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RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.075 - RS (2019/0060633-3)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : MONICA DUTCZAK 
RECORRENTE : GYAN CELAH DOS SANTOS 
ADVOGADO : CÉSAR AUGUSTO BOEIRA DA SILVA E OUTRO(S) - RS047002 
ASSISTENTE : AIRBNB IRELAND UC 
ADVOGADOS : ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA  - DF015014 
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   FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA  - DF042847 
   MARIA BEATRIZ DE MIRANDA TOLEDO  - SP400827A
   BEATRIZ ALVARES ROMERO  - SP425101 
   VITOR AUGUSTO JOSÉ BUTRUCE  - DF056670 
RECORRIDO : CONDOMINIO EDIFICIO COORIGHA 
ADVOGADOS : ALEXANDRE D'ÁVILA  - RS028450 
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA (Relator): Sr. 

Presidente, parece-me que a controvérsia destes autos não extrapola os limites da mera 

avaliação jurídica sobre a suposta contraposição entre os poderes da convenção de 

condomínio e o exercício do direito de propriedade.

No caso concreto, conforme se extrai do acórdão recorrido, a agora 

recorrente "reconhece ter utilizado as unidades condominiais de que é proprietária como 

se um 'hostel' fosse", admitindo ainda "fornecer serviço de lavanderia - lavava as roupas 

em sua residência e entregava posteriormente -, sendo que também efetivou modificações 

estruturais no apartamento (fl. 61 e 64) para poder alojar um número maior de pessoas, 

além de disponibilizar serviço de conexão à internet como forma de 'agregar valor' a sua 

atividade" (e-STJ, fl. 547). 

Não se discute aqui, penso eu, a modalidade pela qual é feita a publicidade 

ou ainda a contratação do negócio desempenhado pela recorrente (na hipótese, por 

intermédio de um aplicativo), que pelas peculiaridades do caso concreto está sendo 

compreendido como atividade comercial, um "contato de hospedagem atípico" segundo a 

expressão gravada no voto do em. Ministro RAUL ARAÚJO. 

De fato, a tese e a antítese sustentadas pelas partes litigantes tratam, 

exclusivamente, da qualificação dos serviços fornecidos pela recorrente, discussão que 

não sofre influência pela forma com que são oferecidos ou contratados, se por meio de 

aplicativo ou mesmo por qualquer outra modalidade (imobiliária, anúncio em jornais, 

panfletagem etc.). 

Portanto, creio que haveria um equívoco se este julgamento fosse divulgado 

de modo a vincular seu resultado à atividade desempenhada pelas empresas de 
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aplicativos, como é o caso do assistente admitido nestes autos, o "AirBNB".

É dizer: na medida em que a controvérsia reside apenas na qualificação 

jurídica que recai sobre os serviços prestados pela recorrente, o resultado do julgamento 

não seria diverso se ela oferecesse seu imóvel por meio de anúncio em jornal escrito, no 

quadro de avisos do condomínio ou de qualquer outra forma.

Sob outra perspectiva, se acaso estivéssemos afirmando que os vínculos 

entre a recorrente e os usuários de seu apartamento deram-se sob a forma de locação 

residencial, mesmo que para temporada, o mero fato de haver sido formalizada por 

intermédio de um aplicativo não a transformaria em "atividade comercial", proibida pela 

convenção do condomínio.

Se tratássemos aqui de uma locação para temporada pura, sem a oferta de 

qualquer serviço adicional, ainda que avençada por meio de um aplicativo, possivelmente 

não teria a mesma sorte este recurso, ao menos sob a minha compreensão, ressalvada a 

hipótese de expressa vedação na convenção condominial, o que não se noticia neste 

caso. 

É por esse motivo que entendo não ser este o processo mais adequado 

para que dele se possa extrair uma abrangência maior e criar precedente específico sobre 

a questão envolvendo os aplicativos pelos quais os usuários oferecem seus imóveis para 

uso temporário (locação para temporada).

Isso porque existem diversas formas e modalidades para a disponibilização 

do bem a terceiros, podendo ser alugada apenas uma parte imóvel – como no caso sob 

exame – ou ainda o seu todo, com ou sem a oferta de serviços adicionais. É indiferente o 

meio pelo qual ele é divulgado ou a forma com que é feita a contratação, se por 

intermédio de um aplicativo, imobiliária, anúncio em jornal ou até mesmo contato pessoal. 

Cada condomínio tem suas características e peculiaridades próprias. 

Aqueles situados em locais turísticos, próximos a universidades e hospitais, por exemplo, 

tendem a atrair investidores e proprietários cujo interesse predominante seja o de locar 

seus apartamentos para temporada (com ou sem a oferta de serviços). Por sua vez, um 

condomínio puramente residencial, e com determinadas características, pode demandar 

cuidados adicionais em relação à segurança e à privacidade de seus moradores, 

mitigando o interesse na disponibilização da unidade para uso de terceiros.

Por isso, creio que cabe à convenção de condomínio – estatuto que traduz 

a vontade da maioria absoluta dos coproprietários, e cujos termos aplicam-se a todos os 

moradores, indistintamente – disciplinar o uso das unidades condominiais, sem que daí 

resulte indevida restrição ao direito de propriedade. 
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Naturalmente, eventuais abusos ou exageros das normas da convenção 

poderão ser levados para o exame casuístico do Poder Judiciário.

Em tais circunstâncias, consigno e reafirmo meu entendimento pessoal de 

que a contratação realizada por meio de aplicativos em plataformas como o "AirBNB" não 

implica transformar, por si, a locação do imóvel em atividade comercial. São as 

características dos serviços prestados, aferidas caso a caso, que podem ensejar o 

reconhecimento da prestação de serviços de hospedagem, desqualificando a mera 

locação para temporada (prevista nos arts. 48, 49 e 50 da Lei do Inquilinato). 

O caso sob julgamento, portanto, resume-se a definir a utilização conferida 

aos imóveis da recorrente, porque o uso comercial da unidade é proibido pelo estatuto 

condominial. E como muito bem demonstrado pelo voto divergente, a situação descrita nos 

autos caracteriza uma modalidade atípica de hospedagem, evidenciando o uso comercial. 

Entendo que a convenção de condomínio tem poderes para disciplinar e 

vedar essa espécie de uso não residencial do imóvel. 

Feitas essas considerações e rogando vênia a Vossa Excelência – sem 

embargo de cumprimentá-lo pelo primoroso voto –, subscrevo o voto do em. Ministro 

RAUL ARAUJO para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial.

É como voto.
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