
“Caberá ao síndico a
fiscalização do fiel
cumprimento da
convenção. Caso seja
verificado o não
cumprimento das regras,
o síndico ou qualquer
condômino poderão
exigir o seu cumprimen-
to. Porém, antes de
levarmos a discussão
para o Poder Judiciário
sempre oriento as partes
a buscar a solução pela
via da conciliação,
método alternativo de
solução de conflitos que
se mostra muito eficaz
nesses tipos de litígio”
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Realidade em imóveis

¬ MÁRCIA XAVIER

¬Com a crescente deman-
da e as facilidades de aquisi-
ção, o número de veículos
não para de crescer no país.
A frota tem aumentado tan-
to que, segundo pesquisas, o
Brasil temumautomóvelpa-
ra cada 4,4 habitantes. Essa
realidade gera comodidade
e praticidade para muitos,
mas também contribui para
o aumento de reclamação e
desavenças entre vizinhos
nos condomínios.

Deacordo como advoga-
do Fernando Magalhães, es-
pecialista em direito imobi-
liário e sócio do escritório
Magalhães,Silva&VianaSo-
ciedadedeAdvogados,abor-
recimentos com garagem
sempre foram pautas de dis-
cussões e são considerados
um dos maiores transtornos
em condomínios.

“Os problemas mais co-
muns são ausência de vagas
suficientesemrelaçãoaonú-
merode unidades habitacio-
nais, o uso indevido das va-
gas, bem como problemas
com o tamanho, invasão e
posse ilegal das vagas”, afir-
ma Magalhães.

DISTINÇÃO. Segundo o advo-
gado, para resolver esse po-
tencialproblema, há umasé-
rie de esclarecimentos, res-
paldados por lei, sobre os ti-
pos de vagas de garagem
que podem existir ou até
mesmocoexistir emum con-
domínio de edifícios. Juridi-
camente falando, as gara-

gens podem ser consideradas
detrês formas diferentes, sen-
do: área comum; área co-
mum de uso exclusivo; e uni-
dade autônoma.

“A mais comum é a vaga
acessória determinada, tam-
bém denominada área co-
mum de uso exclusivo”, afir-
ma Fernando Magalhães.

Ele explica que, quando
se trata de vaga acessória de-
terminada, a vaga faz parte
da área total do tamanho do
imóvel; ou seja, se o imóvel
tem, por exemplo, 300 m²,
250 m² seriam destinados ao
apartamento e 50 m² à vaga
da garagem.

“Não é uma propriedade
autônoma, está vinculada à
fração ideal da unidade autô-
noma principal (apartamen-
tos, salas etc.) corresponden-
te à área comum”, explica
ele, que diz ainda que a ven-
da da vaga acessória somente
será possível junto com o
bem imóvel. O IPTU e o con-
domínio correspondentes in-
cidem sobre a fração ideal do
bem imóvel.

Já a vaga autônoma, se-
gundo Magalhães, pode ser
vendida, sem que o morador
se desfaça do apartamento.
Essavaga corresponde a uma
fração ideal do terreno, de-
vendo haver demarcação do
espaço correspondente para
sua identificação, sendo de-
signadas por número identi-
ficado na respectiva matrícu-
la e com área, localização e
confrontações precisamente
descritas na especificação do

condomínio como proprieda-
de exclusiva. Haverá a inci-
dência de IPTU e despesa de
condomínio.

A vaga acessória indeter-
minada, também chamada
áreacomum, trata-se de espa-
ços que geralmente são sor-
teados para evitar conflitos,
principalmente quando há
déficit de vagas.

“Aqui, se tem apenas o di-
reito de usar a quantidade de
vagas que a convenção de
condomínio confere a cada

unidade autônoma, não ha-
vendo, necessariamente,
qualquerdeterminação quan-
to à especificidade e localiza-
ção. As despesas com IPTU e
condomínio são calculadas e
vinculadas à fração ideal de
cada unidade autônoma”,
diz o advogado.

ESCLARECIMENTO. Entender os
tipos de vaga facilita na to-
mada de decisão perante os
problemas existentes nos
condomínios. Compreen-

der a convenção também é
fundamental.

Segundo Magalhães, a
convenção de condomínio é
o principal documento que
definirá as regras de utiliza-
ção dessas vagas. Se essa for
omissa, o melhor caminho se-
rá a realização de uma assem-
bleia para a deliberação e ela-
boração de um regimento in-
terno que regule o uso das va-
gas acessórias indetermina-
das da área comum.

“Caberá ao síndico a fisca-

lização do fiel cumprimento
da convenção. Caso seja ve-
rificado o não cumprimento
dasregras, o síndico ouqual-
quer condômino poderão
exigir o seu cumprimento.
Porém, antes de levarmos a
discussão para o Poder Judi-
ciário, sempre oriento as
partes a buscar a solução pe-
la via da conciliação, méto-
do alternativo de solução de
conflitos que se mostra mui-
to eficaz nesses tipos de lití-
gio”, afirma e finaliza ele.

Providência

Dica

Regras. A convenção de condomínio é o principal documento que definirá as especificações de utilização das vagas em edifícios
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Segmento comercial

Antes de adquirir suas
unidades em um condo-
mínio, o comprador de-
ve verificar a localiza-
ção de suas vagas, se
são duplas ou triplas, o
tamanho, bem como o
espaço para manobras

Entender tipos de vagas reduz
problemas em condomínios

Magalhães diz que problemas com vagas são comuns entre vizinhos

Valorizaçãoeinvestimentos
7

O número de vagas de
garagem é fator que

atualmente valoriza investi-
mentos. Se antes as pessoas
focavam espaços goumert e
ambientes de lazer, nos dife-
renciais do empreendimen-
to, atualmente elas também
voltam a atenção para os es-
paços disponíveis para os
seus automóveis.

E não só em empreendi-
mentos residenciais, os co-
merciais também começam
a agregar valor quando pos-
suem locais para estacionar.

O empresário que ofere-
ce um local seguro para os
clientes deixarem seu veícu-
lo se destaca em relação à
concorrência, com a possibi-
lidade, inclusive, de realizar
mais negócios. O fácil aces-
so garante comodidade e se-
gurança, grandes diferen-

ciais mercadológicos na rela-
ção com os clientes.

As construtoras da capi-
tal mineira já perceberam
esse nicho e estão lançando
no mercado empreendi-
mentos comerciais com es-
tacionamento rotativo para
os visitantes.

Segundo o diretor-presi-
dente da Conartes Engenha-
ria, José Francisco Cança-

do, o preço de uma vaga
em centros comerciais de
grande movimento varia
de R$ 20 mil a R$ 100 mil.
Já o aluguel sai, em média,
por R$ 250 a R$ 400/mês.
Em relação à valorização,
um imóvel com estaciona-
mento pode ter um preço
até 40% superior se compa-
rado a outro de mesmo pa-
drão construtivo, na mes-
ma região.

“Além da acessibilida-
de, os empreendimentos
comerciais com estaciona-
mento rotativo oferecem
excelente retorno para o
investimento. É muito
mais difícil vender ou alu-
gar salas comerciais a pre-
ços viáveis se ela não tiver
uma quantidade de vagas
mínima”, avalia José Fran-
cisco Cançado.
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