
TJ-SP autoriza registro de vagas de garagem
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Decisão favorece a Allpark Empreendimentos e Participações, que tem a Estapar
Estacionamentos como sua principal bandeira
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Advogado Gustavo Vilela: havia previsão de exploração comercial de vagas — Foto: Divulgação

O Conselho Superior da Magistratura, órgão administrativo do Tribunal de Justiça de

São Paulo (TJ-SP), autorizou o registro de escritura de vagas de garagem adquiridas

por uma empresa em um condomínio na capital paulista. Ela não é proprietária de

unidades no empreendimento.

A decisão favorece a Allpark Empreendimentos e Participações, que tem a Estapar

Estacionamentos como sua principal bandeira. As vagas estão no Condomínio Vila

Olímpia Prime Offices, composto por uma loja e 261 escritórios. Além das vagas das

unidades, há 104 excedentes.

A empresa adquiriu as vagas para oferecer o serviço de vallet. Contudo, ao tentar

fazer o registro da escritura no 4º Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo, teve

seu pedido negado, uma vez que a convenção de condomínio não admite

expressamente a venda para terceiros.

Desde 2012, o Código Civil estabelece no parágrafo 1º do artigo 1.331 que as vagas

de garagem não podem ser vendidas ou alugadas a pessoas estranhas, salvo

autorização expressa em convenção de condomínio.

Diante da negativa, o estacionamento entrou com uma suscitação de dúvida para a

juíza corregedora permanente do 4º Registro de Imóveis de São Paulo. A juíza,

contudo, manteve a decisão. A Allpark então recorreu ao Conselho Superior de

Magistratura (apelação nº

1034896-82.2019.8.26.0100).

Segundo o advogado que representa a Allpark no processo, Gustavo Vilela, do

Gustavo Padilha Advogados, apesar de não haver autorização expressa para a

venda das vagas de garagens a terceiros, o empreendimento e a respectiva

convenção de condomínio foram constituídas para possibilitar a exploração

comercial das vagas. “Todo o empreendimento foi construído com a previsão de

que haveria essa estrutura de vallet para visitantes e essas vagas normalmente são

compradas pelos estacionamentos”, diz.



Ao analisar a convenção do condomínio, o relator, corregedor-geral da Justiça,

Pinheiro Franco, destacou que existem regras próprias para as unidades

excedentes. De acordo com ele, o intuito do legislador, ao elaborar o artigo 1.331 do

Código Civil, “parece ter sido o de aprimorar a segurança das unidades

condominiais, ao vedar, exceto na hipótese de explícito consentimento na

convenção, que pessoas a elas alheias circulem pelo edifício apenas porque

proprietárias de vagas de garagem”.

No caso concreto, porém, acrescentou, fica clara a intenção de comercializar essas

vagas para terceiros. “Ora, não faria sentido admitir que esses grupos de garagem

estivessem, necessariamente, ligados a uma loja ou escritório, sobretudo porque

prevista, na convenção de condomínio, a obrigatoriedade de uso de manobristas e

custeio da manutenção do estacionamento pela administradora da garagem”, diz na

decisão. Procurado pelo Valor, o oficial interino do 4º Registro de Imóveis de São

Paulo, Paulo Sihiguero, informou que a decisão será cumprida.

De acordo com Gustavo Vilela, como a previsão no Código Civil é recente, de 2012,

as convenções de condomínio anteriores não se preocupavam em deixar essa

questão explícita. Por isso, afirma, a decisão deve servir de precedente para casos

semelhantes.

Especialista em direito imobiliário, o advogado Luis Rodrigo Almeida, do Viseu

Advogados, considera a decisão interessante por analisar a convenção do

condomínio, que demonstra a intenção de venda dessas vagas para um

estacionamento, o que é muito comum. Para o advogado, a melhor forma de evitar

transtornos é deixar bem claro a permissão de venda para terceiros na convenção

do condomínio.
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