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PARECER Nº 1694/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0318/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Toninho Vespoli, que dispõe 
sobre direito de moradia a todo animal doméstico de proprietários, inquilinos ou cessionários de 
imóveis residenciais de qualquer espécie, pertencente ou não a condomínio residencial. O 
projeto pretende vedar aos condôminos que proíbam a circulação de animais domésticos em 
áreas comuns, desde que o animal esteja acompanhado por pessoa responsável. Também 
assegura o acesso ao condomínio de visitantes acompanhados de animais domésticos, 
facultando ao condomínio cadastrar os animais residentes, vinculando-os aos responsáveis 
pela sua guarda, asseio e higienização. Em caso de descumprimento da lei, prevê-se a 
imposição de multa. 

Apesar de meritório, do ponto de vista jurídico, o projeto não reúne condições para 
prosseguir em tramitação, porque trata de direito de propriedade, de condomínio edilício, bem 
como de direitos e deveres dos condôminos, matérias que se inserem na esfera do direito civil, 
cuja competência legislativa pertence privativamente à União, nos termos do art. 22, inciso I, da 
Constituição Federal. 

No exercício de sua competência constitucional, a União Federal, através da Lei 
n°10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, mais especificamente no artigo 1.335, 
estabelece: 

Art. 1.335. São direitos do condômino: 

I - usar, fruir e livremente dispor das suas unidades; 

II - usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a 
utilização dos demais compossuidores; 

III - votar nas deliberações da assembleia e delas participar, estando quite. 

Assim, os direitos dos condôminos já estão previstos na legislação federal. Ao criar 
novos direitos e obrigações aos condôminos e proprietários em geral, o projeto acaba por 
invadir competência legislativa privativa da União. 

A legislação federal consagra a soberania da Convenção de Condomínio. Essa é a 
interpretação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, órgão incumbido de uniformizar a 
interpretação da legislação federal (CF/88, art. 105, III): 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
ANULATÓRIA. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. LOJA TÉRREA. AUTÔNOMA. CRITÉRIO DE 
RATEIO EXPRESSO. VALIDADE. 1. A loja térrea, com acesso próprio à via pública, não 
concorre com gastos relacionados a serviços que não lhe sejam úteis, salvo disposição 
condominial em contrário. Soberania da convenção do condomínio. Precedentes. 2. Agravo 
regimental não provido (AgRg no AREsp 495.526/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016). 

Obviamente, a soberania do que convencionado entre os condôminos não é indene 
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No entanto, de acordo com a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tais princípios não se consideram violados no 
caso de vedação à presença de animais em unidades autônomas: Nos termos da orientação 
jurisprudencial do eg. Superior Tribunal de Justiça deve prevalecer o ajustado entre os 
condôminos na convenção do condomínio acerca da criação de animal em unidade 
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condominial. Precedentes (4ª T., AgRg no AREsp 676.852/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 
20.08.2015). 

Do bojo do voto do Relator do aresto mencionado, calha extrair o seguinte excerto: 

A orientação jurisprudencial desta Corte Superior firmou o entendimento de que deve 
prevalecer o ajustado entre os condôminos na convenção do condomínio acerca da criação de 
animal em unidade condominial. A propósito: 

CIVIL. CONDOMÍNIO. ANIMAL EM APARTAMENTO. A PROPÓSITO DE ANIMAL EM 
APARTAMENTO, DEVE PREVALECER O QUE OS CONDÔMINOS AJUSTARAM NA 
CONVENÇÃO. EXISTÊNCIA NO CASO DE CLÁUSULA EXPRESSA QUE NÃO ATRITA COM 
NENHUM DISPOSITIVO DE LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 
161.737/RJ, Rel. MIN. COSTA LEITE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/1998, DJ de 
8/6/1998, p. 103) 

No mesmo sentido, os seguintes precedentes monocráticos: REsp 1.350.721/DF, Rel. 
o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/4/2015; AREsp 
304.799/MG, Rel. o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 13/11/2014; REsp 
1.280.609, Rel. o Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, DJe de 7/11/2011. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo teve a oportunidade de enfrentar tema semelhante 
ao ora proposto, ao apreciar a impugnação abstrata da constitucionalidade da Lei nº 3.559, de 
17 de junho de 2013, do Município de Mirassol, de iniciativa do Poder Legislativo local, a qual, 
dentre outras medidas, estabelecia, em seu art. 9º o seguinte: 

Art. 9º Independente do que determine a convenção condominial, será permitida a 
permanência de animais nas áreas privativas de condomínio, desde que respeitados o 
sossego, a segurança e a saúde dos demais condôminos. 

A esse respeito, esta foi a respeitável decisão do Desembargador Relator Roberto Mac 
Cracken: 

Da mesma forma, o art. 9º, ao interferir diretamente nas convenções condominiais do 
Município de Mirassol/SP, viola também a competência privativa da União para legislar sobre 
direito civil (art. 22, incisos I, da Constituição Federal). (in Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 0176337-87.2013.8.26.0000, j. 12/02/2014). 

Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 do 
Regimento Interno. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 25/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/09/2019, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


