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3.3.7.3 Limitações ao domínio baseadas no interesse privado 
 
3.3.7.2.1 Direito de vizinhança  
- Qual é a função do direito de vizinhança?  
- A expressão ‘propriedade vizinha’ contida no art. 1.277 do CC/02, implica que apenas pode-se 
reclamar que cessem as interferências produzidas pelo prédio contíguo?  
- Estas restrições são instauradas em vista da propriedade ou de seu ocupante?  
- É excluído dos conflitos de vizinhança, as situações nas quais se configura a chamada interferência 
direta ou imediata?  
- Os conflitos decorrentes de relação jurídica anterior entre as partes, como é o caso de locador e 
locatário, condôminos em propriedade horizontal e incorporação imobiliária?  
 

 
 
3.3.7.2.2 Restrições decorrentes da intensidade de uso: Uso anormal da propriedade 
- Do que decorre esta restrição?  
- Limitação ao excesso: uso normal de um direito 
- O mau uso da propriedade pode se dar por:  

Classificação 
Restrições 

decorrentes 
da 

intensidade 
de uso 

CC/02, arts. 
1.277 a 
1.281

Do uso 
anormal da 
propriedade 

Limitações legais 

CC/02, arts. 1.282 a 1.296

Das árvores 
limítrofes

Da passagem 
forçada

Da passagem 
de cabos e 
tubulações 

Das águas 

Restrições decorrentes da 
relação de contiguidade  

CC/02, arts. 1.297 a 1.313

Dos limites 
entre prédios 
e do direito 
de tapagem 

Do direito de 
construir 
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 > atos ilegais, como é o caso de jogar o lixo no prédio vizinho (CC/02, arts. 186 e 927) 
 > no caso de atos ilegais, trata-se de responsabilidade subjetiva ou objetiva do causador do 
dano?  
 > atos abusivos: do que decorrem?  
 > atos excessivos ou lesivos: em que tem seu surgimento?  
- Regras para aferir a normalidade   
 > homem médio  
 > zona do conflito  
 > pré-ocupação: quem primeiro ocupa o local fixa os limites de sua utilização?   
- Em caso de conflito, quais são as medidas a serem adotadas?  

> incômodo normal, deve tolerar-se a partir da análise do homem médio 
 > se intolerável, quais são as medidas?  
 > de algum modo, mesmo que intolerável, poderá a atividade ter de continuar?  
- Qual é a ação e o rito adequados?  

> O ocupante, que não proprietário do imóvel pode ser réu na ação?  
> Mas é possível de ser promovida contra o dono, mesmo quando locada?  

- Em caso de dano infecto, que poderá o vizinho efetuar?  
 > Município pode tomar providências? 

> Na realização das obras, é possível exigir garantia  
  


