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Abstract: In the sharing economy, the parties are
in a triangular relationship: the consumer, the service provider and the digital platform responsible for
coordinating the transactions, having in each of its
vertices a consumer, as defined by the CDC. The case
of Airbnb is analyzed in the light of consumer law
and illustrates the crisis in the subjects’ roles in the
consumer relationship, an issue that affects liability
for damages related to consumers’ safety (consumer
accidents). Although it is possible to hold the platform accountable on the basis of the CDC, the article
suggests a legislative change to be included in its
revision project, which is being processed by the National Congress.
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to do consumidor – Airbnb – Responsabilidade civil
do anfitrião e da plataforma por danos causados
aos hóspedes.
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Resumo: Na economia compartilhada, a relação
de consumo mediada pela tecnologia passa a ser
triangular: o consumidor, o fornecedor de serviço e
a plataforma, esta última responsável pela mediação das transações, tendo em cada um de seus vértices um consumidor, conforme definido pelo CDC.
O caso do Airbnb é analisado à luz do direito do
consumidor e ilustra a crise dos papéis dos sujeitos
da relação de consumo, questão que repercute na
responsabilidade por danos relativos à segurança
do consumidor (acidentes de consumo). Embora
seja possível responsabilizar a plataforma com fundamento no CDC, o artigo sugere alteração legislativa a ser incluída no seu projeto de atualização, em
tramitação no Congresso Nacional.

law – Airbnb – Civil liability of both digital platform
and the host for damages caused to their guests.
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