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RESUMO 

PINTO, Felipe James Arruda. Conflitos de vizinhança no Direito Civil contemporâneo. 

2018. 188 f. (Mestrado) - Faculdade de Direito, Univerisdade de Sâo Paulo, São Paulo, 

2018. 

Importante instituto do Direito das Coisas é a propriedade, cuja definição e interpretação 

foi extremamente mutável no decorrer dos séculos. Assim como sempre variou sua própria 

natureza, também sua limitação foi discutida e discutível, sobretudo no que tange à 

vizinhança e ao Condomínio Edilício. Momento crucial dessa evolução se deu em Roma, 

passando de uma natureza quase absolutista a outros institutos e variantes proprietárias. 

Roma, pois, gera desdobramentos diretos na Europa Continental, é dizer, em Portugal, e, 

por consequência, no Brasil, que reconhece, de maneira perene, significativa relevância ao 

sobredito instituto político, social e jurídico. Necessária, destarte, a distinção entre Direito 

De Propriedade e Direito À Propriedade, a fim de compreender a dicotomia entre o direito 

adquirido, verdadeiro instituto consolidado, e as prerrogativas sócio-políticas a ele 

atreladas, com especial enfoque à dignidade da pessoa humana e à busca pela garantia de 

um patrimônio mínimo digno. O abuso do direito, em seu sentido lato, assim como em seu 

sentido estrito, é dizer, em relação ao direito de propriedade e sobre sua disposição na 

Constituição Federal e nas leis, denota-se imprescindível, porquanto dele se revelam os 

conflitos dos direitos individuais, evidentes no direito de vizinhança e nos condomínios. 

A excessiva interface ocasiona distorções, abusos, bem como a necessidade de resolução 

desses mesmos conflitos, que não são gerados por atos ilícitos. Diga-se, outrossim, que a 

evolução de entendimentos sociais e doutrinários foi admitida, aos poucos, no âmbito das 

normas positivadas no ordenamento. Inclusive no que concerne aos princípios. A Carta 

Magna de 1988 trouxe diretrizes que não podem ser olvidadas, ao passo que o próprio 

Código Civil também releva princípios comunitários e a função social da propriedade. 

Há, pois, a imposição, em detrimento de uma escolha, de ver colocada a função social da 

propriedade em prática na ordem do dia nacional, levando-se em conta as regras de 

interpretação da Constituição Federal. As questões vicinais, das quais não se evadiu a 

doutrina, em que pese a existência de eventuais divergências, sempre reconheceram limites 

na propriedade. E existe, indubitavelmente, um conjunto de princípios que orientam a 

resolução de conflitos, sendo inclusive plasmados por ocasião de edição normativa 

renovada. Notável, portanto, a chance de se responsabilizar o vizinho por suas condutas, 



 

arrimando-se, além disso, na doutrina e no ordenamento, porquanto inevitável a 

convivência vicinal. Evidencia tal interpretação, outrossim, a jurisprudência. Conquanto 

perceptível a dissonância na hermenêutica, resguarda-se o vizinho prejudicado, e opõe-se, 

com reservas, à interpretação que veda, peremptoriamente, a expulsão do condômino 

antissocial, sob determinados aspectos: a interpretação civil a partir da Carta Magna; a 

relativização da hipótese extrema de acordo com critérios que embasem o impedimento 

condominial; a proteção ao bem de família, entre outros aspectos descritos no presente 

trabalho. Cumpre prosperar a interpretação de limitação da propriedade, sob a égide da 

função social da propriedade e da tolerabilidade. O condômino deve se sujeitar à 

responsabilização, a qual deve ser efetiva, se entendida a conduta como intolerável. 

Palavras-chave: Direito de propriedade. Conflitos vicinais e direito de vizinhança. Abuso 

do direito. Responsabilização do vizinho/condômino antissocial. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

PINTO, Felipe James Arruda. Neighbourhood conflicts in contemporary Civil Law. 2018. 

188 p. (Master) - Faculty ok Law, University of São Paulo, São Paulo, 2018. 

Important institute of the Property Law is the right of property itself, whose definition and 

interpretation has been extremely changeable over the centuries. Just as its nature has 

always varied, its limitation has also been discussed and arguable, especially with regard to 

the neighbourhood rights and the Condominium. Crucial moment of this evolution 

occurred in Ancient Rome, passing from an almost absolutist nature to other proprietary 

institutes and variants. Rome, therefore, generates direct consequences in Continental 

Europe Law, thus in Portugal, and consequently in Brazil, which recognizes, in a perennial 

way, a significant relevance to the aforementioned political, social and juridical institute. 

Therefore, the distinction between Right of Property and Right to Own Property is 

necessary, in order to understand the dichotomy between vested right, a true consolidated 

institute, and the socio-political prerogatives attached to it, with a particular focus on 

human dignity and the seek to guarantee a minimum worthy equity. The abuse of rights, in 

its broad sense, as well as in its strict sense, which means, in relation to the right of 

property and its disposition in the Brazilian Federal Constitution and in the law system, is 

an essential subject, since it reveals the conflicts between individual rights, evident in the 

neighbourhood rights and in the Condominiums. The excessive interface causes 

distortions, abuses, as well as the need to resolve these same conflicts, which are not 

generated by illegal acts. It should also be said that the evolution of social and doctrinal 

understandings has gradually been admitted within the framework of the norms that are 

assured in the legal system. Even with regard to principles. The 1988 Constitution 

provided guidelines that can not be forgotten, while the Civil Code itself also emphasizes 

community principles and the social duty of the right of property. There is, therefore, the 

imposition, instead of a choice, of placing the social function of the right of property in 

practice on the national agenda, taking into account the rules of interpretation of the 

Federal Constitution. The vicissitudes, of which the doctrine was not evaded, in spite of the 

existence of possible divergences, always recognized limits in the right of property. And 

there is undoubtedly a set of principles that guide the resolution of conflicts, and are even 

shaped by a renewed regulatory edition. It is remarkable, therefore, the chance to hold the 

neighbour responsability for his conduct, according to law authors and to the law itself, 



 

since the vicissitudes of the coexistence are inevitable. Such an interpretation, moreover, is 

confirmed by many precedents. Although the dissonance in hermeneutics is perceptible, 

the prejudiced neighbour is safeguarded, what opposes, with reservations, to the 

interpretation that peremptorily forbids the banishment of the anti-social owner, under 

certain aspects: the interpretation, within the Civil Law concepts, of the Constitutuion; the 

relativization of the extreme hypothesis, according to criteria that support the condominial 

impediment; the protection of the family property, among other aspects described in this 

study. The interpretation of the limitation of the right of property must prosper, within the 

lessons regarding the social duty of property and tolerability. The Condominium owner 

must be liable. Obligation, in its turn, that must be effective, if the conduct is understood as 

intolerable. 

Key words: Right of property. Neighbourhood conflicts. Abuse of rights. Liability of the 

neighbour/condominium owner. 
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1 INTRODUÇÃO 

Entre as matérias mais importantes do Direito Civil está o Direito das Coisas. Um 

relevante instituto inserido no rol dos direitos reais é a propriedade, importante direito, 

entendido de inúmeras maneiras ao longo do tempo. Questionou-se sempre sua limitação, 

sobretudo no âmbito da vizinhança e do Condomínio Edilício. 

Por meio desse trabalho, aspira-se a conhecer a história da propriedade, desde o seu 

princípio até o presente momento, com especial destaque ao tratamento, em Roma, dos 

elementos supracitados, além de sua passagem para Portugal e o Brasil. Tal digressão se faz 

presente para entender como se desenvolveu o domínio, suas limitações e repercussões atuais. 

Necessário, ainda, vislumbrar a importância da doutrina e de suas orientações 

divergentes, a respeito de variados ramos atinentes à propriedade, principiando pela distinção 

entre Direito De Propriedade e Direito À Propriedade. 

Posteriormente, verifica-se o abuso do direito, não somente em sua vertente geral, cuja 

relevância é indiscutível, mas também com especial enfoque em relação ao direito de 

propriedade e sobre a disposição do tema no ordenamento pátrio, porquanto o abuso se revela 

sobremaneira importante quando se trata de direito de vizinhança e condomínios, em que o 

contato e o encontro direto dos direitos pode causar distorções, abusos, bem como impor a 

resolução de conflitos que não são gerados por atos ilícitos. 

Pretende-se, ainda, verificar o conjunto de garantias do direito de propriedade, com 

especial enfoque sobre as garantias constitucionais e sobre o tratamento da temática referida 

nos dispositivos do atual Código Civil. No sistema jurídico brasileiro, imprescindível buscar 

quais são as diretrizes da propriedade e suas alterações legislativas, bem como captar a forma 

que ocorreu a absorção de princípios. 

Em sequência, serão observados quais são os limites da propriedade e quais princípios 

versam sobre a resolução de conflitos. Desse modo, possível compreender se se vislumbra, no 

ordenamento pátrio, a hipótese de responsabilizar o vizinho por seus atos, com amparo, 

outrossim, legal e da Carta Magna. 

Os entendimentos jurisprudenciais complementarão a abrangência do tema e sua 

compreensão, com o escopo de saber até que ponto é resguardado o vizinho prejudicado. Com 

todo esse aparato supracitado, deseja-se conhecer e dispor melhor sobre a propriedade e seu 

atual preceito de função social, a fim de coibir a atuação do condômino antissocial e 

vislumbrar se está sujeito à responsabilização. Resta, assim, iniciar o estudo da matéria. 
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9 CONCLUSÃO 

Diante dos resultados do trabalho, conclui-se, inicialmente, que a propriedade é medida 

constante na humanidade, ainda que em variados níveis e com diferentes enfoques. Passa por 

evolução de evidência em Roma, que lhe confere uma série de atributos de natureza quase 

absolutista. Roma deixa esse legado na Europa Continental, com destaque a Portugal, que, por 

sua vez, traz ao Brasil a importância elevada do referido instituto social e jurídico. 

Percebe-se, outrossim, que desde sempre a propriedade sofre limitações, até mesmo 

por razões fáticas, sendo impossível compreender um conteúdo absoluto. Tanto as limitações 

pelo direito vicinal, como de outras origens, são reconhecidas, inclusive na História do Direito. 

Necessário ressaltar como a evolução dos entendimentos sociais e doutrinários é 

absorvida de maneira crescente no âmbito das normas constantes do ordenamento. É 

suficientemente claro notar, ainda, como, no caso brasileiro, houve a cristalização de 

princípios. A Constituição Federal de 1988 trouxe diretrizes que não podem ser ignoradas, ao 

passo que a lei civil por excelência – o Código Civil – também releva princípios comunitários 

e a função social da propriedade. Tratar hodiernamente desse domínio como ilimitado não 

mais se comporta. 

Quanto à importância da interpretação ao longo do tempo, tornando viva a ordem da 

Carta Magna, que deve ser estável na aplicação cotidiana do Direito: 

O traço caracterizador da atividade interpretativa como fator de atualização das 

normas constitucionais é o fato de esta não levar a cabo qualquer mudança no texto 

escrito da constituição, que permanece intacto. Em outras palavras, a constituição é 

atualizada sem que para isso seja necessário levar a efeito qualquer alteração formal 

em seu texto. A via da interpretação sempre existiu; no entanto, é preciso atentar para 

o fato de que ela é utilizada mais em alguns países que em outros.
184

 

Se a Constituição Federal de 1988 assegura, tão fortemente, princípios com a função 

social da propriedade em paralelo ao próprio direito de propriedade, afirma-se a necessidade, e 

não a escolha, de vê-la colocada em prática no expediente forense e político nacional, levando-

se em conta as regras de interpretação da Carta Magna. 

Do ponto de vista jurídico, o principal traço distintivo da constituição é sua 

supremacia, sua posição hierárquica superior à das demais normas do sistema. As 

leis, atos normativos e atos jurídicos em geral não poderão existir validamente se 

incompatíveis com alguma norma constitucional. A constituição regula tanto o modo 

de produção das normas jurídicas como, também, delimita o conteúdo que possam 

ter.
185

 

                                                 
184

 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, 

Virgílio Afonso, op. cit., p. 159. 
185

 BARROSO, Luis Roberto; BARCELLOS, Ana Paula. O começo da história: a nova interpretação 

constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). 

Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2007. 
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Aqui considerado, diga-se, o Código Civil e todo o ordenamento infraconstitucional 

acerca da propriedade. 

Com base na interpretação conforme a constituição, o aplicador da norma 

infraconstitucional, dentre mais de uma interpretação possível, deverá buscar 

aquela que a compatibilize com a constituição, ainda que não seja a que mais 

obviamente decorra do seu texto.
186

 

As questões vicinais foram extensamente versadas na doutrina que, apesar de 

eventual opinião divergente para certas orientações, sempre reconheceu os limites da 

propriedade. A partir de elementos comuns e gerais, com rigor teórico, foi possível 

solidificar um conjunto de princípios que norteiam a resolução de conflitos, sendo 

inclusive plasmados em ocasião de edição normativa pretérita. 

Visível, pois, a realidade quanto à chance de responsabilizar o vizinho por suas 

condutas, arrimando-se, ademais, na norma, jamais omissa; e na doutrina, que é manifesta 

no sentido de observar a convivência vicinal. Evidencia a opinião aqui defendida a 

jurisprudência. Conquanto haja divergência na compreensão, protegido o vizinho 

prejudicado. 

Opõe-se, apenas, à interpretação que veda absolutamente a expulsão do condômino 

antissocial. Se não há, de fato, questão legal a regular os termos da manutenção do 

proprietário em sua unidade condominial, é necessário que haja meios de prever tal sanção. 

Esse entendimento não afasta a demanda por um cuidado específico, oriundo de discussão 

social e política, aliada à elaboração legislativa em espécie. 

São dois os aspectos que fundamentam a possibilidade de expulsão: a interpretação 

civil a partir da Constituição Federal; e a relativização da hipótese extrema de acordo com 

critérios que embasem o impedimento condominial. 

No que tange à omissão quanto à referida figura, excetuando a jurisprudência do 

Rio de Janeiro, deve-se compreender que a Carta Magna trouxe um novo conjunto de 

diretrizes aplicáveis ao Direito Civil, de modo que se encontra difícil ignorar o visível 

processo que modificou o panorama da propriedade. Quanto à parcimônia, fundamental 

para tanto, entende-se que importa a existência de limites para a expulsão. Não basta o 

pedido ou mesmo a gravidade da conduta, mas sua contínua reiteração após um número 

elevado de atos repressores do uso anormal da propriedade. 

Todas as fronteiras correntes devem ser aplicadas, havendo a proteção ao bem de 

família e o afastamento da expulsão em casos extremos: sem a possibilidade de mudança 

ou meios para que ela ocorra, os excessos da expulsão implicariam justamente o 

                                                 
186

 BARROSO, Luis Roberto; BARCELLOS, Ana Paula, op. cit. 
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desrespeito às normas constitucionais e legais que garantem a função social da propriedade 

e o direito à moradia. 

Coaduna-se, pois, o presente trabalho à vertente do Professor Marco Fábio 

Morsello, amparado, por sua vez, na lição de Antonio Junqueira de Azevedo: 

O jurista Antonio Junqueira De Azevedo (...) preceitua que há uma posição 

intermediária que não prega o desaparecimento do Direito Civil, muito embora 

reconheça a superioridade hierárquica da Constituição, de modo que impor-se à 

denominada interpretação da lei, conforme a Constituição, seguindo-se o escólio 

de Konrad Hesse (...). 

Referida corrente é corroborada, outrossim, por Larenz, que se escuda no 

denominado personalismo ético, que é ínsito ao Direito Civil, que ‘civilizou’ a 

Constituição. (...) Deveras, depreende-se que a Constituição, atualmente 

desempenha função iluminante que não elide a interpretação conforme seus 

preceitos, como elucida o Jurista Antonio Junqueira de Azevedo, (...).
187 

Conclui-se, destarte, que prospera a interpretação de limitação da propriedade, no 

atual panorama civil constitucional. Os conceitos de função social da propriedade e 

tolerabilidade devem prevalecer, a fim de coibir o condômino antissocial. Esse condômino 

se sujeita à responsabilização, a qual deve ser efetiva, se entendida a conduta como 

intolerável. Resta, pois, findar o exame da matéria com opção decidida e formada. 

 

 

 

                                                 
187

 MORSELLO, Marco Fábio, op. cit., p. 96. 
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