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Este Projeto de Lei tem por objetivo possibilitar que os proprietários e detentores de
direito  de  unidades  residenciais  realizem  alterações  nas  fachadas  de  varandas  de  seus
imóveis,  desde  que  as  mesmas  sejam  envidraçadas  e  possuam  instalações  de
cortinas/persianas devidamente aprovadas pela Convenção de Condomínio a que pertençam
às unidades.

Importante  mencionar,  previamente,  que  ha  algum  tempo  tornou-se  corriqueira  a
instalação de vidros e persianas em varadas de apartamentos. Existem diversos fatores que
levam os proprietários de unidades residenciais a envidraçar e instalar estes sistemas em suas
varandas, e, para introduzir esta justificativa, cabe inicialmente sinalizar quais são os motivos
que  levam  ao  fechamento  destas  áreas,  uma  vez  que  esta  questão  está  diretamente
relacionada ao objeto do presente Projeto de Lei.

Não é incomum a realização de reuniões e assembleias em condomínios residenciais
com a finalidade de promover debates acerca de fechamento de varandas de unidades, e são
diversos  os  motivos  que  originam tal  situação,  entre  elas:  oferecer  maior  segurança  aos
moradores, proteger os imóveis de ruídos excessivos, proteger os imóveis de poluição externa,
ou até mesmo em busca de maior conforto e privacidade.

As razões que levam ao fechamento de varandas com vidros e cortinas/persianas são
inúmeras,  e  esta  situação  deixou  de  ser  algo  pontual  e  específico,  passando  a  ser
extremamente  corriqueiro  e  desejado  por  uma  parcela  muito  grande  de  proprietários  de
unidades residenciais.

Inclusive, a jurisprudência no Estado de São Paulo já se posiciona de forma unânime
em relação a este tema, reconhecendo que tal conduta não se trata de mera alteração de
fachada", tendo motivos reais e importantes que induzem ao fechamento destas áreas.

Cumpre  destacar,  oportunamente,  que  o  envidraçamento  e  a  instalação  de
cortinas/persianas nas varandas de unidades residenciais devem estar devidamente previstas
na respectiva Convenção do Condomínio, ou aprovado em Assembleia, e, somente assim, os
proprietários e detentores de direitos poderão valer-se do presente Projeto de Lei.

Assim, tendo sido realizada uma breve análise acerca do fechamento de varandas em
unidades  residenciais,  passa-se  a  discorrer  sobre  a  possibilidade  de  serem  realizadas
alterações nessas áreas legalmente fechadas.

O presente Projeto de Lei requer, em síntese, que unidades residenciais que aderiram
aos sistemas de vidros e cortinas/persianas em suas varandas possam realizar as seguintes
alterações nestas áreas:  modificações e nivelações de piso;  alteração de cor;  remoção de
esquadrias, portas e paredes; alteração de iluminação; e realização de projetos arquitetônicos
que não prejudiquem a estruturação do edifício.

O embasamento para tal posicionamento e que, a partir do momento que uma varanda
é fechada,  este  ambiente  passa  a  ser  considerado  interno  da  unidade,  se  torna  privativo,
particular, e individual. Assim, cabe ao proprietário do imóvel valer-se do espaço e utiliza-lo da
forma que lhe for mais proveitosa e Útil possível, desde que não prejudique a estruturação do
edifício.

Possibilitar a realização de alterações em fachadas de varandas, nos exatos termos do
presente Projeto de Lei, poderá ofertar a Unidade residencial melhorias e benfeitorias, inclusive
ampliando seu valor econômico. São diversos motivos que levam proprietários e detentores de
direitos a desejarem a realização de modificações nestas áreas, entre eles: Ampliar o cômodo



da residência: usufruir do espaço de forma mais proveitoso possível; tornar o ambiente mais
agradável e ampliar seu valor de mercado.

Cabe ao proprietário do imóvel decidir acerca da melhor forma que a área da varanda
fechada será utilizada e aproveitada, uma vez que se trata de um ambiente que lhe pertence e
interno de sua unidade. O proprietário ou detentor de direitos é o Único sujeito capaz de saber
de qual forma este ambiente pode melhor atender suas necessidades, cabendo exclusivamente
a ele decidir em realizar modificações no interior de sua unidade, desde que não prejudique a
estruturação do edifício. Entendimento diverso a este, com certeza, serio privá-lo de usufruir
um espaço privativo e individual.

Além disso,  importante salientar  que,  atualmente,  estão sendo construídos diversos
empreendimentos imobiliários residenciais extremamente compactos, com metragem reduzida,
e, muitos deles, possuem uma área de varanda relativamente espaçosa, tornando-se mais útil
ao proprietário fecha-la e altera-la, do que mantê-la intacta e inutilizada.

Muitos imóveis novos estão sendo construídos e entregues com a chamada varanda
gourmet", espaço extremamente amplo que, em muitos casos, proprietários preferem altera-lo
e usufruir de referido ambiente de forma diferenciada e mais proveitosa.

Cumpre frisar, ainda, que tais alterações poderão valorizar estética e economicamente
a unidade residencial, uma vez que a área que antes se encontrava abandonada, intacta e sem
utilização, com as modificações poderá tornar-se o ambiente mais agradável e confortável.

Por todo o exposto, apresentadas as razões para a propositura do presente Projeto de
Lei conto com apoio dos nobres pares para vê-la aprovada.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/02/2021, p. 110

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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