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PARECER Nº 2478/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0492/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Teixeira, que visa 
instituir a obrigatoriedade da cobrança de taxa de água por número de moradores em 
condomínio. 

Segundo a Justificativa, o projeto visa coibir possíveis ilegalidades na cobrança do 
consumo de água em condomínios. Segundo o autor, é facilmente constatável que o consumo 
de água é muito maior num apartamento em que morem 4 (quatro) pessoas, em comparação 
com o apartamento onde more apenas uma pessoa. Por isso, a lei de cobrança pela fração 
ideal há tempos vem sendo questionada. Nesse sentido, seria necessária nova lei para auxiliar 
condôminos que estejam pagando pelo alto consumo de água de apartamentos vizinhos, com 
mais moradores, em condomínios onde haja somente hidrômetro único. 

Apesar de meritório, do ponto de vista jurídico, o projeto não reúne condições para 
prosseguir em tramitação, pois versa sobre direito de propriedade, de condomínio edilício, bem 
como sobre 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 nos artigos 1.331 e 
seguintes, tratou do condomínio edilício, dos direitos e deveres dos condôminos, da 
administração e da extinção do condomínio. 

Assim, os direitos e deveres dos condôminos já estão previstos na legislação federal. 
Ao pretender intervir nessa seara, criando novo critério de divisão da despesa com consumo de 
água entre moradores de condomínio, o projeto acaba por invadir competência legislativa 
privativa da União, bem como a liberdade dos próprios condôminos de dispor, como lhes 
aprouver, sobre as cláusulas da convenção do condomínio. Nesse sentido, o caput do artigo 
1.334 do Código Civil, que se refere, expressamente, às cláusulas que os interessados 
houverem por bem estipular. 

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, DJ 02/02/2016). 

Obviamente, a soberania do que convencionado entre os condôminos não é indene 
aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O condômino que se sentir lesado por 
alguma circunstância particular do seu condomínio poderá sempre recorrer ao Poder Judiciário 
para proteção dos seus direitos. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo já teve oportunidade de enfrentar tema semelhante, 
ao julgar ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito Municipal de São Paulo 
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contra a Lei Municipal nº 12.638, de 6 de maio de 1998, promulgada pela Câmara Municipal 
após a rejeição do veto total do Executivo e que pretendia instituir a obrigatoriedade da 
instalação de hidrômetro em cada uma das unidades habitacionais dos prédios de 
apartamento. Por ocasião do julgamento da referida ADI nº 59.744-0/1 (processo nº 0087516-
98.1999.8.26.0000  Rel. Des. Mohamed Amaro), em 16 de maio de 2001, o Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu que o Legislativo, ao instituir a 
obrigatoriedade da instalação dos referidos hidrômetros, teria imposto ao Executivo serviço 
público, sem indicação de recursos disponíveis, em violação ao art. 5º da Constituição do 
Estado, que assegura a divisão dos Poderes e sua independência. 

Desta feita, a proposta objetiva corrigir de outra forma o mesmo problema atinente ao 
rateio de água entre condôminos, porém, agora, invadindo a seara de competência legislativa 
privativa da União, em violação à Constituição Federal. 

Por outro lado, verifica-se que a medição individualizada em imóveis existentes já é 
possível, conforme se extrai do site da Sabesp 
(<http://site.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=588>), no qual se disponibiliza 
visita técnica para viabilizar referido serviço. Ou seja, só depende da vontade dos próprios 
condomínios encaminhar essa solução técnica já oferecida pela SABESP aos interessados. 

Quanto a novas edificações, por sua vez, a Lei Federal nº 13.312, de 12 de julho de 
2016, que altera a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, já estabelece medição 
individualizada do consumo hídrico nessas edificações condominiais. 

Ainda, no âmbito municipal, encontra-se em trâmite o Projeto de Lei nº 592/15, que, 
entre outros assuntos, obriga a instalação de medidores de água individuais nos condomínios e 
altera, na forma do Substitutivo apresentado, o Código de Obras e Edificações (Lei Municipal n. 
11.228, de 25 de junho de 1992). 

Em síntese, sem adentrar no campo das relações privadas entre condôminos, já tem 
havido iniciativas no sentido de resolver, tecnicamente, mediante a instalação de hidrômetros 
individuais, o problema do rateio de consumo de água em edificações condominiais. 

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 11/12/2019. 
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