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DIREITO DE VIZINHANÇA 

INTRODUÇÃO 

O Direito de Vizinhança tem como característica fundamental tratar de uma restrição ao direito de posse e 

propriedade. Tem como objetivo evitar conflitos de interesses e estabelecer direitos e deveres recíprocos entre 

proprietários de prédios contíguos. O Direito de Vizinhança é proveniente de lei. 

O Direito de Propriedade possui variadas restrições 

inerentes ao seu exercício, impostas não só pelo 

interesse coletivo, mas também no individual, esse 

ultimo, determinado pelas relações de vizinhança. 

As obrigações são propter rem, o que significa que 

as mesmas decorrem da propriedade e não do 

ocupante, assim, transmitidas ao sucessor do 

imóvel. 

 

 

 

 

Figura 1: Conflito de interesses 
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Ação de Caução de Dano Infecto. 

O Direito de vizinhança abrange ainda: (i) As arvores 

limítrofes – Art. 1282 CC – que são arvores cujo os 

troncos estão na linha divisória presumindo-se 

pertencer em comum aos donos dos prédios 

confinantes; (ii) A passagem forçada - Art. 1285 CC – 

onde é assegurado ao proprietário de um imóvel sem 

acesso a via publica de obrigar o vizinho a lhe dar 

passagem; (iii) Da passagem de cabos e tubulações – 

Art. 1286 CC – sendo o proprietário obrigado a tolerar 

a passagem de cabos, dutos e tubulações ao vizinho; 

(iiii) Das aguas – Art. 1288 CC – caracterizando a 

obrigação do prédio inferior a receber as aguas 

naturais do prédio superior;(iiiii) Dos limites entre 

prédio e o direito de tapagem – Art. 1297 – 

procedendo-se assim a demarcação divisória das 

propriedades. 

 

CONCLUSÃO 

Por fim, o imóvel ao seu provocado  por interferências 

prejudiciais a saúde, a segurança e ao sossego podem 

ter suas atividades cessadas pelo proprietário ou 

possuidor do imóvel atingido por meio de ação 

cominatória – art. 1280 CC. 

 

 

 

As limitações são impostas pela convivência social, 

lealdade e na boa fé, de maneira que se torne 

possível a coexistência social (MONTEIRO, 2011). 

O Direito de Vizinhança se divide em duas classes: 

o de permitir a pratica de determinados atos e o de 

abster-se de determinadas condutas. 

O mau uso da propriedade pode se dar por atos 

ilegais (ex: atear fogo no prédio vizinho), abusivos 

(ex: barulho excessivo – art. 187 CC) e/ou lesivos 

(ex: empresa cuja fuligem esteja prejudicando o 

meio ambiente). 

Dentro do Direito de Vizinhança temos ainda, o 

dano infecto – art.1280, parte final – que ocorre em 

razão de ameaça de desabamento de prédio em 

ruína, o que constitui negligencia do proprietário. 

desta maneira, o vizinho pode ingressar com uma 

  

 

 

 

 

 

 


