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RESUMO 

As relações humanas sempre foram marcadas pela troca de bens e serviços, fosse através do 

escambo ou mediante contraprestação pecuniária. Com o decorrer dos séculos, essas relações 

foram se tornando mais complexas, com nuances antes não existentes, nem tampouco, 

imaginadas. 

Com o avanço tecnológico, barreiras geográficas que antes representavam grandes desafios 

foram rompidas e, com o advento da internet, o potencial transacional foi exponencialmente 

potencializado, de modo que a terminologia “economia de compartilhamento” passou a 

integrar a pauta política e regulatória. Assim, houve uma alteração nas relações de consumo, 

vez que a colaboração passou a ser um ponto central. 

A economia compartilhada, conforme será apresentado, pode ser dividia em quatro categorias 

amplas, quais sejam: (i) recirculação de bens, (ii) uso expandido de bens duráveis, (iii) troca 

de serviços, e (iv) compartilhamento de bens produtivos. No caso, a segunda categoria será 

objeto de estudo do presente trabalho, sendo um dos seus exemplos a plataforma online Airbnb, 

que atua como intermediadora para que contratos de locação sejam firmados. 

Conforme será apresentado, inúmeros são os desafios regulatórios desta temática, de modo que 

a legislação brasileira ainda não possui uma norma que verse sobre este tipo de contrato de 

locação.  

Assim, ante o vácuo normativo brasileiro, optou-se por fazer uma análise por meio do direito 

comparado, tendo sido escolhidos os casos francês e português, que servirão como base para 

que se entenda como esta temática é tratada no Brasil. Em seguida, após uma análise 

jurisprudencial, o cenário brasileiro será colocado em perspectiva, de modo que serão 

apresentadas as similitudes e diferenças entre os três ordenamentos jurídicos. 

 

Palavras-chave: Economia Compartilhada – Plataforma Online – Airbnb – Consumo 

Colaborativo – Regulação – Direito Comparado – Locação – Locação por Temporada – 

Convenção Condominial 

  



 

ABSTRACT 

The human relations have always been marked by the changed of services and goods, either 

through barter or through pecuniary consideration. Over the centuries, these relationships have 

become more complex, with nuances that were previously nonexistent or imagined. 

With technological advancement, geographical barriers that once posed major challenges were 

broken down, and with the advent of the internet, transactional potential was exponentially 

enhanced, so that the terminology “sharing economy” became part of the political and 

regulatory agenda. Thus, there was a modification in consumer relations, as collaboration 

became a central point. 

The shared economy as will be presented, can be divided into four broad categories, namely: 

(i) recirculation of good, (ii) expanded use of durable goods, (iii) exchange of services, and (iv) 

sharing of productive goods. In this monography, the second category will be the object of this 

study, being the online platform Airbnb one example, which acts as an intermediar for short-

term rental contracts to be signed. 

As will be presented, there are numerous regulatory challenges on this subject, so that Brazilian 

law does not have a rule regardind this type of contract yet. 

Thus, given the Brazilian normative vacum, it was decided to make an analysis through 

comparative law, and it was chosen the French and Portuguese cases, which will serve as a 

basis for understanding how this theme is treated in Brazil. Then, after a jurisprudential 

analysis, the Brazilian scenario will be put into perspective, so that the similarities and 

diferences between the three legal systems will be presented.  

 

Keywords: Sharing Economy – Online Platform – Airbnb – Collaborative Consumption – 

Regulation – Comparative Law – Rental – Short-term rental – Condominium Convention 
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INTRODUÇÃO 

         As relações humanas, desde os primórdios dos estudos sociais, foram marcadas por 

trocas de bens e serviços, fosse através do escambo, fosse por meio de alguma moeda de troca. 

Com o decorrer dos séculos, essas relações se tornaram mais complexas, possuindo nuances 

antes não existentes e sequer imaginadas. 

 Certo é que o avanço tecnológico permitiu um modelo relacional totalmente diferente, 

vez que rompeu com barreiras geográficas que antes representavam grandes desafios para um 

negócio fosse firmado. Assim, com o advento da internet, o potencial transacional foi 

aumentado exponencialmente, de modo que a terminologia “economia de compartilhamento” 

passou a fazer parte da pauta política e regulatória. 

 Com a ascensão da economia compartilhada através da internet, houve, por 

conseguinte, uma modificação do modelo de consumo até então implementado, vez que a 

colaboração passou, novamente, a ser um ponto central.  

Apesar dos desafios de se adotar uma definição, as atividades relacionadas à chamada 

economia de compartilhamento, segundo Juliet Schor1, podem ser divididas em quatro 

categorias amplas. São elas: (i) recirculação de bens, (ii) uso expandido de bens duráveis, (iii) 

troca de serviços, e (iv) compartilhamento de bens produtivos. 

         A primeira categoria pode ser exemplificada com o surgimento do eBay, com a criação 

de mercado focalizado na recirculação de bens que passaram a fazer parte de consumo 

massificado. O uso expandido de bens duráveis, por sua vez, pode ser entendido como a 

economia de compartilhamento que se dá através de plataformas que têm como papel facilitar 

o uso de bens duráveis e outros ativos mais intensamente. A troca de serviços começou nos 

anos 1980 quando os Estados Unidos começaram a oferecer oportunidades de emprego aos 

desempregados através de bancos de horas. Por fim, a última categoria, compartilhamento de 

bens produtivos, consiste em esforços no compartilhamento de bens ou espaços que 

possibilitam a produção, ao invés do consumo. 

                                                
1 SCHOR, Juliet. “Debating the Sharing Economy” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE PAULA, Pedro C. B.; 

KIRA, Beatriz. “Economias do Compartilhamento e o Direito”. Curitiba: Juruá, 2017, p. 21-40. Disponível em: 

< http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf > Acesso 

em: 11.09.2019. 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf
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         Tendo em vista as definições abordadas acima, destaca-se que o presente trabalho 

monográfico objetiva tratar sobre a segunda categoria, qual seja, o uso expandido de bens 

duráveis. Neste modelo de economia de compartilhamento, alguns exemplos podem ser 

abordados, dentre eles o Airbnb, uma plataforma digital que conta com uma extensa rede de 

participantes que proporcionam a ampliação do uso eficiente destes bens. Esse tipo de 

economia permitiu, por conseguinte, a realização de contratos de locação de curta duração, 

temática que será tratada ao longo deste ensaio. 

         Mais especificamente, a monografia buscará levantar as discussões jurídicas 

concernentes ao uso da plataforma digital Airbnb para a realização de contratos de locação de 

curta temporada e suas limitações jurídicas no cenário brasileiro.  

 Destaca-se que, o Airbnb, bem como outras plataformas de locação por temporada, por 

meio da economia compartilhada, inovou, com auxílio da tecnologia, as formas como as 

locações eram conhecidas e abordadas pela legislação específica. Neste sentido, surge uma 

discussão acerca do tratamento jurídico adequado à esta nova forma de alugar, que se difere 

dos antigos modelos, razão pela qual a monografia se justifica e se mostra socialmente 

relevante. 

Para isso, o trabalho será dividido em quatro capítulos, os quais pretendem responder à 

seguinte pergunta: qual é o tratamento jurídico brasileiro aplicado aos contratos de locação de 

curta temporada por meio de plataformas digitais, ante a ausência legislativa? 

Tendo em vista a problemática acima, o primeiro capítulo abordará a locação por 

temporada no contexto da economia do compartilhamento e o surgimento da plataforma 

Airbnb. Assim, terão 4 (quatro) subtópicos, quais sejam: (i) conceituação da economia de 

compartilhamento; (ii) contrato de locação por temporada, com um tópico específico para tratar 

sobre o Projeto de Lei nº 2.474/19; (iii) explicação do surgimento e funcionamento do Airbnb; 

e (iv) economia do compartilhamento em contratos de locação de curta temporada. 

         Em seguida, destaca-se que no cenário brasileiro inexiste uma norma que verse sobre a 

regulamentação das plataformas digitais de aluguel por curta temporada. Assim, considerando 

este vácuo legislativo, no segundo capítulo, será feito um estudo comparado deste assunto, para 

que se entenda como outros países estão lidando com esta temática regulatória. Ato contínuo, 

os países escolhidos foram França e Portugal, em virtude de suas similitudes com o 

ordenamento jurídico brasileiro. 
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         Logo, o terceiro capítulo terá como objeto o estudo jurisprudencial brasileiro para que 

se entenda como a questão concernente ao condicionamento do exercício de direito de 

propriedade está sendo entendida pelo poder judiciário, haja vista, conforme dito 

anteriormente, o vácuo normativo atual sobre a temática. Antes, contudo, será necessário 

explicar o tratamento jurídico dado às convenções condominiais, para, em seguida, ser feita a 

análise da jurisprudência. 

 Assim, os tribunais escolhidos foram o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”), dada a sua 

abrangência nacional, e os tribunais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, vez que são os 

estados mais populosos do Brasil.2 

  Por fim, o quarto capítulo se propõe a colocar o cenário brasileiro em perspectiva, de 

modo que será analisado em que medida as escolhas legislativas feitas na França e Portugal 

poderiam ser implementadas ou não no Brasil. Assim, serão elencadas as semelhanças e 

diferenças entre estes três ordenamentos jurídicos para que, ao fim, se conclua em que medida 

o ordenamento jurídico brasileiro poderia se inspirar nestes dois países. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2IBGE. “Cidades”. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-

janeiro/pesquisa/23/25207?tipo=ranking&localidade2=35 > Acesso em: 11.09.2019. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/pesquisa/23/25207?tipo=ranking&localidade2=35
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/pesquisa/23/25207?tipo=ranking&localidade2=35
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1. A LOCAÇÃO POR TEMPORADA NO CONTEXTO DA ECONOMIA DO 

COMPARTILHAMENTO E O SURGIMENTO DA PLATAFORMA AIRBNB 

1.1. Conceito de economia do compartilhamento 

O costume de compartilhar, fruir, ocupar, trocar, transacionar, permutar e desfrutar de 

algo com seus pares é uma prática social antiga que, ao longo da evolução tecnológica, foi 

sofrendo transformações, de modo que adaptações foram sendo feitas de acordo com as 

mudanças no cenário fático. 

         Nos últimos anos, novas maneiras de compartilhamento de informações e tarefas foram 

desenvolvidas como consequência do surgimento da internet. Isso porque, através desta virada 

tecnológica, foi possível derrubar as barreiras geográficas antes existentes, de forma que não 

mais elas seriam um empecilho para que trocas de serviços e produtos pudessem ser feitas entre 

as pessoas e comunidades antes desconhecidas uma das outras. 

         Neste sentido, na década de 1990, nos Estados Unidos, a economia compartilhada no 

formato atualmente conhecido teve início, haja vista a redução de custos transacionais peer-to-

peer trazidas pelo avanço tecnológico, que permitiram que modelos negociais antes não 

existentes fossem criados. 

         Segundo os sociólogos Juliet Schor e Connor Fitzmaurice3, nos últimos 20 (vinte) anos, 

houve um aumento na quantidade de jovens adultos que se engajaram em pensar em novas 

modalidades de transacionar serviços dos quais eles próprios eram usuários, de modo a alterar 

a esfera de consumo existente à época. Assim, essa mudança foi intitulada de economia de 

compartilhamento, tendo sido posteriormente denominada de consumo colaborativo.4 

         Do mesmo modo se coloca a consultora Rachel Botsman e o empreendedor Roo 

Rogers, autores do livro “O que é meu é cada vez mais seu: a ascensão da economia 

colaborativa”. Para eles, as pessoas estão mais uma vez compartilhando com sua comunidade, 

seja um escritório, um edifício de apartamentos, carros, escola ou uma rede nas mídias sociais. 

                                                
3 FITZMAURICE, C. and SCHOR, J. (2015) “Collaborating and Connecting: The Emergence of the Sharing 

Economy”. In: Reisch, L. and Thogersen, J., Eds., Handbook of Research on Sustainable Consumption,Edgar 

Elgar, Massachusetts, 410-425. Disponível em: 

https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/SchorElgarHandbook.pdf  Acesso em: 
24.10.2019.  
4 A mudança de nomenclatura pode ser explicada como resultado da popularidade do livro e website de mesmo 

nome: “Collaborative consumption”, cujos criadores foram Botsman e Rogers, em 2010. 

https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/SchorElgarHandbook.pdf
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A diferença é que este compartilhamento e a colaboração tomaram uma proporção antes 

inimaginável, criando uma cultura e economia pautada no “que é meu é seu”.5 

         Frisa-se que, através deste novo modelo econômico, foi possível que práticas já 

conhecidas pela sociedade fossem renovadas, de modo que se tornou possível, a depender do 

caso específico, poupar ou gerar dinheiro e lucros, proporcionando uma experiência de 

consumo não antes conhecida. Através do consumo colaborativo é possível que as pessoas, 

além de serem beneficiárias do acesso a produtos e serviços em detrimento da propriedade, 

economizando dinheiro, tempo e espaço, façam de novas amizades e se tornem cidadãos mais 

ativos. 

         Este tipo de sistema econômico é pautado em relações peer-to-peer (“P2P”), entendidas 

como aquelas em que inexistem servidores responsáveis por viabilizar os negócios. 

         Neste sentido, destaca-se a dificuldade em conceituar a dita economia de 

compartilhamento, principalmente quando se compara este novo modelo aos antigos. Dessa 

forma, o trabalho monográfico utilizará as definições trazidas por Schor, que identificou três 

características capazes de auxiliar nestas distinções, quais sejam: (i) facilitação de trocas entre 

desconhecidos, (ii) confiança, e (iii) consumidores de elevado capital cultural. 

         A primeira característica pode ser explicada pelo fato de que os avanços tecnológicos, 

especialmente na era informacional, facilitaram a troca entre desconhecidos, em contraposição 

aos antigos modelos que apenas permitiam este tipo de relação entre pessoas conhecidas e 

pertencentes à mesma comunidade. 

         Não por acaso, o antropologista Russel Belk argumenta que no atual modelo de 

economia compartilhada é possível que as negociações sejam realizadas em uma única rodada 

entre indivíduos que não se conhecem. Aide, acrescenta que “commodity exchange is about the 

reproduction of rights to objects, not the reproduction of relationships between people”. Logo, 

pode-se inferir que o compartilhamento foi historicamente associado a trocas realizadas dentro 

de uma mesma comunidade, vez que a participação de desconhecidos, à época, não era 

vislumbrada. 

                                                
5 BOTSMAN, Rachel. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo. /Rachel 

Botsman, Roo Rogers; tradução: Rodrigo Sardenberg – Porto Alegre: Bookman, 2011, introdução. 
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         O segundo fator distintivo das economias de compartilhamento atuais das antigas é a 

confiança, entendida como “a disposition to engage in social exchanges that involve 

uncertainty and vulnerability, but that are also potentially rewarding”6. Em se tratando de 

relações entre pessoas de um mesmo círculo comunitário, a confiança é baseada em vínculos 

pré-existentes. 

         Por outro lado, quando o vínculo é estabelecido entre pessoas que não se conhecem, a 

confiança é, por óbvio, menor se comparada ao primeiro cenário. Assim, o mercado da 

economia de compartilhamento deve ser capaz de oferecer mecanismos que minimizem os 

riscos atrelados a esta transação. Sob este prisma, as plataformas digitais desempenham uma 

função essencial, vez que, atualmente, é possível superar essas barreiras de impessoalidade e, 

consequentemente, confiança, por meio de indicadores, rankings, entre outras formas de 

assegurar maior segurança às relações. 

         Por fim, o terceiro fator distintivo é a participação de consumidores com elevado capital 

cultural, vez que as práticas de compartilhamento tendem a ser mais utilizadas por este tipo de 

público. Cumpre destacar, neste ponto, que é possível observar que estas pessoas optam pelo 

compartilhamento por considerarem a prática interessante, mas não por questões de 

necessidade.  

         Não por acaso Botsman afirma, categoricamente, que o consumo colaborativo não é 

impulsionado somente por questões de necessidade, vez que as motivações dos consumidores 

vão muito além de economias de custos, conforme se observa abaixo: 

“Consumo colaborativo não tem nada a ver com um compartilhamento forçado e 

educado. Pelo contrário, ele coloca em vigor um sistema em que as pessoas dividem 

recursos sem perder liberdades pessoais apreciadas e sem sacrificar seu estilo de 

vida.”7 

         Isso não significa, contudo, que a economia de compartilhamento seja limitada a uma 

parcela populacional cuja característica seja o alto capital cultural. O que é salientado pela 

autora é que este é um fator distintivo da economia de compartilhamento contemporânea, que 

                                                
6 BICCHIERI, Cristina; DUFFY, John; TOLLE, Gil. 2004. “Trust Among Strangers.” Philosophy of Science 
71 (3), p. 286. 
7 BOTSMAN, Rachel. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo. /Rachel 

Botsman, Roo Rogers; tradução: Rodrigo Sardenberg – Porto Alegre: Bookman, 2011, introdução. 
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tem como característica a criação de incentivos a tais consumidores que inicialmente não teriam 

no compartilhamento sua primeira opção. 

         Feitas tais distinções entre o modelo atual de sharing economy e o modelo predecessor, 

passar-se-á para suas respectivas categorizações, criado por Juliet Schor, quais sejam: (i) 

recirculação de bens, (ii) uso expandido de bens duráveis, (iii) troca de serviços, e (iv) 

compartilhamento de bens produtivos.8 

         A primeira categoria teve sua origem em meados dos anos de 1990 com o surgimento 

do eBay e do Craigslist, dois mercados para a recirculação de bens que, atualmente, integram 

uma rede de consumo massificado. Essas duas plataformas foram alavancadas ao longo de duas 

décadas e, por meio de softwares sofisticados, reduziram os tradicionais altos custos 

transacionais de mercados secundários. Destaca-se, ainda, que no caso do eBay, as informações 

concernentes às reputações dos vendedores foram construídas de modo coletivo pelos próprios 

consumidores, aumentando a confiança na transação dos novos compradores.9 

         A segunda categoria, por sua vez, é caracterizada por facilitar o uso de bens duráveis e 

pode ser observada através de um uso mais eficiente de bens que, inicialmente, poderiam 

permanecer inutilizados. Esse é o caso de aluguéis de carros, compartilhamento de caronas e 

serviços de transportes e no setor de hospedagem, cujo precursor foi o couchsurfing, plataforma 

que conectava pessoas que ofereciam quartos ou sofás sem pagamento em troca em 1999. 

Inspirado no couchsurfing surgiu o globalmente conhecido Airbnb, que já conta com o relato 

de mais de 10 milhões de estadias.10 

         A terceira prática é a troca de serviços, que surgiu com os bancos de hora norte-

americanos nos anos 1980, com o objetivo de disponibilizar oportunidades de emprego aos 

desempregados.  Em outras palavras, o banco de horas, por meio de sites de troca com 

                                                
8 SCHOR, Juliet. “Debating the Sharing Economy” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE PAULA, Pedro C. B.; 

KIRA, Beatriz. “Economias do Compartilhamento e o Direito”. Curitiba: Juruá, 2017, p. 21-40. Disponível em: 

< http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf > Acesso 

em: 11.09.2019. 
9 Idem. 
10 LAWLER, R. Airbnb Tops 10 Million Guest Stays Since Launch, Now Has 550,000 Properties Listed 
Worldwide. 19 dez. 2013. Disponível em: http://techcrun ch.com/2013/12/19/Airbnb-10m/ apud SCHOR, Juliet. 

“Debating the Sharing Economy” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE PAULA, Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. 

“Economias do Compartilhamento e o Direito”. Curitiba: Juruá, 2017, p. 21-40. Disponível em: < 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf > Acesso 

em: 11.09.2019. 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf
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abrangência local e comunitária, sem finalidade lucrativa e multilateral, proporciona serviços 

através do número de horas depreendidas para determinada tarefa.11 

         Por fim, a quarta categoria é caracterizada pelo compartilhamento de bens ou espaços, 

permitindo produção, em contraposição ao consumo. Historicamente, a forma encontrada para 

que esse objetivo seja atingido foi por meio de cooperativas, datadas do século XIX nos Estados 

Unidos. Exemplos mais recentes desta categoria são os espaços co-working, universidades 

peer-to-peer, que tentam democratizar o acesso ao conhecimento e espaços hacker, que tiveram 

início com sessões informais de hackeamento de computadores.12 

 

1.2. Contrato de Locação por temporada 

 No ordenamento jurídico brasileiro, o contrato de locação é definido, no art. 565, do 

Código Civil como 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”.  

 Assim, não por acaso, João Manoel de Carvalho13, ao analisar o instituto da locação, 

apresenta como definição o “contrato pelo qual uma das partes se obriga, mediante retribuição, 

a ceder a outra, durante certo tempo, o uso ou gozo de uma coisa (location rerum)”. No mesmo 

sentido se posiciona Clovis Bevilaqua14, aduzindo que “Locação é contrato pelo qual uma das 

partes, mediante remuneração, que a outra paga, se compromete a fornece-lhe, durante certo 

lapso de tempo (...) o uso e gozo de uma coisa infungível (locação de coisas)”. 

 A Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91), por sua vez, de maneira mais específica, trata 

sobre o instituto da locação de imóveis urbanos, seja ele residencial ou não. Além disso, este 

diploma legal disciplina a locação por temporada. Em seus artigos 48 a 50, define este tipo de 

locação como aquela cuja duração não ultrapassa 90 (noventa) dias, conforme se observa 

abaixo: 

“Art. 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 

                                                
11 SCHOR, Juliet. “Debating the Sharing Economy” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE PAULA, Pedro C. B.; 

KIRA, Beatriz. “Economias do Compartilhamento e o Direito”. Curitiba: Juruá, 2017, p. 21-40. Disponível em: 

< http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf > Acesso 

em: 11.09.2019. 
12 Idem. 
13 J. M. de Carvalho Santos. Código Civil Brasileiro Interpretado, v. XVII, 13a ed., Rio de Janeiro: Freitas 

Bastos, 1988, p. 5. 
14 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, vol. IV, Rio de Janeiro: 

Livraria Francisco Alves, 1917, p. 359. 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2017/12/Economias_do_compartilhamento_e.pdf
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determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não 

mobiliado o imóvel. 

Parágrafo único. 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.” 

  

 Assim, como bem pontuou Maria Helena Diniz15, os requisitos necessários para que um 

contrato de locação de curta temporada seja configurado são os seguintes: (i) ter finalidade 

residencial temporária; (ii) conter prazo de duração não excedente a três meses; e (iii) atender 

a necessidades específicas do inquilino, como: lazer, descanso, tratamento de saúde física ou 

mental, cultura e realização de obras no prédio onde reside. 

 Ademais, em se tratando de locação de imóvel mobiliado, o contrato firmado deve 

especificar, de forma pormenorizada, os seus móveis e utensílios, detalhando, inclusive, o 

estado de conservação de cada objeto. Frisa-se, ainda, que em virtude da natureza excepcional 

e do curto prazo deste modelo de locação, o locador pode, inclusive, exigir o pagamento 

antecipado relativo ao período de aluguel, conforme dispõe o art. 4916. 

 Não por acaso, Anderson Schreiber em parecer formulado à plataforma digital Airbnb, 

“o contrato de locação por temporada dirige-se funcionalmente à cessão de uso e gozo do bem 

imóvel, que o locatário exercer com autonomia, podendo o locador oferecer-lhe, 

adicionalmente, outros serviços, mas é na cessão do espaço que reside a causa do contrato”.17 

 Soma-se a isso o entendimento de Miguel Maria de Serpa Lopes18, que entende que o 

“contrato de locação pressupõe os seguintes requisitos: 1º) a concessão do uso e gozo de uma 

coisa; 2º) um preço certo em dinheiro”. 

 Frisa-se, ainda, que o art. 1º, parágrafo único, alínea “a”, item 4, da Lei nº 8.245/91, 

exclui expressamente do seu âmbito de aplicação as locações em “em apart-hotéis, hotéis-

residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus 

usuários e como tais sejam autorizados a funcionar”. Em assim sendo, os contratos que tiverem 

                                                
15 DINIZ, Maria Helena. Lei de Locações de imóveis urbanos comentada: Lei n. 8.245, de 18-10-1991. 6ª ed. 

Atual. – São Paulo: Saraiva, 2001, pg. 204. 
16 “Art. 49. O locador poderá receber de uma só vez e antecipadamente os aluguéis e encargos, bem como exigir 
qualquer das modalidades de garantia previstas no art. 37 para atender as demais obrigações do contrato.” 
17 SCHREIBER, Anderson. Parecer juridico formulado nos autos do Recurso Especial nº 1.819.075/RS apud 

Salvatore Pugliatti, I fatti giuridici, Milano: Dott. A. Giuffrè, 1996, p. 111 
18 LOPES, Maria Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil, 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora Freitas Bastos, 

1999, vol. 5, p. 19. 
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como objeto a locação de quartos e acomodação de apart-hotéis e hotéis não serão qualificados 

como contrato de locação, mas sim como contrato de hospedagem. 

 Neste ponto, cumpre destacar o conceito de contrato de hospedagem. Nas palavras de 

Orlando Gomes19, “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”. 

De igual maneira se coloca João Luiz Alves20, ao afirmar que “No contrato de hospedagem há, 

portanto, vários contratos implícitos: o de locação de coisas (a casa, os móveis etc.); o de 

locação de serviços (os criados, etc.); o de depósito das bagagens e o de penhor legal”. 

 Assim, apesar da ausência legislativa que verse sobre o contrato de hospedagem, a 

legislação brasileira, por meio do art. 2321, da Lei Geral do Turismo (Lei nº 11.771/08) 

conceitua os meios de hospedagem. Por fim, destaca-se que no item posterior, dedicado à 

plataforma Airbnb, será retomada a discussão acerca deste diploma legal aos seus contratos. 

1.2.1. Projeto de Lei nº 2.474/19 

 No ordenamento jurídico brasileiro, apesar de ainda ser aplicada a Lei do Inquilinato 

aos contratos de locação de curta temporada, é possível observar uma movimentação no Senado 

Federal quanto à discussão do tratamento jurídico adequado aos casos que utilizam plataformas 

online como intermediadoras deste contrato. 

 Neste cenário foi apresentado o Projeto de Lei (“PL”) nº 2.474, de 2019, de autoria do 

Senador Angelo Coronel22. Em síntese, o PL propõe a alteração da Lei nº 8.245/91, com 

inclusão do art. 50-A, para disciplinar a locação de imóveis residenciais por temporada por 

meio de plataformas de intermediação ou no âmbito da economia compartilhada. O referido 

projeto pretende vedar este tipo de modelo locatício, salvo se houver expressa previsão na 

                                                
19 GOMES, Orlando. Contratos, 26ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 126. 
20 ALVES, João Luiz. Código Civil da República dos Estados Unidos do Brasil anotado, Rio de Janeiro: Saraiva, 

1935, vol. II, p. 345. 
21 “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 

frequência 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.” 
22 BRASIL. Projeto de Lei n. 2.474/19. 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. Disponível em: < https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline > Acesso em: 02.11.2019. 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline
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convenção condominial, sendo necessário, para isso, aprovação de 2/3 dos condôminos, 

respeitado o disposto no art. 1.333, do Código Civil (“CC”)23, nos seguintes termos: 

“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). § 1º Caso a convenção do condomínio autorize, a 
locação para temporada contratada por meio de aplicativos ou plataformas de 

intermediação sujeita-se às seguintes regras: I – o prazo da locação será 

expresso em dias, semanas ou meses, observado o limite do art. 48 desta Lei. 

II – o locador, independentemente de culpa, é, perante o condomínio edilício 
e os demais proprietários ou moradores, civilmente responsável pelos danos 

causados por pessoas que, em razão da locação, tenham tido acesso ao imóvel 

ou às áreas comuns do condomínio edilício, ainda que essas pessoas não 
constem formalmente do contrato de locação. III – a locação poderá ter por 

objeto uma unidade imobiliária parte de condomínio edilício ou apenas um 

ou mais cômodos ou recintos. IV – o locador é considerado consumidor 

perante o titular do aplicativo ou plataforma de intermediação. § 2º Não se 
aplica ao locador, seja proprietário ou apenas possuidor, a obrigação do 

cadastro prevista no art. 22 da Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, 

desde que não realize a atividade de locação do imóvel profissionalmente (art. 

966 do Código Civil).” 

         Em sua justificativa, o senador destaca que “não é razoável ignorar variáveis que 

acabam desvirtuando formas de usufruir da propriedade privada, principalmente quando 

interferem os direitos de outros proprietários”. Destaca, ainda, que o conflito possui dois lados: 

o do proprietário que tem direito de dispor livremente sobre sua propriedade, e os dos outros 

condôminos que “não querem ver o condomínio residencial se transformar em um espaço de 

hospedagem concorrente de hotéis e pousadas, que não querem a elevação da rotatividade de 

pessoas que passam a circular pelo condomínio”. 

         Por fim, a forma pensada pelo Senador para solucionar este conflito é através da 

manifestação da vontade dos condôminos como “o principal fator a ser considerado nesses 

casos”. Assim, estabelece, com fulcro no art. 1.333, do CC, o quórum de 2/3, por entender que 

“permite que o condomínio faça uma opção de forma consolidada, após processo de votação 

com ampla participação dos condôminos”. 

         O referido projeto, ainda pendente de aprovação, privilegia explicitamente o direito dos 

condôminos em detrimento do proprietário que, por qualquer motivo subjacente, deseje alugar 

                                                
23 “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. “ 
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seu apartamento por meio de plataformas online. É certo que este tipo de escolha legislativa, 

caso seja aprovada, trará consequências profundas no setor de aluguel por curta temporada, 

tendência essa que não é exclusiva do Brasil, conforme será apontado através do estudo 

comparativo que será feito ao longo do trabalho monográfico. Antes, porém, cumpre elucidar 

o funcionamento da plataforma online mundialmente conhecida por facilitar o aluguel de 

propriedades, qual seja, o Airbnb. 

 

1.3.A plataforma Airbnb 

A ideia de se hospedar na casa de conhecidos e familiares durante uma viagem não é 

algo que tenha começado a ocorrer na era informacional. Contudo, foi através da economia de 

compartilhamento, nos moldes explicados no tópico anterior, com auxílio da tecnologia e, 

principalmente, da internet, que novas formas relacionais surgissem, de modo que as 

hospedagens deixaram de ser feitas somente entre conhecidos, para serem realizadas entre 

indivíduos desconhecidos.  

Assim, por meio da economia de compartilhamento, foi possível a criação de um 

ambiente pautado em uma confiança entre indivíduos ao redor do mundo, que puderam inovar 

na forma de hospedagem anteriormente existente. Neste sentido, passar-se-á à explicação de 

como a plataforma globalmente conhecida foi criada. 

         Em outubro de 2007, os amigos formados em design Joe Gebbia e Brian Chesky, 

participaram da conferência anual de design industrial, ocorrida em São Francisco. Durante o 

evento, os amigos que haviam se mudado para um grande loft na mesma cidade, tiveram a ideia 

de anunciar no site da conferência o quarto extra que estava disponível na propriedade deles, 

vez que os hotéis já estavam lotados há vários meses. 

         A ideia trouxe bons frutos e, em uma semana, os amigos conseguiram arrecadar quase 

mil dólares. Depois dessa e de outras experiências semelhantes, Chesky e Gebbia ficaram 

convencidos de que esta ideia poderia virar um negócio, no qual visitantes poderiam alugar 

quartos junto aos moradores locais que estivessem interessados na transação. 

         Foi assim que, no início de 2008, com a colaboração de Nathan Blecharczyk, um amigo 

e desenvolvedor de internet, surgiu um site cuja ideia inicial era auxiliar na estadia para pessoas 

que fossem participar de grandes eventos, como a conferência que deu origem a tudo. Contudo, 

nas palavras de Chesky, “Quando Obama anunciou que falaria em um estádio com 75 mil 
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lugares e que havia apenas 40 mil quartos de hotel em Denver, a matemática funcionou a nosso 

favor.”24. Consequentemente, o movimento do site aumentou e o trio chegou a aparecer na 

CNN e nas páginas do The New York Times e do Wall Street Journal. Com o sucesso, os amigos 

se surpreenderam tanto com a quantidade quanto com a variedade dos usuários, que variam 

desde famílias, recém-casados, até empresários25. 

         Então, após perceberem que a ideia poderia se tornar algo muito maior que apenas uma 

plataforma voltada no auxílio de hospedagem para conferências, em agosto de 2008, foi 

lançada plataforma Airbnb, cujo “o nome veio da ideia de que com a Internet e um quarto livre, 

qualquer um pode se tornar um anfitrião”, nas palavras de Blecharczyk. 

         O Airbnb ultrapassou todas as expectativas, inclusive de seus criadores, desenvolvendo 

um mercado diversificado para espaços, uma vez que as listagens e possibilidades de alugueis 

vão desde um “charmoso estúdio em Batille, no Marais”, até uma vila inteira nos “Bophut Hills 

em Koh Samui, na Tailândia”.26 Assim, destaca-se que sua função precípua é fornecer uma 

infraestrutura capaz de permitir que as partes interessadas celebrem negócios particulares por 

si próprias.27 

         A plataforma não atua como fiscal das pessoas que colocam seus anúncios, de modo 

que cabe aos próprios usuários definir se hospedarão ou não um convidado. Inicialmente, 

inclusive, o site continha um limite máximo do valor da diária, o que já não ocorre atualmente, 

vez que os criadores passaram a perceber que os usuários da plataforma não necessariamente 

tinham o perfil de querer economizar em sua hospedagem.28 

         Neste sentido, frisa-se que as únicas regras fixadas pelo Airbnb são de que os viajantes 

devem fazer perguntas ao anfitrião antes de fazer uma reserva e que os quartos não podem ser 

classificados como uma mercadoria, ou seja, os hotéis são descartados da possibilidade de 

pertencimento à rede.29 Isso porque, uma das características deste tipo de negócio é o caráter 

individualizado daquele ambiente que será utilizado pelo usuário. 

                                                
24 BOTSMAN, Rachel. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo /Rachel 

Botsman, Roo Rogers; tradução: Rodrigo Sardenberg – Porto Alegre: Bookman, 2011, introdução. 
25 Idem. 
26 Idem. 
27 MARTINS, Guilherme Magalhães. Contratos eletrônicos de consumo. 3.ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 160. 
28 BOTSMAN, Rachel. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo /Rachel 

Botsman, Roo Rogers; tradução: Rodrigo Sardenberg – Porto Alegre: Bookman, 2011, introdução. 
29 Idem. 
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         Ainda, no que tange à motivação dos anfitriões a participarem da plataforma, os 

criadores puderam perceber que estas pessoas geralmente almejam obter uma renda extra, bem 

como conhecer novas pessoas30. 

         Já em relação à segurança, em mais de 10.000 (dez mil) viagens completadas, não 

houve relato de furto31. Tal índice, segundo Chesky se deve à existência de um “intermediário 

de confiança” e um sistema de pagamento seguro. Isso porque, ao efetuar uma reserva, os 

hóspedes a colocam em espera através do cartão de crédito ou outra forma de pagamento. Os 

anfitriões, por sua vez, só recebem o pagamento integral após o período de 24h contados da 

entrada do hóspede. 

         A plataforma possui duas estruturas de taxas de serviço diferentes para reservar uma 

acomodação: (i) a “taxa” compartilhada entre anfitriões e hóspedes; e (ii) “taxa” exclusiva para 

anfitriões. Além dessas, há, ainda, uma outra taxa que é cobrada relativa à “experiência do 

Airbnb”. 

         A primeira corresponde a uma tarifa de serviço padrão no percentual de 3% (três por 

cento) sobre o valor da locação, exceto para anfitriões do Airbnb Plus, anfitriões na Itália ou 

para anúncios que tenham uma política de cancelamento classificada como Super Rigorosa.3233 

Frisa-se, ainda, que esta regra geral não é válida para anúncios localizados na China 

continental, cuja taxa é de 10% (dez por cento).34 

         O hóspede, por sua vez, paga um valor inferior a 13% (treze por cento) do subtotal da 

reserva, variando de acordo com diversos fatores da reserva, os quais são elencados ao hóspede 

                                                
30 Idem. 
31 A plataforma conta, inclusive, com uma página dedicada exclusivamente à segurança, na qual são destacados 

cinco padrões considerados os pilares centrais dos esforços colocados para garantir a segurança e fomentar o senso 

de pertencimento da comunidade, quais sejam: (i) segurança, (ii) proteção, (iii) justiça, (iv) autenticidade, e (v) 

confiança. AIRBNB. “Trust” Disponível em: < https://www.Airbnb.com.br/trust > Acesso em: 03.11.2019. 
32AIRBNB. “O que é a taxa de serviço no Airbnb?” Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb > Acesso em: 07.11.2019. 
33 A política de cancelamento classificada como Super Rigorosa, pode ser de dois tipos: (i) de 30 dias ou (ii) de 

60 dias. Suas características são, em síntese, a possibilidade de cancelamento em até 30 ou 60 dias antes da 

viagem, de modo que o hóspede terá direito a reembolso integral, incluindo todas as taxas. Ainda, caso a reserva 

seja cancelada até às 12h do dia do check-in, o hóspede terá direito apenas ao recebimento dos valores a título 

de taxa. Por fim, caso o cancelamento seja realizado durante a viagem, o hospede não terá direito a nenhum 

valor pago. AIRBNB. “Cancellation policies” .Disponível em: < 
https://www.Airbnb.com.br/home/updated_cancellation_policies#super-strict-30 > Acesso em: 07.11.2019. 
34AIRBNB. “O que é a taxa de serviço do Airbnb?” Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb > Acesso em: 24.11.2019. 

https://www.airbnb.com.br/trust
https://www.airbnb.com.br/trust
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
https://www.airbnb.com.br/home/updated_cancellation_policies#super-strict-30
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
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antes da confirmação da reserva. Os visitantes que reservarem na China ocidental, todavia, 

estão isentos de efetuar o pagamento a título de taxa de serviço do hóspede35. 

         A segunda estrutura de cobrança de taxa é voltada apenas para os anfitriões, criada para 

que hotéis e outras empresas de hospitalidade possam ter maior comparar o preço final pago 

pelos hóspedes do Airbnb.36 Assim, esta taxa varia entre 14% (quatorze por cento) e 20% (vinte 

por cento), mesmo taxa utilizada por redes de hotéis, podendo ter um acréscimo de 2% (dois 

por cento) caso o anúncio tenha uma política de cancelamento Super Rigorosa. Caso o anúncio 

integre a China continental, a taxa cobrada será no valor de 10% (dez por cento). 

         Por fim, pela “experiência do Airbnb” é cobrada uma taxa de serviço de 20% (vinte por 

cento) dos anfitriões, calculada a partir do preço da experiência e automaticamente deduzida 

do pagamento enviado ao anfitrião.37 

         Já em relação ao aspecto contratual do negócio, destaca-se a incidência de três 

contratos: (i) contrato celebrado entre o potencial usuário do imóvel e o Airbnb, regulado pelos 

Termos de Serviço; (ii) o contrato celebrado entre o potencial anfitrião e o Airbnb, também 

regulado pelos Termos de Serviço; e (iii) o contrato celebrado diretamente entre usuário e 

anfitrião para viabilizar a utilização do bem imóvel, sendo o último o objeto de debate 

jurisprudencial acerca de sua natureza jurídica.38 

Em termos numéricos, a plataforma corrobora para a explicação de fama global: (i) 

mais de 150 milhões de usuários ao redor do mundo; (ii) mais de meio bilhão de estadas; (iii) 

presença em mais de 191 países e 65.000 (sessenta e cinco mil) cidades; (iv) mais de 650.000 

anfitriões. Destaca-se, também, que, não por acaso o valor estimado do Airbnb gira em torno 

                                                
35 Idem. 
36Idem.  
37 Destaca-se que os anfitriões que participam de parcerias sem finalidade lucrativa para experiências estão isentos 

do pagamento desta taxa. AIRBNB. “O que é taxa de serviço do Airbnb”. Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb > Acesso em: 07.11.2019. 
38 “1.1 A Plataforma Airbnb é um mercado online que permite aos usuários cadastrados (“Membros”), e terceiros 

determinados, que oferecem serviços (Membros e terceiros que oferecem serviços são chamados de “Anfitriões” 

e os serviços que eles prestam são “Serviços de Anfitrião”), anunciar esses Serviços de Anfitrião na Plataforma 

Airbnb (“Anúncios”), comunicar-se e fazer transações diretas com membros que estejam buscando reservas como 
Serviços de Anfitrião (os Membros que utilizam os Serviços de Anfitrião são chamados de “Hóspedes”). Os 

Serviços de Anfitrião podem incluir a oferta de propriedades destinadas a férias ou outros usos (“Acomodações”), 

atividades de um ou de múltiplos dias em diversas categorias (“Experiências”), acesso a eventos e locais únicos 

(“Eventos”), e diversos outros serviços relacionados ou não à viagem.”. AIRBNB. “Termos de Serviço”. 

Disponível em: < https://www.Airbnb.com.br/terms > Acesso em: 07.11.2019. 

https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-%C3%A9-a-taxa-de-servi%C3%A7o-do-airbnb
https://www.airbnb.com.br/terms
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de 38 bilhões de dólares americanos. A estimativa do Airbnb de crescimento contínuo é tão 

alta, que, inclusive, a empresa já anunciou que fará uma initial public offer (“IPO”)3940. 

         Segundo Ronaldo Lemos e Carlos Affonso Pereira de Souza,  dentre os aspectos 

jurídicos envolvidos na economia de compartilhamento, a propriedade é um deles, e, 

consequentemente, o atendimento de sua função social.41 No caso do Airbnb, a discussão 

jurídica que surge se relaciona com o direito que o proprietário do imóvel tem de dispor 

livremente sobre o seu bem e as limitações que normas de direito urbanístico e edilício podem 

vir a trazer, a depender da legislação aplicável. 

         Tem-se, portanto, que a plataforma de locação por curta temporada já é um fenômeno 

global, possuindo opções de aluguel não só de apartamento como também barcos, iates, entre 

outros. 

1.4.Economia do compartilhamento em contratos de locação de curta temporada 

Ao longo do exposto nos itens anteriores, é correto inferir que o modelo de locação de 

curta temporada pensado quando da elaboração da Lei do Inquilinato não havia imaginado, e 

nem teria como à época, que as formas de locação por período inferior a 90 (noventa) dias 

mudariam radicalmente com o advento da internet e, por conseguinte, do consumo 

colaborativo. 

         Isso porque, conforme apresentado, a ascensão da colaboração, impulsionada pela 

tecnologia, permitiu uma reinvenção de antigas formas de confiança entre as partes e isso não 

foi diferente no caso de locação de imóveis, vez que o consumo colaborativo não é uma 

tendência de nicho, mas sim um movimento que cresce a cada dia, com mais participantes ao 

redor do globo42.  

                                                
39 THE GUARDIAN.” Airbnb announces it will go public next year after WeWork delays IPO” Disponível em:  

https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/19/Airbnb-ipo-2020-value > Acesso em: 07.11.2019. 
40AIRBNB. “Airbnb Announces Intention to Become a Publicly-Traded Company During 2020. Disponível em: 

< https://news.Airbnb.com/Airbnb-announces-intention-to-become-a-publicly-traded-company-during-2020/ > 

Acesso em: 07.11.2019. 
41 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de, LEMOS, Ronaldo. “Aspectos Jurídicos da Economia do 

Compartilhamento: função social e tutela da confiança” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE PAULA, Pedro C. 
B.; KIRA, Beatriz. Economias do Compartilhamento e o Direito. Curitiba: Juruá, 2017, pg. 59-77. 
42 BOTSMAN, Rachel. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso mundo /Rachel 

Botsman, Roo Rogers; tradução: Rodrigo Sardenberg – Porto Alegre: Bookman, 2011, introdução. 

https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/19/airbnb-ipo-2020-value
https://news.airbnb.com/airbnb-announces-intention-to-become-a-publicly-traded-company-during-2020/
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 Assim, resta a dúvida acerca de qual regime jurídico aplicável ao caso do Airbnb, se o 

disposto na Lei do Inquilinato ou se ele poderia ser enquadrado como contrato de hospedagem. 

 Conforme mencionado, o contrato de hospedagem possui como característica precípua 

a união de vários serviços, de modo que há uma conjugação indissociável entre eles e o espaço, 

de modo que estes elementos não apresentam qualquer tipo de importância hierárquica sob o 

prisma do interesse comum dos contratantes.43 

 Outro ponto que merece ser avaliado é o texto utilizado nos Termos de Serviço do 

Airbnb. O professor Anderson Schreiber, quando da formulação de emblemático parecer 

conferido à plataforma online nos autos do Recurso Especial nº 1.819.075/RS, ressaltou o 

seguinte: 

 “Já a cessão do uso e gozo do bem imóvel – ou a licença limitada 

para entrar, ocupar e utilizar a acomodação pela duração da estadia, nas 

palavras empregadas pelos Termos de Serviço do Airbnb – mediante 

certa retribuição, ainda que se acresçam a isso serviços pontuais, 

configura contrato de locação, sendo esta, portanto, a correta qualificação 

dos contratos celebrados por meio da plataforma Airbnb para reserva de 
acomodações. 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 de locação denominada locação para 

temporada, nos exatos termos do já citado artigo 48 da Lei do Inquilinato.  
 O fato de que uma plataforma online facilita a comunicação entre 

potenciais interessados na formação de tais contratos em nada altera sua 
qualificação. O regime jurídico da locação por temporada aplica-se aos 

referidos contratos independentemente do meio empregado para 

aproximar as partes que acabam por convergir na sua celebração. Não 
se tem aqui um novo tipo contratual, nem o uso de meios eletrônicos para a 

formação do contrato produz, na ordem jurídica brasileira, qualquer alteração 

na natureza do acordo de vontades ou no conjunto de normas que lhe é 

aplicável” (grifou-se). 

 Da leitura do trecho acima, é possível inferir que a plataforma Airbnb e seu modelo 

contratual não podem ser subsumidos à normas que versem sobre contrato de hospedagem, 

ante a clara ausência de similitude entre os institutos.  

 Já em relação aos contratos de locação, o cenário não é o mesmo, vez que, conforme 

demonstrado ao longo do tópico, é o instituto que melhor se aplica à plataforma. Destaca-se 

que, apesar do Airbnb utilizar termos como “hóspede” e “anfitrião”, o que gera uma óbvia 

                                                
43 SCHREIBER, Anderson. Parecer jurídico formulado nos autos do Recurso Especial nº 1.819.075/RS, fls. 684-

729. 
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tendência a configurar o modelo como hospedagem, foi possível observar que a aplicação 

prática, à luz da legislação brasileira, faz com que esta relação seja classificada como locação 

por temporada, regida, consequentemente, pela Lei do Inquilinato. 
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2. DIREITO COMPARADO: TRATAMENTO JURÍDICO DADO AO SERVIÇO 

OFERECIDO PELO AIRBNB PELA FRANÇA E PORTUGAL 

 

 Considerando o vácuo legislativo no Brasil no que tange à regulação dos contratos de 

locação por curta temporada intermediados por plataformas online, faz-se necessário o estudo 

comparado com ordenamentos jurídicos de outros países.  

 Assim, conforme já explicitado na introdução deste trabalho, foram escolhidos como 

objeto de estudo os casos francês e português, haja vista a grande influência conferida por essas 

nações na construção do arcabouço jurídico-normativo brasileiro.  

 Conforme será demonstrado, tanto na França quanto em Portugal, houve um 

movimento por parte do poder legislativo para que fosse promulgada uma legislação nacional 

capaz de unificar a temática da locação por temporada através de sites, com especial enfoque 

no Airbnb. 

 

2.1.Caso francês 

 Ao iniciar a análise do caso francês, foi possível notar que diferentes agentes, públicos 

e privados, começaram a se preocupar com a regulação desses casos de aluguel, que, baseados 

em uma ideia de consumo colaborativo e economia do compartilhamento, inovaram o instituto 

antigamente conhecido. 

 De início, cumpre destacar a existência da União Nacional para a Promoção e 

Desenvolvimento de Alugueis por Temporada (Union Nationale Pour la Promotion et le 

développement de la Location de Vacances - UNPLV44), associação que possui como objetivo 

a promoção dos benefícios de aluguéis, por meio do desenvolvimento econômico local e 

nacional. A associação é composta por vários sites de locação, dentre eles, o Airbnb. Frisa-se, 

ainda, que a UNPLV busca promover um diálogo constante com autoridades públicas e todos 

os atores envolvidos neste setor, a fim de promover reflexões em torno deste segmento em 

desenvolvimento, favorecendo um marco regulatório equilibrado, claro e aplicável a todos. 

Como resultado disso, foram criadas três categorias de propriedade, quais sejam: (i) 

residência primária, (ii) residência secundária, e (iii) espaço não-residencial. Assim, definida o 

tipo de propriedade, cabe ao dono do imóvel observar o regime legal aplicável ao seu caso. 

                                                
44 UNOLV. “Qui sommes nous?” Disponível em: < http://www.unplv.fr/qui-sommes-nous/ > Acesso em: 

16.11.2019. 

http://www.unplv.fr/qui-sommes-nous/
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 A primária é entendida como aquela em que o proprietário a habita por, no mínimo, 

oito meses ao longo de um ano, ressalvadas as circunstâncias relativas a obrigações 

profissionais, motivos de saúde ou força maior. Neste caso, o locador é autorizado a alugar seu 

imóvel por um período máximo de 120 (cento e vinte) dias em um ano. Ainda, é permitido 

alugar um quarto da residência primária sem qualquer tipo de limite temporal, ou seja, por até 

365 (trezentos e sessenta e cinco) dias por ano. 

 A residência secundária, a seu turno, é o local que a pessoa habita por um período 

inferior a 4 (quatro) meses por ano, incluindo casas de veraneio. Neste caso, é permitido o 

aluguel durante todo o ano, condicionado à declaração desta atividade à municipalidade. A 

depender da cidade, é possível que se tenha, inclusive, a incidência de uma taxa de uso, 

permissão concedida pelo poder municipal francês. 

Por fim, os espaços não-residenciais são acomodações dedicadas para a hospedagem de 

turistas. Esta categoria, por óbvio, abrange hotéis, bed and breakfasts45, ou apartamentos que 

contam com este tipo de serviço. 

Assim, ultrapassada a classificação das propriedades no cenário francês que estão 

disponíveis para locação, passar-se-á a expor as preocupações inerentes ao país no que tange à 

ascensão da economia de compartilhamento no mercado imobiliário e suas influências na 

locação a curto prazo. Paris, a título exemplificativo, bem como grandes cidades ao redor do 

mundo, enfrentam a seguinte problemática: pressões relativas ao setor imobiliário, haja vista 

seu alto custo nestes polos globais, ao mesmo tempo em que há uma grande quantidade de 

imóveis que não têm sua função social atingida. 

Neste sentido, surge, de um lado, os defensores da economia do compartilhamento, que 

afirmam que este tipo de movimento é capaz de solucionar estas duas questões. A ideia seria 

de que os moradores locais, por meio de plataformas como o Airbnb, poderiam ofertar suas 

residências para aluguéis de curta temporada, vez que o Airbnb pretende ofertar uma 

experiência ao hóspede de viver como um local do lugar que está sendo alugado. Assim, este 

aumento do turismo fomentaria, por conseguinte, a receita de anfitriões e empresários locais. 

                                                
45 Bed and breakfasts são entendidos como quartos mobiliados em uma casa, que o turista por alugar por uma ou 

mais noites. O anfitrião deve proporcionar serviços, incluindo, no mínimo, roupas de cama e café da manhã. 

AIRBNB. “Hospedagem responsável na França” Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1383/hospedagemresponsávelnafrança?_set_bev_on_new_domain=150

9019790_k%2FlK01LfWrzCtcxc > Acesso em: 16.11.2019. 

https://www.airbnb.com.br/help/article/1383/hospedagemresponsávelnafrança?_set_bev_on_new_domain=1509019790_k%2FlK01LfWrzCtcxc
https://www.airbnb.com.br/help/article/1383/hospedagemresponsávelnafrança?_set_bev_on_new_domain=1509019790_k%2FlK01LfWrzCtcxc
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Por outro lado, os críticos entendem que as plataformas online facilitadoras destes 

aluguéis de curta temporada permitem que turistas se hospedam em ambientes residenciais, e 

a consequência deste cenário seria um potencial ponto de conflito entre estes visitantes e os 

moradores locais. Acrescentam, ainda, que isso traria um deslocamento das residências 

primárias em cidades que são polos turísticos para regiões mais afastadas, pois a locação não 

residencial valorizaria os imóveis46, excluindo determinados grupos sociais que, diante desta 

nova realidade, ficariam impossibilitados de comprar apartamentos residenciais nestas áreas. 

Em outras palavras, os críticos de plataformas como Airbnb entendem, em última análise, que 

este tipo de economia de compartilhamento potencializa o movimento de moradores de grandes 

cidades para zonas mais periféricas, haja vista o aumento no custo de um imóvel em regiões 

centrais. 

Certo é que a ascensão do Airbnb trouxe discussões relativas a políticas urbanas e 

planejamento urbano antes não pensadas. Deste modo, passa a existir um movimento que 

questiona se as políticas atualmente existentes são suficientes para tratar das relações entre o 

turismo e imóveis residenciais e como o aumento do turismo promove maiores níveis de 

pressão no mercado imobiliário local.  

Ato contínuo, no que tange à parte legislativa, em novembro de 2018, foi publicada a 

Lei nº 2018-1021, conhecida como “Lei Elan”, cujo objeto é tratar da evolução da locação, 

alojamento e seu tratamento no meio digital. Mais especificamente, no que tange aos contratos 

de locação por curta temporada realizados de forma virtual, a legislação francesa apresenta 

penalidades severas em casos de descumprimento, as quais serão a seguir expostas. 

Segundo o art. 145, da Lei Elan, os proprietários que desrespeitarem o limite máximo 

de diárias que podem ser alugadas a título de contrato de locação de curta temporada, a 

depender do tipo residencial, enfrentarão multas que podem variar entre €5.000,00 (cinco mil 

euros) até €10.000,00 (dez mil euros) por acomodação47. Em se tratando desta hipótese, caberá 

ao proprietário efetuar o respectivo pagamento ao município que se encontra o imóvel.48 

                                                
46 UOL. “Metrópoles turísticas limitam o avanço do Airbnb” Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/metropoles-turisticas-limitam-o-avanco-do-Airbnb.shtml > 
Acesso em: 16.11.2019. 
47  UIPI. “Under the microscope the new French housing law” Disponível em: < https://www.uipi.com/under-

the-microscope-the-new-french-housing-law/ > Acesso em: 16.11.2019. 
48 ‘IV.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable 

mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/metropoles-turisticas-limitam-o-avanco-do-airbnb.shtml
https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/
https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/
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Como se não fosse suficiente, a lei também prevê severas penalidades às plataformas 

digitais que mantiverem em seus sites anúncios de propriedades que não estejam em 

conformidade com o ordenamento jurídico francês, podendo ser penalizados em valores 

compreendidos entre €12.500,00 (doze mil e quinhentos euros) até €50.000,00 (cinquenta mil 

euros) por anúncio.49 

Assim, tem-se que o governo francês, por meio de sua regulação, pretende combater 

aluguéis colaborativos considerados abusivos, entendidos como aqueles que ultrapassam o 

limite legal de 120 (cento e vinte) diárias por ano. Ademais, cumpre destacar que, desde janeiro 

de 2019, 18 cidades francesas, dentre elas Paris, permitiram, através de consulta realizada entre 

                                                
principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation 

professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. 

« La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a 

été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été 

loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro 

de déclaration. 
« V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont 

le montant ne peut excéder 5 000 €. 

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le 

montant ne peut excéder 10 000 €.” 
49 « II.-Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d'enregistrement mentionnée au III de l'article L. 

324-1-1, la commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de 

tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a 

connaissance, notamment lorsqu'elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la 

connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce 

meublé de tourisme a fait l'objet d'une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I 

transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration. 

La commune peut demander un décompte individualisé pour une liste de meublés de tourisme dans un périmètre 

donné. 
« Dans ces mêmes communes, la personne mentionnée audit I n'offre plus à la location un meublé de tourisme 

déclaré comme résidence principale du loueur lorsqu'elle a connaissance, notamment lorsqu'elle met à 

disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données 

stockées, que ce meublé a été loué, par son intermédiaire, plus de cent vingt jours au cours d'une même année 

civile. Elle remplit ses obligations sur la base de la déclaration sur l'honneur mentionnée au même I. Le dispositif 

de retrait des offres peut être mutualisé par plusieurs personnes mentionnées au même I. Le cas échéant, ce 

dispositif mutualisé est certifié chaque année avant le 31 décembre par un tiers indépendant. 

« Un décret en Conseil d'Etat précise la fréquence et les modalités techniques de transmission des informations 

mentionnées au premier alinéa du présent II en fonction des caractéristiques des communes, de leurs besoins 

pour effectuer les contrôles de la réglementation prévue au présent chapitre et de la capacité de la personne 

mentionnée au I à répondre aux demandes des communes. 

« III.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du I est passible d'une amende civile dont 
le montant ne peut excéder 12 500 € par meublé de tourisme objet du manquement. 

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du premier alinéa du II est passible d'une  

amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par meublé de tourisme objet du manquement. 

« Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du deuxième alinéa du même II est passible 

d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par annonce faisant l'objet du manquement. » 
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a UNPLV e o governo francês, a aplicação automática da limitação de diárias anuais nos casos 

de residências primárias.50 

Frisa-se que, no caso da França, o Estado não objetiva intervir em contratos de aluguel 

entre particulares, mas sim combater a remoção de milhares de imóveis do mercado imobiliário 

para dar espaço a aluguéis turísticos abusivos e que não estejam de acordo com as 

regulamentações estabelecidas.  

Não por acaso, o Airbnb está enfrentando um processo judicial ajuizado pela cidade de 

Paris, que alega publicação ilegal pela plataforma de 1.000 (mil) anúncios de propriedades que, 

à luz da legislação francesa, não poderiam ser anunciados com fulcro no art. 145, da Lei Elan. 

O processo, ainda pendente de julgamento, pretende que a plataforma arque com o montante 

de € 14.000.000,00 (quatorze milhões de euros).51 

O prefeito de Paris afirmou em entrevista que “The goal is to send a shot across the 

bows to get it over with unauthorized rentals that spoil some Parisian neighborhoods”52. A 

assessoria do Airbnb, por sua vez, afirmou que a plataforma estava tomando as medidas 

cabíveis para agir em conformidade com o ordenamento jurídico francês, contudo, acrescentou 

que as regras parisienses eram “inefficient, disproportionate and in contravention of European 

rules”.53 

2.2.Caso português  

No cenário português, de forma equivalente ao francês, também foi promulgada uma 

lei recente que versa sobre a questão do alojamento. A Lei nº 62/201854, de 29 de agosto, de 

aplicabilidade nacional, altera o regime de autorização de exploração dos estabelecimentos de 

alojamento local, procedendo à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 128/2014. 

Neste caso, é possível perceber que alguns dos fatores que levaram à elaboração deste 

novo diploma legal são: (i) a variação da especulação imobiliária nas cidades portuguesas, em 

                                                
50 AIRBNB. “Night limits in France – frequently asked questions”. Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com/help/article/2108/night-limits-in-france-frequently-asked-questions > Acesso em: 

17.11.2019. 
51 REUTERS. “Paris seeks 14 million from Airbnb for illegal adverts” Disponível em: < 

https://www.reuters.com/article/us-Airbnb-paris/paris-seeks-14-million-from-Airbnb-for-illegal-adverts-

idUSKCN1PZ0DA > Acesso em : 17.11.2019. 
52 Idem. 
53 Idem. 
54 PORTUGAL. “Diário da República Eletrónico”. Disponível em: < https://dre.pt/home/-

/dre/116152179/details/mximized > Acesso em: 17.11.2019. 

https://www.airbnb.com/help/article/2108/night-limits-in-france-frequently-asked-questions
https://www.reuters.com/article/us-airbnb-paris/paris-seeks-14-million-from-airbnb-for-illegal-adverts-idUSKCN1PZ0DA
https://www.reuters.com/article/us-airbnb-paris/paris-seeks-14-million-from-airbnb-for-illegal-adverts-idUSKCN1PZ0DA
https://dre.pt/home/-/dre/116152179/details/mximized
https://dre.pt/home/-/dre/116152179/details/mximized
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especial Lisboa e Porto; (ii) preservação da realidade social das cidades; (iii) promover maiores 

poderes às autarquias; e (iv) permitir o descanso e qualidade de vida dos moradores que 

partilham seus edifícios com alojamentos locais. 

Inicialmente, alguns conceitos trazidos pela Lei nº 62/2018 precisam ser abordados. 

Segundo o art. 2º, “consideram-se ‘estabelecimentos de alojamento local’ aqueles que prestam 

serviços de alojamento temporário, nomeadamente a turistas, mediante remuneração, e que 

reúnam os requisitos previstos no presente decreto-lei”. Ainda, fica vedada a exploração de 

estabelecimentos que reúnam as características de empreendimentos turísticos como 

estabelecimentos de alojamento local. 

A lei elenca quatro modalidades de alojamento local, quais sejam: (i) moradia, (ii) 

apartamento, (iii) estabelecimento de hospedagem, e (iv) quartos. As definições podem ser 

observadas abaixo: 

“2 — Considera- se «moradia» o estabelecimento de alojamento local cuja 
unidade de alojamento é constituída por um edifício autónomo, de caráter 

unifamiliar. 

3 — Considera- se «apartamento» 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.  

4 — Considera -se «estabelecimento de hospedagem» o estabelecimento de 

alojamento local cujas unidades de alojamento são constituídas por quartos, 
integrados numa fração autónoma de edifício, num prédio urbano ou numa 

parte de prédio urbano suscetível de utilização independente.  

5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo 33.º, os «estabelecimentos 
de hospedagem» podem utilizar a denominação «hostel» se obedecerem aos 

requisitos previstos no número seguinte e na portaria a que se refere o n.º 5 

do artigo 12.º  
6 — Considera -se «hostel» o estabelecimento cuja unidade de alojamento 

predominante seja o dormitório, considerando- se predominante sempre que 

o número de utentes em dormitório seja superior ao número de utentes em 

quarto.  
7 — Consideram -se «quartos» a exploração de alojamento local feita na 

residência do locador, que corresponde ao seu domicílio fiscal, sendo a 

unidade de alojamento o quarto e só sendo possível, nesta modalidade, ter um 
máximo de três unidades. 

 Assim, é possível inferir que, ao contrário da legislação francesa, a portuguesa optou 

por fazer uma classificação pautada nas particularidades do imóvel, ao passo que a primeira 

utilizada como fator o tempo em que o proprietário efetivamente habitava sua propriedade. 

Ainda, segundo a Lei nº 62/2018, uma pessoa singular ou uma empresa só pode ter até sete 

alojamentos locais, exceto os casos nos quais a pessoa já possuísse uma quantidade maior que 
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sete. Nesta hipótese, o proprietário pode manter seu patrimônio, mas não pode adquirir mais 

propriedades para estes fins. 

 No que tange às penalidades, o art. 23, da Lei nº 62/2018, dispõe as seguintes 

contravenções: (i) a ausência de registro adequado ou registro desatualizado; (ii) prática de 

angariação de clientela em estabelecimentos não registrados ou com registro desatualizado; 

(iii) violações às regras de publicidade, dentre outras. A depender do caso de inobservância do 

diploma legal, a penalidade pode variar, podendo perfazer a quantia de até € 40.000,00 

(quarenta mil euros), conforme se depreende abaixo: 

“1 — Constituem contraordenações:  
a) A oferta, disponibilização, publicidade e intermediação de 

estabelecimentos de alojamento local não registados ou com registos 

desatualizados;  
b) A oferta, disponibilização, publicidade e intermediação de 

estabelecimentos de alojamento local em violação, desrespeito ou 

incumprimento: i) Do contrato de arrendamento; ii) Da autorização de 

exploração;  
c) A prática de atos de angariação de clientela para estabelecimentos de 

alojamento local não registados ou com registos desatualizados;  

d) A violação do disposto no n.º 4 do artigo 4.º 55 
e) A violação do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 6.º;56  

f) A violação do disposto nos n.os 1, 3 e 4 do artigo 11.º;57  

g) O não cumprimento pelo estabelecimento de alojamento local dos 
requisitos previstos nos artigos 12.º a 14.º;  

h) A violação das regras de identificação e publicidade, nos termos previstos 

no artigo 17.º;  

i) A não afixação no exterior da placa identificativa tal como previsto no 
artigo 18.º;  

j) A não publicitação do período de funcionamento tal como previsto no artigo 

19.º;  
k) A violação do disposto no n.º 4 do artigo 33.º  

2 — As contraordenações previstas nas alíneas a) a c) e nas alíneas e) e f) do 

número anterior são punidas com coima de € 2500 a € 4000 no caso de pessoa 

singular, e de € 25 000 a € 40 000, no caso de pessoa coletiva.  

                                                
55 “4 — Não pode haver lugar à instalação e exploração de ‛hostels’ em edifícios em propriedade horizontal nos 

prédios em que coexista habitação sem autorização dos condóminos para o efeito, devendo a deliberação 
respectiva instruir a comunicação prévia com prazo.“ 
56 “3 — O titular da exploração do estabelecimento é obrigado a manter atualizados todos os dados comunicados, 

devendo proceder a essa atualização no Balcão Único Eletrónico no prazo máximo de 10 dias após a ocorrência 

de qualquer alteração. 4 — A cessação da exploração do estabelecimento de alojamento local é comunicada 

através do Balcão Único Eletrónico no prazo máximo de 10 dias após a sua ocorrência.” 
57 “1 — A capacidade máxima dos estabelecimentos de alojamento local, com exceção da modalidade de 

«quartos» e «hostel», é de nove quartos e de 30 utentes, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.(...) 3 — 
Nas modalidades previstas nas alíneas a), b), c) e d) do n.º1 do artigo 3.º, cada unidade, se tiver condições de 

habitabilidade adequadas, poderá comportar, no máximo, duas camas suplementares para crianças até aos 12 anos. 

4 — É vedada a exploração, pelo mesmo proprietário ou titular de exploração, de mais de nove estabelecimentos 

de alojamento local na modalidade de apartamento, por edifício, se aquele número de estabelecimentos for 

superior a 75 % do número de frações existentes no edifício.” 
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3 — As contraordenações previstas nas alíneas d) e g) do n.º 1 são punidas 
com coima de € 125 a € 3250, no caso de pessoa singular, e de € 1250 a € 32 

500, no caso de pessoa coletiva.  

4 — As contraordenações previstas nas alíneas h) a k) do n.º 1 são punidas 

com coima de € 50 a € 750, no caso de pessoa singular, e de € 250 a € 7500, 
no caso de pessoa coletiva. “ 

 Tem-se, portanto, que as penalidades trazidas pelo respectivo diploma legal são 

pautadas em questões mais procedimentais, geralmente vinculadas à publicidade e registros 

devidos a cada modalidade de alojamento local, não possuindo qualquer previsão legal 

concernente a questões de prazo máximo que um apartamento possa ser colocado à disposição 

da locação, como se observa na França. 

Uma outra questão que merece destaque na norma lusitana é o papel atribuído às 

autarquias58 e aos condomínios. Isso porque, de acordo com o art. 4º, da nova lei de alojamento, 

o governo, com a colaboração das autarquias locais, deve apresentar um relatório anual de 

avaliação do impacto do alojamento local. Ademais, cabe às câmaras municipais (i) decidir o 

encerramento de algumas unidades de alojamento local, (ii) multar os estabelecimentos que 

não estejam em congruência com a legislação, e (iii) impor restrições à abertura de novos 

estabelecimentos.  

Além disso, a Lei nº 62/2018, em seu art. 15º- A, prevê a possibilidades das chamadas 

zonas de contenção, criadas “com o objetivo de preservar a realidade social dos bairros e 

lugares”. Ato contínuo, a câmara municipal competente, após aprovar o respectivo 

regulamento, impor limites relativos ao número de estabelecimentos de alojamento local em 

um determinado território, que pode levar em consideração a baliza percentual em proporção 

dos imóveis disponíveis para habitação: 

“1 — Com o objetivo de preservar a realidade social dos bairros e lugares, a 

câmara municipal territorialmente competente, pode aprovar por regulamento 

e com deliberação fundamentada, a existência de áreas de contenção, por 
freguesia, no todo ou em parte, para instalação de novo alojamento local, 

podendo impor limites relativos ao número de estabelecimentos de 

alojamento local nesse território, que podem ter em conta limites percentuais 

em proporção dos imóveis disponíveis para habitação.  
2 — As áreas de contenção identificadas por cada município são comunicadas 

ao Turismo de Portugal, I. P., que introduz referência à limitação de novos 

registos nestas áreas no Balcão Único Eletrónico.  

                                                
58 Segundo a Constituição Portuguesa de 1976, em seu art. 235, as autarquias são entendidas como “pessoas 

colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das 

populações respectivas”. 
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3 — As áreas de contenção a que se refere o n.º 1 devem ser reavaliadas, no 
mínimo, de dois em dois anos e comunicadas as respetivas conclusões ao 

Turismo de Portugal, I. P., para os efeitos do disposto nos números anteriores.  

4 — O Turismo de Portugal, I. P., e o Instituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana, I. P., disponibilizam anualmente dados desagregados sobre o número 
de estabelecimentos de alojamento local e de fogos de habitação permanente.  

5 — A instalação de novos estabelecimentos de alojamento local em áreas de 

contenção carece de autorização expressa da câmara que, em caso de 
deferimento, promove o respetivo registo.  

6 — Para evitar que a alteração das circunstâncias e das condições de facto 

existentes possa comprometer a eficácia do regulamento municipal a que se 
refere o n.º 1, podem os municípios, por deliberação fundamentada da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, suspender, por um 

máximo de um ano, a autorização de novos registos em áreas especificamente 

delimitadas, até à entrada em vigor do referido regulamento.  
7 — Nas áreas de contenção definidas nos termos do presente artigo, o mesmo 

proprietário apenas pode explorar um máximo de sete estabelecimentos de 

alojamento local.” (grifou-se). 

Da leitura do referido artigo é possível inferir que a nova lei de alojamento trazida por 

Portugal possui restrições altamente específicas para cada modalidade de alojamento e como 

os respectivos proprietários podem dispor de seus bens. Além disso, observa-se um papel de 

suma importância das autarquias e municípios portugueses, que, em conjunto com o Turismo 

de Portugal e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, avaliarão se há necessidade 

da criação de uma área de contenção. 

A título exemplificativo da aplicabilidade desta prerrogativa, a Câmara de Lisboa 

aprovou, em 30.10.2019, o Regulamento do Alojamento Local, incluindo as regiões da 

Baixa/Avenida da Liberdade/Avenida da República nas zonas onde estão proibidos novos 

estabelecimentos, alargando a zona de contenção parcial ao Bairro das Colônias. Atualmente, 

são consideradas zonas de contenção absoluta as zonas do Bairro Alto/Madragoa, 

Castelo/Alfama/Mouraria, Colina de Santana, Baixa, eixos da Avenida da Liberdade/Avenida 

da República/Avenida Almirante Reis.59 

Frisa-se, ainda, que nas zonas de contenção absoluta estão proibidos novos registros de 

estabelecimentos de alojamento local, ressalvados quando versem sobre operações de 

reabilitação de edifícios em ruínas ou reabilitação integral de edifícios devolutos há mais de 

três anos e estejam ofertando imóveis a preços acessíveis. As zonas de contenção relativa, a 

seu turno, apresentam um registro de alojamento local limitado, mas não totalmente restrito. 

                                                
59 UOL. “Lisboa vai limitar a oferta de Airbnb e outros aluguéis turísticos” Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-

turisticos.shtml > Acesso em: 16.11.2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml
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Ao longo do exposto acerca da legislação portuguesa, alguns apontamentos devem ser 

feitos em relação à sua aplicabilidade ao Airbnb. À luz do art. 20 - A, da Lei nº 62/2018, “o 

condomínio pode fixar o pagamento de uma contribuição adicional correspondente às despesas 

decorrentes da utilização acrescida das partes comuns, com um limite de 30% do valor anual 

da quota respectiva”  

Ou seja, se antes os usuários do Airbnb não tinham qualquer custo extra, o que era, 

inclusive, interessante aos proprietários dos imóveis, vez que não precisariam desembolsar o 

percentual de 27% a título de imposto incidente em contratos de locação de longa duração, 

agora precisam repensar se o uso da plataforma ainda será economicamente benéfico. Ainda, a 

nova lei, em seu art. 13 - A, impôs a obrigatoriedade de seguro multirrisco ao título da 

exploração de alojamento local, sob pena de cancelamento do registro.60 

Há, ainda, um outro fator que dificultará a atuação do Airbnb em Portugal relativa à 

convenção de condomínio, que assumiu um papel relevante com a promulgação da lei de 

alojamento local. Isso se deve ao fato de que, a legislação atual atribui ao condomínio a 

prerrogativa de decidir se a atividade será ou não realizada, desde que seja votado por mais da 

metade dos proprietários do prédio (Art. 9º).61  

Realizada a votação, cuja deliberação deverá ser fundamentada, “decorrente da prática 

reiterada e comprovada de atos que perturbem a normal utilização do prédio, bem como de atos 

que causem incómodo e afetem o descanso do condóminos”, poderá se opor ao exercício da 

atividade de alojamento local. Em seguida, esta deliberação será levada à Câmara Municipal, 

que decidirá sobre o pedido de cancelamento do registro para a atividade.  

                                                
60 “1 — O titular da exploração de alojamento local é solidariamente responsável com os hóspedes relativamente 

aos danos provocados por estes no edifício em que se encontra instalada a unidade.  
2 — O titular da exploração de alojamento local deve celebrar e manter válido um seguro multirrisco de 

responsabilidade civil que o proteja dos seus ativos e reclamações no âmbito da sua atividade turística, 

determinando a responsabilidade do titular da exploração do estabelecimento, e que cubra riscos de incêndio e 

danos patrimoniais e não patrimoniais causados a hóspedes e a terceiros, decorrentes da atividade de prestação de 

serviços de alojamento.  

3 — A falta de seguro válido é fundamento de cancelamento do registo.”  
61 “2 — No caso de a atividade de alojamento local ser exercida numa fração autónoma de edifício ou parte de 

prédio urbano suscetível de utilização independente, a assembleia de condóminos, por decisão de mais de metade 

da permilagem do edifício, em deliberação fundamentada, decorrente da prática reiterada e comprovada de atos 
que perturbem a normal utilização do prédio, bem como de atos que causem incómodo e afetem o descanso dos 

condóminos, pode opor- se ao exercício da atividade de alojamento local na referida fração, dando, para o efeito, 

conhecimento da sua decisão ao Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente.  

3 — O Presidente da Câmara Municipal territorialmente competente, com faculdade de delegação nos vereadores, 

decide sobre o pedido de cancelamento.”  



 

29 
 

Torna-se evidente, portanto, que tanto no caso francês quanto no português, há uma 

preocupação de que a facilidade de locação trazida especialmente pelas plataformas online é 

enxergada como um movimento capaz de segregar os habitantes locais. Isso porque, tem-se a 

ideia de que as zonas principais da cidade passariam a ser ocupadas por turistas, o que 

aumentaria, por conseguinte, os valores dos imóveis nestes locais. 

Contudo, tal debate não pode ser defendido apenas através de uma ótica, tendo em vista 

que as inovações tecnológicas, ao facilitar o arrendamento temporário em cidades de grande 

demanda turística, movimenta a economia local e, em muitos casos, permite que zonas antes 

abandonadas passem por um processo urbanístico de revitalização. 
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3. LOCAÇÃO POR TEMPORADA POR MEIO DE PLATAFORMAS NO 

CONTEXTO JURÍDICO BRASILEIRO: ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA 

 Ao longo do exposto no presente monográfico, é possível inferir que ainda não há um 

tratamento regulatório específico que verse sobre os contratos de locação de locação de curta 

temporada que utilizam plataformas online como intermediárias. Assim, apesar da existência 

da Lei de Locações, ela ainda está muito aquém da nova realidade digital, de modo que sua 

aplicabilidade, nestes casos, não é eficaz. 

 Em assim sendo, ante ao vácuo legislativo existente, o judiciário brasileiro tem se 

deparado com alguns conflitos concernentes ao uso do Airbnb na realização de contratos de 

locação de curta temporada. Ato contínuo, este capítulo apresentará como o STJ, TJRJ e TJSP 

estão se posicionando caso a caso, para que, ao final, seja possível concluir como a 

jurisprudência está sendo construída acerca desta temática. 

3.1. Convenção de condomínio 

 

 Para que se entenda as discussões que estão sendo travadas na seara judicial brasileira 

no que tange ao Airbnb e suas implicações, necessário se faz passar pela doutrina relativa ao 

condomínio edilício, de modo a compreender se ele poderá ou não ser usado como limitador 

do direito de propriedade que os locadores têm de dispor livremente sobre sua propriedade. 

 Em primeiro lugar, cumpre destacar o conceito de condomínio, disciplinado no art. 

1.331, do Código Civil62. Pedro Elias Avaad, ao tratar sobre a temática, aduz que: 

“Dá-se, portanto, o condomínio quando uma mesma coisa pertence a mais de 

uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo 

e cada uma de suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada condômino, 
não sobre uma parte determinada da coisa, porém sobre ela na sua integridade, 

                                                
62 “Art. 1.331. Pode haver, em edificações, partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade 

comum dos condôminos. 

§ 1 o As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e 

sobrelojas, com as respectivas frações ideais no solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se a propriedade 

exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, 

que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na 

convenção de condomínio. 

§ 2 o O solo, a estrutura do prédio, o telhado, a rede geral de distribuição de água, esgoto, gás e eletricidade, a 

calefação e refrigeração centrais, e as demais partes comuns, inclusive o acesso ao logradouro público, são 

utilizados em comum pelos condôminos, não podendo ser alienados separadamente, ou divididos. 
§ 3 o A cada unidade imobiliária caberá, como parte inseparável, uma fração ideal no solo e nas outras partes 

comuns, que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio. 

§ 4 o Nenhuma unidade imobiliária pode ser privada do acesso ao logradouro público.  

§ 5 o O terraço de cobertura é parte comum, salvo disposição contrária da escritura de constituição do 

condomínio.” 
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assegurando-se a exclusividade jurídica ao conjunto de comproprietários, em 
relação a qualquer outra pessoa estranha e disciplinando-se os respectivos 

comportamentos bem como a participação de cada um em função da 

utilização do objeto.”63 

 

 No que tange à natureza jurídica do condomínio, destaca-se que a grande maioria dos 

doutrinadores reconhece não existir, no condomínio, personalidade jurídica própria, 

concordando com a inexistência de qualquer tipo de sociedade64, conforme será apresentado 

abaixo. 

 Ao tratar sobre este tema, Carlos Maximiliano65 defende que “o sistema em apreço não 

se confunde com sociedade; não constitui pessoa jurídica; a união está na coisa, não nas 

pessoas, embora possam os interessados associar-se para constituir uma espécie de 

cooperativa”. Ainda, acrescenta que “cada um tem a propriedade plena efetiva, real, atual e 

exclusiva da sua fração de imóvel”. Neste sentido, “o conjunto pode surgir entre pessoa que 

nem se conhecem. A morte do sócio extingue a sociedade; não o regime de edifício de 

apartamentos”. 

 De igual forma se posiciona Caio Mário da Silva Pereira66, afirmando o que se segue 

abaixo: 

“Aqui os proprietários não são associados. O domínio do imóvel não pertence 

a uma pessoa jurídica. A reunião dos condôminos é destituída de 

personalidade. Falta completamente a “affectio societatis”. E se um vínculo 

jurídico os congrega, não é, certamente, pessoal, mas real, representados os 

direitos dos condôminos pelos atributos dominiais sobre a unidade e uma co-

propriedade indivisa, indissociável daqueles, sobre as coisas comuns. ” 

 

 Não por acaso, João Batista Lopes67, ao tratar sobre a natureza jurídica dos condomínios 

afirma, categoricamente, que praticamente todas as legislações modernas rejeitam a tese que 

atribui personalidade jurídica ao condomínio. 

                                                
63 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p.8. 
64 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 22. 
65 MAXIMILIANO, Carlos. Condomínio, Rio de Janeiro, Forense, 4.ed, 1956, p. 107 apud AVVAD, Pedro Elias. 

Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 22. 
66 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Condomínio e Incorporações, Rio de Janeiro: Forense, 1976, p. 240 apud 

AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: Renovar, 

2004, p. 22. 
67 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p.23. 
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 Apesar de uma corrente minoritária defender que o Código Civil de 2002 deveria ter 

sido mais claro, ante a ausência de uma definição da natureza jurídica condominial, como, por 

exemplo, Carlos Alberto Dabus Maluf68, o presente trabalho monográfico seguirá a doutrina 

majoritária, entendendo que o condomínio é despido de personalidade jurídica. Frisa-se que, 

apesar disso, o condomínio regularmente constituído possui capacidade processual, ou seja, é 

legitimado para ingressar no polo de uma relação jurídico-processual. 

 Feita a primeira análise, passar-se-á a tratar sobre a convenção condominial. A 

convenção, para ser válida e oponível a terceiros, precisa preencher todos os requisitos 

elencados no art. 1.334, do Código Civil.69 Assim, este documento conterá todos os elementos 

que os condôminos julgarem relevantes e o que não for proibido por lei.70 

 Em assim sendo, poder-se-ia afirmar que, na hipótese da locação por temporada, a 

convenção condominial poderia, respeitadas as devidas formalidades, apresentar algumas 

limitações que poderiam, inclusive, impossibilitar esta modalidade de locação pela via de 

plataformas online.  

 Ocorre que, conforme aduz o art. 1.335, da Lei nº 10.406/02, dentre os direitos dos 

condôminos estão “usar, fruir e livremente dispor de suas unidades”. É exatamente neste ponto 

que começa a discussão, uma vez que ao proprietário do imóvel cabe dispor livremente sobre 

a sua propriedade, direito este que é, inclusive, constitucionalmente assegurando pelo art. 5º, 

caput, da Constituição Federal.71 

 Certo é que, como qualquer outro direito, o direito de propriedade não é absoluto, de 

modo que pode sofrer, em alguma medida, limitações. Assim, o Código Civil, em seu art. 

1.336, IV, elenca como dever do condômino “dar às suas partes a mesma destinação que tem a 

                                                
68 LOPES, João Batista. Condomínio: São Paulo, Revista dos Tribunais 5ª ed., 1996, p. 29 apud AVVAD, Pedro 

Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 23. 
69 “Art. 1.334. Além das cláusulas referidas no art. 1.332 e das que os interessados houverem por bem estipular, 

a convenção determinará:  

I - a quota proporcional e o modo de pagamento das contribuições dos condôminos para atender às despesas 

ordinárias e extraordinárias do condomínio;  

II - sua forma de administração;  

III - a competência das assembléias, forma de sua convocação e quorum exigido para as deliberações;  

IV - as sanções a que estão sujeitos os condôminos, ou possuidores;  

V - o regimento interno.  

§ 1 o A convenção poderá ser feita por escritura pública ou por instrumento particular.  
§ 2 o São equiparados aos proprietários, para os fins deste artigo, salvo disposição em contrário, os promitentes 

compradores e os cessionários de direitos relativos às unidades autônomas.” 
70 AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio de Janeiro: 

Renovar, 2004, p. 71. 
71 “Art. 5º 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” 
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edificação, e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos 

possuidores, ou aos bons costumes”. 

 Fica claro, portanto, que os direitos do condômino encontram restrições, vez que devem 

ser respeitadas as normas da vizinhança, assunto que será abordado no próximo tópico. 

  

3.2. Análise jurisprudencial 

   O STJ atualmente discute uma ação que está prestes a se tornar um importante 

precedente para o setor da locação de imóveis de curta temporada mediante intermediários da 

internet. Trata-se do Recurso Especial nº 1.819.075/RS, de relatoria do Ministro Luís Felipe 

Salomão, interposto por mãe e filho que recorreram contra acórdão proferido pelo Tribunal do 

Estado do Rio Grande do Sul (“TJRS”), que manteve o entendimento de que a atividade de 

hospedagem nos dois imóveis que os recorrentes possuem deveria ser cessada, atendido o pleito 

formulado pelo condomínio. 

Os recorrentes, por um lado, alegam que a prática já era usual no condomínio, 

destacando que o direito de propriedade deveria prevalecer, vez que os moradores respeitam o 

sossego e saúde dos demais condôminos. Ainda, o Airbnb ingressou na ação na figura de 

assistente alegando, em síntese, que a plataforma “só faz a aproximação entre locador e 

locatário”. Em outras palavras, o contrato firmado entre as partes não tem interferência do 

Airbnb, vez que são livres para negociar conforme seus interesses. 

Em seu voto, o ministro-relator destacou que a solução da controvérsia deveria passar 

pela análise de eventual destinação comercial conferida aos imóveis. Caso fosse esta a hipótese, 

aplicar-se-iam as normas elencadas na Lei nº 11.771/08, que versa sobre a política nacional de 

turismo. 

Contudo, tendo em vista que o contrato de hospedagem apresenta como característica 

principal a prestação de múltiplos serviços, como limpeza, segurança e arrumação dos 

cômodos, por exemplo. Portanto, à luz desta premissa, não seria possível enquadrar a atividade 
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de alugar imóveis ou cômodos de forma temporária por meio de plataformas online como um 

serviço de hospedagem. 

O relator abordou, ainda, questões concernentes aos limites do direito de propriedade, 

direito esse constitucionalmente garantido pelo art. 5º, caput72. No caso, a discussão em análise 

era se convenção condominial poderia se sobrepor ao direito de propriedade e, de acordo com 

o entendimento do ministro Salomão, o condomínio pode adotar medidas adequadas à hipótese, 

não podendo, contudo, impedir a atividade, vez que estaria configurada violação ao direito de 

propriedade. 

Tem-se, portanto, que até o presente momento o entendimento levantado pela Corte 

Superior é de que este tipo de atividade (1) poderá ser realizada em respeito ao direito 

constitucional de propriedade, e (2) não descaracterizaria a natureza residencial do imóvel. 

 O tribunal paulista, a seu turno, não apresenta um entendimento unificado sobre a 

questão.  

O acórdão dos Agravos de Instrumento nºs 2056067-87.2019.8.26.0000 e 2103227-

11.2019.8.26.0000, por exemplo, de relatoria do Desembargador Soares Levada, firmou 

posicionamento de que o direito de propriedade deveria prevalecer nos litígios, uma vez que 

cabe ao locador dispor livremente sobre a sua propriedade73.  

Nos casos, os recursos foram interpostos, respectivamente, pela associação residencial 

e condomínio, contra decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência para suspender 

parcialmente os efeitos da deliberação da assembleia extraordinária. No primeiro caso, havia 

sido decidido ser exigível o comparecimento pessoal do locador juntamente com o locatário na 

                                                
 
73 No mesmo sentido, vide, exemplificativamente: TJSP;  Apelação Cível 1002697-72.2018.8.26.0704; Relator 

(a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 2ª Vara 
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2019; Data de Registro: 27/02/2019; TJSP;  Apelação Cível 1065850-

40.2017.8.26.0114; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2018; Data de Registro: 12/07/2018; TJSP;  Apelação Cível 

1002129-52.2017.8.26.0361; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Mogi das Cruzes - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro: 13/08/2018. 
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sede da associação, para protocolar o contrato de locação, com respectivo reconhecimento de 

firma. No segundo, a deliberação havia impedido a locação de imóveis por temporada por meio 

da plataforma Airbnb ou semelhantes.  

Ainda, no mérito, sustenta-se a impossibilidade do uso do imóvel para fins comerciais 

de hospedagem e hotelaria, de modo que pugna pela proibição da locação por meio de 

plataformas digitais. 

Apesar das alegações, a Câmara manteve a decisão recorrida, não dando provimento 

aos recursos, por entender que, à luz do Art. 48, da Lei nº 8.245/91,  o proprietário é livre para 

alugar seu imóvel por prazo não superior a 90 (noventa) dias. Destacou-se, inclusive, que a 

convenção condominial nada dispõe sobre a proibição de imóvel para locação de temporada, 

de modo que é um direito dos condôminos alugarem suas respectivas unidades autônomas. 

Frisou-se, ainda, que não deve a associação impor restrições ao uso da propriedade pelo 

autor, haja vista que tal direito é constitucionalmente assegurado pelo Art. 5º, podendo o 

proprietário gozar, fruir e dispor do seu bem. Por fim, ressaltou que as deliberações da 

assembleia sobre locação por temporada através de plataformas digitais, nos dois casos, não 

seguiram o quórum mínimo de ⅔ para proceder a respectiva alteração na convenção do 

condomínio, desrespeitando o Art. 1.351, do Código Civil.74 

Apesar destas duas decisões favoráveis ao direito de propriedade do dono do imóvel, é 

possível notar que este entendimento não é pacificado. Isso porque, conforme se extrai do 

acórdão da Apelação Cível nº 1001199-30.2018.8.26.0642, de relatoria do Desembargador 

Luis Fernando Nishi, foi aberta a divergência.75 

                                                
74 “Art. 1.351. 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.” 
75 No mesmo sentido, vide, exemplificativamente: TJSP; Apelação Cível 1001003-88.2018.8.26.0471; Relator 

(a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Feliz - 1ª Vara; Data 

do Julgamento: 23/10/2019; Data de Registro: 01/11/2019. 
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No caso, o condomínio apelou da sentença que o condenou ao pagamento de custas e 

honorários advocatícios. Em síntese, o Apelante alega que o condômino se utiliza de sites de 

locações e hospedagens na internet para dispor de sua unidade autônoma, o que alteraria a 

destinação exclusivamente residencial do condomínio, além de aumentar as despesas 

condominiais em virtude de maior utilização das áreas comuns do prédio. 

No voto, o relator destaca a existência de cláusula expressa na convenção condominial 

que veda o uso do imóvel para fins comerciais. Ademais, frisa que o aluguel por meio de 

plataformas digitais tem como característica a alta rotatividade, de modo que restaria 

desconfiguraria o caráter residencial da propriedade. Por fim, ressalta que é legítima a restrição 

ao direito de propriedade, que não é absoluto, em face à observância dos interesses da 

coletividade condominial: 

“APELAÇÃO  OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER  CONDOMÍNIO EM 

EDIFÍCIO  UTILIZAÇÃO DE MEIO ELETRÔNICO PARA 

LOCAÇÃO TEMPORÁRIA (AIRBNB)  Locação de unidade autônoma 

através de anúncio em plataformas digitais que constitui forma de 

hospedagem, e não de ocupação com finalidade residencial, dada a alta 

rotatividade de pessoas  Uso do imóvel de forma desvirtuada da 

finalidade estritamente residencial prevista em convenção condominial 
(...) 

Trecho do Voto: 
Todavia, a locação de unidade autônoma através de anúncio em 

plataformas digitais como, por exemplo, 'Airbnb', 'booking', entre 

outros, dada a alta rotatividade, que pode ser até mesmo diária, constitui 

forma de hospedagem, e não de ocupação com finalidade eminentemente 

residencial e, portanto, para temporada nos termos da lei.  
(...) 

Não há como se ignorar o fato de que novas modalidades de oferta de 
acomodações são disponibilizadas pelas vias digitais, dentro do exercício 

regular do direito de propriedade; ocorre, todavia, que tal direito encontra 

limitações nas hipóteses de propriedades em condomínio edilício, com áreas 
de uso comum e serviços que comportam regulamentação e disposição em 

prol da coletividade de coproprietários, sobrelevando o interesse individual, 

impondo sujeição a determinadas regras de conduta, sob pena de imposição 

de penalidade e multa no caso de violação.  
(...) 

Dessa forma, na hipótese dos autos, as locações realizadas pelo réu por 

meio eletrônico desqualificam a natureza residencial da utilização do 

imóvel, configurando, na prática, atividade com fins comerciais, em 

afronta ao disposto na Convenção Condominial.” (TJSP;  Apelação Cível 

1001199-30.2018.8.26.0642; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão 

Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1ª Vara; Data do 
Julgamento: 19/08/2019; Data de Registro: 19/08/2019, grifou-se). 



 

37 
 

 

 Fica claro, portanto, que, apesar da divergência jurisprudencial no TJSP, é possível 

observar que a Convenção Condominial sempre é levada em consideração nas decisões. Assim, 

caso haja uma previsão expressa acerca da natureza condominial ou alguma regra que proíba a 

locação por curta temporada através de plataformas digitais, desde que respeitado o quórum 

estabelecido no Art. 1.351, do Código Civil, tal disposição prevalecerá sobre o direito de 

propriedade. 

Já no tribunal carioca, é possível observar, também, o dissídio jurisprudencial quanto à 

temática da locação por temporada através de plataformas digitais, como o Airbnb.  

No acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 0064628-03.2017.8.19.000076, de 

relatoria da Desembargadora Valéria Dacheux, foi dado provimento ao recurso interposto pela 

proprietária do imóvel. Em síntese, a Agravante interpôs o presente recurso em face da decisão 

que deferiu o pedido liminar de antecipação de tutela para proibir a locação do imóvel, sob 

pena de multa. 

No voto, foi entendido que o Airbnb é uma plataforma digital que oferece serviços de 

locação para hospedagem, facilitando a ligação entre turistas e o proprietário do imóvel, o que 

tornaria o turismo mais barato e acessível. Ainda, frisou-se que a Lei de Locações prevê a 

locação por curta temporada, de modo que a modalidade de locação feita com o auxílio do 

Airbnb estaria, aparentemente, abarcada por este diploma legal. 

Ato contínuo, neste caso, restou comprovado que o condomínio havia aplicado multa à 

condômina sem notificação prévia, o que configura violação ao Art. 1.337, do Código Civil77. 

                                                
76 TJRJ; Agravo de Instrumento nº 0064628-03.2017.8.19.0000; Relatora Des. Valéria Dacheux; Órgão Julgador: 

19ª Câmara Cível; j. 19.06.2018, Dje. 25.06.2018. 
77 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. 
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Assim, o recurso foi provido para que a proprietária não mais seja proibida de usar sua 

propriedade para fins de locação.  

Já no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0041621-11.2019.8.19.000078, de 

relatoria do Desembargador Pedro Saraiva de Andrade Lemos, o entendimento não foi o 

mesmo. Em síntese, trata-se de agravo interposto pela proprietária do imóvel contra decisão 

que concedeu o pedido de tutela de urgência para que a ora agravante se abstivesse de alugar 

seu imóvel, sob pena de multa. 

A agravante alega que o magistrado se confundiu em relação à natureza contratual, 

considerando como de hospedagem o que deveria ser entendido como locação por temporada. 

Ainda, aduz que não há cláusula expressa na convenção condominial que impeça este tipo de 

locação por meio de plataformas digitais, de modo que, à luz do direito de propriedade, seria 

uma faculdade do proprietário alugar seu imóvel. 

No voto, o relator destacou que o direito de propriedade não é absoluto quando vai de 

encontro aos demais direitos inerentes aos da propriedade dos demais condôminos. Ademais, 

destaca que esta nova modalidade de uso de bem imóvel, sua definição quanto à natureza 

contratual da atividade e sua relação com as regras de utilização do condomínio são questões 

que se confundem com o mérito da ação. 

Por fim, negou provimento ao recurso interposto eis que preenchidos os requisitos para 

a concessão da tutela provisória de urgência, mantendo a decisão que proibiu a locação do 

imóvel nos moldes que estava sendo feita, qual seja, através de plataformas digitais. 

Tem-se, por conseguinte, que, para além dos resultados das decisões acima elencadas, 

há uma certa dificuldade por parte dos magistrados em afirmar, de forma categórica, que a 

locação por meio do Airbnb deva se submeter, em sua integralidade, ao regulamento da Lei das 

                                                
78 TJRJ; Agravo de Instrumento nº 0041621-11.2019.8.19.0000; Relator Des. Pedro Saraiva de Andrade 

Lemos; Órgão Julgador: 10ª Câmara Cível; j. 15.07.2019, Dje. 18.07.2019. 
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Locações, haja vista que esta nova modalidade apresenta características que não foram 

pensadas quando da publicação do respectivo diploma legal. 

Não por acaso, o tribunal paulista, a seu turno, faz uma análise da convenção 

condominial para decidir sobre casos com esta temática, de modo que, em havendo expressa 

previsão que proíba este tipo de locação, a decisão tende a ser favorável ao condomínio. 

O STJ, por fim, ainda analisando os autos do mencionado recurso especial, tem um 

papel fundamental na criação de um entendimento jurisprudencial consolidado sobre a locação 

de imóveis através de plataformas digitais. 
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4. O CONTEXTO BRASILEIRO EM PERSPECTIVA: AS SOLUÇÕES 

ADOTADAS NA FRANÇA E PORTUGAL SÃO ADEQUADAS AO 

CONTEXTO BRASILEIRO? 

 Tendo em vista o exposto nos capítulos anteriores, alguns apontamentos devem ser 

feitos, para que se possa traçar comparativos entre as soluções adotadas na França e em 

Portugal e se elas poderiam, em alguma medida, ser adotadas no cenário brasileiro.   

Em primeiro lugar, cumpre destacar as principais características dos ordenamentos 

jurídicos estrangeiros aqui estudados, bem como as preocupações subjacentes à implementação 

de novas maneiras de regulação. Tanto no caso francês quanto no português, observa-se que o 

ponto central da problemática se relaciona como o turismo. Isso porque, conforme já abordado, 

as plataformas digitais, em especial o Airbnb, fomentou o turismo nessas cidades de uma forma 

jamais pensada. 

Assim, passou-se a ter um movimento em que as zonas centrais das cidades passaram 

a ser polos turísticos, só que, desta vez, não era mais possível identificar os pontos de 

concentração de turistas, visto que não mais estariam eles hospedados em hotéis. O Airbnb, 

portanto, foi uma ferramenta que permitiu que a hospedagem, através da locação por 

temporada, tomasse novas formas. 

Por conseguinte, o aumento do turismo impacta na especulação imobiliária, de modo 

que o valor dos imóveis nas áreas mais atingidas pela indústria turística aumentou 

exponencialmente.7980 

Não por acaso, em novembro de 2018, foi promulgada a Lei Elan, de abrangência 

nacional no estado francês, cuja preocupação era regular estas novas maneiras de locação e 

alojamento, agora feitas pelo meio digital. 

Neste sentido, foi possível observar que esta legislação, na tentativa de combater o 

boom turístico, com consequente variação no mercado imobiliário, encontrou na limitação de 

diárias uma possibilidade de solução desta problemática. Assim, os proprietários de imóveis 

                                                
79 O GLOBO. “Lisboa deve limitar oferta de Airbnb e de outros aluguéis turísticos”. Disponível em:< 
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2018/07/27/lisboa-deve-limitar-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-

turisticos.ghtml > Acesso em: 22.11.2019. 
80 UOL, MUNDO. “Lisboa vai limitar oferta de Airbnb e de outros aluguéis turísticos” Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-

turisticos.shtml > Acesso em: 22.11.2019. 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2018/07/27/lisboa-deve-limitar-oferta-de-airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2018/07/27/lisboa-deve-limitar-oferta-de-airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml


 

41 
 

residenciais apenas podem alugar suas propriedades, em um período de um ano, por, no 

máximo, 120 (cento e vinte) dias, sob pena de desconfigurar a finalidade do domicílio. 

Ademais, a legislação francesa apresenta penalidades severas em caso de 

descumprimento de sua disposição, apresentando, inclusive, artigo dedicados à aplicação de 

multas não só ao locador, como também à plataforma digital. No caso da última, conforme já 

mencionado, o provedor responde por cada anúncio disponibilizado em seu site que não esteja 

em conformidade com ordenamento jurídico francês. 

 Assim, passar-se-á à análise da aplicabilidade deste entendimento ao cenário jurídico 

no Brasil. Em primeiro lugar, destaca-se que a Lei de Locações, em seu Art. 48, prevê a 

hipótese de locação por temporada, configurada como aquela que não ultrapasse o limite de 90 

(noventa) dias. Contudo, inexiste, por enquanto, um dispositivo que estabeleça um prazo 

máximo que o locador possa colocar à disposição sua propriedade a título de locação.  

 Além disso, diante da análise jurisprudencial brasileira, diferentemente do cenário 

francês, não parece ser um ponto de conflito a questão turística, de modo que os argumentos 

levantados se limitam a questões condominiais, e não de políticas públicas urbanísticas. 

 Tal afirmação não significa, contudo, que a norma francesa não possa ser usada como 

exemplo por parte do poder legislativo brasileiro. Isso porque, apesar de diferentes ratios, na 

hipótese de uma promulgação de norma que limite a quantidade de diárias que um proprietário 

possa colocar seu imóvel à disposição, combater-se-ia a problemática de alta rotatividade de 

pessoas em um condomínio, o que parece ser o argumento mais levantado pelos condomínios, 

que levam este pleito ao poder judiciário, conforme abordado no capítulo anterior. 

 A norma portuguesa, a seu turno, utiliza como ponto central a categorização do imóvel, 

que varia a depender do seu caráter unifamiliar ou se ele é suscetível de utilização 

independente. Assim, não é surpresa nenhuma que um dos fatores que levaram à elaboração 

deste recente diploma legal foi permitir o descanso e qualidade de vida dos moradores que 

partilham seus edifícios com alojamentos locais. 

 Tendo em vista, portanto, a preocupação destacada por Portugal ao introduzir a Lei nº 

62/2018, poder-se-ia afirmar que tal previsão legal seria adequada ao cenário brasileiro, haja 

vista que esta seria uma possível forma de combater conflitos gerados entre moradores locais 

e locatários temporários. 
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 Frisa-se que, no cenário brasileiro, conforme apresentado na análise jurisprudencial do 

tema, confere especial destaque à convenção condominial, de modo que o entendimento dos 

tribunais caminha no sentido de que, respeitados o quórum e questões procedimentais, pode a 

convenção estipular se um imóvel poderá ser utilizado para fins de locação por temporada 

através de plataformas online. 

 Assim, tendo em vista o debate trazido pela jurisprudência acerca dos limites da 

disposição de uma convenção condominial, entende-se que tal documento poderia abarcar a 

caracterização dos imóveis que fazem parte do condomínio. Neste sentido, a norma portuguesa 

poderia ser usada como fonte para que, a depender da finalidade precípua do imóvel e suas 

respectivas características, haja um tratamento específico à propriedade. 
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CONCLUSÃO 

 

 Diante de todo o exposto na presente monografia, foi possível inferir alguns pontos, os 

quais serão abordados neste momento. 

 Em primeiro lugar, destaca-se que, ao longo da evolução tecnológica, as formas de 

transacionar entre as pessoas foi tomando novos formatos, antes sequer pensáveis. Mais 

especificamente, com o advento da internet, as barreiras geográficas até então existentes 

passaram a não mais ser um empecilho para que trocas de serviços e produtos fossem realizadas 

entre desconhecidos ao redor do mundo. 

Com isso, pôde ser observado uma ascensão da chamada economia colaborativa, que, 

segundo Rachel Botsman e Roo Rogers, permite que as pessoas, mais uma vez, compartilhem 

com a sua comunidade, criando uma cultura e economia baseados na máxima “o que é meu é 

seu”. 

Assim, depois de destacadas as categorias da economia de compartilhamento criadas 

por Juliet Schor, restou consignado que o trabalho teria como escopo o estudo do uso expandido 

de bens duráveis, no qual se enquadra a plataforma online Airbnb. 

O Airbnb, conforme já mencionado, tinha como ideia original auxiliar na estadia de 

pessoas que fossem participar de grandes eventos e que, muitas vezes, encontravam 

dificuldades para conseguir um local para se hospedar. Ocorre que, a plataforma virou um 

fenômeno global, estando presente em mais de 190 (cento e noventa) países. 

Ainda, é associado à plataforma a ideia da “experiência Airbnb”, haja vista que, por um 

lado, o hóspede encontra uma propriedade e passa a ter a experiência de estar em um ambiente 

diverso “vivendo como um local”. O anfitrião, por sua vez, tem a oportunidade de obter uma 

renda extra, além de partilhar experiências com novas pessoas. 

Neste sentido, várias discussões jurídicas são iniciadas, tendo em vista que a plataforma 

não é enquadrada nem como uma rede de hotelaria, bem como há uma certa dificuldade em 

configurá-la com toda a certeza como um contrato de locação por temporada, nos moldes 

tradicionalmente conhecido. 

No cenário brasileiro, apesar da existência do Projeto de Lei nº 2.474/19, inexiste ainda 

uma norma que verse sobre o tratamento jurídico adequado aos casos envolvendo o Airbnb. 

Logo, foi necessário recorrer ao direito comparado, tendo sido usados os casos francês e 

português. 
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Ao longo do estudo, foi possível perceber que nos dois países europeus há uma 

preocupação com a questão turística, vez que o Airbnb foi capaz de aumentar exponencialmente 

o turismo nas regiões, dada a facilidade e rapidez em alugar as propriedades.  

Portanto, as legislações promulgadas recentemente possuem esta ratio, de modo que, 

na França, há uma limitação de 120 (cento e vinte) diárias por ano nas consideradas residências 

primárias. No caso de Portugal, a seu turno, as características do imóvel são os fatores que 

influenciam no tratamento a ser dado pela propriedade. Destaca-se, ainda, que nos dois casos 

há previsão de rigorosas penalidades, como forma de incentivar o cumprimento da lei. 

Já no caso brasileiro, foi possível notar, por meio do estudo jurisprudencial, que as 

questões mais levantadas concernem às convenções condominiais e seus limites ao direito de 

propriedade do locador. 

Frisa-se que, apesar dos três sistemas jurídicos terem suas especificidades e respectivas 

problemáticas, foi possível observar alguns pontos em comum, que poderiam ser incorporados 

ao ordenamento jurídico brasileiro. 

Torna-se evidente, portanto, a complexidade da temática e suas inúmeras implicações, 

que perpassam desde regulação até contratos entre particulares e convenções de condomínio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

SCHOR, Juliet. “Debating the Sharing Economy” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE PAULA, 

Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. “Economias do Compartilhamento e o Direito”. Curitiba: Juruá, 

2017, p. 21-40. 

 

FITZMAURICE, C. and SCHOR, J. (2015) “Collaborating and Connecting: The Emergence 

of the Sharing Economy”. In: Reisch, L. and Thogersen, J., Eds., Handbook of Research on 

Sustainable Consumption, Edgar Elgar, Massachusetts, 410-425. Disponível em: < 

https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/SchorElgarHandbook.

pdf >  Acesso em: 24.10.2019. 

 

BOTSMAN, Rachel. O que é meu é seu: como o consumo colaborativo vai mudar o nosso 

mundo. /Rachel Botsman, Roo Rogers; tradução: Rodrigo Sardenberg – Porto Alegre: 

Bookman, 2011, introdução. 

 

BICCHIERI, Cristina; DUFFY, John; TOLLE, Gil. 2004. “Trust Among Strangers.” 

Philosophy of Science 71 (3), p. 286. 

 

J. M. de Carvalho Santos. Código Civil Brasileiro Interpretado, v. XVII, 13a ed., Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1988, p. 5. 

 

BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado, vol. IV, Rio 

de Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917, p. 359. 

 

SCHREIBER, Anderson. Parecer jurídico formulado nos autos do Recurso Especial nº 

1.819.075/RS apud Salvatore Pugliatti, I fatti giuridici, Milano: Dott. A. Giuffrè, 1996, p. 111 

  LOPES, Maria Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil, 5ª ed., Rio de Janeiro: Editora 

Freitas Bastos, 1999, vol. 5, p. 19. 

 

DINIZ, Maria Helena. Lei de Locações de imóveis urbanos comentada: Lei n. 8.245, de 18-

10-1991. 6ª ed. Atual. – São Paulo: Saraiva, 2001, pg. 204. 

 

GOMES, Orlando. Contratos, 26ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 126. 

 

ALVES, João Luiz. Código Civil da República dos Estados Unidos do Brasil anotado, Rio 

de Janeiro: Saraiva, 1935, vol. II, p. 345. 

 

BRASIL. Projeto de Lei n. 2.474/19. 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. Disponível em: < 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline > Acesso em: 

02.11.2019. 

 

MARTINS, Guilherme Magalhães. Contratos eletrônicos de consumo. 3.ed. São Paulo: 

Atlas, 2016. p. 160. 

 

https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/SchorElgarHandbook.pdf
https://www.bc.edu/content/dam/files/schools/cas_sites/sociology/pdf/SchorElgarHandbook.pdf
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7943922&ts=1571778064335&disposition=inline


 

46 
 

AIRBNB. “Trust” Disponível em: < https://www.Airbnb.com.br/trust > Acesso em: 

03.11.2019. 

 

AIRBNB. “O que é a taxa de serviço no Airbnb?” Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb > Acesso 

em: 07.11.2019. 

 

AIRBNB. “Cancellation policies” .Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/home/updated_cancellation_policies#super-strict-30 > Acesso 

em: 07.11.2019. 

 

AIRBNB. “O que é a taxa de serviço do Airbnb?” Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb > Acesso 

em: 24.11.2019. 

 

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

União: seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm > Acesso em: 22.11.2019 

 

BRASIL, Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991. Dispõe sobre as locações dos imóveis 

urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Diário Oficial da União: 21 out. 1991. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm > Acesso em: 

22.11.2019. 

 

BRASIL, Lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008. Dispõe sobre a Política Nacional de 

Turismo. Diário Oficial da União: 18 set. 2008. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm > Acesso em: 

10.11.2019 

 

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 

Brasília, DF: Presidência da República, [2016]. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm > Acesso em: 11.11.2019. 

 

AIRBNB. “Termos de Serviço”. Disponível em: < https://www.Airbnb.com.br/terms > Acesso 

em: 07.11.2019. 

 

THE GUARDIAN. “Airbnb announces it will go public next year after WeWork delays IPO” 

Disponível em:  https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/19/Airbnb-ipo-2020-

value > Acesso em: 07.11.2019. 

 

AIRBNB. “Airbnb Announces Intention to Become a Publicly-Traded Company During 2020”. 

Disponível em: < https://news.Airbnb.com/Airbnb-announces-intention-to-become-a-

publicly-traded-company-during-2020/ > Acesso em: 07.11.2019. 

 

SOUZA, Carlos Affonso Pereira de, LEMOS, Ronaldo. “Aspectos Jurídicos da Economia do 

Compartilhamento: função social e tutela da confiança” in ZANATTA, Rafael A. F.; DE 

PAULA, Pedro C. B.; KIRA, Beatriz. Economias do Compartilhamento e o Direito. 

Curitiba: Juruá, 2017, pg. 59-77. 

 

https://www.airbnb.com.br/trust
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb
https://www.airbnb.com.br/home/updated_cancellation_policies#super-strict-30
https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-é-a-taxa-de-serviço-do-Airbnb
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8245.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/19/Airbnb-ipo-2020-value
https://www.theguardian.com/technology/2019/sep/19/Airbnb-ipo-2020-value
https://news.airbnb.com/Airbnb-announces-intention-to-become-a-publicly-traded-company-during-2020/
https://news.airbnb.com/Airbnb-announces-intention-to-become-a-publicly-traded-company-during-2020/


 

47 
 

SCHREIBER, Anderson. Parecer jurídico formulado nos autos do Recurso Especial nº 

1.819.075/RS, fls. 684-729. 

UNOLV. “Qui sommes nous?” Disponível em: < http://www.unplv.fr/qui-sommes-nous/ > 

Acesso em: 16.11.2019. 

 

AIRBNB. “Hospedagem responsável na França” Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com.br/help/article/1383/hospedagemresponsávelnafrança?_set_bev_on_

new_domain=1509019790_k%2FlK01LfWrzCtcxc > Acesso em: 16.11.2019. 

 

UOL. “Metrópoles turísticas limitam o avanço do Airbnb” Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/metropoles-turisticas-limitam-o-avanco-do-

Airbnb.shtml > Acesso em: 16.11.2019. 

 

UIPI. “Under the microscope the new French housing law” Disponível em: < 

https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/ > Acesso em: 

16.11.2019. 

 

AIRBNB. “Night limits in France – frequently asked questions”. Disponível em: < 

https://www.Airbnb.com/help/article/2108/night-limits-in-france-frequently-asked-questions 

> Acesso em: 17.11.2019. 

 

REUTERS. “Paris seeks 14 million from Airbnb for illegal adverts” Disponível em: < 

https://www.reuters.com/article/us-Airbnb-paris/paris-seeks-14-million-from-Airbnb-for-

illegal-adverts-idUSKCN1PZ0DA > Acesso em : 17.11.2019. 

 

FRANÇA. “Loi nº 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 

l'aménagement et du numérique” Disponível em: < 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categor

ieLien=id > Acesso em: 15.11.2019. 

 

PORTUGAL. “Diário da República Eletrónico”. Disponível em: < https://dre.pt/home/-

/dre/116152179/details/mximized > Acesso em: 17.11.2019. 

 

UOL. “Lisboa vai limitar a oferta de Airbnb e outros aluguéis turísticos” Disponível em: < 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-

outros-alugueis-turisticos.shtml > Acesso em: 16.11.2019. 

 

AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004, p.8. 

 

AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004, p. 22-23. 

 

MAXIMILIANO, Carlos. Condomínio, Rio de Janeiro, Forense, 4.ed, 1956, p. 107 apud 

AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004, p. 22. 

 

PEREIRA, Caio Mario da Silva. Condomínio e Incorporações, Rio de Janeiro: Forense, 1976, 

p. 240 apud AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil 

comentado, Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 22. 

http://www.unplv.fr/qui-sommes-nous/
https://www.airbnb.com.br/help/article/1383/hospedagemresponsávelnafrança?_set_bev_on_new_domain=1509019790_k%2FlK01LfWrzCtcxc
https://www.airbnb.com.br/help/article/1383/hospedagemresponsávelnafrança?_set_bev_on_new_domain=1509019790_k%2FlK01LfWrzCtcxc
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/metropoles-turisticas-limitam-o-avanco-do-Airbnb.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/metropoles-turisticas-limitam-o-avanco-do-Airbnb.shtml
https://www.uipi.com/under-the-microscope-the-new-french-housing-law/
https://www.airbnb.com/help/article/2108/night-limits-in-france-frequently-asked-questions
https://www.reuters.com/article/us-Airbnb-paris/paris-seeks-14-million-from-Airbnb-for-illegal-adverts-idUSKCN1PZ0DA
https://www.reuters.com/article/us-Airbnb-paris/paris-seeks-14-million-from-Airbnb-for-illegal-adverts-idUSKCN1PZ0DA
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037639478&categorieLien=id
https://dre.pt/home/-/dre/116152179/details/mximized
https://dre.pt/home/-/dre/116152179/details/mximized
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml


 

48 
 

 

LOPES, João Batista. Condomínio: São Paulo, Revista dos Tribunais 5ª ed., 1996, p. 29 apud 

AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004, p. 23. 

 

AVVAD, Pedro Elias. Condomínio em edificações no novo Código Civil comentado, Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004, p. 71. 

 

O GLOBO. “Lisboa deve limitar oferta de Airbnb e de outros aluguéis turísticos”. Disponível 

em:< https://valor.globo.com/mundo/noticia/2018/07/27/lisboa-deve-limitar-oferta-de-

Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.ghtml > Acesso em: 22.11.2019. 

 

UOL, MUNDO. “Lisboa vai limitar oferta de Airbnb e de outros aluguéis turísticos” 

Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-

de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml > Acesso em: 22.11.2019. 

https://valor.globo.com/mundo/noticia/2018/07/27/lisboa-deve-limitar-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.ghtml
https://valor.globo.com/mundo/noticia/2018/07/27/lisboa-deve-limitar-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/07/lisboa-vai-limitara-oferta-de-Airbnb-e-de-outros-alugueis-turisticos.shtml

