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RESUMO 
 

A economia compartilhada – também chamada de consumo colaborativo – é um modelo 

econômico baseado no compartilhamento de bens, serviços e produtos em detrimento da 

propriedade. Trata-se de uma racionalização do uso e exploração de bens ociosos. Difere-se, 

portanto, da lógica da economia tradicional, na qual a propriedade era fundamental para o 

usufruto do bem. Apesar de não ser um conceito novo, a economia compartilhada ganhou novos 

contornos graças à popularização das plataformas digitais, que facilitaram a prática de 

compartilhar. Essa nova forma de organização econômica traz uma série de benefícios e 

também controvérsias, gerando repercussões jurídicas. O objetivo do presente trabalho é 

abordar e analisar o consumo colaborativo sob a ótica do direito, seu impacto nas relações 

jurídicas, nos indivíduos e nas organizações. Mas especificamente, propõe aprofundar-se acerca 

do contrato de locação de imóveis para curta temporada por meio de plataformas digitais sob a 

ótica economia do compartilhamento. Para tal, serão analisados os conceitos de economia 

compartilhada, aluguel para temporada, os conflitos de interesses existentes entre proprietários 

e condomínios e, por fim, será analisada a judicialização do tema e como os Tribunais 

brasileiros vêm julgando as lides dessa seara. 

 

Palavras-chave: Economia compartilhada; Plataformas digitais; Aluguel para temporada; 

Condomínios.  



 
 

ABSTRACT 
 

The sharing economy - also called collaborative consumption - is an economic model based on 

the sharing of goods, services and products to the detriment of ownership. It is a rationalization 

of the use and exploitation of idle goods. It differs, therefore, from the logic of traditional 

economics, where property was fundamental for the usufruct of the good. Despite not being a 

new concept, the sharing economy acquires new contours thanks to the digital platforms 

popularization, which facilitated the sharing practice. This new form of economic organization 

brings a series of benefits and also controversies, implying legal consequences. This research’s 

objective is to approach and analyze the collaborative consumption from the Law’s perspective, 

its impact on legal transactions, individuals and organizations. Specifically, it proposes to go 

deeper into the short-term rental lease agreement through digital platforms from the perspective 

of sharing economy. To this end, the concepts of shared economy and short-term rentals will 

be analyzed, conflicts of interest between owners and condominiums and, finally, will be 

analyzed this issue judicialization and how the Brazilian Courts have been judging cases in this 

sphere. 

 

Keywords: Sharing economy; Digital platforms; Short-term rental lease; Condominiums. 
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INTRODUÇÃO 
 

Durante séculos, o ato de usufruir um bem estava quase sempre diretamente ligado 

à propriedade deste, ou ao menos condicionado ao seu aluguel por um longo período. Essa 

forma de distribuição de bens de consumo da economia tradicional ou de escala condiciona seu 

crescimento à produção de mais bens e produtos e, consequentemente, mais consumismo, 

gerando óbvias consequências econômicas e ambientais.  

Contudo, uma nova forma de consumo, conhecida como economia do 

compartilhamento, ganha força com o advento da internet. Graças ao avanço tecnológico 

proporcionado pelas plataformas digitais, o consumo colaborativo tem se tornado cada vez mais 

comum e aceito pela sociedade. Trata-se de uma forma mais racional de utilização dos bens de 

uma comunidade, privilegiando o uso em detrimento da propriedade. Dessa forma, os bens que 

normalmente estariam ociosos por boa parte do tempo, passam a ser utilizados com muito mais 

eficiência, por um curto período de tempo, por inúmeros agentes autônomos que, em geral, são 

intermediados por uma plataforma digital. 

A lógica do uso racionalizado dos bens trazida pela economia do compartilhamento, 

aliado ao poder das plataformas digitais em conectar os diferentes agentes econômicos, e a 

maior competitividade gerada pelos novos agentes trazem também outros benefícios, como a 

economia de recursos, a diminuição dos preços ao consumidor final e a redução nos custos de 

transação. Tais fatores possibilitam um ganho econômico imenso, uma vez que a redução de 

custos insere na nova economia um público consumidor que, de outra maneira, não teria acesso 

a tais bens e serviços.  

Os ganhos econômicos e ambientais proporcionados por essa nova lógica 

econômica são fáceis de serem observados. Todavia, o consumo colaborativo está envolto, 

também, de polêmicas e desafios jurídicos e regulatórios. Dente aquelas, cita-se a possível 

precarização da mão de obra, além do desemprego causado pela extrema automação do 

trabalho. Como desafio jurídico e regulatório, é possível citar a dificuldade em identificar os 

sujeitos entre consumidores e fornecedores, bem como a caracterização ou não de vínculo 

empregatício entre as plataformas e os prestadores de serviço. 

Dentre as controvérsias geradas por essa nova forma de alocação de bens, uma tem 

ganhado força no cenário jurídico e econômico brasileiro: o aluguel de imóveis para curta 

temporada intermediado pelas plataformas digitais, dentre as quais se destaca o Airbnb. 
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Apesar de o aluguel para temporada estar previsto na Lei do Inquilinato desde 1991, 

é inegável que a facilidade trazida pelas plataformas digitais trouxe muito mais dinamismo e 

popularidade a essa forma de uso do imóvel, popularidade esta que não veio sem 

questionamentos, por parte dos condomínios edilícios, acerca da natureza jurídica deste tipo de 

contrato. A grande popularidade das plataformas, principalmente em cidades turísticas, 

possibilitou uma mudança na forma que as pessoas buscam moradia temporária quando de 

passagem por estes locais, mas também causou indignação nos demais proprietários de 

unidades nos condomínios, que viram na alta rotatividade de moradores um problema a ser 

combatido.  

O presente trabalho buscará compreender as diversas nuances que envolvem a 

economia do compartilhamento e o direito. Mais especificamente, a monografia buscará 

levantar as discussões jurídicas concernentes ao uso das plataformas digitais nos contratos de 

locação para curta temporada. Para tanto, o trabalho será dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, será exposto o conceito de economia do compartilhamento, 

sua história e desenvolvimento recentes e suas principais características, apoiando-se, 

principalmente, nos conceitos da obra do autor Arun Sundararajan, mas aperfeiçoados pelos 

autores Lawerence Lessig, Samuel Fraiberger, Sofia Ranchordás e Ana Frazão. Serão 

delineados, também neste capítulo, os principais aspectos e benefícios da economia 

compartilhada, as principais controvérsias e desafios impostos pela nova forma de consumo 

colaborativo, o poder das plataformas digitais para a redução dos custos de transação na 

economia compartilhada e, por fim, os desafios jurídicos e regulatórios dessa nova forma de 

organização econômica. 

No segundo capítulo, através de cuidadosa doutrina em Direito Civil e Imobiliário, 

utilizando-se como fonte principal o doutrinador Caio Mario da Silva Pereira, mas apoiando-se 

também no trabalho Sylvio Capanema de Souza e Luiz Antonio Scavone Junior, o trabalho 

buscará se aprofundar na análise do aluguel para curta temporada por intermédio das 

plataformas digitais, esmiuçando suas principais características, sua classificação de acordo 

com os novos conceitos de economia do compartilhamento, sua diferenciação dos contratos de 

hospedagem e a possível ilegalidade da proibição, por parte dos condomínios edilícios, da 

prática dessa forma de aluguel em suas dependências. 

No derradeiro capítulo, será analisado frente aos conceitos explorados 

anteriormente o Projeto de Lei n. 2.474 de 2019, bem como serão analisados os acórdãos já 
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proferidos pelos tribunais brasileiros diante da judicialização do tema, buscando entender a qual 

corrente doutrinária a jurisprudência tenderá a se alinhar. Nesse aspectos, foram analisadas as 

jurisprudências dos Tribunais de Justiça dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, uma vez 

que são os estados mais populosos do Brasil e, por consequência, concentram a vasta maioria 

das demandas envolvendo o assunto. Por fim, será analisado o acórdão proferido no REsp n. 

1.819.075/RS e em que medida o voto vendedor se aproxima ou se distancia dos conceitos 

trabalhados no trabalho, e de que forma poderá ser aplicado no julgamento de futuras lides com 

o mesmo objeto.  
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CAPÍTULO 1 – O DIREITO E A ECONOMIA COMPARTILHADA 
 

1.1 Economia compartilhada: conceito e retrospecto  

 

Apesar de não haver consenso sobre o que seria a economia compartilhada (em 

inglês, sharing economy), também chamada de “economia colaborativa”, pode-se definir o 

fenômeno, modernamente, como o uso da tecnologia da informação em prol da otimização da 

alocação de recursos através de sua redistribuição, compartilhamento e aproveitamento de suas 

capacidades excedentes1. 

O termo “economia compartilhada” foi citado pela primeira vez em 2008 pelo 

professor Lawerence Lessig, da Universidade de Harvard, e se refere ao consumo colaborativo 

realizado nas atividades de compartilhamento, troca ou aluguel de bens, sem que haja, 

necessariamente, aquisição destes2. 

A economia compartilhada consiste, portanto, em um comércio colaborativo, no 

qual os bens são oferecidos ao consumidor não de forma definitiva, mas por um curto prazo, 

visando suprir uma necessidade passageira, diferentemente de uma economia tradicional (ou 

economia de escala), na qual o bem era adquirido por tempo indeterminado ou alugado por um 

longo período de tempo3. 

Essa forma de consumo proporciona um uso mais racional e eficaz dos recursos já 

disponíveis. Como exemplo, imagine um consumidor que, ao invés de adquirir um automóvel 

que utilizará apenas para fazer o trajeto de ida e vinda do trabalho, aluga um automóvel para 

fazer o mesmo trajeto. Dessa forma, um carro que passaria 90% do seu tempo parado, será 

utilizado quase 100% do tempo por diferentes consumidores.  

Tal modelo de negócios não é novo. Aluguéis de trajes finos para festas e de 

veículos já existem há bastante tempo. Todavia, a evolução da tecnologia permitiu a oferta de 

 
1 SUNDARARAJAN, Arun. Economia compartilhada: o fim do emprego e a ascensão do capitalismo de multidão. 

Tradução de André Botelho. 1. ed. São Paulo : Editora Senac São Paulo, 2019. 
2 LESSIG, Lawrance. Remix: Making Art and Commerce Thrive in a Hybrid Economy, New York : Penguin Press, 

2008. 
3 FRAIBERGER, Samuel. SUNDARARAJAN, Arun. Peer-to-Peer Rental Markets in the Sharing Economy. NYU 

Stern School of Business Research Paper, 2017. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2574337>. Acesso em 

20 nov 2020. 
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compartilhamento de bens que antes estavam restritos a mercados tradicionais, como imóveis, 

por valores muito mais acessíveis. 

Graças ao avanço tecnológico, atuando em favor deste novo modelo econômico, foi 

possível que práticas já conhecidas pela sociedade fossem renovadas. O advento das novas 

tecnologias tornou mais fácil o ato de compartilhar, ao permitir a conexão de indivíduos 

absolutamente desconhecidos. Ao permitir não apenas um uso mais eficaz dos bens e produtos, 

mas permitir ainda a geração de lucro pela exploração desses serviços, essas tecnologias geram 

um incentivo à colaboração. Através do consumo colaborativo é possível que as pessoas se 

beneficiem do acesso a produtos e serviços em detrimento da propriedade, economizando 

dinheiro, tempo e espaço. 

De fato, parece haver um movimento no sentido de tornar mais barato compartilhar 

do que ser proprietário, o que Arun Sundararajan4 caracteriza como um rompimento do 

paradigma tradicional de que seria necessário possuir – em termos de direito de propriedade – 

um determinado bem ou serviço para poder usufruir do mesmo. 

Diversos autores caracterizam a economia do compartilhamento como uma nova 

etapa no processo de desenvolvimento econômico5, simbolizado pela superação da lógica de 

consumo em massa e visando ao acúmulo de bens, típica do final do último século, por um 

momento em que o mercado, já saturado por crises financeiras e pautado por necessidades 

ligadas à sustentabilidade e ao uso racional dos bens, passa a privilegiar novas formas de acesso 

a bens e a serviços. 

Para o economista Ricardo Abramovay6, as três principais transformações teóricas 

possibilitadas pela junção da lógica do compartilhamento com as mídias digitais são (i) a 

descentralização das atividades impulsionadas pela rede; (ii) a redução dos custos de transação; 

e (iii) a emergência de uma economia da atração pautada na confiança existente em relações 

interpessoais. 

A descentralização das atividades é o fator que mais atinge a lógica tradicional da 

economia de escala. Se na sociedade industrial a concentração de recursos era fundamental para 

 
4 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
5 RANCHORDÁS, Sofia. Peers or Professionals? The P2P-Economy and Competition Law. European 

Competition and Regulatory Law Review. V. 1, n. 4, pp. 1-14, 2017. 
6 ABRAMOVAY, Ricardo. A Economia Híbrida do Século XXI, In: COSTA, Eliane; AGUSTINI, Gabriela (orgs) 

De Baixo para Cima. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2014. Disponível em: <http://ricardoabramovay.com/wp-

content/uploads/2015/02/A-Economia-H%C3%ADbrida_do-S%C3%A9culo-XXI_De-Baixo-para-

Cima_Abramovay_12_2014.pdf>. Acesso em: 15 mar 2021. 
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a eficiência da produção7, o modelo desenhado pela lógica do compartilhamento privilegia 

exatamente o oposto. Os recursos não estariam nas mãos de poucos, mas sim poderiam ser 

gerados e explorados diretamente por quem está na ponta da cadeia de produção, usando a 

tecnologia para aproximar as ofertas e demandas8.  

A startup brasileira MoObie é um exemplo direto desse aspecto descentralizador 

da economia do compartilhamento. Apesar de possuir milhares de carros para aluguel em seu 

catálogo, a plataforma não é proprietária de nenhum desses veículos. A empresa atua apenas 

como intermediária na transação entre os polos interessados9.  

A segunda característica desse movimento é a redução dos custos de transação, 

como será melhor delineado em tópico adiante.  

Por fim, o compartilhamento é beneficiado e incentivado pela chamada economia 

da atração10. Trata-se da economia que entende as vontades pessoais do indivíduo e o trata o 

não como aquele para quem uma demanda é empurrada (push economy), mas sim como aquele 

que tem a sua demanda atendida (pull economy). 

Assim, a ideia que dá sustentação à economia do compartilhamento é relativamente 

simples: os agentes econômicos irão compartilhar bens e serviços quando os custos de transação 

relacionados à coordenação de atividades econômicas dentro de um determinado grupo ou 

comunidade for baixo. 

 

1.2 Principais aspectos e benefícios da economia compartilhada 

 

Uma vez feitas as considerações iniciais acerca do que se trata a economia 

compartilhada, tratemos sobre suas principais características e benefícios.  

Para o autor indiano Arun Sundararajan11, a economia compartilhada pode ser 

entendida como o sistema econômico que possua os seguintes cinco aspectos:  

 
7 COMPARATO, Fábio Konder. Aspectos jurídicos da macro-emprêsa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. 
8 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
9 Ver: <https://www.moobie.com.br/sobre/>. Acesso em 19 mar 2021 
10 ABRAMOVAY, Ricardo. Op. cit. 
11 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 



14 
 

a) É amplamente voltado ao mercado, isto é, cria novos mercados que darão suporte 

às trocas de bens e ao surgimento de novos serviços, resultando em níveis potencialmente mais 

altos de atividade econômica; 

b) Possui um capital de alto impacto12, uma vez que a economia do 

compartilhamento abre a possibilidade para que tudo seja utilizado o mais próximo possível de 

sua capacidade máxima, desde bens e serviços até tempo e dinheiro;  

c) É baseada em redes de multidão ao invés de instituições ou hierarquias 

centralizadas, visto que a mão de obra e a oferta de capital surgem da multidão descentralizada 

de indivíduos, e não de conglomerados corporativos ou empresas estatais;  

d) Possui fronteiras pouco definidas entre o profissional e o pessoal, uma vez que a 

oferta de mão de obra e prestação de serviços frequentemente comercializa atividades peer-to-

peer (entre indivíduos), como dar uma carona ou emprestar dinheiro, atividades que antes eram 

consideradas de caráter pessoal; 

e) Possui fronteiras pouco definidas entre emprego pleno e casual, entre relação de 

trabalho com ou sem dependência, entre trabalho e lazer, isso porque muitos empregos formais 

estão sendo substituídos por contratos de prestação de serviços com variações nos níveis de 

carga horária, dependência econômica e empreendedorismo. 

A partir desses critérios, já é possível identificar diversos benefícios da economia 

compartilhada (e também diversos problemas, que serão tradados com mais atenção adiante).  

O principal benefício diz respeito ao uso mais produtivo e eficiente de ativos 

subutilizados. A melhor utilização desses recursos gera valor não só à economia, mas à 

sociedade em geral, uma vez que reduz os desperdícios, proporcionando uma maior economia 

de recursos financeiros e ambientais13.  

O segundo benefício diz respeito ao fato de que novos marketplaces, ao reunir 

inúmeros compradores e vendedores, promovem maior competitividade, o que gera mais 

especialização e incentiva a inovação14. Para Sundararajan e Fraiberger15, a inovação e 

 
12 Para Sundararajan, trata-se do capital estagnado, subutilizado. Como exemplo, o autor cita um carro que, em 

média, é utilizado apenas uma hora por dia por uma única pessoa, quando poderia transportar até cinco. Portanto, 

utiliza-se apenas 1% da capacidade deste capital (SUNDARARAJAN, 2019). 
13 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
14 KATZ, Vanessa. Regulating the sharing economy. Berkeley Technology Law Journal, Berkeley, v. 30, p. 1.066-

1.126, 2015. 
15 FRAIBERGER, Samuel. SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit. 
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competitividade geradas por esses novos marketplaces decorrem da ascensão de novos 

indivíduos consumidores ao mercado, que antes não utilizariam os bens por não poderem ter 

sua propriedade, mas, com a lógica da economia compartilhada, passaram a poder usufrui-los.  

Outro benefício, a ser trabalhado adiante, é o poder das plataformas digitar para 

proporcionar a redução dos custos de transação. Graças ao uso da tecnologia diversos custos 

são dispensados na hora de contratar ou oferecer um serviço, ou que reduz o valor final ao 

consumidor final incentiva a entrada de players menores no mercado. Além disso, o sistema de 

classificação de usuários oferecido por essas plataformas aumenta o grau de informação do 

consumidor ao tomar uma decisão.  

Por fim, e talvez o mais importante benefício para os consumidores, diz respeito ao 

oferecimento de melhores serviços aos consumidores que, com base na situação atual, não têm 

suas expectativas atendidas pelos agentes econômicos já estabelecidos, seja pelo alto preço, seja 

pela falta de atenção dos prestadores com a qualidade dos serviços prestados16. Nesse sentido, 

os já mencionados sistemas de avaliação oferecidos pelas plataformas possuem função 

autorregulatória, visto que a avaliação dos usuários é mais eficiente para promover uma 

melhoria no serviço17. 

Como exemplo, considere-se o caso do aplicativo Uber, que teve uma vertiginosa 

ascensão de popularidade muito em parte pela insatisfação da população com os serviços 

prestados pelas empresas de taxis, setor que era, até então, fortemente regulado pelo Estado. 

Um estudo de 2017 feito pelo Departamento de Estudos Econômicos do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (DEE-CADE) mostra que, ao oferecer praticamente o 

mesmo serviço, mas de forma mais eficiente, barata, e com adicionais que os taxis não 

ofereciam, o Uber não apenas capturou parte dos usuários tradicionais de taxis, como também 

criou uma nova demanda por esse tipo de serviço18. 

As plataformas de aluguel para temporada, como Airbnb, são outro exemplo 

notável de como a economia do compartilhamento pode trazer benefícios aos consumidores. 

 
16 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo Saad. Desafios Jurídico-Regulatorios e 

Economia Compartilhada: Elementos para uma Reflexão Crítica. Scientia Iuris, Londrina, v. 21, n. 2, p. 98-125, 

2017. 
17 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
18 NOTA TÉCNICA Nº 39/2017/DEE/CADE. Disponível em: < 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEF

hBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOga6sYPx-

zVdZE9mniP_nGN9ZYEOAjLUQraO13nEdXPegV54qhH9WdPt2xe1DgYIwoJc5h7mBbQioCCvAyDWHy>. 

Acesso em 12 mar 2021. 

https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOga6sYPx-zVdZE9mniP_nGN9ZYEOAjLUQraO13nEdXPegV54qhH9WdPt2xe1DgYIwoJc5h7mBbQioCCvAyDWHy
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOga6sYPx-zVdZE9mniP_nGN9ZYEOAjLUQraO13nEdXPegV54qhH9WdPt2xe1DgYIwoJc5h7mBbQioCCvAyDWHy
https://sei.cade.gov.br/sei/modulos/pesquisa/md_pesq_documento_consulta_externa.php?DZ2uWeaYicbuRZEFhBt-n3BfPLlu9u7akQAh8mpB9yOga6sYPx-zVdZE9mniP_nGN9ZYEOAjLUQraO13nEdXPegV54qhH9WdPt2xe1DgYIwoJc5h7mBbQioCCvAyDWHy
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Como será visto com mais detalhe adiante, as facilidades e a redução de custos trazidas por 

essas plataformas possibilitaram que um novo tipo de turismo surgisse nas cidades. Pessoas que 

antes não teriam dinheiro para bancar uma viagem longa, em razão dos altos custos de hotelaria, 

foram inseridas neste mercado graças à lógica do compartilhamento.  

Muito embora não haja dúvidas que a economia compartilhada trouxe diversos 

benefícios à sociedade, é necessário o debate acerca dos potenciais malefícios que essa nova 

configuração econômica terá o condão de proporcionar. Dentre os principais problemas já 

identificados, pode-se citar a precarização da mão de obra, o desemprego causado pela extrema 

automação do trabalho, a gentrificação causada em grandes centros urbanos, dentre outros.  

 

1.3 As controvérsias e os desafios gerados pela economia compartilhada 

 

Por trás de todos os avanços trazidos pela economia do compartilhamento, residem 

também diversas controversas sobre quais serão os impactos negativos que essa nova lógica 

econômica trará para os indivíduos.  

Cabe destaque, principalmente, a discussão acerca da precarização da força de 

trabalho que as empresas e a tecnologia por trás da economia compartilhada têm o poder de 

causar. Isso porque, ao classificarem os prestadores de serviço como parceiros autônomos e não 

como funcionários, as companhias se furtam de fornecer a esses trabalhadores as condições 

dignas de trabalho que qualquer outra empresa do ramo tradicional seria obrigada a oferecer19. 

Nesse sentido, Robert Reich20 (2017) defende que um nome mais adequado à 

economia do compartilhamento seria economia de compartilhamento dos restos (share the 

scraps economy), e afirma que “clientes e trabalhadores são combinados on-line. Os 

trabalhadores são avaliados por sua qualidade e confiabilidade. O grosso do dinheiro vai para 

as empresas que são donas dos softwares. As migalhas vão para os trabalhadores sob demanda”.  

 
19 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
20 REICH, Robert. The share-the-scraps Economy. Disponível em < https://robertreich.org/post/109894095095>. 

Acesso em 22 abr 2021. 
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O Uber parece ser o principal protagonista dessa controvérsia. Desde 2014, mais de 

160 mil motoristas movem uma ação coletiva contra a empresa nos Estados Unidos com o fim 

de serem reconhecidos como empregados, e não como prestadores de serviço do aplicativo21. 

No Brasil, a tese em voga no Tribunal Superior do Trabalho (TST) é a de que não 

existe vínculo empregatício entre Uber e prestador de serviço. O argumento do Tribunal é de 

que a ampla liberdade dada ao motorista do aplicativo não se enquadra nos requisitos 

necessários para a caracterização do vínculo de emprego, como subordinação e habitualidade22. 

Não obstante, recente pesquisa do Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

comprova que o uso de aplicativos de transporte piora o trânsito nas cidades23. Isso acontece 

porque, com o barateamento do preço das viagens, muitos indivíduos que antes usariam o 

transporte público preferem usar os carros como meio de transporte. 

Outro problema, este causado pelo crescimento das plataformas de aluguel por 

temporada, e que vêm causando protestos de diversas cidades, é o aumento do custo de vida 

nos locais turísticos e aceleração do processo de gentrificação desses locais.  

O termo “gentrificação” é uma derivação de “gentry”, palavra utilizada para 

designar uma parte da nobreza e da aristocracia na Idade Média e os “bem-nascidos” em geral. 

Gentrificação designa um processo de substituição de populações em determinadas 

áreas da cidade, em que classes mais ricas passam a ocupar espaços tradicionalmente habitados 

por mais pobres e/ou trabalhadores. Em português, o termo “aburguesamento” também é 

utilizado para tratar do mesmo processo24. 

O processo de gentrificação causado pelo Airbnb (principal plataforma usada para 

aluguéis por temporada) acontece porque os bairros centrais passam por uma alta considerável 

no valor do aluguel. Turistas pagam mais pela diária em lugares bem localizados, o que tende 

a elevar os preços de todos os imóveis da região. O custo de vida também aumenta, uma vez 

que todo o comércio da região se adapta ao turismo, levando o bairro a um processo de 

 
21 O site sobre o processo, destinado a motoristas de Uber, está disponível em < https://www.uberlawsuit.com/>. 

Acesso em 22 mar 2021. 
22 TST, Quarta Turma, RR n. 10555-54.2019.5.03.0179. Rel. Ministro Ives Gandra Martins Filho. DJe de 

05/03/2021 
23 Pesquisa: Aplicativos de transporte aumentam trânsito na cidade. Disponível em: 

<https://veja.abril.com.br/tecnologia/pesquisa-aplicativos-de-transporte-aumentam-transito-na-cidade/>. Acesso 

em 27 abr 2021.  
24 TAVOLARI, Bianca. AIRBNB E OS IMPASSES REGULATÓRIOS PARA O COMPARTILHAMENTO DE 

MORADIA: NOTAS PARA UMA AGENDA DE PESQUISA EM DIREITO. In: ECONOMIAS DO 

COMPARTILHAMENTO E O DIREITO. Curitiba : Juruá, 2017. p. 259 – 279. 

https://www.uberlawsuit.com/
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“gourmetização” e elevando o preço de itens básicos. Em outras palavras, vários moradores 

locais destes bairros são expulsos indiretamente por não conseguirem arcar com custos tão 

altos25. 

Por fim, mas não menos importante, é necessário destacar que vários desses novos 

negócios são beneficiados pela ausência, total ou parcial, de regulamentação por parte do 

Estado, em detrimento dos seus concorrentes do mercado tradicional. Tal situação cria uma 

distorção concorrencial, e surge a questão sobre em que medida esses novos negócios deveriam 

ser submetidos à mesma regulação que é imposta aos demais empresários26. 

Em tópico adiante, discorre-se sobre como o poder estatal poderá enfrentar as 

peculiaridades e inovações provocadas pela economia compartilhada, e se essa nova forma de 

consumo exige uma nova forma de pensar o direito. 

 

1.4 O poder das plataformas digitais e a redução nos custos de transação 

 

Diversos serviços online, como Instagram, Twitter, Amazon, Mercado Livre, Uber 

e AirBnB possuem algo em comum: são plataformas digitais que possuem, como objetivo, a 

promoção da interação entre indivíduos com interessem em comum, de modo a aumentar o 

volume de negociações feitas entre estes.  

Tais plataformas não são um fenômeno exclusivo do meio digital. Feiras, hortifrutis 

e supermercados podem ser vistos como plataformas, uma vez que aproximas os produtores 

dos consumidores finais27. O papel da tecnologia não foi o de criá-las, mas de torná-las mais 

penetrantes, ao fornecer uma interface tecnológica que aumenta a quantidade de interações 

entre os usuários e facilitar, portanto, as chances de ocorrer uma combinação de interesses 

(matchmaking)28. 

Os custos dessa aproximação de interesses podem ser altos, uma vez que, diante da 

imensa quantidade de opções e informações que o mundo moderno oferece, o custo da atenção 

de um possível parceiro de negócios tente a sobrepor os custos tradicionais, como transporte e 

 
25 TAVOLARI, Bianca. Op. cit.  
26 FRAZÃO, Ana. Plataformas digitais e os desafios para a regulação jurídica. In: Leonardo Parentoni. (Org.). 

Direito, tecnologia e inovação. Belo Horizonte: D`Placido, 2018. 
27 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018. 
28 TIROLE, Jean. Economia do bem comum. Tradução de André Telles. 1. ed. Rio de Janeiro : Zahar, 2020. 
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estoque.  Se no passado as pessoas tinhas dificuldades para encontrar alguém para negociar, 

agora a dificuldade é encontrar, dentre as milhões de opções possíveis, aquele parceiro de 

negócios que melhor correspondam às nossas expectativas29.  

Nesse contexto, as plataformas digitais possuem papel fundamental para a redução 

desses custos de transação, contornando obstáculos que poderiam dificultar negociações e 

agregando valor aos usuários ao oferecer recursos que facilitam o aperfeiçoamento das 

transações, como informações sobre a qualidade do que é ofertado, a reputação dos agentes (as 

notas que os usuários dão aos serviços) e até recomendações de produtos que correspondem aos 

gostos e preferências dos consumidores30. 

A padronização dos negócios e o oferecimento de garantias de qualidade e 

segurança são outros elementos que auxiliam consideravelmente na redução dos custos de 

transação. Medidas no sentido de padronizar as trocas incluem, por exemplo, interfaces 

amigáveis e uniformes, sistemas de busca baseados na localização do usuário, mecanismos de 

comparação de preços, análise da utilização de contas, históricos de pagamento e ferramentas 

de agendamento e reserva. No tocante às garantias, menciona-se o oferecimento de seguros, 

canais de atendimento e reclamação dos usuários, políticas de cancelamento e reembolso, 

filtragem de background dos usuários e os já mencionados sistemas de reputação de usuários31. 

Muito do que se conhece hoje como economia do compartilhamento entra na 

categoria das plataformas digitais. Como visto, sua lógica é tirar o melhor proveito de recursos 

subutilizados, mas a identificação dos ganhos de troca requer uma intermediação, papel 

ocupado pelas plataformas32. Os modelos de negócios da economia compartilhada, alinhados 

com o poder das plataformas digitais, permitem aos usuários uma maior escala de negociação, 

incentivando inclusive players menores a entrarem no mercado. Assim, as plataformas facilitam 

a realização de negócios que de outra maneira provavelmente não aconteceriam, dadas as 

dificuldades e os altos custos de transação envolvidos33. 

Como exemplo do poder de plataforma para a redução de custos na economia do 

compartilhamento, veja o caso do Airbnb: a plataforma reduz substancialmente os custos de se 

encontrar uma acomodação, bem como diminui os custos relacionados à negociação dos termos 

 
29 TIROLE, Jean. Op. cit, 2020. 
30 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018. 
31 TIROLE, Jean. Op. cit, 2020. 
32 TIROLE, Jean. Op. cit, 2020. 
33 TIROLE, Jean. Op. cit, 2020. 
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ajustados entre as partes, permite um maior monitoramento da contraparte e, pensando na 

plataforma como um meio de aluguel por temporada, dispensa custos como taxa de corretagem 

e taxas de registros em cartório. 

Assim, o ganho de eficiência proporcionado pelas plataformas digitais beneficia os 

dois lados da transação, ao reduzir os preços pagos por um lado e aumentar a quantidade de 

possíveis clientes para o outro, além de beneficiar, por óbvio, a própria plataforma, que lucra 

ao cobrar uma porcentagem pela intermediação feita. 

 

1.5 Desafios jurídicos e regulatórios da economia compartilhada  

 

Não restam dúvidas que a economia compartilhada tem o potencial de gerar novas 

formas de produção, organização e concorrência, assim como alterar ou aprimorar modelos já 

existentes. Fica a questão, portanto, se esse novo modelo demandará adaptação, também, no 

âmbito jurídico, ou se os institutos tradicionais do direito serão suficientes para regular esses 

novos tipos de transação. 

Como exemplo desses novos desafios, pode-se citar a dificuldade em identificar os 

sujeitos entre consumidores e fornecedores, tendo em vista que o Código de Defesa do 

Consumidor foi pensado inicialmente para regular as relações tradicionais34. Ademais, como 

falado em tópico anterior, existe a dificuldade em se caracterizar relação empregatícia entre as 

plataformas e os prestadores de serviços, podendo ser questionado, por exemplo, se o motorista 

que foi contactado via Uber é empregado da plataforma ou mero usuário do aplicativo35. 

Uma vez que essas relações passaram a ser objeto de litígio, uma regulamentação 

que não seja clara poderá ocasionar prejuízos aos que aderem aos serviços ou prejudicar o 

desenvolvimento de novos ramos criativos do negócio36 ou, ainda, incentivar o surgimento de 

novos negócios que se estruturam e se beneficiam primordialmente dessa lacuna regulatória37. 

 
34 MARQUES, Claudia Lima. A nova noção de fornecedor no consumo compartilhado: um estudo sobre as 

correlações do pluralismo contratual e o acesso ao consumo. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 

111, 2017. 
35 Nesse sentido, ver acórdão exarado pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Recurso de Revista n. 

10555-54.2019.5.03.0179, que negou a existência de vínculo empregatício entre o Uber e o motorista. 
36 CELESTINO, Fernanda Karlla Rodrigues. Economia e Direito e o Futuro do Direito: Economia Compartilhada 

e Sua Regulação. Revista Controle - Doutrina e Artigos, v. 15, n. 1, p. 274–315, 2017. 
37 RANCHORDÁS, Sofia. Op. cit.  
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Não obstante a aparente área cinzenta em que se encontram vários desses novos 

negócios, outro problema a ser observado é que tais plataformas apresentam crescimento 

vertiginoso em suas cifras, atingindo altíssimo valor de mercado38. Portanto, como visto 

anteriormente, existe o risco de que tais empresas constituam, no futuro, monopólio em seus 

mercados de atuação.  

Entendido o atual estágio da economia mundial e as tentativas de renovação do 

sistema capitalista, percebe-se que o surgimento de novas formas de fazer negócio e de novos 

valores e conceitos demandam adaptação desses novos serviços às áreas de regulação dura39. 

Isso porque, uma vez entendido que uma série dessas novas plataformas exercem 

atividades essencialmente empresariais, pode-se afirmar que a regulação jurídica já existente 

para os negócios tradicionais (ou seja, aqueles que não correm pelo meio digital) poderia ser 

aplicada também aos negócios virtuais, ainda que com as devidas adaptações40. 

Uma primeira razão para a insatisfação gerada pelas tentativas de regulação diz 

respeito à ideia de que a economia colaborativa é um fenômeno novo e distinto, cujos 

pressupostos parecem diferir em muito dos tradicionalmente assentados em ambientes 

capitalistas atuais. Todavia, o papel disruptivo dessas novas tecnologias precisa ser visto com 

mais rigor. 

É necessário avaliar se esses novos serviços estão de fato substituindo os serviços 

tradicionais e poderão romper antigos padrões, de modo a exigir um melhor arcabouço 

regulatório, ou se são apenas formas novas e mais eficientes de oferecer serviços já existentes 

antes do advento da internet41. 

Além disso, o debate acerca da regulação não pode ser reduzido proteção de 

inovadoras startups versus legisladores, reguladores e grandes indústrias interessadas em 

manter seus clientes. Isso porque, como já comentado, diversas dessas startups estão longe de 

serem pequenos players. O verdadeiro embate se dá, portanto, entre (i) o interesse de estimular 

 
38 RIVEIRA, Carolina. Airbnb vai abrir capital em 2020. A empresa irá melhor que Uber e WeWork? Revista 

Exame, 2019. Disponível em: < https://exame.com/negocios/airbnb-vai-abrir-capital-em-2020-a-empresa-ira-

melhor-que-uber-e-wework/>. Acesso em 28 Nov 2020. 
39 Frazão (2018) define as “áreas de regulação dura” como as searas jurídicas que, por protegerem interesses de 

ordem pública, contêm regime de responsabilidade que, além de cogente, privilegia a primazia da realidade sobre 

a forma.  
40 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018 
41 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018 

https://exame.com/negocios/airbnb-vai-abrir-capital-em-2020-a-empresa-ira-melhor-que-uber-e-wework/
https://exame.com/negocios/airbnb-vai-abrir-capital-em-2020-a-empresa-ira-melhor-que-uber-e-wework/
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a inovação; e (ii) a necessidade de proteção do público em geral dos potenciais malefícios que 

acompanham essa inovação42. 

Algumas questões devem necessariamente ser levados em consideração no debate 

a respeito da regulação das plataformas de economia colaborativa. 

A primeira tem relação com a incerteza. A incerteza, evidentemente, é algo inerente 

ao processo de inovação. No entanto, graus elevados de incerteza têm por consequência 

justamente a inatividade criativa. Os agentes econômicos serão resistentes à inovação caso haja 

fundadas dúvidas de que seus novos modelos de negócios serão aceitos pelos legisladores e 

reguladores ou caso haja constantes e desarrazoadas revisões legislativas ou judiciais a respeito 

desses negócios43. 

Ainda nesse sentido, o regulador deverá agir com bastante ponderação, uma vez 

que, se por um lado, alterações frequentes e desarmônicas no sistema regulatório podem atrasar 

ou desestimular o desenvolvimento tecnológico, por outro, níveis exagerados de estabilidade e 

certeza podem também ocasionar ociosidade na indústria, estimulando, assim, apenas o 

desenvolvimento de produtos e serviços que atendam níveis mínimos de exigência legal44. 

O segundo ponto trata da complexidade. É indiscutível que a inovação é um, 

processo complexo e, como tal, não pode abrir mão de soluções também complexas, 

orquestradas, conjunturais. Por esse ângulo, para bem disciplinar as novas realidades, é 

necessário não a substituição da regulação estatal pela autorregulação imposta pelas 

plataformas, mas sim a atuação conjunta desses dois mecanismos, em que o poder estatal traça 

parâmetros a partir dos quais os agentes podem desenvolver suas atividades e mesmo sua 

competência autorregulatória45. 

Em terceiro lugar, cabe a discussão acerca do quão realmente disruptivas são essas 

novas plataformas. Joseph Schumpeter46 descreve o processo de destruição criativa como o 

processo em que produtos inovadores destroem empresas velhas e antigos modelos de negócios, 

 
42 SILVA, Raphael Andrade; PAIVA, Matheus Silva de; DINIX, Gustavo. Op. cit.  
43 STEWART, Richard B. Regulation, innovation and administrative law: a conceptual framework. California 

Law Review, California, v. 69, n. 5, p. 1.256-1.377, 1981. 
44 ASHFORD, Nicholas A; AYERS, Christine; STONE, Robert F. Using regulation to change the market for 

innovation. Harvard Environmental Law Review, Harvard, v. 9, 1985, p. 419-466. 
45 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018 
46 SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro : Editora Fundo de Cultura, 

1961. 
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num eterno ciclo de inovação que é inerente ao capitalismo. Assim, uma tecnologia disruptiva 

seria capaz de suplantar completamente antigos modelos empresariais.  

Isso posto, é necessário observar que o serviço oferecido por muitas plataformas 

que se dizem disruptivas atuam, na verdade, como substitutos dos serviços tradicionais, 

inclusive exercendo pressão competitiva sobre estes47. O Airbnb e as demais plataformas de 

aluguel para curta temporada não levaram as redes de hotéis à bancarrota, apenas ampliaram a 

gama de escolha para viajantes e criaram opções para pessoas que, em outro contexto, não 

teriam dinheiro para viagens longas48.  

Além disso, muitos desse novos negócios têm mais aspectos empresariais 

tradicionais do que aspectos de economia de compartilhamento, o que seria um forte argumento 

para justificar a incidência da regulação dura. Logo, regulação dos novos serviços precisa se 

atentar às questões concorrenciais. Ainda que se possa argumentar que estes serviços não 

deveriam estar sujeitos aos mesmos mecanismos regulatórios impostos aos serviços 

tradicionais, visto que mesmo esses são falhos, não há dúvidas que essa falha regulatória se 

potencializa ainda mais quando é aplicada apenas aos serviços já existentes49. 

Por essa razão, o argumento de que a regulação tradicional não deve alcançar os 

novos serviços tem o condão de gerar uma verdadeira distorção concorrencial, uma vez que 

apenas os agentes anteriormente estabelecidos estarão sujeitos aos custos e ônus da regulação. 

Ainda que os novos serviços sejam mais eficientes e, como já citado, reduzam bastante os custos 

de transação, essa redução de custos não pode ser obtida exclusivamente a partir da evasão 

proposital de focos regulatórios, principalmente em áreas que lidam com direitos de interesse 

público indisponíveis ou de proteção de vulneráveis50. 

Enquanto um entendimento acerca do tema não for sedimentado, haverá decisões 

contraditórias sobre a regulamentação dessas plataformas em todo o mundo. No caso do Uber, 

por exemplo, aplicativos dessa natureza foram regulamentados em diversos lugares através de 

soluções variadas, mas que em geral não representam uma barreira à entrada de novos 

concorrentes51. Em outros locais, contudo, decisões judiciais e executivas proibiram 

 
47 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018 
48 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
49 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018 
50 FRAZÃO, Ana. Op. cit., 2018 
51 Foi o que ocorreu na maioria das capitais brasileiras. Ver: As 10 principais regulamentações de apps transporte 

no Brasil. Machine. Disponível em: <https://machine.global/principais-regulamentacoes-brasil/>. Acesso em 22 

abr 2021. 
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completamente os aplicativos de transporte de oferecerem seus serviços52. Todavia, a percepção 

geral dos especialistas, agentes econômicos e dos usuários e a de que nenhum local encontrou 

ainda uma forma adequada de lidar com o problema, uma vez que persistem constantes 

instabilidades jurídicas e regulatórias nesse tema53. 

Ainda que se defenda que as novas plataformas identificadas com a economia do 

compartilhamento devam se submeter à regulação estatal, é importante destacar que a questão 

está longe de ser um consenso. Por conseguinte, surgem novas concepções a respeito de como 

essas plataformas devem ser reguladas. 

Sundararajan54 descreve 3 possibilidades de novos modelos regulatórios, que fogem 

aos modelos de regulação tradicionais e que possivelmente são adaptáveis ao novo contexto das 

plataformas da economia compartilhada: regulação entre pares, organizações autorregulatórias 

e regulação delegada por meio de dados. 

A regulação entre pares é uma alternativa já adotada em diversas plataformas 

através dos sistemas de avaliação dos usuários. Esse modelo, que não envolve a participação 

do Estado, consiste em nada mais do que os próprios participantes das plataformas avaliarem 

os prestadores dos serviços e, através de comentários positivos ou negativos, atuarem como 

reguladores que chancelam ou não o funcionamento de um serviço55. 

Esse formato tem como lado positivo a preocupação de ambos os usuários para com 

a qualidade do serviço, tanto para quem consome, quanto para quem o oferta, uma vez que 

ambos se avaliam e a pontuação recebida é um importante fator para que haja novas interações 

com outros usuários. Outro fator positivo é que, com esse modelo de avaliação, todos os 

usuários possuem um referencial mínimo de qualidade, dado o baixíssimo custo administrativo 

das avaliações, o que seria inviável se cada ofertante precisasse submeter-se à testes de 

qualidade aplicados por uma entidade governamental, que certamente, em razão do elevado 

custo, só poderia viabilizar avaliações por amostragem56. Por fim, um ponto de atenção 

 
52 Londres baniu completamente a operação do Uber, que só voltou a operar na cidade após longa batalha judicial. 

Ver: Uber granted 18-month London licence after legal battle. Reuters. Disponível em: 

<https://www.reuters.com/article/us-uber-britain-decision/uber-granted-18-month-london-licence-after-legal-

battle-idUSKBN26J1A8>. Acesso em 22 abr 2021. 
53 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Compartilhamento e uso intensivo do viário urbano em São Paulo. 

Relatório de acompanhamento do seminário realizado em conjunto com a Câmara Municipal de São Paulo. São 

Paulo: Centro de Estudos de Política e Economia do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas, 2016. 
54 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
55 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
56 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
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necessário para esse formato de autorregulação é a necessidade de criação de mecanismos que 

busquem restringir avaliações falsas nas plataformas, uma vez que elas são um dos principais 

recursos a serem avaliados por novos consumidores em suas tomadas de decisão. 

Organizações autorregulatórias funcionariam como um consórcio entre uma 

agência reguladora governamental e grupos das plataformas de um determinado seguimento. 

Nesse formato hipotético, prestadores de serviço das plataformas voluntariamente funcionariam 

como uma espécie de inspetores e educadores para garantir um padrão de qualidade na 

plataforma, em troca de incentivos dados pelas plataformas e, talvez, recebendo o próprio 

treinamento como contraprestação57. Esse formato atenderia aos interesses tanto da entidade 

governamental, que não precisaria de um quadro fixo de inspetores e poderia, ainda assim, 

definir e garantir um padrão de qualidade mínimo, quanto à plataforma, que poderia expandir 

sua operação, agora sob aval de um órgão regulador e sem riscos de bloqueio. Para o prestador 

de serviço individual, outra recompensa seria uma certificação diferenciada na plataforma, de 

forma a atender ao melhor interesse de todas as partes e garantir a sustentabilidade do processo. 

Sundararajan58 lista ainda 4 fatores que podem ser essenciais para viabilizar as 

organizações autorregulatórias na economia compartilhada: ela deve gerar credibilidade; os 

agentes necessitam uma forte capacidade de fiscalização; as organizações devem ser 

reconhecidas como legítimas e independentes; e as organizações devem se aproveitar da 

preocupação dos agentes com sua reputação59. 

A regulação delegada por meio de dados ocorre quando a regulação é baseada no 

rastro digital deixado em transações realizadas online. Um exemplo corriqueiro é o sistema de 

detecção de fraudes em compras de cartão de crédito utilizado pelos bancos, que recorrem a 

algoritmos de aprendizagem de máquina para reconhecer os padrões de consumo de cada cliente 

e sinalizar quando detectam compras muito fora do padrão, a fim de evitar transações 

fraudulentas. Outro exemplo do potencial da utilização de dados para a regulação ocorreu em 

 
57 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
58 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
59 Esse modelo não passa apenas pelo campo da hipótese, e foi implementado para o setor de mobilidade urbana 

na Califórnia. A Comissão de Utilidades Públicas da Califórnia (CPUC) definiu um conjunto de normas que todos 

os motoristas de aplicativo devem seguir, mas a responsabilidade de fiscalização foi delegada pelo órgão para as 

plataformas de serviço. Dessa forma, os custos administrativos por parte da Comissão são baixos e há grande 

interesse dos motoristas em seguir as normas, uma vez que se não estiverem adequados a elas, poderão ser 

desconectados da plataforma (SUNDARARAJAN, 2019). Por fim, esse modelo tem grandes perspectivas na 

autorregulação da economia compartilhada, visto que todas as ações dentro da plataforma deixam rastros em forma 

de dados, que podem ser mais facilmente verificáveis pela própria empresa que pelo Estado propriamente dito.   
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2008, quando engenheiros da Google anunciaram que poderiam prever surtos de gripe baseados 

em buscas no site, fazendo até mesmo o rastreio de sua evolução em tempo real60. 

Por fim, uma alternativa mais radical, proposta por Nick Grossman da Union 

Square Ventures e do influenciador tecnológico Alex Howard é obrigar as plataformas a 

entregar seus dados operacionais ao Estado, para que estes sejam utilizados para regulação, 

assim como acontece em empresas de capital aberto61. Todavia, seria necessário que tal cessão 

de dados estivesse em conformidade com a regulamentação local de proteção de dados, para 

que não exista o risco de violação da privacidade, tampouco de manipulação e exportação de 

dados pessoais dos usuários.  

É necessário entender que regular a economia compartilhada requer uma verdadeira 

harmonização de interesses. Reguladores devem atestar que as regras estabelecidas protegem, 

adequadamente, os participantes dessa nova economia, bem como os terceiros a ela 

relacionados, direta ou indiretamente. Também deve-se reconhecer a importância desses novos 

negócios e, consequentemente, a necessidade de lhes disciplinar, uma vez que, embora sejam 

instrumentos aptos a gerar benefícios aos consumidores, podem também trazer malefícios 

inesperados caso não observadas as peculiaridades de cada um. 

Em síntese, os aspectos inovadores e disruptivos causados pela economia 

compartilhada no capitalismo observados até então não se furtarão da regulação imposta aos 

demais agentes econômicos, sob pena de causar distorções econômicas e prejuízos aos 

consumidores. Não significa, todavia, que o modelo regulatório não possa ser aperfeiçoado para 

se adequar à nova realidade, incorporando, inclusive, elementos inovadores dessas novas 

tecnologias e estimulando a inovação. 

  

 
60 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
61 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 



27 
 

CAPÍTULO 2 – ECONOMIA DO COMPARTILHAMENTO EM CONTRATOS DE 

LOCAÇÃO DE CURTA TEMPORADA 

 

2.1 Retrospecto acerca da locação de imóveis por intermédio de plataformas 

digitais 

 

A lógica da economia do compartilhamento, na qual os bens são oferecidos ao 

consumidor não de forma definitiva, mas por um curto prazo, visando suprir uma necessidade 

passageira, parece complementar de forma quase perfeita a lógica do aluguel de imóveis para 

curta temporada. Assim, impulsionados pela facilidade proporcionada pelas plataformas 

digitais, não tardou para que os proprietários tornassem esse tipo de aluguel cada vez mais 

comum. 

A primeira plataforma on-line a ganhar destaque com o modelo de negócios voltado 

para a economia compartilhada de aluguéis por temporada foi a HomeAway. A empresa 

americana foi fundada em fevereiro de 2005 como um marketplace on-line para atender à 

indústria de aluguéis por temporada. Ao longo dos anos, muitas plataformas semelhantes foram 

adquiridas pela HomeAway e, em 2010, foi realizada a aquisição do AlugueTemporada, 

plataforma brasileira fundada em 2001 com o objetivo de auxiliar os viajantes na busca por 

imóveis para finais de semana, períodos de férias e feriados62. 

Com mais de um milhão de imóveis anunciados em mais de 190 países, essa 

empresa se apresentava, até 2015, como o líder mundial em anúncios de imóveis para 

temporada e representava o maior concorrente do Airbnb. Somente no Brasil, seriam cerca de 

20 mil imóveis anunciados e mais de 20 milhões de acessos ao site por ano63. 

O Airbnb, por sua vez, foi idealizado no ano de 2007 pelos estudantes de design 

Joe Gebbia, Brian Chesky e Nathan Blecharczyk. Devido à realização de uma grande 

conferência de design na cidade de São Francisco (EUA), os hotéis ficaram lotados e o trio 

decidiu, então, oferecer hospedagem e café da manhã, na própria casa, aos turistas que 

participariam do evento.  

 
62 FERREIRA, Karolina Matias; DOS SANTOS, Rodrigo Amado; et al. PERCEPÇÃO DE GESTORES DE 

HOSPEDAGENS SOBRE PLATAFORMAS DE ALUGUEL ON-LINE POR TEMPORADA. Turismo -Visão e 

Ação Universidade do Vale do Itajaí : Camboriú, 2017. 
63 FERREIRA, Karolina Matias; DOS SANTOS, Rodrigo Amado. Op. cit.  
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Brian Chesky diz que a visão do Airbnb era muito modesta no início:  

“A motivação para começar o Airbnb foi conseguir pagar nosso aluguel 

[...]. O proprietário havia subido seu valor, e um congresso 

internacional de design aconteceria em São Francisco. Todos os hotéis 

estavam lotados. Então tivemos uma ideia: e se nossa casa virasse uma 

pousada (bed and breafast) para o congresso de design? Joe tinha três 

colchões de ar (airbeds). Tiramos os três do armário e os chamamos de 

‘AirBed and Breakfest’.”64 

No ano seguinte, o trio transformou a ideia em um negócio, de fato. A partir de 

então, qualquer pessoa com um quarto vago ou mesmo um apartamento inteiro poderia ofertá-

lo para possíveis inquilinos cadastrados na plataforma. 

Embora não tivesse tanto apelo para executivos e turistas mais abastados, começou 

a se popularizar entre os viajantes de perfil aventureiro e descolado, que buscavam economia 

em suas viagens e valorizavam a experiência de conhecer a rotina dos anfitriões65. Desde então, 

no entanto, a plataforma cresceu exponencialmente. Somente no Brasil em 2018, a empresa 

cresceu 71% em número de aluguéis em comparação com o ano anterior, totalizando 3,8 

milhões de chegadas (termo utilizado pela empresa para descrever o ato de alugar um imóvel)66. 

No cenário internacional, o crescimento da companhia foi ainda maior. Ainda em 

2013, o Airbnb já era uma plataforma global com mais de 100 milhões de dólares em 

investimentos de capital de risco e centenas de milhares de anfitriões, alugando desde casas e 

apartamentos até mesmo barcos, casas na árvore, castelos e até mesmo vilas inteiras. Em 2016, 

Nathan Blecharczyk afirmou, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, que “70 milhões 

de hóspedes já haviam utilizado a plataforma”67. 

Em 2020, o valor de mercado da empresa está estimado em 18 bilhões de dólares. 

Esse valor já chegou a ser maior, de até 31 bilhões de dólares, mas houve uma desvalorização 

em razão da pandemia do novo coronavírus. A pandemia também atrasou os planos da startup 

 
64 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
65 EXAME. Airbnb, uma startup de US$1 bilhão. Disponível em < https://exame.com/pme/airbnb-uma-startup-

de-us-1-bilhao/>. Acesso em 20 nov 2020. 
66 AIRBNB. Airbnb cresce 71% em chegadas de hóspedes no Brasil em 2018. Disponível em: < 

https://news.airbnb.com/br/airbnb-cresce-em-hospedes-2018/>. Acesso em 30 Nov 2020.  
67 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 

https://news.airbnb.com/br/airbnb-cresce-em-hospedes-2018/
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de abrir capital na bolsa de valores. O IPO, que estava previsto para o início de 2020, teve que 

ser adiado e ainda não possui data definida68.  

Parte do sucesso do Airbnb pode ser explicado pela gigantesca eficiência 

econômica que a plataforma parece ocasionar. Pessoas possuem espaços em suas residências 

que nem sempre estão em uso, enquanto outras pessoas precisam de um local para repousar por 

um curto período de tempo. Se existe uma plataforma capaz de conectar esses milhões de 

usuários que precisam de um lugar para ficar com as pessoas que possuem um espaço vago, os 

ganhos econômicos serão imensos, não apenas para a companhia em si, mas para todos os 

envolvidos69. 

Para Sundararajan70, o Airbnb é o exemplo ideal para demonstrar o porquê de os 

fundamentos econômicos que norteiam a economia compartilhada serem muito superiores 

àqueles da era industrial tradicional. Afinal, por que direcionar bilhões de dólares em 

investimento de risco para construir unidades dedicadas para acomodação de curta temporada 

(leia-se hotéis), quando existem milhões de apartamentos e quartos de hóspedes que 

eventualmente estão vazios e serviriam perfeitamente para este propósito? 

Cabe salientar que o Airbnb, apesar de não ser proprietário de nenhuma das 

propriedades que disponibiliza para aluguel em seu site, possui maior valor de mercado do que 

qualquer rede hoteleira no mundo71. A plataforma obtém seus rendimentos cobrando uma 

porcentagem sobre as transações que intermedia.  

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 diz respeito 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 

 
68 LOUREIRO, Rodrigo. Pandemia? Próximo do IPO, Airbnb quer provar que seu negócio vale muito. Revista 

Exame, 2020. Disponível em: < https://exame.com/tecnologia/pandemia-proximo-do-ipo-airbnb-quer-provar-que-

seu-negocio-vale-muito/>. Acesso em 30 Nov 2020. 
69 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 
70 SUNDARARAJAN, Arun. Op. cit., 2019. 

71MARTÍN, Javier. Vale mais compartilhar que ter. EL PAÍS. Disponível em: 

<https://brasil.elpais.com/brasil/2014/03/28/economia/1396013441_799183.html>. Acesso em: 4 Dec. 2020. 

https://exame.com/tecnologia/pandemia-proximo-do-ipo-airbnb-quer-provar-que-seu-negocio-vale-muito/
https://exame.com/tecnologia/pandemia-proximo-do-ipo-airbnb-quer-provar-que-seu-negocio-vale-muito/


30 
 

Rigorosa72. Cabe observar que esta regra geral não é válida para anúncios localizados na China 

continental, cuja taxa é de 10% (dez por cento)73. 

O hóspede, por sua vez, paga um valor inferior a 14,2% (quatorze virgula dois por 

cento) do subtotal da reserva, variando de acordo com diversos fatores da reserva, que serão 

exibidos ao hóspede antes da confirmação da reserva74. 

O segundo modelo de cobrança de taxa é voltado apenas para os anfitriões, e é 

obrigatória para hotéis e alguns outros tipos de anfitriões. Essa taxa existe para que hotéis e 

outros empreendimentos que forneçam quartos pelo Airbnb não tenham uma vantagem desleal 

sobre os demais anfitriões. Assim, esta taxa varia entre 14% (quatorze por cento) e 16% 

(dezesseis por cento), podendo ser maior 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)75. 

Por fim, a taxa pela “experiência do Airbnb” é cobrada pelos serviços adicionais 

oferecidos pelos anfitriões, como passeios, traslado, etc. Nesse caso, a plataforma cobra 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. Experiências que 

incluam impacto social são isentas dessa taxa76. 

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 imóvel77. 

Apesar da enorme aceitação popular do modelo de negócios praticado pelo Airbnb, 

o que se reflete em seus números, a plataforma também é acusada de ser a causadora de 

inúmeros problemas econômicos e sociais em diversas cidades do mundo. As relações jurídicas 

 
72AIRBNB. O que são as taxas de serviço do Airbnb? Disponível em: < 

https://www.airbnb.com.br/help/article/1857/o-que-sao-a-taxa-de-serviço-do-airbnb > Acesso em: 30 Nov 2020. 
73 Idem. 
74 Idem. 
75 Idem.  
76 Idem.  
77AIRBNB. Termos de Serviço. Disponível em: < https://www.airbnb.com.br/terms > Acesso em: 30 Nov 2020. 
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entre anfitriões e usuários vêm sendo questionadas nos tribunais e já existem diversas tentativas 

de regulamentar o uso da plataforma, como se verá adiante.  

 

2.2 O contrato de aluguel por temporada sob a lógica da economia do 

compartilhamento 

 

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”. 

Como ensina Caio Mário da Silva Pereira78, a locação é um contrato no qual uma 

pessoa se obriga a ceder, temporariamente, o uso e o gozo de uma coisa não fungível mediante 

certa remuneração. 

A locação urbana, tanto residencial, quanto não residencial, é hoje regulada pela 

Lei n. 8.245/91 (Lei do Inquilinato). O regime jurídico da locação urbana caracteriza-se pelo 

reconhecimento de uma situação especial para o locatário, parte frágil da relação, oponível à do 

proprietário. Tem este o direito de arrendar a sua casa, e dela extrair razoável proveito. Mas o 

inquilino, a seu turno, é investido de direitos que o locador não pode desprezar79. Em síntese, a 

natureza jurídica da locação predial urbana é a de um contrato bilateral, oneroso, não solene e 

comutativo, de cessão temporária de uso de imóvel urbano.  

A mesma legislação prevê o aluguel imobiliário para curta temporada, em seus 

artigos 48 a 50, como aquele imóvel alugado para prática de lazer, para realização de cursos, 

tratamento de saúde, feitura de obras e outros fatos que decorrem tão somente de determinado 

tempo, e contratados por prazo não superior a noventa dias, esteja ou não mobiliado o imóvel 

A lei em vigor reconhece que, qualquer atividade em torno das necessidades do 

locatário, típicas de residência ou simples moradias urbanas, podem merecer tratamento de 

locação para temporada, exigindo apenas que o prazo firmado para a locação não ultrapasse 90 

(noventa) dias. Caso o prazo legal seja excedido, o contrato será prorrogado automaticamente 

por prazo indeterminado, conforme hipótese do artigo 47 da LI. 

 
78 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil – Vol. III. Atual. Caitlin Mulholland, 21. ed. Rio de 

Janeiro : Forense, 2017 
79 PEREIRA, Op. cit, 2017. 
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A lei deixa claro, ainda, ser irrelevante que o imóvel esteja ou não mobiliado, com 

a ressalva o parágrafo único do artigo 48 da LI, que determina, apenas, a necessidade de 

inventário anexado ao contrato, em caso de existência de mobiliário.  

Como característica dessa espécie de contrato, o locador poderá cobrar 

antecipadamente e de uma só vez o aluguel pelo tempo contratado e, ainda assim, 

excepcionalmente, exigir qualquer das garantias do art. 37 da Lei do Inquilinato (art. 49 da Lei 

8.245/1991), o que não se admite nas demais modalidades de locação. 

Isso tudo posto, parece fácil afirmar que o modelo de aluguel oferecido pelas 

plataformas digitais como Airbnb parecem se enquadrar facilmente na definição legal de 

aluguel por temporada. De fato, o modelo de locação de curta temporada pensado quando da 

elaboração da Lei do Inquilinato não poderia prever 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. 

Ainda assim, as características normalmente encontradas nos aluguéis feitos por 

essas plataformas, como o curto período de contratação e a majoritária destinação para lazer, 

sugerem que o melhor caminho seja classificá-los como aluguel para curta temporada, 

exatamente como já previsto na legislação supracitada. Todavia, a questão ainda suscita muito 

debate, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Acerca desta controvérsia que se passa a 

discutir a partir daqui. 

 

2.3 Vedação da locação por temporada pelos condomínios: legalidade e 

direito de propriedade 

 

Com o aumento de ofertas de aluguéis por temporada proporcionado por aplicativos 

como Airbnb, Booking, HomeAway etc, parte do fenômeno da economia compartilhada, 

diversos condomínios edilícios tentaram proibir ou limitar os proprietários das unidades de 

praticarem esse tipo de aluguel. Dentre os argumentos usados pelos defensores da proibição, 

estão o uso comercial de um imóvel residencial, a falta de segurança gerada pela alta 
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rotatividade de moradores, o sobrecarregamento dos serviços do condomínio e o incômodo 

gerado pelos inquilinos80.  

Para os defensores do primeiro argumento, como Sílvio de Salvo Venosa81, para 

quem a prática de alugar um imóvel pelo Airbnb configura serviço de hospedagem, e não 

aluguel por temporada, os condomínios estritamente residenciais não têm permissão para 

explorar comercialmente suas unidades, pois isto caracterizaria desvio de finalidade dessas 

unidades. 

Adiante, será discutido acerca dessa dicotomia ente contrato de aluguel para curta 

temporada e contrato de hospedagem. Por hora, assumindo-se que esse tipo de contrato pode 

ser caracterizado como aluguel para curta temporada, não existiria óbice legal ao aluguel desses 

imóveis, e a única limitação para a prática seria a proibição expressa na convenção de 

condomínio. 

Desse modo, não havendo qualquer vedação decorrente de destinação especial na 

convenção e na especificação do condomínio residencial, é impossível juridicamente afirmar 

que a locação por temporada altera a destinação de modo a classificá-la como “não 

residencial”82. 

Já em relação à sobrecarga dos funcionários e estruturas do condomínio, citado por 

Venosa83, tal fundamento também não se sustenta, uma vez que essas mesmas estruturas e 

funcionários também estariam disponíveis ao proprietário ou a um locatário de contratos mais 

longos. 

Uma vez que tais áreas comuns estariam à disposição a qualquer condômino, seu 

uso por locatários de curto espaço de tempo não pode justificar o impedimento do aluguel, visto 

que seu uso não altera as funções das instalações, tampouco dos funcionários.  

Por fim, em relação à importunação causada pelos inquilinos, seja pelo barulho, 

seja pelo mau uso das instalações, tal comportamento não pode ser presumido. Caso tais 

 
80 VENOSA, Sílvio de Salvo. Condomínios e Airbnb. Migalhas, 2019. Disponível em: 

<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI296505,71043-Condominios+e+Airbnb>. Acesso em 20 Out 2020. 
81 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit. 
82 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Direito imobiliário: teoria e prática. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. 
83 VENOSA, Sílvio de Salvo. Op. cit. 
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situações ocorram, o condomínio poderá facilmente apenar o condômino que esteja responsável 

pelos inquilinos infratores, com base no art. 1.337 do Código Civil84.  

A questão a ser analisada passa a ser, então, até que ponto a Convenção de 

Condomínio, lei maior interna do condomínio, pode ou não limitar o direito de propriedade, 

estabelecendo regras quanto ao seu uso e restringindo determinados usos. A Convenção é, de 

fato, a lei maior dentro do condomínio edilício, e seu caráter afasta-se de uma mera relação 

contratual na medida em que obriga todas as partes que adentram a propriedade, e não só 

aqueles que participaram de sua elaboração ou de sua votação85. 

Para Pereira86, “o caráter normativo da convenção do condomínio é pacificamente 

reconhecido. Sua força cogente aos condôminos, seus sucessores e sub-rogados, e 

eventualmente às pessoas que penetram aquele círculo fechado, representado pelo edifício, é 

aceita sem relutâncias”.  

Portanto, não existiria óbice para que a Convenção limitasse o direito de 

propriedade à vista de impedir o aluguel para curta temporada, respeitadas as exigências 

previstas em Lei, uma vez que tal proibição não impede de todo o exercício da propriedade87. 

Para Scavone Junior88, a alteração da convenção de condomínio seria a única forma 

legal de proibição da locação por temporada, uma vez que os condomínios possuem autonomia 

para restringir o uso das unidades. É o caso, por exemplo, de prédios comerciais que se 

especializam em consultórios médicos, sendo vedada qualquer outra atividade comercial além 

desta.  

Em síntese, sendo o condomínio residencial e não havendo vedação expressa na 

convenção condominial, não existe óbice para a prática da locação para temporada. Restringir 

a destinação e uso do imóvel sem que exista base jurídica para tal e sem convenção de 

condomínio que proíba expressamente tal prática constituiria, portanto, injusta restrição ao 

direito de propriedade.  

 
84 Art. 1.337. 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. 
85 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Condomínio e Incorporações. 11a ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014. 
86 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Op. cit, 2014. 
87 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Op. cit, 2014. 
88 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Op. cit. 
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Tampouco a simples alteração de regulamento interno, que não exige quorum 

qualificado, pode restringir a fruição como um dos atributos da propriedade se a convenção não 

restringiu. Alterar a convenção de condomínio, por sua vez, exige o quorum qualificado de 2/3 

dos condôminos, conforme previsto no art. 1.351 do Código Civil.  

Mais do que isso, caso a convenção original não tenha feito menção à destinação 

residencial, a restrição que visa impedir a locação por temporada por meio de aplicativos deve 

ser aprovada pela unanimidade dos condôminos em assembleia especialmente convocada, 

conforme art. 1.351 do Código Civil89, sob pena de ofensa aos direitos adquiridos90. 

O fato é que a questão vem sendo bastante judicializada nos tribunais brasileiros, 

como se verá. Apesar de já haver acórdãos favoráveis à locação por temporada em condomínios, 

como se verá adiante, a questão continuará controvertida enquanto não houver disposição 

legislativa apta a regulamentar o uso de tais aplicativos e solucionar esta controvérsia.  

 

2.4 Contrato de aluguel por temporada x Contrato de hospedagem  

 

Uma discussão surgida com o avanço de plataformas intermediárias de aluguéis por 

temporada, como o Airbnb, é a respeito da natureza desse tipo de contrato, com vários 

condomínios buscando proibir os aluguéis por temporada em suas instalações com o argumento 

de que tais aluguéis seriam, na verdade, um serviço de hospedaria, o que violaria suas 

convenções, caso essas prevejam a proibição de atividades comerciais nas unidades 

habitacionais91.  

Para Scavone Junior92, o pequeno lapso temporal da locação, por si só, não altera a 

destinação residencial do imóvel. 

A Lei n. 11.771/08 (Lei Geral do Turismo) estabelece, em seu artigo 23, o que 

seriam os meios de hospedagem93. Ademais, a Lei estabelece algumas obrigações aos 

 
89 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. 
90 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Op. cit. 
91 Ver: TJSP, 31ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 2187081-34.2018.8.26.0000, Rel. Carlos 

Nunes. DJe de 07.01.2019 
92 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antonio. Op. cit. 
93 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 
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estabelecimentos de hospedagem, como cadastramento junto ao Ministério do Turismo, o que 

ajuda a caracterizar a atividade como comercial. 

Já a locação por temporada, conforme já definido no subcapítulo anterior, engloba 

toda locação residencial destinada à residência temporária do locatário. As hipóteses para 

justificar tal modo de locação trazidas no art. 48 da Lei n. 8.245/91 (prática de lazer, realização 

de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel) são meramente 

exemplificativas. Do fato, qualquer motivo temporário para residência do locatário pode ensejar 

essa espécie de contrato. 

Assim, não há que se falar em contrato de hospedagem no caso das referidas 

plataformas, uma vez que este é caracterizado, além do oferecimento de um local para repouso, 

pela prestação regular de serviços aos usuários, tais como, por exemplo, lavanderia, arrumação 

dos quartos, restaurantes, central de recados, sala de jogos ou reuniões etc. Assim, para existir 

um contrato de hospedagem, presume-se a existência de dois contratos típicos conjugados, um 

de locação de coisa, e outro de prestação de serviços, a gerar um terceiro, que não se subordina 

à legislação do inquilinato94. 

Ainda que alguns condomínios modernos ofereçam alguns desses serviços aos seus 

moradores, e que os locatários possam deles usufruir, ainda não serão serviços prestados com 

caráter de contraprestação, como ocorre em hotéis, pensões e hospedarias. 

Um dos óbices geralmente impostos pelos condomínios para desestimular esse tipo 

de aluguel é fixar um prazo mínimo para a locação, como 30 dias95. Todavia, ao disciplinar as 

locações por temporada, a Lei do Inquilinato limitou-se a fixar, para elas, um prazo máximo de 

90 dias, mas não estipulou prazo mínimo, até porque, na época em que foi promulgada, não se 

poderiam prever as profundas modificações que a tecnologia provocou no mercado locativo. 

Diante do silêncio da lei, “não seria possível ao intérprete distinguir onde a lei não o faz”96. 

Logo, resta claro que a natureza jurídica desse tipo de oferta de imóvel é a de aluguel 

para curta temporada, e não de hospedagem.  

 
freqüência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como outros serviços necessários aos usuários, 

denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito ou expresso, e 

cobrança de diária. 
94 SOUZA, Sylvio Capanema de. A lei do inquilinato comentada artigo por artigo. 11ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2019. 
95 Ver: TJRJ, 19ª Câmara Cível. Apelação 0486825-49.2015.8.19.00010, Des. Juarez Fernandes Folhes. DJe de 

16.05.2017 
96 SOUZA, Sylvio Capanema de. Op. cit.  
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CAPÍTULO 3 – A PROPOSTA DE REGULAMENTAÇÃO E A JUDICIALIZAÇÃO 

DAS PLATAFORMAS DE ALUGUEL POR TEMPORADA NO BRASIL 
 

Diante de toda a controvérsia trazida pelas plataformas de aluguel para curta 

temporada, incluindo a natureza jurídica desse tipo de contrato, o número de demandas 

questionando a legitimidade desses aluguéis aumentou sobremaneira nos tribunais brasileiros. 

Os condomínios edilícios, motivados pela alegada perda de privacidade que esse novo tipo de 

aluguel causou nas vidas dos condôminos, pleiteiam judicialmente a possibilidade de proibir a 

prática em suas dependências. Já no âmbito legislativo, surgem tentativas de regulamentação 

das referidas plataformas, dentre as quais se destaca o Projeto de Lei n. 2.474/19. É acerca 

desses temas que se passa a discutir doravante. 

 

3.1 Projeto de Lei n. 2.474 de 2019 

No Brasil, a maior oposição enfrentada pelo Airbnb e demais plataformas de 

aluguel para temporada é representada, como já mencionado no capítulo anterior, pelos 

condomínios edilícios que visam proibir a prática em suas dependências. 

Visando remediar o problema, o Legislativo nacional começa a discutir o tema, e é 

nesse diapasão que foi proposto no Senado Federal o Projeto de Lei n. 2.474 de 201997, de 

autoria do Senador ÂNGELO CORONEL (PSD/BA). 

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. Para tanto, o uso dos aplicativos de 

locação somente seria permitido após aprovação em convenção condominial, 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: 

 
97 Projeto de Lei n° 2474, de 2019. Disponível em <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/136443>. Acesso em 30 Nov 2020. 
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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 esclarece que “não é razoável ignorar variáveis que 

acabam desvirtuando formas de usufruir da propriedade privada, principalmente quando 

interferem os direitos de outros proprietários”. Argumenta, também, 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”. 

Da leitura do projeto e da justificativa do senador, observa-se que o parlamentar 

aderiu à corrente que trata o tipo de negócio praticado pelo Airbnb como serviço de 

hospedagem, e não como aluguel para temporada. Além disso, como se depreende da leitura, a 

regra seria a impossibilidade do uso dos aplicativos, ou seja, a convenção, ainda que generalista 

ou silente, estaria impedindo a utilização de tais plataformas. Para que fossem utilizadas, 

deveria haver autorização e disposição em convenção condominial. 

Como visto em capítulo anterior, a posição do parlamentar não parece condizer com 

a doutrina majoritária. Para Caio Mário98, o legislador deverá estatuir um standard de deveres, 

devendo os interessados redigir a Convenção de modo a suprir as disposições legais, 

observando-se as particularidades de cada edifício. Assim, ao restringir de forma 

indiscriminada o uso das plataformas de aluguel para temporada, o projeto de lei ignora as 

particularidades de cada condomínio, ignorando, inclusive, os impactos econômicos que tal 

 
98 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Condomínio e Incorporações. 11a ed. Rio de Janeiro : Forense, 2014. 
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proibição traria a diversos destinos turísticos no país, visto que, como explorado anteriormente, 

a redução de custos proporcionada por plataformas de economia compartilhada como Airbnb 

cria uma nova demanda turística em vários locais, que já estão completamente adaptados à essa 

nova realidade. 

Em comunicado à imprensa acerca do projeto de lei99, o Airbnb deixa claro a qual 

entendimento doutrinário se filia: 

"O Airbnb reafirma que o aluguel por temporada já é uma atividade 

regulamentada no Brasil há 18 anos, pela Lei federal do Inquilinato (Lei nº 

8.245, de 18 de outubro de 1991). Seu regime tributário é definido pelo 

Regulamento do Imposto de Renda. Quem possui um imóvel tem o direito de 

realizar a locação garantido pela Constituição e pelo Código Civil" 

Este exemplo mostra apenas uma das maneiras de regular o uso das plataformas 

identificadas como economia do compartilhamento. Os posicionamentos vão da cooperação ao 

enfrentamento aberto, seja por parte do poder executivo ou do judiciário. O fato de existirem 

estratégias diferentes de regulação revela o grau de complexidade jurídica que reveste as 

aparentemente simples transações de aluguel de casas e quartos pelo mundo100. 

 

3.2 Análise jurisprudencial  

 

Com a grande judicialização da questão do uso de aplicativos para aluguel de curta 

temporada, diversos precedentes começaram a ser formados nos tribunais brasileiros. Apesar 

de distintas teses aparecerem nesses julgados, a jurisprudência caminha para adotar a tese de 

que o aluguel por meio das plataformas é legal, desde que não haja norma na Convenção de 

condomínio em contrário. Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça 

de São Paulo (TJSP): 

Ação declaratória e cominatória – deliberação em assembleia que alterou o 

regulamento interno do condomínio para proibir a locação por temporada das 

unidades por período inferior a quinze dias – pedido de tutela provisória 

visando a afastar a restrição imposta – possibilidade – presença de 

verossimilhança das alegações – limitação ao uso da propriedade que depende 

 
99 Com novo projeto de lei, condomínios poderiam proibir aluguel via Airbnb. Tecmundo. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/mercado/140872-novo-projeto-lei-condominios-proibir-aluguel-via-

airbnb.htm>. Acesso em 30 Nov 2020. 
100 TAVOLARI, Bianca. Op. cit., 2017 
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da alteração da própria convenção condominial, mediante aprovação por 

quorum qualificado – tutela concedida – decisão reformada agravo provido.  

(TJSP, 30ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n. 2253643-

59.2017.8.26.0000, Rel. Des. Andrade Neto, DJe de 08.08.2018). 

 

Declaratória. Realização de assembleia para constituição do condomínio onde 

o apelante detém a propriedade de sete unidades. Convenção de Condomínio 

editada, na forma do art. 1.332, inc. III, do CC, que não contém qualquer 

referência impeditiva de locação por temporada. Elaboração do Regimento 

Interno, cuja previsão foi estabelecida nos termos do art. 1.334, inc. V, do 

CC, o qual veda a locação por temporada dos imóveis localizados no 

Condomínio recorrido. Impossibilidade. Regimento Interno que é sede 

inadequada para instituir limitação não prevista na Convenção Condominial. 

Registro da Convenção de Condomínio para que tenha eficácia perante os 

condôminos. Irrelevância. Imposição do ato registrário tão somente no que 

tange a terceiros. Inteligência do art. 1.333, parágrafo único, do CC. Locação 

por temporada que não é incompatível com os fins residenciais das unidades 

condominiais de propriedade do recorrente. Recurso provido para julgar-se 

procedente o pedido. Sucumbência. Inversão. Ocorrência.  

(TJSP. 10ª Câmara de Direito Privado, Apelação n. 0009004-

11.2012.8.26.0400, Rel. Des. João Batista Vilhena DJe de 25.02.2014). 

Nos termos desse julgado, “o regimento, cuja elaboração vem prevista no art. 1.334, 

inc. V, do Código Civil, é conjunto de regras complementar à convenção, devendo ser redigido 

segundo aquela primeira, limitando-se a ditar as regras do dia a dia do condomínio, logo, 

estando claro que o regimento trata de situações comezinhas, tanto que pode ser alterado por 

quorum estabelecido na convenção, ou, simples, no silêncio daquela, enquanto a convenção 

mesma somente poderá vir a ser alterada por 2/3 dos condôminos, na forma do caput, do art. 

1.333, do Código Civil”. 

Os precedentes admitem que o condicionamento da destinação da unidade 

condominial, como é o caso de restringir a destinação residencial vedando a locação para 

temporada, deve ser tratada na Convenção, conforme tratado em capítulo anterior. 

Ademais, a jurisprudência pátria parece se alinhar à tese de que o aluguel para curta 

temporada não descaracteriza a destinação residencial do imóvel. Nesse sentido, o seguinte 

julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ): 

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Indeferimento da 

tutela antecipada. Condomínio. Locação por temporada. Possibilidade. 

Manutenção do decisum. Requisitos do artigo 300 do CPC/2015 não 

configurados em sede de cognição sumária. Necessidade de dilação 

probatória no processo matriz. Decisão recorrida que não se revela 
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teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos. Incidência do 

verbete nº 59, da súmula da jurisprudência deste e. Tribunal de justiça. 

Desprovimento do recurso.  

Cuida-se, na origem, de ação em que o agravante alega que a parte ré, ora 

agravada, estaria exercendo atividade de hotelaria dentro do condomínio (...). 

Repise-se, é vedada a locação comercial do imóvel em questão, mas não a 

locação por temporada, até porque, analisa-se a destinação do imóvel pelo 

fim que lhe é dado, que, no caso, é a moradia de turistas que visitam a cidade 

(...). Manutenção do decisum. Desprovimento do recurso. (TJRJ, 19ª Câmara 

Cível, Agravo de Instrumento n. 0054469- 98.2017.8.19.0000, Des. Guaraci 

de Campos Vianna, DJe de 05.06.2018). 

No mesmo sentido, extrai-se do TJSP: 

Condomínio Edilício. Ação de obrigação de não fazer. Condomínio que obsta 

a entrada de pessoas que celebraram com o apelante contratos de locação por 

temporada. Restrição ao direito de propriedade. Matéria que deve ser versada 

na convenção do condomínio. Ocupação do imóvel por pessoas distintas, em 

espaços curtos de tempo (Airbnb) que não descaracteriza a destinação 

residencial do condomínio. Precedentes. Recurso provido em parte, por 

maioria. (TJSP, 2ª Vara Cível, Apelação Cível n. 1002697-

72.2018.8.26.0704, Rel. Milton Carvalho, DJe de 21.02.2019). 

A posição, por óbvio, não é unânime. No voto vencido do Desembargador Pedro 

Baccarat no julgamento do acórdão acima ementado, extraem-se as razões da corrente que alega 

que o aluguel para curta temporada descaracteriza o uso residencial do imóvel. Na sua 

fundamentação, reconhece que o art. 1.336, IV, do Código Civil, autoriza o condômino fruir, 

ou seja, admite que a locação está autorizada, pois a fruição é um dos atributos do direito de 

propriedade, mas, na medida em que a destinação estampada na convenção é residencial, 

sustenta que só se admite a residência “em caráter permanente, ou quando menos, em caráter 

duradouro”, visto que, do contrário, possui finalidade característica de hotelaria ou hospedaria, 

e, assim, não residencial. 

Argumenta, ainda, que “a noção de residência não se extrai apenas da oposição ao 

uso comercial, mas especialmente de sua duração. Residente é o que se acha em determinado 

lugar em caráter permanente, esta a noção que distingue residentes de turistas, domicílios 

eleitorais ou tributários. Impõe-se, então, reconhecer que nos condomínios cujas convenções 

referem-se ao uso residencial cumpre aos que pretendem fazer uso de suas unidades para 

locações de curta duração e compartilhadas, promoverem a alteração da norma interna, para 

nela consignar a possibilidade deste uso não residencial. Em síntese, são os que pretendem dar 

novo uso às unidades condominiais que devem promover a alteração da convenção, sendo 
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suficientes aos moradores que exijam o cumprimento da convenção que antes fixou o uso 

exclusivamente residencial”101. 

Todavia, conforme exposto anteriormente no presente trabalho, para que se 

caracterize contrato de hospedagem os serviços prestados devem ter caráter de contraprestação, 

pois assim ocorre em hotéis e hospedarias. Nada disso ocorre em locação para temporada em 

condomínios edilícios cujos serviços, ainda que existam, estão à disposição dos moradores, e 

não se trata de contraprestação do locador. Simples oferta de arrumação e limpeza tampouco 

alteram a natureza jurídica do contrato pela irrelevância diante da flagrante preponderância da 

locação. 

Diante da divergência doutrinária e jurisprudencial acerca do tema, e enquanto o 

legislativo não o regule, caberá ao Superior Tribunal de Justiça pacificá-lo. Um importante 

passo foi dado em abril de 2021, com o julgamento, pela quarta turma, do Recurso Especial nº 

1.819.075/RS, analisado adiante. 

 

3.3 Análise do Recurso Especial n. 1.819.075/RS 

 

No dia 20/04/2021, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) formou 

um importante precedente para o setor da locação de imóveis de curta temporada no contexto 

da economia do compartilhamento. Trata-se do Recurso Especial n. 1.819.075/RS, de relatoria 

do Ministro Luís Felipe Salomão. 

A ação foi proposta, na origem, pelo Condomínio do Edifício Coorigha, de Porto 

Alegre, Rio Grande do Sul, em desfavor dos proprietários de duas unidades no condomínio em 

questão. A petição inicial alegava que mãe e filho utilizavam suas propriedades com fins 

comerciais, alugando-as para estranhos por curto período de tempo através da plataforma 

Airbnb, inclusive subdividindo uma das unidades com o objetivo de atender mais pessoas 

simultaneamente. Requeria a abstenção dos demandados de exercerem, em suas unidades, 

atividade de hospedaria mediante remuneração. 

 
101 No mesmo sentido, vide também: TJSP, 6ª Vara Cível, Agravo de Instrumento n. 2257026-11.2018.8.26.0000, 
Rel. José Augusto Genofre Martins, DJe de 11.03.2019; TJRJ, 19ª Câmara Cível, Apelação n. 0486825-
49.2015.8.19.00010, Des. Juarez Fernandes, DJe de 16.05.2017 
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Os argumentos trazidos pela demandante remetem a vários já tratados no presente 

trabalho, como a descaracterização do uso residencial do imóvel, a insegurança causada pela 

alta rotatividade de moradores, a sobrecarga dos serviços do condomínio e o incômodo gerado 

pelos inquilinos, sendo relatada, inclusive, uma briga entre os inquilinos dos demandados que 

gerou desconforto nos demais condôminos. Alegaram, ainda, que eram oferecidos serviços 

típicos de hospedaria, como lavagem de roupas. Comprovou, ainda, que a Convenção de 

condomínio proibia explicitamente a atividade comercial nas dependências do edifício. 

Os demandados, por sua vez, alegaram que somente uma das duas unidades era 

alugada. Alegaram, ainda, que apenas quatro inquilinos fixos moravam na referida unidade e 

que, mesmo que não fossem fixos, a prática de aluguel por temporada era usual no condomínio. 

Destacaram que o direito de propriedade deveria prevalecer, uma vez que os inquilinos 

respeitam o sossego e saúde dos demais condôminos. 

Na fase instrutória, restou provado que os demandados, de fato, subdividiram uma 

das unidades, aumentando o número de dormitórios e descaracterizando o imóvel. Ficou 

comprovado, ainda, a alta rotatividade de inquilinos, bem como o oferecimento de serviços 

típicos de hospedaria. Diante dos fatos, a 11ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre julgou a 

ação procedente, determinando que os demandados se abstivessem de exercer atividade de 

hospedaria nas unidades. Em sede de apelação, a 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul negou, de forma unânime, provimento ao recurso. 

Interposto o Recurso Especial, o Airbnb ingressou na ação na qualidade 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. Destacou, ainda, que as 

particularidades do caso o diferenciavam da imensa maioria das locações feitas por meio da 

plataforma. 

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 essa a 

hipótese, aplicar-se-iam as normas elencadas na Lei nº 11.771/08, que versa sobre a política 

nacional de turismo. Tendo em vista, entretanto, que o contrato de hospedagem apresenta como 

característica principal a prestação de múltiplos serviços, como limpeza, segurança e arrumação 

dos cômodos, não seria possível enquadrar a atividade de alugar imóveis ou cômodos de forma 

temporária por meio de plataformas online como um serviço de hospedagem. 
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O relator abordou, ainda, questões concernentes aos limites do direito de 

propriedade, direito esse constitucionalmente garantido pelo art. 5º, caput. 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. 

Contudo, no voto acompanhado pela maioria do colegiado, o Ministro Raul Araújo 

destacou que a prática se caracteriza como atividade comercial e de hospedagem, proibida pela 

convenção condominial. Apresentou, ainda, uma distinção entre os conceitos de residência 

(morada habitual e estável), domicílio (residência com a intenção de permanência definitiva) e 

hospedagem (habitação temporária). Destacou, ainda, que entre as características da 

hospedagem estão a alta rotatividade no local e a oferta de serviços, situação presente no caso 

em julgamento, em que o imóvel era disponibilizado para diferentes pessoas em curto espaço 

de tempo, com oferta de serviços como lavagem de roupas. 

Ademais, o Ministro autor do voto vencedor destacou que as atividades de locação 

feitas por meio das plataformas digitais como Airbnb caracterizam-se como um contrato atípico 

de hospedagem, “expressando uma nova modalidade, singela e inovadora, de hospedagem de 

pessoas sem vínculo entre si, em ambientes físicos de padrão residencial e de precário 

fracionamento para utilização privativa, de limitado conforto, exercida sem inerente 

profissionalismo por proprietário ou possuidor do imóvel, sendo a atividade comumente 

anunciada e contratada por meio de plataformas digitais variadas”102.  

Por fim, o Ministro Araújo enfatizou que o contrato atípico de hospedagem 

realizado por meio de plataformas como o Airbnb não configura atividade ilícita, desde que 

exercida nos limites da legislação. Apontou que o Código Civil, ao passo em que reconhece ao 

proprietário o direito de dispor livremente de sua unidade residencial, também lhe impõe o 

dever de observar a sua destinação e usá-la de maneira não abusiva, com respeito à convenção 

do condomínio – instrumento com força normativa, segundo o próprio código103. 

 
102 STJ. Condomínios residenciais podem impedir uso de imóveis para locação pelo Airbnb, decide Quarta Turma. 
Disponível em: < https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/20042021-Condominios-
residenciais-podem-impedir-uso-de-imoveis-para-locacao-pelo-Airbnb--decide-Quarta-Turma.aspx>. Acesso 
em: 07 mai 2021. 
103 STJ. Op. cit.  
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Até o momento da escrita desse texto (07/05/2021), a íntegra da decisão colegiada 

não havia sido publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). 

O voto do Ministro Raul Araújo, ao caracterizar a locação por meio de plataformas 

digitais como contrato atípico de hospedagem, vai contra as ideias apresentadas no presente 

trabalho. Como exposto em capítulo anterior, tal modalidade de contrato enquadra-se, com 

facilidade, no conceito de aluguel para temporada previsto pela Lei n. 8.245/91. A única 

exigência legal é que o prazo de locação não ultrapasse 90 dias. As atividades elencadas na Lei 

para justificar o aluguel para curta temporada (lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, 

feitura de obras, etc), cabe destacar, são meramente exemplificativas. 

É importante frisar que, da análise do caso em comento, pode-se afirmar que a 

atividade comandada pelos recorrentes se afasta de muitos pressupostos da economia do 

compartilhamento. Como explanado no capítulo inicial, a economia compartilhada se 

caracteriza pela racionalização no uso dos bens subutilizados ou excedentes, oferecendo-os ao 

consumidor por um curto espaço de tempo. É o caso, por exemplo, do aluguel de um quarto 

vazio em uma casa, ou mesmo de uma unidade inteira que esteja desocupada.  

Todavia, ao subdividirem o apartamento objeto da lide em diversos dormitórios, os 

recorrentes não estavam racionalizando o uso de um bem subutilizado, mas sim criando um 

novo ativo. Ao fazê-lo, descaracterizaram a unidade original e, de fato, comprometeram seu 

uso residencial. Buscando escalar a renda obtida, profissionalizaram-se e tornaram a atividade 

um verdadeiro empreendimento, fato agravado pela corriqueira prestação de serviço aos 

locatários. 

Ademais, a Convenção condominial proibia explicitamente tal pratica em suas 

dependências. Portanto, nesse ponto, a decisão vai de encontro com a tese anteriormente 

debatida, de que apenas a Convenção do condomínio, regularmente votada e aprovada, poderia 

limitar o direito de propriedade e impedir o uso das unidades para aluguel para curta temporada.  

Importante destacar que, apesar do importante precedente criado, a decisão da 

Quarta Turma do STJ poderá não ser aplicada a todos os casos vindouros envolvendo aluguel 

para curta temporada por meio de plataformas digitais. Destaca-se que o caso em estudo é 

bastante específico, pelas razões supramencionadas, e como destacado pelo Airbnb em sua peça 

de assistência, distancia-se da vasta maioria dos aluguéis oferecidos na sua plataforma. 
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Conclui-se, portanto, que a possibilidade ou não da prática de aluguel para curta 

temporada nos condomínios deverá ser analisada caso a caso, a fim de observar se os 

pressupostos previstos na Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato) estão presentes. Resta claro, 

ainda, a necessidade de adequação das Convenções condominiais à nova realidade da economia 

do compartilhamento, com o fim de tornar mais claros os critérios sobre esse tipo de contrato 

em suas dependências, pacificando ao máximo a vida condominial. 
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CONCLUSÕES 
 

O objetivo do presente trabalho foi, além de apresentar o conceito de economia do 

compartilhamento, suas características, benefícios e consequências, analisar as repercussões 

jurídicas dessa nova forma de organização econômica, as discussões acerca da regulamentação 

dos serviços. Mais especificadamente, analisar os contratos de aluguel para temporada feitos a 

partir de plataformas da chamada economia colaborativa, sua real natureza jurídica, as 

controvérsias envolvidas no tema, e a forma como os tribunais estão lidando com a questão.  

A economia do compartilhamento, cujos principais benefícios observados são a 

descentralização das atividades empresariais, a redução dos custos de transação, o uso eficiente 

dos recursos e a criação de uma nova demanda consumidora, parece desafiar completamente as 

formas de regulamentação já existente. Todavia, conforme trabalhado, muitas plataformas 

identificadas como pertencentes à economia do compartilhamento exercem, de fato, atividade 

empresarial, e podem ser facilmente enquadradas nas formas de regulamentação já existentes. 

Uma vez colocado em xeque o papel disruptivo dessas novas tecnologias, conclui-se que os 

ganhos de capital e a redução de custos não podem ser obtidos unicamente pela evasão de 

regulamentação.  

Para além das formas tradicionais de regulamentação estatal, é possível descrever 

formas inovadoras de regulamentação que podem ser adaptáveis à nova realidade da economia 

colaborativa, como a regulação entre pares, o estabelecimento de organizações 

autorregulatórias e regulação delegada por meio de dados, cada uma delas variando o grau de 

participação do Estado.  

Tratando especificamente do aluguel de imóveis para temporada por intermédio de 

plataformas digitais, é possível concluir que as características do contrato praticado permitem 

enquadrá-lo, com certa facilidade, na definição de aluguel para temporada trazida pela Lei n. 

8.245/91 (Lei do Inquilinato). Isso porque a referida legislação reconhece que qualquer 

atividade em torno das necessidades do locatário, típicas de residência ou simples moradias 

urbanas, merece tratamento de locação para temporada, exigindo apenas que o prazo firmado 

para a locação não ultrapasse 90.  

Isso posto, a solução mais viável, a fim de regulamentar o tema, seria enquadrar 

esse tipo de contrato como aluguel para temporada, submetendo-o à Lei do Inquilinado. 

Eventuais transgressões cometidas pelos inquilinos, razão que desperta a maior parte das 
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queixas e tentativas de proibição pelos condomínios edilícios, seriam punidas com multa ao 

proprietário, de acordo com o estabelecido em Convenção de condomínio. Aliás, viu-se que a 

Convenção é a lei maior dentro do condomínio, e apenas sua alteração, mediante quorum 

qualificado de 2/3 dos condôminos, poderia limitar, legitimamente, o direito de propriedade e 

impedir a prática de aluguel para temporada em suas dependências.  

Viu-se, também, que as características encontradas na grande parte dos contratos 

de aluguel para temporada intermediados por plataformas digitais permitem afirmar que a 

prática não desvirtua o caráter residencial do imóvel, visto que para caracterizar um contrato de 

hospedagem, seria necessária a prestação de outros serviços além do oferecimento de local para 

repouso, como lavagem de roupas, serviço de quarto, café da manhã, entre outros. O curto 

período de duração também não é o suficiente para caracterizar o contrato como hospedagem, 

visto que a Lei do Inquilinato estabelece tão somente que a locação para temporada não 

ultrapasse noventa dias, não estabelecendo prazo mínimo.  

O principal Projeto de Lei que visa regulamentar o tema no Brasil, o PL n. 2.474/19, 

possui caráter claramente combativo ao aluguel de imóveis por intermédio de plataformas. Ao 

querer proibir de forma ampla a prática de aluguel para temporada em condomínios, o projeto 

vai contra os preceitos fixados pela doutrina, segundo os quais a lei deverá tão somente estatuir 

um standard de deveres, cabendo à Convenção de condomínio estabelecer normas específicas 

para cada realidade.  

Da análise dos acórdãos aqui trazidos, conclui-se que a jurisprudência dos tribunais 

brasileiros tende a se alinhar à tese de que apenas a convenção de condomínio poderia limitar 

o direito à propriedade e impedir a locação para temporada. Ademais, os acórdãos também 

estabelecem que o aluguel para temporada não desvirtua o caráter residencial do imóvel. Apesar 

de majoritária, contudo, a posição não é unânime, com excelentes argumentos para ambos os 

lados.  

Por fim, da análise do acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.819.075/RS, 

conclui-se que o Ministro autor do voto vendedor, Raul Araújo, partilha da tese a qual o contrato 

estabelecido por meio de plataformas digitais caracteriza a atividade como comercial e de 

hospedagem, contrariando o que foi apresentado no presente trabalho. Todavia, importante 

destacar que o caso julgado pelo STJ reveste-se de particularidades que, de fato, poderiam 

caracterizá-lo como um caso de atividade comercial exercida no interior do condomínio. As 

características do caso, como a subdivisão do apartamento em dormitórios e oferecimento de 
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serviços aos clientes o diferenciam da enormidade dos casos encontrados nas plataformas como 

Airbnb, como bem destacou a própria plataforma em sua manifestação nos autos. Assim sendo, 

o acórdão poderá não ser aplicado como precedente a todos os casos envolvendo o aluguel para 

temporada, devendo-se analisar cada caso isoladamente.  
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