaria/2019/414/4140/lei-ordinaria-n-4140-2019-disciplina-a-instalacao-e-funcionamento-do-meio-de-hospedagem-remunerado-em-residencia-com-prestacao-de-servicos-no-municipio-de-ubatuba-sp-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/u/ubatuba/lei-ordinaria/2019/414/4140/lei-ordinaria-n-4140-2019-disciplina-a-instalacao-e-funcionamento-do-meio-de-hospedagem-remunerado-em-residencia-com-prestacao-de-servicos-no-municipio-de-ubatuba-sp-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/u/ubatuba/lei-ordinaria/2019/414/4140/lei-ordinaria-n-4140-2019-disciplina-a-instalacao-e-funcionamento-do-meio-de-hospedagem-remunerado-em-residencia-com-prestacao-de-servicos-no-municipio-de-ubatuba-sp-e-da-outras-providencias
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 Por estas razões, o simples aluguel por temporada, sem a prestação de serviços, continua 

sendo regulamentado pela Lei do Inquilinato. Quanto à questão dos condomínios, manteve-se 

o entendimento de que as regras do edifício devem prevalecer, conforme o supracitado art. 5º. 

 Após esta análise, constata-se que as únicas legislações em vigor sobre a questão (de 

Caldas Novas/GO e Ubatuba/SP) traçam uma série de exigências para que os proprietários 

possam fazer o uso das plataformas digitais, aproximando seus contratos aos contratos de 

hospedagem.  

 Pôde-se perceber também que a definição da natureza jurídica destes negócios é questão 

complexa que irradia sobre diversas outras matérias, principalmente quanto aos aspectos 

tributários, que irão requerer do Poder Público certa capacidade de fiscalização e controle. 

 Em um viés crítico, entende-se que tais normas podem não passar de letra fria, uma vez 

que se faz necessária a criação de mecanismos de fiscalização por parte do ente municipal, 

como ressaltam Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael Braga de Souza: 

 

Apesar de as duas legislações municipais criarem procedimentos burocráticos, 
obrigarem o proprietário a se adequar as regras edilícias do condomínio e cumprir 
com o pagamento de impostos, essas medidas não garantem um monitoramento 
efetivo da presença do Airbnb nas cidades. Conforme relatado por Slee (2017) e 
Wachsmuth e Weisler (2018), o Airbnb não está disposto a liberar os dados das 
unidades disponíveis de bom grado. Sendo assim, não fazendo um monitoramento 
das unidades, como poderiam os órgãos municipais das duas cidades garantir que os 
1638 imóveis em Caldas Novas e 5468 em Ubatuba (AIRDNA, 2019) estão de fato 
cumprindo com as obrigações impostas? 131 

  

 Verificou-se, ainda, que a fixação destes contratos como sendo de hospedagem (ou forma 

análoga) é constantemente impulsionada por representantes do setor hoteleiro, essencialmente 

nas cidades turísticas, a fim de repelirem a concorrência desleal. Ademais, os entes públicos 

também podem possuir interesse nesta classificação, pois, como alegou a Secretaria 

Municipal de Turismo da cidade de Ubatuba/SP, o referido Município não estava “suportando 

o aumento das demandas de coleta de lixo e a sobrecarga do sistema de esgoto gerados em 

períodos de alta temporada, sem que haja a proporcionalização contributiva por parte dos 

locadores”132, considerando a alta rotatividade de pessoas, ampliada pela facilidade das 

plataformas digitais. 

                                                      
131 LEONELLI, Gisela Cunha Viana; SOUZA, Rafael Braga de. Como as cidades brasileiras estão lidando com 
o Airbnb? Colocando a regulação em perspectiva. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 
486-514, 24 fev. 2021, p. 507. DOI 10.12957/rdc.2021.45740. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/45740. Acesso em: 17 ago. 2021. 
132 UBATUBA. Projeto de Lei nº 105/2018. Revoga a Lei Municipal nº 4050, de 20 de dezembro de 2017. 
Ubatuba: Câmara Municipal, [2021]. Disponível em: 
https://camaraubatuba.sp.gov.br/documentos/projeto_lei/2018/pl_105_2018.pdf. Acesso em: 20 ago. 2021. 

https://camaraubatuba.sp.gov.br/documentos/projeto_lei/2018/pl_105_2018.pdf
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 Ao menos quanto à questão específica dos condomínios, observou-se o seguinte 

panorama legislativo, em síntese: (i) O Projeto de Lei nº 748/2015, que tramitou no Senado e 

foi arquivado, mencionava que o oferecimento de imóveis em plataformas digitais não 

descaracterizava a locação para temporada, mas caso o locador prestasse qualquer serviço de 

hospedagem deveria obter os cadastros do Ministério do Turismo e os demais cadastros 

previstos em lei; (ii) o Projeto de Lei nº 2.474/2019, atualmente em trâmite no Senado, coloca 

como regra a proibição de ser celebrada a locação por temporada por meio de plataformas 

digitais, salvo expressa autorização na convenção condominial; (iii) A Lei Complementar nº 

99/2017, do município de Caldas Novas/GO, enquadrou em suas disposições os imóveis 

divulgados em plataformas digitais, considerados como meios de hospedagem, e trouxe uma 

série de exigências ao proprietário, tais como a necessidade de se obter licença de operação e 

de pagar tributos, sendo necessária a expressa autorização na convenção condominial, o que 

deve constar no anúncio virtual, além de exigir que as regras internas de utilização e 

convivência sejam fixadas pelo proprietário em local visível do imóvel; (iv) A Lei nº 

4.140/2019, do município de Ubatuba/SP, trouxe disposição específica para os alojamentos 

temporários que prestam serviços, intitulados como meios de hospedagem. Menciona, porém, 

que a exploração de meios de hospedagem em residência deverá estar em consonância com as 

regras e restrições do loteamento em que se encontram, como ocorre no caso dos 

condomínios. 

 Da análise observa-se que em todas as propostas foi mencionado que deve prevalecer o 

disposto na convenção condominial, sendo permitida a proibição de uso das plataformas 

digitais, o que condiz com o resultado obtido na pesquisa jurisprudencial feita no tópico 

anterior deste trabalho, como consta nos Gráficos 3 e 4.  

 

4.2.  PANORAMA LEGISLATIVO INTERNACIONAL  

 

 As plataformas digitais de compartilhamento de imóveis ganharam espaço em diversas 

cidades ao redor do mundo, especialmente naquelas onde há forte setor turístico. Como 

ressalta a jurista Bianca Tavolari, as disputas são “distintas e fragmentadas a depender da 

cidade, o que torna a discussão especialmente complexa”133, de modo que, por ainda estarem 

                                                      
133 TAVOLARI, Bianca M. D. Airbnb e os impasses regulatórios para o compartilhamento de moradia: notas 
para uma agenda de pesquisa em direito. In: ZANATTA, Rafael A. F.; PAULA, Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. 
Economias do Compartilhamento e o Direito. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 261. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/321156274_AirBnB_e_os_impasses_regulatorios_para_o_compartilha
mento_de_moradia_notas_para_uma_agenda_de_pesquisa_em_direito. Acesso em: 24 ago. 2021. 
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em aberto alguns entendimentos, “há uma espécie de processo de aprendizagem tanto por 

parte do Airbnb quanto por parte das cidades que propõem regular o uso da plataforma”134. 

 Dessa forma, entende-se pertinente a análise do panorama legislativo internacional, a 

partir de algumas cidades turísticas e do entendimento na União Europeia, a fim de confrontá-

lo com o panorama legislativo brasileiro anteriormente exposto, verificando se as propostas 

são equivalentes, contribuindo para esse “processo de aprendizagem”. 

 Primeiramente, vale conferir o contexto regulatório da cidade de Nova York, dos Estados 

Unidos, conhecida como um dos principais destinos turísticos do mundo. Para tanto, 

importante citar um caso que ocorreu em 2013, que serviu de estímulo à discussão sobre os 

impactos do Airbnb naquele município, conforme examinou a supramencionada autora, 

Bianca Tavolari, no texto “Airbnb e os impasses regulatórios para o compartilhamento de 

moradia: notas para uma agenda de pesquisa em direito”135. 

 No caso, foi julgado pelo Conselho de Controle Ambiental de Nova York um auto de 

infração que discutia a locação de um apartamento por meio da plataforma digital, feito por 

Nigel Warren a uma turista russa, que permaneceu no imóvel por três dias136.  

 O referido apartamento era predominantemente residencial, situando-se na “classe A”, 

como define as normas da cidade, sendo esta uma “categoria que prevê o uso habitacional 

permanente, por mais de trinta dias consecutivos, por uma pessoa física ou uma família”137. 

As únicas exceções ao prazo se aplicavam aos pensionistas e aos hóspedes de confiança da 

família, desde que um morador permanente estivesse no imóvel. “A decisão do caso passa 

exatamente pela análise destes critérios – como o apartamento alugado era classificado como 

“A”, não poderia admitir qualquer uso comercial”138. 

 Pelo exposto até o momento, percebe-se a aproximação com o caso recentemente julgado 

no Brasil (REsp nº 1.819.075/RS), analisado no tópico 2.1 deste trabalho, pois, no julgado de 

Nova York, também buscou-se verificar se a celebração dos contratos de curto prazo por 

plataforma digital desvirtuava a finalidade residencial do edifício. Além disso, o Airbnb 

também atuou como terceiro interessado no processo.  

 Na sentença, foi aplicada uma multa de U$2.400,00 a Nigel Warren, por ter violado as 

normas locais. Todavia, o Airbnb interpôs recurso de apelação, sob o argumento de que 

“alugar um quarto por três dias, com uma das ocupantes permanentes presentes no 

                                                      
134 Ibidem, p. 261. 
135 Ibidem. 
136 Ibidem. 
137 Ibidem, p. 261-262. 
138 Ibidem, p. 262. 
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apartamento, não era incompatível com o uso exclusivo para moradia”139. Foi dado 

provimento ao referido recurso e o Conselho reconsiderou a decisão proferida na sentença, o 

que para o Airbnb foi uma importante vitória, mostrando que a legislação da cidade deveria se 

tornar mais clara e justa140. 

 A partir desta controvérsia judicial sobre a natureza jurídica dos contratos de curto prazo, 

em maio de 2014 foi publicado pelo procurador-geral do estado de Nova York um estudo 

intitulado “Airbnb in the city”141, com relatórios de uso da plataforma, dos anos de 2010 a 

2014. Ainda nas considerações de Bianca Tavolari, tal relatório evidenciou o seguinte: 

 

A cidade teria perdido algo em torno de US$33 milhões em razão das taxas de hotel 
não pagas nessas transações. Ao não diferenciar entre usuários casuais e empresas, o 
Airbnb passou a ser visto como um atalho para constituir hotéis ilegais. 
O segundo ponto diz respeito aos efeitos do Airbnb na produção de desigualdades 
urbanas e o impacto das locações de curto prazo no direito à moradia. [...] Turistas 
pagam mais pela diária em lugares bem localizados, o que tende a elevar os preços 
de todos os imóveis da região. Em outras palavras, muitos moradores locais destes 
bairros são expulsos por não poderem arcar com custos tão altos. [...] Muitos 
locatários têm sido despejados para que o imóvel passe a ser anunciado no Airbnb, o 
que tem levado a um aumento considerável do número de rescisões contratuais. [...] 
em cidades turísticas como Nova York, uma das consequências do uso intenso do 
Airbnb é a diminuição do estoque de unidades habitacionais disponíveis para 
locação de longo prazo.142 

 

 Com base nas consequências negativas constatadas, a cidade em tela manteve o disposto 

em sua “Multiple Dwelling Law”, proibindo o aluguel de curto prazo (inferior a 30 dias) nos 

apartamentos “classe A”, isto é, nos apartamentos de uso residencial, quando o responsável 

pelo imóvel não permanece no local143, legislação que perdura até os dias atuais. 

 A partir desta experiência, nota-se a importância de ser feito um estudo detalhado que 

forneça um panorama da questão, proporcionando uma regulação mais eficiente a fim de 

conjugar os interesses envolvidos. Na hipótese de Nova York, o poder público não proibiu o 

uso, mas fez uma restrição pelo critério temporal. 

                                                      
139 TAVOLARI, Bianca M. D. Airbnb e os impasses regulatórios para o compartilhamento de moradia: notas 
para uma agenda de pesquisa em direito. In: ZANATTA, Rafael A. F.; PAULA, Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. 
Economias do Compartilhamento e o Direito. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 262. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/321156274_AirBnB_e_os_impasses_regulatorios_para_o_compartilha
mento_de_moradia_notas_para_uma_agenda_de_pesquisa_em_direito. Acesso em: 24 ago. 2021. 
140 Ibidem, p. 263-264. 
141 SCHNEIDERMAN, Eric T. Airbnb in the city. New York State Office of the Attorney General, Nova York, 
p. 1-41, 16 out. 2014. Disponível em: https://ag.ny.gov/pdfs/AIRBNB%20REPORT.pdf. Acesso em: 25 ago. 
2021. 
142 Op. cit., p. 265-266. 
143 AIRBNB. Cidade de Nova York, Nova York, EUA. In: AIRBNB. Central de Ajuda. [S.l.], 2021. Disponível 
em: https://www.airbnb.com.br/help/article/868/cidade-de-nova-york-nova-york-
eua?_set_bev_on_new_domain=1629856868_YmUzZWQyOGJhMTUx. Acesso em: 25 ago. 2021. 
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 A ideia de que se faz essencial elaborar um estudo prévio, que forneça as bases para uma 

regulação adequada das plataformas digitais, também foi seguida na Europa.  

 A Comissão Europeia – composta por 27 comissários, sendo um de cada país da União 

Europeia, responsável por defender seus interesses gerais, apresentar propostas legislativas e 

executar normas, políticas e orçamento144 – elaborou, em 2 de junho de 2016, documento 

designado “Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa” para orientar os Estados-

Membros à uma regulação efetiva sobre a matéria145. 

 A proposta foi levada ao Parlamento Europeu, que acolheu a agenda europeia para a 

economia colaborativa e destacou que “esta deve constituir um primeiro passo no sentido de 

uma estratégia equilibrada, mais abrangente e ambiciosa da UE relativa à economia 

colaborativa”146. 

 No referido documento, foram dadas orientações específicas para o tema ora analisado, 

destacando que as proibições absolutas e restrições feitas pelo poder público devem ocorrer 

somente em último caso, assim resguardando “a inovação, a competitividade e as 

oportunidades de crescimento oferecidas pela modernização da economia, de forma 

proativa”147: 

 
As proibições absolutas e as restrições quantitativas de uma atividade devem 
constituir, em princípio, uma medida de último recurso. Em geral, só deveriam ser 
aplicadas se e quando não puderem ser aplicadas medidas menos restritivas para 
alcançar um objetivo legítimo de interesse público. Por exemplo, proibir a locação 
de curta duração de apartamentos parece ser dificilmente justificável, de um 
modo geral, tendo em conta que é possível, limitar o arrendamento de curta 
duração a um número máximo de dias por ano. Os cidadãos podem assim 
partilhar ocasionalmente as suas propriedades a título ocasional, sem retirar o imóvel 
do mercado de arrendamento de longa duração.148 (grifo nosso) 

 

 A distinção entre o uso das plataformas digitais, de forma profissional ou ocasional, que 

repercute na definição da natureza jurídica dos contratos de curto prazo (se seriam comerciais 

ou residenciais), foi também analisada pelo documento em questão, que descreveu que a 

                                                      
144 UNIÃO EUROPEIA. Países. In: UNIÃO EUROPEIA. Sobre a UE. [S. l.], 2021. Disponível em: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_pt. Acesso em: 25 ago. 
2021. 
145 COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho, ao comité 
económico e social europeu e ao comité das regiões: Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa. 
Bruxelas: Comité Econômico e Social Europeu, 2016, p. 18. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&from=EN. Acesso em: 25 ago. 2021. 
146 PARLAMENTO EUROPEU. P8_TA(2017)0271. Agenda Europeia para a Economia Colaborativa. 
Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de junho de 2017, sobre uma Agenda Europeia para a Economia 
Colaborativa (2017/2003(ΙΝΙ)), 2017, p. 4. Disponível em https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-
8-2017-0271_PT.pdf. Acesso em 25 ago. 2021. 
147 Op. cit., p. 18. 
148 Op. cit., p. 5. 
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legislação da União Europeia “não define explicitamente a partir de que momento é que os 

pares passam a ser considerados prestadores de serviços profissionais na economia 

colaborativa”149, mas que os Estados-Membros usam critérios diferentes na regulação, tais 

como os chamados “limiares”: 

 

Estes limiares são frequentemente desenvolvidos numa base setorial, tendo em conta 
o nível de rendimento gerado ou a regularidade com que o serviço é prestado. 
Abaixo destes limiares, os prestadores de serviços estão geralmente sujeitos a 
disposições menos restritivas. Os limiares, quando estabelecidos de forma razoável, 
podem constituir um indicador útil e contribuir para criar um quadro regulamentar 
claro a favor dos prestadores não profissionais.150  

 

 Por esta classificação, eventuais tributos, por exemplo, apenas seriam aplicados aos 

usuários que ultrapassassem os limiares, passando a ser definida a prática como comercial (no 

caso do Brasil, semelhante à hospedagem). Percebe-se que não se leva em consideração 

somente a prestação de serviços como um fator de distinção: 

 

No setor do alojamento de curta duração, algumas cidades autorizam arrendamentos 
de curta duração e partilha de alojamento sem que seja necessário cumprir requisitos 
de autorização prévia ou de registo. Isto acontece quando os serviços são prestados a 
título ocasional, ou seja, aquém de limiares específicos - por exemplo, menos de 90 
dias por ano. Outras cidades aplicam regras diferentes consoante se trate de uma 
residência principal ou secundária, partindo do pressuposto de que uma residência 
principal de um cidadão só pode ser arrendada a título ocasional.151 

  

 Com base nestes parâmetros, cada Estado-Membro da União Europeia possui autonomia 

para legislar de acordo com os impactos das plataformas em seu território, podendo traçar 

diferentes regulações. Vejamos alguns exemplos específicos, em linhas gerais.  

 A cidade de Paris, na França, requer registro obrigatório junto à Prefeitura Municipal e 

coloca um limite de 120 dias por ano para aluguel de curto prazo e, caso seja ultrapassada 

essa quantidade, a unidade deixa de ser habitacional e passa a ser comercial152. 

 Em Barcelona, na Espanha, para que “as unidades possam ser listadas e alugadas, é 

preciso estar registrado na secretaria de turismo da Catalunha e pagar as taxas que 

                                                      
149 COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação da comissão ao parlamento europeu, ao conselho, ao comité 
económico e social europeu e ao comité das regiões: Uma Agenda Europeia para a Economia Colaborativa. 
Bruxelas: Comité Econômico e Social Europeu, 2016, p. 5. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0356&from=EN. Acesso em: 25 ago. 2021. 
150 Ibidem, p. 5-6. 
151 Ibidem, p. 6. 
152 LEONELLI, Gisela Cunha Viana; SOUZA, Rafael Braga de. Como as cidades brasileiras estão lidando com 
o Airbnb? Colocando a regulação em perspectiva. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, p. 
499, 24 fev. 2021. DOI 10.12957/rdc.2021.45740. Disponível em: https://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/45740. Acesso em: 25 ago. 2021. 
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correspondem aos hotéis”153, com o objetivo de reduzir o número de unidades concentradas 

nas regiões centrais, com o auxílio de um sistema de zoneamento, colocando também um 

limite máximo de dez mil anúncios no Município154. 

 Em Portugal há norma específica, intitulando os aluguéis de curta duração como 

“Alojamentos Locais”, conforme Decreto-Lei nº 128/2014, alterado pelo Decreto-Lei nº 

63/2015. São enquadrados neste regime todos os imóveis divulgados em plataformas digitais, 

sendo requerido registro junto ao Presidente da Câmara Municipal155.  

 No caso de apartamentos (considerado pela referida norma como “o estabelecimento de 

alojamento local cuja unidade de alojamento é constituída por uma fração autónoma de 

edifício ou parte de prédio urbano suscetível de utilização independente”156), são feitas 

algumas restrições:  

 
No caso dos apartamentos, uma tipologia cada vez mais frequente no mercado 
turístico mundial, amplificada pela publicitação e intermediação digital, o presente 
decreto-lei mantém e pugna por uma importante margem de liberdade no que 
diz respeito à oferta do serviço, mas enquadra fiscalmente a sua exploração em 
prestação de serviços de alojamento, assim impedindo que tal atividade se 
desenvolva num contexto de evasão fiscal. O presente decreto-lei deixa ainda claro 
que cada titular de exploração só pode explorar, por edifício, o máximo de nove 
unidades, sem prejuízo de poder explorar mais unidades desde que o faça ao abrigo 
do regime fixado para os apartamentos turísticos previsto no Decreto-Lei n.º 
39/2008, de 7 de março, de acordo com as alterações que foram introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 15/2014, de 23 de janeiro [regime dos hotéis].157 (grifo nosso) 

  

 Como se observa, em Portugal a própria lei delimitou (e não proibiu) o uso da plataforma 

digital nos edifícios, havendo regime tributário próprio (nas cidades de Lisboa e Porto o 

hóspede deve pagar imposto turístico, em geral, de dois euros por pessoa por noite158). 

 Haja vista as regulações analisadas, bem como as orientações da Comissão Europeia, 

pode-se obter importantes elementos para uma legislação adequada sobre o tema. Como visto, 

é essencial conhecer os impactos das plataformas digitais sobre o local, mediante a realização 

                                                      
153 TAVOLARI, Bianca M. D. Airbnb e os impasses regulatórios para o compartilhamento de moradia: notas 
para uma agenda de pesquisa em direito. In: ZANATTA, Rafael A. F.; PAULA, Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. 
Economias do Compartilhamento e o Direito. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2017, p. 269-270. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/321156274_AirBnB_e_os_impasses_regulatorios_para_o_compartilha
mento_de_moradia_notas_para_uma_agenda_de_pesquisa_em_direito. Acesso em 24 ago. 2021. 
154 Op. cit., p. 499. 
155 PORTUGAL. Decreto-Lei nº 128/2014. Aprova o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de 
alojamento local. Diário da República Eletrônico, [2021]. Disponível em: https://dre.pt/web/guest/legislacao-
consolidada/-/lc/67038191/201711081936/67118736/diplomaPagination/diploma/1?did=56917875. Acesso em: 
25 ago. 2021. 
156 Ibidem. 
157 Ibidem. 
158 AIRBNB. Coleta e remessa de imposto sobre ocupação pela Airbnb em Portugal. In: AIRBNB. Centro de 
Ajuda. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.airbnb.pt/help/article/2290/coleta-e-remessa-de-imposto-sobre-
ocupa%C3%A7%C3%A3o-pela-airbnb-em-portugal. Acesso em: 25 ago. 2021. 

https://www.airbnb.com.br/help/article/2908/termos-de-servi�o#5
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de estudos prévios, não sendo recomendável a proibição genérica, mas o estabelecimento de 

restrições ou “limiares” aptos a equalizar os interesses envolvidos. 

 Aplicando tais recomendações ao panorama brasileiro, observa-se que o Projeto de Lei 

Federal nº 2.474/2019, atualmente em trâmite no Senado, que apenas coloca como regra a 

proibição de uso das plataformas digitais nos condomínios, não se mostra adequado a dirimir 

as controvérsias, pois não abrange aspectos importantes como a definição jurídica destes 

contratos. Além disso, como ressaltam os autores Jordana Viana Payão e Jonathan Barros 

Vita: 

 
[...] relegar exclusivamente aos condomínios a responsabilidade pela 
regulamentação dos seus ambientes gerará uma infinidade de regras variáveis e 
díspares, algumas permissivas outras proibitivas, conflitos judiciais e passíveis, 
inclusive produzindo variáveis no mercado imobiliário.159 

 

 Sem entrar no mérito de sua constitucionalidade material, a legislação de Caldas 

Novas/GO é a que mais se aproxima da regulação recomendada, embora também confira a 

responsabilidade de autorização ao condomínio, pois dispõe especificamente sobre as 

plataformas digitais, descreve as obrigações tributárias decorrentes, traz exigências relativas 

aos condomínios, condições de oferta e uso do imóvel etc., englobando diversos pontos que 

atualmente são controvertidos nos tribunais. Todavia, os mecanismos de fiscalização e 

controle devem, igualmente, estar bem estruturados, sob pena da norma não valer na prática, 

podendo-se utilizar a experiência internacional como baliza. 

  

                                                      
159 PAYÃO, J.; VITA, J. Desafios regulatórios do Caso Airbnb: a intervenção do Estado no modelo econômico 
colaborativo. Revista Justiça do Direito, v. 32, n. 1, p. 203-230, 15 maio 2018. Disponível em: 
http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/7855/4802. Acesso em: 25 ago. 2021. 

http://seer.upf.br/index.php/rjd/article/view/7855/4802
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5. CONCLUSÃO 

 
 O presente trabalho possibilitou compreender como os contratos de curto prazo 

celebrados por plataforma digital, tais como Airbnb, Booking.com, Quinto Andar, Vrbo, entre 

outras, estão sendo regulados no Brasil, essencialmente no âmbito dos condomínios edilícios 

residenciais, haja vista a crescente discussão relacionada à possibilidade ou não de proibição 

de seu uso nestes espaços, o que tem gerado ampla demanda judicial e acarretado decisões 

controvertidas. 

 Diante desta relevância temática, o objetivo geral foi analisar a natureza jurídica destes 

contratos, suas possibilidades de regulação no âmbito dos condomínios edilícios e trazer 

propostas para o ordenamento jurídico brasileiro e para os potenciais leitores que se 

encontrem neste contexto, imersos na ausência legislativa. 

 Para se atingir o objetivo geral, foram definidos três objetivos específicos. O primeiro foi 

examinar entendimentos doutrinários acerca da natureza jurídica destes contratos, ora definida 

pelos tribunais como contrato de locação para temporada, ora como contrato de hospedagem, 

haja vista que, conforme seja enquadrado, pode ocorrer o desvio da destinação de uso do 

condomínio residencial. Nesta análise, verificou-se que nenhuma das classificações se adequa 

totalmente às plataformas digitais de compartilhamento de imóveis.  

 Isto porque a locação para temporada exige, obrigatoriamente, um contrato escrito se o 

imóvel for mobiliado, com a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o 

estado em que se encontram, o que geralmente não ocorre no ambiente virtual. De outro lado, 

averiguou-se que o contrato de hospedagem é classificado como contrato misto gêmeo por 

englobar diversas prestações de uma parte e uma única contraprestação da outra parte, 

possuindo elementos indissociáveis da locação de coisas, locação de serviços, da venda e do 

depósito. Assim, por exigir a prestação de serviços em seu bojo, o contrato firmado por 

plataforma digital não pode ser genericamente inserido nesta classificação, pois os anfitriões 

possuem autonomia para decidir se acrescentam ou não a prestação de serviços ou outros 

elementos.  

 A partir da análise doutrinária foi possível perceber, ainda, que o conflito entre o direito 

de propriedade e o direito de vizinhança nos condomínios se mostrava patente, pois a 

proibição de uso das plataformas digitais também era feita com base nas alegações de prejuízo 

ao sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos. Buscando-se avaliar esta 

possibilidade, verificou-se que o direito de propriedade não é absoluto, podendo ser 

restringido caso haja o uso anormal da propriedade, desde que a convenção condominial 
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respeite os critérios da legalidade, razoabilidade, legitimidade e proporcionalidade, de modo 

que a proibição genérica de uso, embora não seja vedada legalmente, pode não atender tais 

requisitos. 

 O segundo objetivo específico foi realizar uma análise jurisprudencial, haja vista o caráter 

prático da questão, buscando notar se os tribunais possuem entendimento que se sobressai. 

Inicialmente, foi examinado o REsp nº 1.819.075/RS, julgado em 2021 pelo STJ, por se tratar 

da primeira ocasião em que a Corte Superior discutiu o tema. Ocorre que, como se constatou, 

o julgado não deve ser aplicado indistintamente como um precedente, por não ter sido 

proferido em sede de recurso especial repetitivo e por não possuir eficácia erga omnes ou 

efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário. Além disso, pela análise dos votos 

notou-se que o caso era peculiar, uma vez que os anfitriões prestavam serviços aos hóspedes, 

tais como de lavanderia e internet. Assim, não houve conclusão definitiva sobre a natureza 

jurídica dos contratos firmados por plataformas digitais, mas limitada àquele caso concreto, 

onde entendeu-se haver um contrato atípico de hospedagem. 

 Em seguida, foram analisados acórdãos do TJSP, de 2019 a 2021, para compreender 

como a jurisprudência tem respondido algumas questões. O primeiro questionamento 

realizado foi se o condomínio edilício residencial pode proibir que seus condôminos celebrem 

contratos de curto prazo. Das 57 decisões consideradas válidas, 54 (95% do total) 

descreveram que o condomínio pode proibir o referido contrato, enquanto apenas 3 (5% do 

total) mencionaram que tal proibição é ilícita, em qualquer hipótese. 

 O segundo questionamento realizado foi sob qual argumento esta proibição poderia ser 

feita. As 3 decisões que não permitiram a proibição alegaram que o condomínio não poderia 

realizar uma vedação ao direito de propriedade, constitucionalmente garantido. Das 54 

decisões que permitiram a proibição, 33 (61% do total) afirmaram que a proibição é lícita, 

mas que deve constar expressamente na convenção condominial, não bastando alegar a alta 

rotatividade ou a descaracterização da finalidade residencial do condomínio; 19 (35 % do 

total) mencionaram que a proibição pode ser feita porque o contrato de curto prazo, nos 

moldes feitos pela plataforma digital, desvirtua o caráter residencial do condomínio; e 2 (4% 

do total) utilizaram como precedente a decisão contida no REsp nº 1.819.075/RS. 

 O terceiro questionamento realizado foi qual seria a natureza jurídica destes contratos de 

curto prazo celebrados por plataforma digital. Das 57 decisões válidas, 21 (37% do total) 

consideraram tratar-se de contrato de hospedagem/análogo à hospedagem, enquanto 36 (63% 

do total) enquadraram tais contratos na locação para temporada, o que demonstrou que não há 

uma definição exata. 
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 O terceiro objetivo específico foi analisar o panorama legislativo no Brasil em cotejo com 

o panorama internacional, a fim de apurar as experiências, trazer diretrizes e possíveis 

complementações. No Brasil, apurou-se que existem duas normas vigentes sobre o tema, 

sendo a Lei Complementar nº 99/2017, de Caldas Novas/GO, e a Lei nº 4.140/2019, de 

Ubatuba/SP. Além disso, já tramitou no Senado Federal o Projeto de Lei nº 748/2015 e, 

atualmente, está em trâmite o Projeto de Lei nº 2.474/2019, que coloca como regra a 

proibição de uso das plataformas digitais, salvo expressa autorização na convenção 

condominial. 

 No cenário internacional, observou-se que as diretrizes da Comissão Europeia para uma 

regulação adequada das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis são no sentido 

de deixar a proibição como ultima ratio, priorizando elementos restritivos ou limiares que 

mantenham a atividade da economia colaborativa e equalizem os interesses envolvidos, além 

de uma regulação específica. A experiência internacional mostrou ser essencial a realização 

de estudos prévios sobre os impactos ocasionados pelo uso das plataformas digitais, a fim de 

que as legislações sejam feitas de forma mais justa, de acordo com a realidade do local, sendo 

recomendada a participação de todos os atores envolvidos. 

 Foi possível, portanto, cumprir os objetivos específicos deste trabalho e, 

consequentemente, seu objetivo geral, confirmando-se as hipóteses de que o condomínio 

edilício residencial, atualmente, pode proibir a celebração dos contratos de curto prazo nas 

unidades autônomas que o integram, desde que isso esteja expressamente consignado em sua 

convenção condominial, de modo que o direito de vizinhança prevalece sobre o direito de 

propriedade. Entretanto, devido à ausência de definição da natureza jurídica destes contratos, 

percebeu-se que a proibição feita com base no desvio da destinação residencial do imóvel 

somente pode ser feita de acordo com o caso concreto, caso a prática contenha elementos do 

contrato de hospedagem. 

 Pelo exposto, nota-se a urgência de haver uma regulação específica e mais ampla sobre a 

questão, cuja controvérsia pode se tornar crescente ao longo dos anos, considerando a 

interdisciplinaridade envolvida nas plataformas de compartilhamento de imóveis, com 

reflexos no direito tributário, direito do consumidor, direito constitucional e direito civil, que 

podem ser explorados em pesquisas futuras. Fato é que ainda há longo trajeto a ser percorrido 

e que o Direito deve estar apto a acompanhar as inovações de uma sociedade em constante 

mudança. 
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	O capítulo 2 consistirá em uma análise jurisprudencial, inicialmente, do REsp 1.819.075/RS, julgado em abril de 2021 pelo STJ, por se tratar da primeira ocasião em que a Corte Superior decidiu sobre o tema, averiguando-se os votos e o resultado do ju...
	O capítulo 3, por sua vez, abordará as possibilidades de regulação dos contratos de curto prazo celebrados por plataforma digital, trazendo um panorama legislativo brasileiro, bem como um panorama internacional, verificando se existem equivalências o...
	Por fim, serão apresentadas as conclusões, que apontará que os objetivos foram atingidos, com a confirmação das hipóteses, indicando que os condomínios edilícios residenciais podem proibir o uso das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis...
	2. O COMPARTILHAMENTO DE IMÓVEIS E SEUS IMPASSES
	Com o crescente fenômeno da economia compartilhada ou colaborativa, o estilo padrão de vida pautado na propriedade de determinado bem alterou-se para um viés de acesso compartilhado e, teoricamente, mais sustentável, de modo que as necessidades tempor...
	O compartilhamento, por si só, não configura visão recente, a exemplo do empréstimo de obras em bibliotecas, feito mediante pagamento de valor módico se comparado à compra da obra. Apesar disso, as expressões “economia compartilhada”, “economia colabo...
	Segundo a Comissão Europeia, por meio do Comitê Econômico e Social Europeu, a economia colaborativa “refere-se aos modelos empresariais no âmbito dos quais as atividades são facilitadas por plataformas colaborativas que criam um mercado aberto para a ...
	Nessa direção, o autor Fabio Schwartz  explica que “o consumo compartilhado baseia-se em um conceito simples: alavancar valor de ativos que não estão sendo totalmente explorados por seus proprietários”. Ademais, menciona o papel das plataformas digita...
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	Por fim, Fábio Schwartz esclarece que nesse modelo as empresas passaram a se organizar em plataformas digitais, feitas de modo simples e padronizado a fim de permitir a participação dos interessados e de reduzir “o custo ao seu mínimo absoluto, elimin...
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	O Airbnb é o meio mais conhecido para o compartilhamento de imóveis e intitula seus usuários como “anfitriões” (aqueles que disponibilizam suas acomodações na plataforma) e “hóspedes” (aqueles que irão se acomodar no local escolhido).
	Fundada em 2008, em São Francisco, por Brian Chesky, Joe Gebbia e Nate Blecharczyk, a referida plataforma atualmente “conta com 4 milhões de anfitriões que já receberam mais de 800 milhões de hóspedes em quase todos os países do mundo” . Segundo const...
	Nas plataformas digitais/aplicativos deste segmento, verifica-se que há certa liberdade de atuação, podendo o anfitrião decidir como deseja dispor de seu imóvel. Assim assevera Enéas Costa Garcia:
	Basicamente, esses aplicativos oferecem a possibilidade de ofertar hospedagem de qualquer tipo de espaço, por vezes oferecendo também “experiências” (jantar, passeio com guia por pontos turísticos etc.), a um número ilimitado de pessoas, associadas ao...
	Segundo aponta Jamie Lane, em matéria publicada no site da empresa AirDNA, - responsável por transformar dados de aluguel de curto prazo em análises estratégicas e acionáveis, rastreando o desempenho diário das contratações - as listagens de imóveis a...
	Observa-se, portanto, que a crise mundial vivenciada nesse ínterim não foi suficiente para extinguir o setor que, pelo contrário, encontrou lugar de recuperação e crescimento, embora isto não tenha ocorrido de forma linear entre os países.
	De tal modo descreve o Gráfico 1, elaborado pela empresa AirDNA, que contém as mudanças nas listagens ativas (anúncios ativos) dos dez maiores países presentes no Airbnb. O eixo vertical traz os nomes dos países enquanto o eixo horizontal traz a quant...
	Fonte: AIRDNA
	De acordo com o Gráfico 1, no Canadá houve o maior decréscimo de anúncios ativos na plataforma, enquanto que na França e, justamente, no Brasil, ocorreram os maiores acréscimos, o que evidencia a ampliação de sua popularidade no território nacional.
	Verifica-se assim que as plataformas digitais pautadas na economia compartilhada estão plenamente aptas a conquistarem espaço no mercado e, à medida que isso ocorre, considerando a velocidade com que surgem e sua enorme notoriedade, inúmeros são os im...
	A autora Caroline Meller-Hannich  menciona que a economia compartilhada, sob essa perspectiva, “pode conduzir ao falecimento dos monopólios e ao início de um aumento na competição entre fornecedores privados e comerciais”, o que é mais claramente veri...
	No ramo do compartilhamento de imóveis, porém, não é diferente, cabendo ao legislador e, subsidiariamente, na falta de norma legal, ao judiciário, dirimir os inúmeros problemas suscitados, haja vista que a economia e os interesses legais de terceiros ...
	[...] nem todo o proprietário está interessado em transferir o seu direito de uso dessa forma e cidades como Paris, Berlin, Nova York, Barcelona e Madri agora proíbem – ou estão planejando proibir – aluguéis de curto prazo, bem como os governam sob a ...
	É o que tem acontecido ao redor do globo e, atualmente, no Brasil. Assim, a jurista Bianca Tavolari, destaca que deve ser estabelecida uma agenda de pesquisa em Direito sobre o tema. Para tanto, sintetizou didaticamente os principais embates ao redor ...
	(i) Problemas de distinção entre usos comerciais e usos residenciais. A distinção perpassa diversas áreas do direito. A diferença de um prédio de apartamentos (residencial) e um hotel (comercial) tem consequências tributárias distintas. A diferenciaçã...
	(ii) Problemas de distinção entre usuários esporádicos (pessoas físicas) e empresas. A possibilidade de que empresas façam parte do Airbnb como se fossem usuários comuns abre uma grande margem para o desenvolvimento de hotéis ilegais, para a perda de ...
	(iii) Impactos no exercício do direito à moradia. [...] A rentabilidade da locação por temporada via Airbnb estimula proprietários e locadores a rescindir contratos e despejar seus locatários fora dos prazos acordados. Algumas cidades propuseram a res...
	(iv) Papel e responsabilidade do Airbnb nas transações feitas pelo site. Ainda está em aberto se o Airbnb integra a relação contratual entre hóspede e anfitrião, se é o garante desta relação, terceiro interessado, intermediador ou participante da indú...
	(v) Não-reconhecimento jurídico dos objetos transacionados por meio da plataforma. Além de partes de imóveis não poderem ser objeto de negócio jurídico na maioria dos ordenamentos, o Airbnb não exige que os usuários comprovem propriedade, posse ou dir...
	(vi) Acesso a informações e dados da plataforma. O acesso às informações é decisivo para avaliar e interpretar os impactos da ausência de regulação [...]. A publicação e produção dos dados é uma parte da disputa e, por vezes, pode colidir com o direit...
	No Brasil, porém, a maior causa de controvérsias, que tem gerado decisões judiciais díspares em todo o território nacional, projetos de leis com distintas diretrizes e, consequentemente, falta de segurança jurídica, refere-se à possibilidade ou não de...
	Conforme elucida Enéas Costa Garcia, a expansão do uso desses meios chegou a abalar a atividade comercial de hotéis, havendo acusações de concorrência ilícita e, no viés do condomínio edilício, o impasse surge acompanhado de intensa discussão no que t...
	O tema relacionado aos condomínios edilícios residenciais evoca duas questões principais. A primeira delas envolve a definição da natureza jurídica desse contrato, haja vista que, conforme seja enquadrado, pode ocorrer a desnaturação do uso residencia...
	Portanto, a fim de averiguar se a convenção condominial pode proibir o uso das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis nos condomínios edilícios residenciais, tais questões - que constituem os principais pontos controvertidos nos julgados ...
	2.1. A natureza jurídica dos contratos de curto prazo celebrados por plataforma digital
	2.2. DIREITO DE PROPRIEDADE X DIREITO DE VIZINHANÇa
	A segunda problemática relativa ao uso do Airbnb (ou de plataformas assemelhadas) em condomínios residências refere-se ao conflito entre o direito de propriedade do condômino e o direito de vizinhança. Isto ocorre pois o condomínio é dotado de certas ...
	No direito brasileiro o condomínio é disciplinado nos artigos 1.314 a 1.358 do Código Civil, que o divide em dois tipos: o comum/geral e o especial/edilício.
	De acordo com Arnaldo Rizzardo, “a expressão ‘condomínio’ expressa a comunhão de direitos entre duas ou mais pessoas sobre um bem ou um conjunto de bens” , de modo que o condomínio geral “se apresenta quando duas ou mais pessoas têm a titularidade do ...
	No condomínio edilício, ora analisado, existem partes que são de propriedade exclusiva e partes que são de propriedade comum dos condôminos, conforme artigo 1.331 do Código Civil . Acerca desta espécie de condomínio o autor Arnaldo Rizzardo elucida o ...
	Para regulamentar a relação entre os condôminos, de modo que sejam respeitados os direitos de uso das partes exclusivas e comuns, existe o instrumento da convenção condominial, de fundamental importância para apaziguar os eventuais conflitos que possa...
	A convenção é uma lei interna do condomínio, que deve ser aprovada em assembleia por, no mínimo, 2/3 dos titulares das frações ideais, visando regular suas relações, inclusive quanto a terceiros que frequentem o prédio ou que vierem a ocupar as unidad...
	O conflito avaliado neste tópico está amparado pelo artigo 1.336, inciso IV do Código Civil, que tem levado discussões ao âmbito judicial. A primeira parte de sua redação (“dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação”) foi amplamente di...
	Alguns condomínios edilícios proíbem o uso das plataformas digitais de aluguel de curto prazo, sob o argumento de que seria gerado prejuízo ao sossego, salubridade e segurança dos demais condôminos.  Assim, pergunta-se: seria possível realizar tal pro...
	Nesta situação é cristalino o confronto entre o direito de propriedade e o direito de vizinhança, constituído por normas que regem as relações jurídicas e sociais entre os titulares de direito real sobre imóveis em decorrência da proximidade geográfic...
	O direito de propriedade, embora seja direito fundamental consagrado no art. 5º, inciso XXII da CRFB/88, não é absoluto, mas está sujeito a limitações, visando atender a sua função social – atender os objetivos sociais do local, de maneira que não sej...
	Ressalta Maria H. Diniz que “limita-se o direito de propriedade quanto à intensidade de seu exercício em razão do princípio geral que proíbe ao indivíduo um comportamento que venha a exceder o uso normal de um direito, causando prejuízo a alguém” .
	A referida autora esclarece que se houver prejuízo decorrente do exercício anormal de um direito, ferindo os limites impostos à zona de garantia individual, o prejudicado terá um direito de reação, considerando que cada um possui o seu domínio garanti...
	Por exemplo, se alguém, em face de regulamentos de condomínio, pode ligar a televisão até as 24 horas, e o fizer dentro desse horário, ainda que venha a prejudicar o estado de neurose do seu vizinho, está usando de um direito dentro dos limites normai...
	Pela simples leitura do exemplo supracitado, entende-se que a liberdade do condômino pode ser limitada pelas convenções condominiais. No caso, limitou-se a poluição sonora gerada pelo uso da televisão por um critério razoável, isto é, até o horário es...
	O autor Gilmar Ferreira Mendes, em seu Curso de Direito Constitucional, menciona que existe uma necessidade de ponderação entre o interesse individual e o interesse da comunidade, “comum a todos os direitos fundamentais, não sendo uma especificidade d...
	Neste caso, porém, não se verifica propriamente um conflito entre normas, considerando que o direito de vizinhança já funciona como uma limitação ao direito de propriedade, para evitar o conflito. Obviamente, tal limitação deve ocorrer apenas nos caso...
	No regramento relativo ao direito de vizinhança, presente nos artigos 1.277 a 1.313 do Código Civil, merecem destaque os artigos 1.277 e 1.279, que estabelecem as diretrizes a serem seguidas no caso do uso anormal da propriedade:
	Pela redação dos citados dispositivos, observa-se que é possível, caso se verifique as interferências prejudiciais, que estas sejam proibidas ou reduzidas/limitadas.
	Embora a convenção condominial seja ato jurídico complexo, funcionando como norma cogente no condomínio, votada pela maioria dos moradores, deve também prezar pela adequação, necessidade e proporcionalidade em suas deliberações, não parecendo ser razo...
	Quanto ao argumento da falta de segurança, note-se que o uso de sítios eletrônicos ou de plataformas digitais vem sendo regulamentado por leis esparsas, como o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que prevê em seu artigo 15, caput,  que o pro...
	Além disso, o Airbnb, por exemplo, exige um cadastro prévio dos anfitriões e hóspedes, verificando se eles constam em listas de observação de infrações regulatórias, terrorismo e sanções . Os pagamentos efetuados pelo ambiente virtual, comumente reali...
	Após estas considerações, entende-se ser desarrazoada a proibição genérica, haja vista que o próprio Código Civil detém dispositivo apto a penalizar o condômino ou possuidor (como o locatário por temporada) que não cumpre com seus deveres perante o co...
	Dessa forma, caso ocorra ato prejudicial aos demais condôminos, já existe sanção cabível na lei infraconstitucional, de forma que a proibição genérica, via de regra, não parece ser medida adequada, necessária e proporcional, embora não se verifique ób...
	3. ANÁLISE JURISPRUDENCIAL
	Em virtude do caráter prático da questão, torna-se relevante realizar uma análise de julgados a fim de observar como o tema vem sendo interpretado pelo Judiciário, em confronto com as considerações já expostas.
	Primeiramente, será feita uma análise crítica dos votos articulados no julgamento do Recurso Especial nº 1.819.075/RS, feito pelo STJ - por ter sido a primeira e única vez, até então, em que a Corte Superior proferiu decisão sobre o tema, em abril de...
	Em seguida, será feita uma análise jurisprudencial quanto aos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de 2019 a 2021, pelas razões de recorte que serão detalhadas em tópico oportuno, a partir de três questionamentos principais, buscan...
	3.1.  ANÁLISE DA DECISÃO PROFERIDA NO RESP Nº 1.819.075/RS
	Em 13 de março de 2019 foi autuado no STJ o Recurso Especial nº 1.819.075/RS, interposto por Monica Dutchzak e seu filho Gyan Celah dos Santos (recorrentes), condôminos, contra o Condomínio Edifício Coorigha (recorrido), atacando acórdão do TJRS que ...
	A inicial (“Ação de Obrigação de Não Fazer com Preceito Cominatório”) havia sido ajuizada pelo condomínio, situado na cidade de Porto Alegre - RS, para que ambos os condôminos, proprietários de três unidades no prédio, se abstivessem de realizar ativ...
	O pedido foi julgado procedente, conforme constou na sentença, de modo que os condôminos foram condenados a se absterem de “exercer a atividade de alojamento e/ou hospedagem nas unidades 205 e 303, mediante locação de quartos e prestação de serviços,...
	Irresignados com a sentença, os réus interpuseram recurso de apelação. Porém, o TJRS confirmou a sentença, como se observa na ementa da decisão:
	APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE REALIZAR ATIVIDADE COMERCIAL DE HOSPEDAGEM NO CONDOMÍNIO. A ausência de vinculação entre os inquilinos, a reforma do apartamento no sentido criar novos quartos e acomodar mais pe...
	Em seguida, os proprietários das unidades autônomas interpuseram o recurso especial em comento, alegando que houve violação ao exercício do direito de propriedade.
	O recurso especial foi julgado em 20 de abril de 2021 pela 4ª Turma do STJ, sendo desprovido por maioria de votos (3 votos contrários e 1 favorável), mantendo-se a decisão do tribunal de origem ao considerar que os contratos realizados pelos recorren...
	Embora tal decisão não possua eficácia erga omnes ou efeito vinculante para os órgãos do Poder Judiciário, por não ter sido proferida em sede de recurso especial repetitivo, foi considerada emblemática por ter sido a primeira vez em que a Corte Super...
	O Exmo. Sr. Ministro Raul Araújo proferiu o voto vencedor, sintetizado na ementa do acórdão , destacando que as contratações concomitantes, independentes e informais, feitas por prazos variados para pessoas sem vínculos entre si, por curtos períodos,...
	Para tanto, enfatizou os elementos da alta rotatividade e da potencial ameaça à segurança, ao sossego e à saúde dos condôminos, o que desvirtuou a finalidade residencial do condomínio (que requer as ideias de permanência e habitualidade), prevista em...
	O ministro ressaltou a autonomia da convenção, dispondo que caso esta mencione a destinação residencial do imóvel, não será possível realizar a hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou por outro meio de oferta, a não ser que nela...
	Assim, foi desprovido o recurso especial, dando razão à proibição feita pelo condomínio.
	O voto da Exma. Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhou o voto vencedor sob o argumento de que “realmente não se trata de uma destinação meramente residencial do imóvel; foge, portanto, ao permitido na convenção de condomínio, à qual estão vin...
	Após o julgamento, foi publicado no site do STJ matéria intitulada “Condomínios residenciais podem impedir uso de imóveis para locação pelo Airbnb, decide Quarta Turma” , o que foi amplamente divulgado pelos meios midiáticos, dispondo que “caso a con...
	Ocorre que o caso concreto que embasou esta lide é dotado de peculiaridades diversas que devem ser consideradas, não parecendo correta a aplicação indiscriminada desta decisão como precedente apto a considerar o simples uso das plataformas digitais c...
	Neste caso, havia a prestação de serviços por parte da recorrente (não eventual, mas orientada à finalidade do negócio), sendo este um elemento indissociável do contrato de hospedagem, como menciona o acórdão do TJRS:
	Embora peculiar a situação narrada nos autos, o importante para a solução da lide é que a própria demandada MÔNICA reconhece ter utilizado as unidades condominiais de que é proprietária como se um ‘hostel’ fosse. Ademais, admitiu fornecer serviço de l...
	Tal situação incontroversa também foi ressaltada no voto vencedor, ao afirmar que os recorrentes, proprietários de três unidades imobiliárias no condomínio edilício recorrido, “estariam promovendo a locação fracionada, parcial, de dois de seus imóvei...
	Atento às peculiaridades mencionadas, o Exmo. Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira, embora tenha acompanhado o voto vencedor, destacou que consideraria errônea a divulgação do presente julgamento de forma vinculada ao uso das plataformas digitais, po...
	[...] creio que haveria um equívoco se este julgamento fosse divulgado de modo a vincular seu resultado à atividade desempenhada pelas empresas de aplicativos, como é o caso do assistente admitido nestes autos, o "AirBNB".
	É dizer: na medida em que a controvérsia reside apenas na qualificação jurídica que recai sobre os serviços prestados pela recorrente, o resultado do julgamento não seria diverso se ela oferecesse seu imóvel por meio de anúncio em jornal escrito, no q...
	Sob outra perspectiva, se acaso estivéssemos afirmando que os vínculos entre a recorrente e os usuários de seu apartamento deram-se sob a forma de locação residencial, mesmo que para temporada, o mero fato de haver sido formalizada por intermédio de u...
	Se tratássemos aqui de uma locação para temporada pura, sem a oferta de qualquer serviço adicional, ainda que avençada por meio de um aplicativo, possivelmente não teria a mesma sorte este recurso, ao menos sob a minha compreensão, ressalvada a hipóte...
	É por esse motivo que entendo não ser este o processo mais adequado para que dele se possa extrair uma abrangência maior e criar precedente específico sobre a questão envolvendo os aplicativos pelos quais os usuários oferecem seus imóveis para uso tem...
	Por fim, encerra suas considerações alegando que a contratação feita por plataformas digitais como o Airbnb não transforma, por si, a locação do imóvel em atividade comercial, o que equivale a dizer que, em regra, esse contrato é de locação para temp...
	O voto vencido, proferido pelo eminente relator, Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, em contrapartida, foi favorável ao provimento do recurso especial para julgar improcedente o pedido inicial deduzido na origem.
	Segundo apontou, os recorrentes não prestavam múltiplos serviços em suas atividades (complexo de prestações), o que é utilizado pela jurisprudência do STJ para definir um contrato de hospedagem, restando afastada a natureza comercial do presente caso.
	O relator destacou a importância da denominada “economia de compartilhamento” e da necessidade de preservar-se a livre iniciativa, haja vista o impacto econômico positivo que gera no país.
	Mencionou, ainda, que a delimitação ou a regulamentação mínima deve ser considerada para um melhor controle da atividade: “as regulamentações apresentadas surgem como fator necessário ao bom desempenho das atividades, seja no âmbito da relação com o ...
	O relator dispôs que o uso de plataformas digitais para locação de imóveis não pode ser enquadrado em uma das rígidas formas contratuais existentes no ordenamento jurídico vigente, mas que deve haver uma análise dos contornos delineados em cada hipót...
	Destaco que os contratos celebrados pelos recorrentes evidenciam uma das modalidades negociais mais comuns envolvendo a plataforma Airbnb, consistente na disponibilização pelo proprietário, pessoa natural, de um dos cômodos de seu imóvel por curto prazo.
	Tais mecanismos, com base em alguns estudos realizados, foi concebido como forma de conectividade entre pessoas naturais, interessadas, de um lado, na disponibilização de seus imóveis e, de outro, na permanência no local para finalidade residencial, a...
	Não há aqui, conforme consignado pelas instâncias de origem, nenhuma evidência da prática de atividade de comércio.
	Ao analisar os limites da restrição ao direito de propriedade por norma que rege as relações condominiais, afirmou que a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido de que “a solução deve partir da análise do caráter da norma restritiva, pass...
	A fim de corroborar sua afirmativa, citou como exemplos a restrição genérica imposta pelos condomínios quanto a criação e guarda de animais no local (REsp nº 1.783.076/DF), a restrição envolvendo o uso de áreas comuns pelo proprietário inadimplente (...
	O relator alegou que o fundamento adotado para restrição com base na finalidade residencial não se aplica ao caso e que não houve prova de quebra de segurança do condomínio, uma vez que as normas que limitam determinados direitos devem ser interpreta...
	Tampouco há prova alguma ou elemento indiciário de quebra ou vulneração de segurança quanto ao convívio no condomínio. Ao revés, há mesmo uma ideia de que a locação realizada por tal metódo (plataforma virtual) é até mais seguro - tanto para o locador...
	Em sua conclusão, o citado julgador ressaltou que o uso regular da propriedade deve ser feito em conjunto com a função social a ser destinada ao caso, ao lado dos direitos dos demais condôminos, de forma que o condomínio, nos limites da lei, pode ado...
	Pelo exposto, analisando-se as razões de cada voto, verifica-se que não houve resposta taxativa acerca da possibilidade de proibição deste contrato pelos condomínios ou sobre a definição de sua natureza jurídica, de modo que a decisão não deve ser ap...
	3.2.  ANÁLISE DE ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELO TJSP DE 2019 A 2021
	3.2.1. Apontamentos sobre a metodologia de pesquisa adotada
	Nesta etapa buscou-se compreender o entendimento dos Tribunais de Justiça acerca dos contratos de curto prazo celebrados por plataforma digital em condomínios edilícios residenciais. Para tanto, utilizou-se o método indutivo, que possibilita extrair ...
	A pesquisa foi feita por uma abordagem qualitativa, buscando sistematizar as principais linhas argumentativas desenvolvidas nas decisões encontradas, visando responder as seguintes perguntas: 1) O condomínio edilício residencial pode proibir que seus...
	Considerando a impossibilidade de se analisar todos os julgados do território nacional, em razão da ausência de tempo hábil e da extensão deste trabalho, foi realizado um recorte espacial e temporal, conjugando os critérios de fôlego e suficiência pa...
	Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória nos websites dos Tribunais de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (por abranger o território desta Universidade), do Rio Grande do Sul (por ser o Tribunal de origem da demanda analisada no tópico a...
	Na pesquisa foram utilizadas as palavras-chave “airbnb”, por ser a plataforma majoritariamente usada e citada nas decisões como exemplo de plataformas digitais análogas e “condomínio”, empregando o conectivo lógico “E”, que busca ambas as palavras em...
	Como origem foi selecionada a opção “2º grau” e como tipo de publicação a opção “Acórdãos”.
	Mediante tais critérios, observou-se que os Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul geravam quantidade ínfima de resultados por ano, às vezes nula, enquanto o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trazia quantid...
	O recorte temporal foi feito de modo a viabilizar a análise, optando-se pela data de 01/01/2019 como marco inicial, inserida na opção de busca “Data do julgamento”, por ter sido o ano em que foi autuado o REsp nº 1.819.175/RS no STJ (autuado em 13/03...
	Como unidade de análise foi utilizada a ementa de cada julgado, considerada suficiente para se obter respostas às perguntas formuladas e, eventualmente, foi feita a leitura dos acórdãos para delimitar a correta pertinência temática.
	O argumento utilizado na decisão para possibilitar ou impossibilitar a celebração dos contratos de curto prazo pelos condôminos e a definição da natureza jurídica deste contrato constituem as variáveis desta pesquisa.
	3.2.2. Dados levantados
	Consta na Tabela 1 a quantidade de resultados obtidos no website do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na parte de consulta completa de jurisprudência , que permite cada busca pelo período máximo de um ano, aplicando-se as palavras-chave e o...
	Fonte: autoria própria.
	A partir dos resultados levantados foi elaborado um banco de dados a fim de realizar uma triagem, filtrando-se as decisões para que se enquadrassem ao tema analisado, excluindo-se os embargos de declaração e os agravos de instrumento relativos à tute...
	Foram também excluídas as decisões relativas a situações excepcionais, relacionadas à pandemia da COVID-19 que, por vezes, autorizavam a proibição dos contratos de curto prazo pelos condomínios com base neste argumento, evitando a rotatividade de pes...
	Foram excluídas, ainda, as decisões que tratavam de assuntos diversos, tais como indenização por danos materiais e morais, nulidade de cláusulas contratuais relativas a tópicos distintos, limitação aos locatários quanto ao uso de áreas comuns, proibi...
	Por meio deste “filtro” foram eliminadas algumas decisões, dentre as quais: 11 (onze) relativas a embargos de declaração; 40 (quarenta) referentes à tutela provisória, onde não houve análise suficiente do mérito; e 21 (vinte e uma) sobre assuntos dis...
	Foram excluídas ao todo 72 (setenta e duas) decisões, o que constitui número elevado, mas esperado devido à heterogeneidade de matérias relacionadas aos condomínios, restando 57 (cinquenta e sete) resultados válidos, dentro do lapso temporal descrito...
	Fonte: autoria própria.
	3.2.3. Resultados e discussões
	Com base nas 57 decisões consideradas válidas após a triagem, consoante o Gráfico 2, foi analisado o posicionamento do Tribunal de Justiça de São Paulo acerca do tema, que serve de parâmetro para verificar se realmente existe a controvérsia jurisprud...
	O primeiro questionamento realizado foi o seguinte: O condomínio edilício residencial pode proibir que seus condôminos celebrem contratos de curto prazo?
	O Gráfico 3 traz os resultados obtidos, demonstrando a surpresa de que, das 57 ementas analisadas, 54 descreveram que o condomínio pode proibir contratos de curto prazo (o que equivale a 95% do total), enquanto apenas 3 mencionaram que tal proibição ...
	Fonte: autoria própria.
	Diante dos números contidos no Gráfico 3, pode-se concluir que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo possui entendimento que se sobressai, no sentido de que o direito da coletividade ou o de vizinhança deve ser priorizado em relação ao direito...
	Este resultado está intimamente relacionado à própria ideia de condomínio, que deve sopesar os interesses contrapostos para obter a harmonia entre os condôminos.
	O entendimento dos magistrados também corrobora a compreensão de que a convenção condominial funciona como lei interna do edifício que, manifestando a vontade dos condôminos nos termos exigidos pelo ordenamento jurídico, possui força obrigatória/norm...
	O segundo questionamento feito, complementar ao primeiro, foi o seguinte: Sob qual argumento o condomínio edilício residencial pode ou não proibir os contratos de curto prazo?
	Dos 54 julgados que decidiram que o condomínio pode proibir a celebração dos contratos de curto prazo, 33 mencionaram que a proibição pode ser feita, desde que esteja expressa na convenção condominial, respeitado seu quórum de aprovação; 19 autorizar...
	Fonte: autoria própria.
	Verifica-se que 19 decisões, o que equivale a 35% do total, permitiram a proibição com base no argumento de que estes contratos desvirtuam o caráter residencial do condomínio, ou seja, por possuírem finalidade comercial, haja vista a alta rotatividad...
	Neste entendimento, não se faz necessária qualquer alteração na convenção, já que a destinação residencial é nela fixada, bastando determinar a proibição ao locatário.
	Por outro lado, 33 decisões (61% do total) alegaram que a proibição é lícita, mas deve constar expressamente na convenção do condomínio, não bastando alegar a alta rotatividade ou a descaracterização da finalidade residencial.
	Por este motivo, muitas demandas de condomínios residenciais que visavam proibir seus condôminos de utilizarem as plataformas digitais ou de realizarem os contratos de curto prazo por outros meios foram indeferidas, pois não constava expressamente na...
	Além disso, ainda que houvesse cláusula de proibição neste sentido, algumas decisões determinaram sua anulação por não terem respeitado o quórum exigido para a alteração da convenção condominial que, conforme o artigo 1.351 do Código Civil , depende ...
	Diante deste resultado, verifica-se que a convenção condominial é vista na prática como soberana para regular os direitos envolvidos, sendo dotada de autonomia, desde que respeitados os trâmites exigidos para suas deliberações, na forma da lei, pois ...
	Das 54 decisões que mencionaram a possibilidade de proibição, apenas 2 utilizaram o precedente do STJ como argumento (a decisão contida no REsp nº 1.819.075/RS), o que equivale a 4% do total, descrevendo que a divulgação de apartamentos em plataforma...
	Trata-se de número ínfimo, considerando que foram encontradas 21 decisões após a data do julgamento do referido REsp (ou seja, de 20 de abril de 2021 a 10 de agosto de 2021 – marco final desta pesquisa) e que apenas 2 o utilizaram como precedente.
	Assim, pode-se inferir que a decisão do STJ não vem sendo aplicada genericamente a todos os casos que envolvem as plataformas digitais e que também não foi suficiente para solucionar a controvérsia, ao contrário do que foi amplamente divulgado pelas ...
	Nas outras 3 decisões, que decidiram pela impossibilidade de proibição, em qualquer hipótese (conforme demonstrou o Gráfico 3), o argumento utilizado de forma unânime foi o de que o condomínio estaria realizando uma restrição ilegal ao direito de pro...
	O último questionamento realizado nesta pesquisa foi o seguinte: Qual a natureza jurídica dos contratos de curto prazo celebrados por plataforma digital?
	O Gráfico 5 demonstra que, das 57 decisões dispostas como válidas para esta análise, 21 consideraram que a natureza jurídica do contrato em comento era de hospedagem (37% do total), enquanto 36 consideraram tratar-se de locação para temporada (63% do...
	Fonte: autoria própria.
	Os argumentos utilizados para a definição da natureza jurídica como sendo de hospedagem mencionaram que a alta rotatividade de pessoas, a alteração da rotina e da segurança do local, bem como a divulgação dos apartamentos no meio virtual, como se fos...
	Essa definição foi aplicada ainda que não houvesse a prestação de serviços, o que, do ponto de vista doutrinário, mostra-se incorreta, considerando a necessidade de existir este elemento no contrato de hospedagem.
	Foi possível perceber, ainda, uma incerteza jurisprudencial nesse quesito, evidenciada na linguagem utilizada nas decisões, pois muitas continham as expressões “com contornos de hotelaria” ou “assemelhadas à finalidade hoteleira”, o que ratifica que,...
	Já a maior parte das decisões analisadas definiu a natureza jurídica destes contratos como sendo de locação para temporada.
	Neste caso, não houve inovação ou dubiedade por parte dos magistrados, uma vez que os julgados mencionaram claramente que a locação de imóvel residencial por curtos períodos de tempo por meio de plataformas digitais deveria ser enquadrada na hipótese...
	Por todo o exposto, conclui-se que o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, - que serve de amostra para compreender como o Poder Judiciário trata o tema – não está consolidado quanto à natureza jurídica deste tipo de contrato, ora apontand...
	Não obstante, verificou-se que há entendimento que efetivamente se sobressai, qual seja, de que a convenção condominial possui autonomia para decidir sobre a proibição ou não das contratações de curto prazo em seu edifício, sejam estas celebradas por...
	Observa-se que, do ponto de vista prático, a melhor solução seria dispor expressamente na convenção condominial que se proíbe este tipo de contratação, desde que esta seja a vontade dos condôminos, que devem aprovar a cláusula em assembleia conforme ...
	4. PROPOSTAS DE REGULAÇÃO
	A regulação das atividades prestadas por plataformas digitais pode surgir como uma forte demanda, em decorrência das decisões divergentes encontradas nos Tribunais de Justiça, como ocorre no caso do compartilhamento de imóveis.
	Destaca-se, porém, que a regulação de elementos da economia compartilhada não constitui mera prescrição de regras, mas deve equilibrar os interesses com o crescimento econômico e a inovação, como realçam os autores Patrícia B. V. Guimarães e Lucas do...
	Antes de discutir essa temática, relevante ressaltar que a regulação não é a “simples imposição de regras, mas a intervenção normatizadora do ambiente econômico, de modo a reduzir a liberdade ou indicar parâmetros de atuação que devem ser seguidos elo...
	Os juristas supracitados destacam que existe neste tipo de economia uma linha tênue entre a esfera pessoal e a profissional, pois a estrutura regulatória já disposta para empresas de grande porte e profissionais, quando aplicada em pessoas que fazem ...
	Neste viés, entende-se que “não há dúvida que a regulação tradicional dos serviços não é adequada para o tratamento legal das relações ‘colaborativas’. Cita-se, por exemplo, exigir de um usuário-fornecedor do Airbnb a adequação de sua casa às regras ...
	Como mencionam as autoras Patrícia Baptista e Clara Iglesias Kelle, em seu artigo “Por que, quando e como regular as novas tecnologias? Os desafios trazidos pelas inovações disruptivas”, é ponto comum que o legislador opte por não realizar a regulaçã...
	Diante de tais considerações, entende-se importante analisar as possibilidades de regulação das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis, a fim de observar como o legislador tem respondido às demandas, se existem propostas que restringem g...
	Para tanto, será analisado o panorama legislativo no Brasil, descritas as eventuais críticas às propostas existentes e, posteriormente, será feito um panorama legislativo internacional, para verificar se as disposições brasileiras podem ser complemen...
	4.1.  PANORAMA LEGISLATIVO NO BRASIL
	Com o objetivo de regulamentar a questão, existem projetos de lei que foram arquivados ou que estão em trâmite no Brasil, do âmbito federal ao municipal, bem como duas leis vigentes, pioneiras ao legislar especificamente sobre o tema (Lei Municipal n...
	No âmbito federal, tramitou no Senado o Projeto de Lei nº 748/2015, de autoria do Senador Ricardo Ferraço (MDB/ES), que buscava alterar a Lei nº 8.245/91 “para atualizar o regime da locação para temporada, disciplinando a atividade de compartilhament...
	Em seu texto inicial, mencionou que os contratos celebrados por plataforma digital não descaracterizam a locação para temporada, mas nada dispôs especificamente sobre os condomínios. Na proposta do §1º, buscou retirar a obrigatoriedade de haver a des...
	Art. 1º O art. 48 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
	I - O atual parágrafo único passa a §1º, com a seguinte redação:
	"§1º No caso de a locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato, caso o locatário solicite, a descrição dos móveis e utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram."(NR)
	II - São acrescentados os seguintes §§ 2º e 3º:
	"§ 2º Não descaracterizam a locação para temporada:
	I - O oferecimento de imóveis residenciais para locação, em todo ou em parte, por meio de sítios eletrônicos ou aplicativos, observados o disposto no caput;
	II - A cobrança, em apartado, de valores como indenização das despesas com limpeza.
	§ 3º O locador que prestar qualquer serviço regular de hospedagem deverá obter os cadastros do Ministério do Turismo e os demais cadastros previstos em lei.”  (grifo nosso)
	Na justificativa do projeto - elaborado em 2015, o que reforça a ideia de que o impasse vem se estendendo há anos -, o autor alegou que
	[...] por se tratar de uma realidade que ganha redobrado impulso no mercado de turismo, natural que haja debate sobre as regras legais que devem reger as relações jurídicas oriundas da presença destas novas plataformas. Oportuna, nesta toada, a manife...
	O projeto ora apresentado segue tal orientação, estabelecendo que a locação de imóveis residenciais para temporada segue sendo tratada no âmbito da Lei 8.245/1991, independentemente do auxílio de novas ferramentas tecnológicas.  (grifo nosso)
	O supracitado projeto, porém, foi arquivado em 27/12/2018, ao final da legislatura. Não obstante, mereceu destaque por iniciar a discussão relativa às possibilidades de regulação, tendo recebido algumas críticas, como fez o jurista Sales Martins, ao ...
	Apesar disso, ressaltou que a proposta acertou ao reconhecer a necessidade de regulação, ao invés de simplesmente “proibir esta atividade, como proposto em outros setores atingidos pela economia de compartilhamento, à exemplo do de transporte de pess...
	Também em âmbito federal, tramita atualmente na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) o Projeto de Lei nº 2.472/2019, de iniciativa do Senador Ângelo Coronel (PSD/BA), que aguarda designação do relator e, caso seja aprovado, será encami...
	O referido projeto visa alterar a Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), acrescentando-lhe o artigo 50-A, na seção relativa às locações para temporada, “para disciplinar a locação de imóveis residenciais por temporada por meio de plataformas de interm...
	Seu texto é concentrado na controvérsia condominial, definindo como regra a proibição de uso de aplicativos ou plataformas digitais para locação para temporada nestes espaços, com o estabelecimento de alguns preceitos mínimos:
	Art. 50-A. É vedada a locação para temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de intermediação em condomínios edilícios de uso exclusivamente residencial, salvo se houver expressa previsão na convenção de condomínio prevista no art. 1...
	Observa-se que tal projeto também enquadrou a natureza jurídica deste contrato na hipótese de locação para temporada. Por esta razão, caso seja aprovado e torne-se vigente, não haverá a necessidade do condomínio edilício residencial alterar sua desti...
	No site do Senado Federal, na opção “Opine sobre esta matéria”, é possível verificar que a proposta não é apoiada pela maior parte dos votantes (129 votos favoráveis e 1.618 votos contrários) , possivelmente por ter sido colocada a proibição como regra.
	Neste caso, a vontade dos condôminos foi disposta como o principal fator a ser considerado. Em comparação com o projeto anteriormente arquivado (Projeto de Lei Federal nº 748/2015), como elucidam os autores Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael Braga ...
	Em sua justificativa, o Senador Ângelo Coronel destacou que a lacuna legislativa contribui para o crescimento dos conflitos, havendo a necessidade de se equacionar os avanços tecnológicos com as novas demandas existentes, especialmente porque existe ...
	A proposição que trazemos considera a vontade dos condôminos como o principal fator a ser considerado nesses casos. Prevalecendo entre os condôminos o sentimento de que essa forma de aluguel não traz prejuízo àquela coletividade de proprietários, pode...
	Com isso, estará protegida a função social da propriedade e do próprio condomínio, e ainda o respeito à original destinação do condomínio e ao bem geral daquela coletividade.
	Assim, o projeto busca colocar a responsabilidade de decidir para os próprios condôminos, respeitando a autonomia daquela coletividade.
	Já no âmbito municipal, está em trâmite no Rio de Janeiro/RJ o Projeto de Lei nº 1.001/2018, de autoria do ex-prefeito Marcelo Crivella. Embora não haja disposição acerca do conflito ora analisado, mas sobre questão tributária, é interessante apontar...
	O aludido projeto busca alterar a Lei nº 691/1984, que aprova o código tributário municipal, prevendo a criação da chamada “Taxa de Fomento ao Turismo – TFT” para custear o “controle, avaliação e fiscalização da exploração econômica de vagas para alo...
	Todavia, na análise da Consultoria e Assessoramento Legislativo da Câmara o projeto foi considerado inconstitucional, uma vez que o Município não detém competência para a regulação de mercados, sendo a instituição de contribuição de intervenção no do...
	[...] designar como vagas para alojamento temporário o objeto de meros contratos civis de locação de imóveis por prazo certo (regidos pela Lei Federal nº 8.245/1991, que trata de locações) que estão fora do mercado da atividade econômica de hotelaria ...
	Como se viu, ainda que indiretamente, a referida Comissão dispôs que não se pode determinar como comercial, de forma genérica, o uso das plataformas digitais de compartilhamento de imóveis, pois isto seria contrário à livre disposição da propriedade....
	A cidade de Caldas Novas/GO, por sua vez, que configura um importante destino turístico do Centro-Oeste, foi a primeira do país a regulamentar especificamente a questão ao editar a Lei Complementar nº 99/2017, que entrou em vigor em 20 de janeiro de ...
	Os estudos do projeto da mencionada lei foram coordenados pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH – GO), pelo Conselho Municipal de Turismo de Caldas Novas, pelo Sindicato de Hotéis de Goiânia (SIHGO) e pelo Secretário de Tur...
	Conforme sua ementa, “regulamenta a exploração de imóveis residenciais como meio de hospedagem remunerada no município de Caldas Novas/GO, e dá outras providências” . Em seu artigo 4º, descreve que abrange os imóveis divulgados por plataformas digitais:
	Art. 4º. Considera-se enquadrado nesta lei os imóveis residenciais que são divulgados, disponibilizados ou ofertados por meio de intermediação, em qualquer forma lícita admitida no ordenamento jurídico, tais como sites, empresas constituídas para esta...
	Ao contrário das leis anteriormente descritas, nesta os contratos celebrados por plataforma digital passaram a ser disciplinados como se fossem de hospedagem, requerendo uma série de exigências, como esclarecem os autores Gisela Cunha Viana Leonelli ...
	A principal obrigação para o proprietário do imóvel disponibilizado no site é de emitir uma licença para operação. A lei estabelece também obrigações para o proprietário de recolher uma taxa anual de funcionamento, ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualq...
	A Lei Municipal de Caldas Novas estabelece também que aqueles que não cumprem com a legislação estão sujeitos à advertência e multa de R$1.000,00 e cancelamento da licença, sendo que o valor arrecadado é destinando aos Fundos de Turismo da Cidade de C...
	A disciplina relativa aos condomínios, entretanto, foi feita de forma semelhante àquela contida no Projeto de Lei Federal nº 2.472/2019, pois colocou como regra a proibição, como consta em seu “Capítulo III – Dos Imóveis Residenciais em Condomínios”:
	Art. 7º. A exploração de imóveis residenciais com caráter remunerado em condomínios, horizontais e verticais, nos termos previstos no Código Civil Brasileiro vigente, dever-se-á orientar-se por esta lei, e seguir as seguintes premissas para exploração...
	I) haver previsão expressa de autorização na Convenção do Condomínio a que pertence sua unidade residencial, ou aprovação dos condôminos em Assembleia Geral, com quórum previsto na convenção condominial, ou, na omissão deste, aprovação por maioria abs...
	II) ser observada a destinação do condomínio e as regras e limitações quanto à perturbação ao sossego, saúde, segurança e aos bons costumes dos demais condôminos, sem prejuízos de observância de outras legislações de que trata a matéria.  (grifo nosso)
	A segunda norma específica em vigor no país encontra-se na cidade de Ubatuba/SP, que “tem um histórico mais controverso no processo de regulamentação do Airbnb, porque chegou também a ter uma legislação municipal em 2017, que foi revogada e substituí...
	A primeira lei editada em Ubatuba/SP foi a Lei Municipal nº 4.050/2017  que, conforme sintetizam Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael Braga de Souza, exigia a constituição de uma empresa jurídica pelo proprietário, a fim de administrar o negócio; o c...
	Dois anos após sua elaboração, em 2019, o Ministério Público Estadual foi acionado por moradores que apontavam existir “um lobby do mercado hoteleiro que se beneficiava da criação da nova lei, e que esta seria inconstitucional ao tornar o proprietári...
	Em 2019, em Ubatuba/SP, houve a edição de nova lei sobre o tema, atualmente em vigor. Trata-se da Lei Municipal nº 4.140/2019, que retirou alguns pontos considerados excessivos na norma anterior. Contudo, permaneceram aspectos que ligam o contrato à ...
	[...] permanece o cadastro obrigatório (Cadastro Municipal de Contribuintes), que implica em pagamento de ISS e o respeito às regras sanitárias e de saúde pública. O marco legal estabelece ainda que o proprietário deve observar os direitos do consumid...
	Esta nova lei municipal, contudo, dispôs que aplica-se somente aos meios de hospedagem destinados a prestar alojamento temporário para uso turístico, com prestação de serviços, limitando seu âmbito de incidência, como se extrai dos artigos a seguir:
	Art. 2º. Para os fins desta Lei considera-se:
	I - Meios de hospedagem em residência aqueles destinados a prestar alojamento temporário para uso turístico, com prestação de serviços, cobrança de diária ou pacotes de diárias para hospedagem, nos termos do art. 23 da Lei Geral do Turismo-Lei 11.771/...
	Art. 3º. Para os fins desta Lei, denominam-se Intermediadores as agências de turismo, aplicativos, plataformas eletrônicas diversas, websites de anúncios e reservas, agências de viagem online conhecidas internacionalmente como OTAs, redes sociais e si...
	Art. 4º. Toda oferta de imóvel para atividade de hospedagem com prestação de serviços que se enquadre como meio de hospedagem em residência nos termos desta Lei deverá constar o número no Cadastro Municipal de Contribuintes (CMC), do Município de Ubat...
	Art. 5º A exploração de meios de hospedagem em residência deverá estar em consonância com as regras e restrições do loteamento em que se encontram, quando for o caso.  (grifo nosso)
	Por estas razões, o simples aluguel por temporada, sem a prestação de serviços, continua sendo regulamentado pela Lei do Inquilinato. Quanto à questão dos condomínios, manteve-se o entendimento de que as regras do edifício devem prevalecer, conforme ...
	Após esta análise, constata-se que as únicas legislações em vigor sobre a questão (de Caldas Novas/GO e Ubatuba/SP) traçam uma série de exigências para que os proprietários possam fazer o uso das plataformas digitais, aproximando seus contratos aos c...
	Pôde-se perceber também que a definição da natureza jurídica destes negócios é questão complexa que irradia sobre diversas outras matérias, principalmente quanto aos aspectos tributários, que irão requerer do Poder Público certa capacidade de fiscali...
	Em um viés crítico, entende-se que tais normas podem não passar de letra fria, uma vez que se faz necessária a criação de mecanismos de fiscalização por parte do ente municipal, como ressaltam Gisela Cunha Viana Leonelli e Rafael Braga de Souza:
	Apesar de as duas legislações municipais criarem procedimentos burocráticos, obrigarem o proprietário a se adequar as regras edilícias do condomínio e cumprir com o pagamento de impostos, essas medidas não garantem um monitoramento efetivo da presença...
	Verificou-se, ainda, que a fixação destes contratos como sendo de hospedagem (ou forma análoga) é constantemente impulsionada por representantes do setor hoteleiro, essencialmente nas cidades turísticas, a fim de repelirem a concorrência desleal. Ade...
	Ao menos quanto à questão específica dos condomínios, observou-se o seguinte panorama legislativo, em síntese: (i) O Projeto de Lei nº 748/2015, que tramitou no Senado e foi arquivado, mencionava que o oferecimento de imóveis em plataformas digitais ...
	Da análise observa-se que em todas as propostas foi mencionado que deve prevalecer o disposto na convenção condominial, sendo permitida a proibição de uso das plataformas digitais, o que condiz com o resultado obtido na pesquisa jurisprudencial feita...
	4.2.  PANORAMA LEGISLATIVO INTERNACIONAL
	As plataformas digitais de compartilhamento de imóveis ganharam espaço em diversas cidades ao redor do mundo, especialmente naquelas onde há forte setor turístico. Como ressalta a jurista Bianca Tavolari, as disputas são “distintas e fragmentadas a d...
	Dessa forma, entende-se pertinente a análise do panorama legislativo internacional, a partir de algumas cidades turísticas e do entendimento na União Europeia, a fim de confrontá-lo com o panorama legislativo brasileiro anteriormente exposto, verific...
	Primeiramente, vale conferir o contexto regulatório da cidade de Nova York, dos Estados Unidos, conhecida como um dos principais destinos turísticos do mundo. Para tanto, importante citar um caso que ocorreu em 2013, que serviu de estímulo à discussã...
	No caso, foi julgado pelo Conselho de Controle Ambiental de Nova York um auto de infração que discutia a locação de um apartamento por meio da plataforma digital, feito por Nigel Warren a uma turista russa, que permaneceu no imóvel por três dias .
	O referido apartamento era predominantemente residencial, situando-se na “classe A”, como define as normas da cidade, sendo esta uma “categoria que prevê o uso habitacional permanente, por mais de trinta dias consecutivos, por uma pessoa física ou um...
	Pelo exposto até o momento, percebe-se a aproximação com o caso recentemente julgado no Brasil (REsp nº 1.819.075/RS), analisado no tópico 2.1 deste trabalho, pois, no julgado de Nova York, também buscou-se verificar se a celebração dos contratos de ...
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	A distinção entre o uso das plataformas digitais, de forma profissional ou ocasional, que repercute na definição da natureza jurídica dos contratos de curto prazo (se seriam comerciais ou residenciais), foi também analisada pelo documento em questão,...
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	5. CONCLUSÃO
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