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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 
2103227-11.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante 
CONDOMÍNIO OXFORD, é agravada MARIA JACIMAR VERCIANI DE SOUZA 
PESCE.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO 
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.

São Paulo, 16 de agosto de 2019.

SOARES LEVADA
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA DE SÃO PAULO – 2ª VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº: 2103227-11.2019.8.26.0000

AGRAVANTE: CONDOMÍNIO OXFORD

AGRAVADA: MARIA JACIMAR VERCIANI DE SOUZA PESCE

VOTO Nº 38384

Locação. Condomínio. Ação anulatória de deliberação da 
assembleia c.c. obrigação de não fazer. Liminar concedida. 
Suspensão da deliberação assemblear para autorização de locação 
temporária por meio de uso de aplicativo “Airbnb”. Direito de 
propriedade da condômina. Ausência de previsão na convenção do 
condomínio. Assembleia realizada para deliberar acerca da 
locação por temporada por meio de aplicativos. Ausência de 
quórum para alteração da convenção condominial, conforme art. 
1.351 do CC. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Decisão 
mantida. Agravo improvido.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido 

de efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação anulatória de 

deliberação de assembleia, deferiu o pedido de tutela antecipada para suspender 

a deliberação assemblear que impediu a locação dos imóveis por temporada, seja 

pelo aplicativo "Airbnb" ou outras plataformas assemelhadas. O condomínio réu 

sustenta a impossibilidade de utilização da unidade autônoma para fins 

comerciais de hospedagem e hotelaria, pugnando pela reforma da r. decisão, 

proibindo-se a locação por meio de aplicativos. Recurso processado com a 

concessão de efeito suspensivo. Preparo regular. Contrarrazões pelo 

improvimento. 
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É o relatório.

O recurso não merece provimento.

A autora é proprietária da unidade 113, no 11º andar do 

Condomínio Edifício Oxford e, aluga seu imóvel para temporada pela plataforma 

“Airbnb”, tendo sido impedida na continuidade de locação pelo condomínio réu, 

em decorrência da deliberação da assembleia ocorrida em 19.02.2019, realizada 

com a finalidade de proibição de locação por temporada sob a utilização de 

aplicativos, como o “Airbnb” ou outras plataformas semelhantes.

O art. 48 da Lei do inquilinato nº 8245/91 dispõe que: 

“Considera-se locação para temporada aquela destinada à residência temporária 

do locatário, para prática de lazer, realização de cursos, tratamento de saúde, 

feitura de obras em seu imóvel, e outros fatos que decorrem tão-somente de 

determinado tempo, e contratada por prazo não superior a noventa dias, esteja 

ou não mobiliado o imóvel.”

Já a Convenção do condomínio nada dispõe sobre a 

proibição de imóvel para locação de temporada, conforme o que estabelece o art. 

16 e, na alínea “c”: “que são direitos dos condôminos alugarem sua unidade 

autônoma”.

Vale registrar que a assembleia realizada para a deliberação 

sobre a locação por temporada por meio de plataformas digitais não contou com 

o quórum mínimo de 2/3 para a alteração da convenção do condomínio, com 20 

votos favoráveis, sendo necessários 31 votos, em desconformidade com o art. 

1.351 do CCivil.

Outrossim, verifica-se a presença dos requisitos do art. 300 

do CPC, tendo a autora demonstrado a probabilidade do direito e o perigo de 
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dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante sua qualidade de proprietária 

da unidade, possuindo legitimo e constitucional direito de usar, gozar, fruir do 

bem, assegurado o direito de propriedade.

Assim, a r. decisão agravada encontra-se escorreita 

devendo ser mantida.

Do exposto, nega-se provimento ao recurso.

SOARES LEVADA
Relator
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