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PORTIA - Tarry a little: there 1s something else.
Th1s bond doth give thee here no jot ot blood;
The words espressly are a pound ot fle8b:
Then take thy bond, take thou thy pound of fiesh;
But, 1n the cutting it, if thou dost shed
One drop of Christian blood, thy lands and goods
Are, by the laws of Venice, contiscate
Unto the state of Venice.
(SHAKESPEARE,

Act IV, Se. I).
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ALGUMAS PALAVRAS
A ESTA R E E D I Ç A O

Plínio Doyle, em nome dos amigos de
de escrever algumas linhas para a reedição do monumental
tratado O CONFLITO DE VIZINHANÇA E SUA
COMPOSIÇAO.
INCUMBIU-ME

FRANCISCO CLEMENTINO DE SAN TIAGO DANTAS,

Atribuo tão alta distinção ao fato de ter sido
seu velho amigo e admirador e publicado, nas colunas do Digesto Econômico, do qual sou diretor, não
sàmente valiosos e inúmeros trabalhos do grande
pensador -de memória cito: Depoimento Sôbre a

Crise Moderna, Investimentos Estrangeiros no Brasil,
Ruy Barbosa e a renovação da Sociedade - como
admiráveis perfis traçados sôbre a sua empolgante
personalidade, após o seu desaparecimento, por
Roberto de Oliveira Campos, Afonso Arinos de Melo
Franco, Dario de Almeida Magalhães, Nascimento
e Silva, Fábio Maria De Mattia, dêste último em
separata.
SAN TIAGO DANTAS foi um extraordinário equacionador de problemas de todo sistema social, inclusive dos problemas econômicos e financeiros. Um
reformador que, baseado no sistema jurídico vigente, procurava fazer da lei um instrumento de
engenharia social. O poder, que realmente almejava, não tinha para êle outra finalidade, ambição
legít'lma de todo apaixonado da coisa pública. Se
não a tivesse, não teria suportado a impopularidade
na luta sem tréguas que moveu contra a inflação.
Incompreendido na sua política anticolonialista e
da autodeterminação dos povos, hoje axioma do
Direito Internacional. Um scholar, de profunda cul-
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tura humanística, aliada a um saber jurídico enciclopédico, a cujo serviço colocava o domínio de
vários idiomas.
No dizer de Afonso Arinos de Melo Franco,
intelectual da mesma estatura, SAN TIAGO DANTAS foi
a .maior vocação de homem público da sua geração,
juízo êsse corroborado pelo notável economista e
humanista Roberto de Oliveira Campos.
Expositor inigualável, o pensamento não lhe
fugia um instante sequer, "fluía límpido, tocado por
uma luz mediterr4nea, e se condensava em formulação cristalina,, na imagem de Dario de Almeida
Magalhães, o grande advogado e artista da palavra.
No Parlamento, apesar de fugaz, a atuação
quer no plenário ou nas comissões técnicas, o ledor de Anais parlamentares recordaria, por certo, das figuras consulares do Jardim
da Infância, o malogrado grupo mineiro, que no
Brasil viveu dias atenienses.
de

SAN TIAGO DANTAS,

O seu ideário político, proposto sem êxito,
para reagrupar as agremiações partidárias nacionais, em 1964, era, um misto de presidencialismo e
parlamentarismo, com o aproveitamento das qualidades positivas das duas formas de govêrno. Talvez,
teria evitado a grave crise que sacudiu o Brasil.
SAN TIAGO DANTAS conhecia não apenas as leis,
mas o sistema todo do direito privado, de maneira
que o estudo de qualquer aspecto de uma instituição do direito nêle se ligava às raizes de todo o
sistema.

Dissertação de concurso à cadeira de Direito
Civil da Faculdade Nacional de Direito, o livro de
SAN TIAGO DANTAS, cuja reedição temos a honra de
apresentar, constitui estudo completo de uma matéria não somente juridica, como eminentemente
social, que é o exercício dos "direitos de vizinhança,.
"A Tese com que apresentou ao prélio, versando um tema aparentemente secundário ou árido
-escreveu Dario de Almeida Magalhães- deu a
medida do jurista de 29 anos que a elaborara, pela
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opulência da cultura, pela claridade da exposição
e pela sutileza do raciocínio, que desenvolveu em
busca da formação de um critério limitativo que
servisse de balisa e norte para composição dos conflitos de vizinhança". Acrescente-se ainda o constante e fecundo confronto da nossa legislação com
a de outros países.

O mérito principal dêste livro é o da unidade
de concepção, em que revelou extraordinário poder
de síntese, realizada esta dentro da preocupação
maior do interêsse coletivo, sem se perderem de
vista os aspectos estritamente jurídicos das questões menores, em que o problema se desdobra, questões que nela também mereceram trato seguro e
completo, sem o que não seria êle útil, como indiscutivelmente o é, aos práticos do direito, aos que
procuram como técnicos, como juízes, como advogados ou como professôres, esclarecimentos satisfatórios para as dúvidas que os assaltem no desempenho de suas atividades profissionais ou funcionais.

. J

Um dos pontos altos dêste livro é o capitulo
em que se gizam as diretrizes da política estatal de
proteção à saúde, sossêgo e segurança nas situações
criadas pelo desenvolvimento industrial, no qual se
salienta a preponderO.ncia das normas de Direito
Administrativo, a seguirem caminho algo diverso
das do Direito Civil. Aspecto êsse magistralmente
estudado pelo Professor Paulo Barbosa de Campos
Filho, autoridade em Direito Civil e Direito Administrativo.
Em suma, sem se apresentar como um repertório de solução de dificuldades, o que lhe disvirtuaria a finalidade, o livro de SAN TIAGO DANTAS
sôbre "O Conflito de Vizinhança e sua Composição"
é o que de melhor se há escrito sôbre o tema, pela
segurança e clarividência com que analisa e situa
o problema que lhe serve de objeto, sem contudo
se afastar das linhas menores de que êle se entretece.
A monografia de SAN TIAGO DANTAS consagrou-se, sobretudo, como clássica, em virtude de ter
formulado regras para a composição do conflito de
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vizinhança, preenchendo uma lacuna e orientando
assim a tarefa do magistrado. Desde então, as aludidas regras constituíram citação obrigatória nos
julgados brasileiros.
A obra de SAN TIAGO DANTAS está enriquecida
com notas do jovem jurista, Fábio Maria De Mattia,
professor de Direito Civil na Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo, que figuram no
anexo II, além das de número 14-a (pág. 143), 29-a
(pág. 156), 29-b (pág. 157) e 29-c (págs. 157 a 159),
incluídas no texto do Autor.
É de justiça salientar-se a cooperação do
também já falecído Professor Thiers Martins Moreira na confecção desta preciosa reedição.

São Paulo, agôsto de 1971
Antinlo Gontljo de Carvalho

PREFACIO
O inesgotável tema das questões de vizinhança poderá
parecer a. muitos insuscetível de uma elaboração nova. De
fato, quem percorre as publicações mais recentes sôbre o
assunto, verifica que, após os trabalhos capitais de IHERING e
de BoNFANTE, a doutrina se tem limitado a um reajustamento
parcial das suas idéias, e a jurisprudência a uma aplicação,
niW raro simultânea, dos critérios q'l.t'e elas sugerem.
Expondo, aos nossos alunos do curso de Arquitetura da
Universidade do Brasil, a matéria dos direitos de vizinhança,
acabamos por nos compenetrar, entretanto, que o Direito Ci.vil brasileiro exige uma revisão do tema, e permite talvez
uma colocaçiW mais segura do que os autores estrangeiros
conseguiram realizar. Para isso contribui, em primeiro lugar,
a fórmula geral das relações entre vizinhos consagrada no Código Civil e, em segundo, o sistema dos "direitos de vizinhança" ordenado pelo legislador brasileiro, do quaD podemos induzir os princípios capazes de integrar a teoria do problema.
Preocupou-nos sobretudo um aspecto, ao mesmo tempo
teórico e prático, de que pouco se têm ocupado os autores: às
vêzes o tribunal, no compor o conflito entre vizinhos, sentindo
que os incômodos são excessivos, manda que os façam cessar;
e outras vêzes, sentindo o mesmo exagêro, limita-se a mandar
pagar ao prejudicado uma indenização, e permite o prosseguimento.
Essa duplicidade de formas de composição do conflito
não pode deixar de defluir de um prineípio teórico, de um
critério, e foi o que nos propusemos investigar. Alongou um
pouco o nosso trabalho o querermos reproduzir e comentar
as várias teorias sôbre a vizinhança, para lhes medir o préstimo. Não nos alongamos, talvez, tanto quanto fôra mister,
na exposição da nossa própria tese, a qual comportava a ex-

..
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tração de numerosas conseqüências teóricas e práticas. Escusamo-nos com a finalidade dêste traba~ho; nêle quisemos
evidenciar um critério, e não ilustrar as suas aplicações.
Não nos ocupamos, pessoalmente, da questão da vizinhança em Direito Romano, limitando-nos a expor e discutir
as teses dos escritores. Se bem que dli os textos sejam ricos de
sugestões para o intérprete moderno, preferimos dizer como

CoGLIOLo: "Sarebbe una cosa non solo strana ma ridicola,mi si consenta la parola non elegante, ma io l'uso nel senso
che Celso diceva a Domizio (L. 27, D., XXVIII, 1) - giudicare dei rapporti di vicinanza nei tempi nostri coi criterü con
i quali il giurista romano decideva se nella casa vicina poteasi
oppurno, immettere il fumo per il troppo fuoco acceso per
!'industria dei fromaggi". *
No nosso trabalho também fomos ciosos de ter em vista,
sempre que possível, a tradição literária e positiva do nosso
próprio Direito, da qual não nos devemos separar, não só porque o Direito vivo é o que se desenvolve dentro do gênio de
um povo, como porque, no nosso caso, esquecê-la se:ria aba11r
donar um valiosíssimo patrimônio de institutos e opiniões.
Diremos mais, que foi intento evT!tar tôda investigação
doutrinária sem utilidade para o juiz. Quisemos elaborar um
critério para o juiz, certos de que o papel precípuo da ciência
jurídica é entrelaçar à lei a tarefa do magistrado.
A douta Congregação da Faculdade Nacional de Direito,
respeitosamente, submetemos o nosso trabalho.
Sacra Família, novembro de 1939.

*

COGLIOLO,

Scritti Varti di Diritto Privato, pág. 75 .

1.8 PARTE

"Landlãufig ist der Ausspruch., dass ãie
Gegenwart die Zeit ães "Verkeh.rs" sei. Manche
Nervenãrzte kenzeich.nen sie als das Zeitalter
ães "Lãrms". Für den Sach.enrech.tler ergibt sich.
die Formulierung "Zeitalter der Immissionem".
(PmLIPP HECK)
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I

1. Muitas razões concorreram para que as questões de
vizinhança, até hoje, se conservassem entre as mais incertas
do Direito Civil. A primeira razão, - talvez a mais profunda, - está no fato de ser o problema da vizinhança precisamente o ponto crítico da teoria da propriedade, isto é, o
ponto em que os aspectos essenciais dêsse instituto se mostram de tal maneira inconciliáveis, que temos de ir buscar
critérios práticos capazes de vencer a sua contradição. As
outra razões, embora numerosas, podem ser reduzidas a duas
principais: a falta de uma sistematização dos "direitos de
vizinhança" ao longo das transformações do Direito ocidental, e as várias formas que o problema social da vizinhança tem assumido, exigindo, em cada época, um tratamento jurídico diferente.
2. Foi BoNFANTE, no seu magistral estudo sôbre o critério fundamental das relações entre vizinhos, quem chamou
a atenção para êste último fato. 1 [ 1 1 O problema da vizinhança
não se apresentou nos mesmos têrmos ao jurisconsulto romano, medieval ou moderno; o fato social da vizinhança se
transformou, os conflitos, mais freqüentes numa época, em
outra tornaram-se raros, e em seu lugar surgiram novos, aos
quais não se adaptavam as soluções precedentes. O Direito,
dócil como deve ser às transformações da sociedade, teve de
sofrer um trabalho de difícil reajustamento, sobretudo para
enquadrar as soluções, que a prática aconselhava, dentro de
critérios doutrinários em que se notava grande flutuação.
1
BONFANTE, Criterio fondamentale dei rap.porti di vicinanza,
in Scritti giur. varii, n, págs. 778 e segs.
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3. Ao lado, porém, dessa evolução que constatamos no
fato sOCial da vizinhança, atuou aquela falta de sistematização uniforme a que acima aludi. Quando consideramos a es-

tabilidade dos quadros sistemáticos, dentro de que têm evoluído os principais institutos civis, quando verificamos o que
essa estabilidade lhes trouxe, permitindo o seu desenvolvimento orgânico, mantendo nítidas as fronteiras dos que se
mostravam afins, e operando entre êles algumas felizes combinações, não podemos deixar de constatar o caráter avulso
que sempre tiveram as regras de vizinhança, e sobretudo a
lentidão com que se revelou a sua unidade conceituai, a
ponto de só em códigos recentes haver-se formado uma categoria única com os institutos e preceitos até então disseminados pela doutrina na posse, das servidões e das obrigações. 2 Essa falta de unidade e de si.stematização independ.eu,
em grande parte, daquelas transformações sociais a que aludiu BoNFANTE. De sorte que podemos ver nela um fator independente, de ordem técnica, que por si aumentou as dificuldades de início apontadas.
4. Consideremos agora, mais de perto, aquela que nos
parece a causa fundamental, digamos melhor, intrínseca, da
incerteza em que se conservam as questões de vizinhança e as
suas soluções. Dizíamos que era a própria natureza do problema, pois nêle se manifesta a contradição prática a que a
teoria da propriedade privada nos conduz.
Dois aspectos fundamentais nos apresenta o direito de
propriedade: um aspecto interru:J, que é a faculdade de utilização concedida ao proprietário, o qual pode promover, sôbre
2
O Código Civil francês trata da matéria no capítulo intitulado Das servidões legais (artigos 649-685). O Código Civil italiano
de 1865 também se referia aos direitos de vizinhança na seção dedicada às servidões estabelecidas por lei (artigos 533-615) . O BGB
reune os dispositivos relativos à vizinhança no título primeiro da
seção III do 3.0 livro - Do conteúdo do direito de propriedade (artigos 903-9214) . O nôvo código italiano regulamenta tais direitos no
título VI do livro III - Das servidões prediais. Em nosso direito anterior, os direitos de vizinhança estavam ligados à posse.
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a coisa móvel ou imóvel objeto do seu direito, qualquer atividade lícita; e um aspecto externo, que é a faculdade concedida ao titular de repelir os atos de terceiro, capazes de restringir a.s vantagens que a coisa proporciona ou de admitir
a elas um estranho.
Entre êsses dois aspectos observa-se uma indubitável unidade, pois, sendo o ,direito de propriedade a dominação completa da coisa pela vontade do titular, essa vontade deve ser
decisiva, não só quanto à utilização da coisa pelo dono, como
ainda quanto à admissão ou influência de estranhos nessa
utilização. É o que exprime com clareza WINDSCHEID: ". . . che
una cosa sia propria d'alcuno a termini deZ diritto vuol dire,
che rispetto ad essa la volontà di lui é decisiva nella totalità
dei suoi rapporti. CiO s'appalesa in duplice senso: 1) il proprietario puó disporre della cosa come vuole; 2) un altro non
puó senza la volontà di lui disporre della cosa". a

A diminuição em qualquer dêsses aspectos,- a abstenção forçada do proprietário diante de alguma das vantagens
que a coisa lhe oferece, ou a necessidade de tolerar a ingerência alheia, - faz o domínio decair da sua plenitude. E,
nas mãos daquele em benefício de quem o direito de propriedade se restringe, vai-se constituir um direito in re aliena.
Conceituado dêsse modo o direito de propriedade, cumpre ver se o seu exercício, na.s condições normais da vida,
comporta uma realização integral daquela dupla faculdade,
que constitui, no dizer dos autores, o lado positivo e negativo
do domínio. 4 Ora, o que a observação nos revela é que essa
realização não ocorre, cabalmente, senão quando o objeto
do direito de propriedade é alguma coisa diferente do solo e
seus acessórios. Digamos: quando a propriedade recai sôbre
Diritto delle Pandette, v. 1.0, pág. 590.
crítica as expressões "lado positivo" e negativo do
domínio, lembrando, não sem razão, que a proibição feita pelo proprietário a terceiros de se imiscuirem na propriedade ainda é um ato
positivo. A expressão visa talvez mais ao conteúdo dessa faculdade, e
por isso não nos parece inaceitável (ob. cit., pág. 590, nota).
3

WINDSCHEm,

4

WINDSCHEID

-S.T.D.-

2

------------ ------
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coisa móvel, limitada na sua substância e passível, portanto,
deis~lar, materialmente, de quaisquer outros objetos. O titular pode então exercer livremente a sua senhoria sôbre a
coisa e, desde que os seus atos não ultrapassem os limites
que o interêsse público e a ordem jurídica traçam à nossa
atividade, o seu direito se realizará num paralelismo perfeito
com o.s dos demais proprietários, consumando aquela união
Íhtima, entre o destino da coisa e a vontade do homem, que
é a essência mesma da propriedade.
Se o direito recai, porém, sôbre o imóvel, o paralelismo
torna-se impossível. As coisas móveis são isoladas umas das
outras, a sua superfície as limita e individualiza. Os imóveis
·são divididos convencionalmente pelo homem e, entre os diversos fragmentos do solo a que emprestamos individualidade, a natureza estabelece uma continuidade indestrutível.
,, '"' "A separação entre os prédios", explica IHERING, "mesmo
quando ma:riifestada exteriormente por fossos, palissadas,
muros, etc.; não destrói a sua relação natural de coesão e
dependência ·recíproca". 11
naí ,resulta serem incontáveis os a tos do homem que,
emoora praticados no interior de um imóvel, vão ter os seus
éfe1tos própagados até os imóveis adjacentes. Ruídos que se
produzem 'lluin prédio e que se ouvem nos mais próximos,
vapores e Jumaças que exalam e que impregnam a atmosfera circunstahte, vibrações que a continuidade do solo
transniité a prédios distantes, objetos que caem além da divisa, águas que escorrem segundo o declive atravessando a
linha lindeira, prédios que se erguem tirando a luz, a vista
ou o ar de um vizinho mais próximo, janelas que se abrem
devassando a intimidade de uma moradia, atos indecorosos
praticados com a publicidade necessária para constranger os
que vivem nas cercanias, tudo decorre da união material que
a natureza estabelece entre os prédios, e que introduz uma
certa comunhão entre os vários proprietários, de tal maneira lhes são reversíveis os seus próprios atos.
5
!HERING, Des restrictions imposées aux propriétaires tonciers
dans l'interêt de,s voisins, pág. 114.
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Ora, a repercussão que pode ter dentro de um prédio o
ato que um estranho pratica, dentro do seu, constitui inequivocamente aquela "ingerência alheia" que o direito de
propriedade autoriza a repelir. Tal seja a natureza da repercussão, a ingerência constituirá uma restrição das vantagens
que o prédio oferece a seu dono ou uma admissão do estranho a essas vantagens. Assim, o que invade os prédios próximos, com as emanações de uma fábrica, não tira para si
um proveito dessa invasão, mas restringe as comodidades
que os prédios invadidos proporcionavam a seus donos, e êstes
têm o direito de reprimir uma tal invasão, que fere o seu direito de propriedade naquilo que talvez seja o seu lado fundamental. Assim, por outro lado, o que mantém um apiário
cujas abelhas se vão aprovisionar na fábrica de açúcar do
vizinho, imiscui-se nos proveitos que êste tira da sua propriedade, viola a exclusividade característica do domínio, e talvez,
mais do que o anterior, está no caso de ser repelido, para que
o direito atacado se restaure na sua plenitude.
Admitamos que as reclamações dos proprietários invadi~
dos fôssem tôdas recebidas. As atividades produtoras dos i:q-:_
cómodos alegados não somente cessariam como se veriam
proibidas, e teríamos agora os proprietários de inúmeros pré-,_
dios condenados a reduzir quase a nada a sua utilização, porque, dada a coesão material e interdependência dos imóveis,
rara é a atividade que não leva as suas conseqüências um
pouco além dos limites convencionais. Estaria a propriedade
econômicamente aniquilada, mas o que interessa notar é que,
com tais proibições, ofenderíamos capitalmente o outro aspecto do direito de propriedade, o seu lado positivo, aquela
faculdade de "dispor da coisa como queira", sem a qual não
se concebe a plenitude do domínio. 6 Para defender um dos
aspectos fundamentais da propriedade (o seu lado negativo),
e Das Recht des einen Menschen, mit seinem Grundstück beliebig zu vertahren, und das Recht des anderen, Einwirkwngen aut
sein Grundstück zu verbieten, widerstreiten einander. (M. WoliFF,
Das Sachenrecht, in Lehrbuch de ENNECCERus, KIPP e WoliFF, página 156).
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temos de aniquilar o outro (o lado positivo). De sorte que,
podemos dizer, o conflito entre as propriedades imóveis confinantes é o "momento crítico" da teoria da propriedade.
Algumas vêzes êsse conflito ocorre em circunstâncias
tais, que a própria teoria da propriedade o soluciona. OUtras
vêzes, porém, a teoria é impotente para resolver a própria
contradição; temos de sair dela e de procurar alhures a norma
que nos permita compor o antagonismo manifestado. :s!stes
conflitos, apenas, é que constituem a "crise" da teoria da propriedade. E a êles chamamos - conflitos de vizinhança.
II

5. Para que haja "conflito de vizinhança" é sempre necessário que um ato praticado pelo possuidor de um prédio,
ou o estado de coisas por êle mantido, vá exercer os seus
efeitos sôbre o imóvel vizinho, causando prejuízo ao próprio
imóvel ou incómodos ao seu morador. Essa "interferência",
essa repercussão in alieno, é o elemento fundamental do conflito. O rumor que se propaga, a fumaça que se espalha no
ar, a umidade que se infiltra no solo, tudo que atinge um
prédio em conseqüência de um fato, ocorrido em outro, constitui "interferência" e pode motivar a reclamação do proprietário incomodado, dando nascimento, assim, ao conflito.
Não basta porém que se verifique "interferência" num
prédio, para a colisão de interêsses daí resultante ser chamada "conflito de vizinhança". Esta última expressão tem
compreensão mais limitada, abrange espécies mais precisas e
menos numerosas, e é essencial lhe fixemos a amplitude, antes
de avançar no estudo dos problemas que temos de considerar.
6. Em primeiro lugar, devem ser excluídos, dentre os
"conflitos de vizinhança", os numerosos casos em que as
partes dissidentes estão ligadas por um vínculo jurídico especial, segundo o qual terá de ser decidida a questão. O dissídio surgido entre lÓcador e locatário, vizinhos um do outro,
tomba geralmente sob o império das normas que regulam a
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sua situação contratual. 7 Igualmente, se os proprietários de
apartamentos vizinhos, em prédio cuja propriedade foi dividida horizontalmente, entram em conflito a propósito da utilização das dependências comuns, são as regras da comunhão
estabelecida entre êles que são chamadas a vigorar. 8
Em todos êsses casos, há colisão de direitos, mas não há
"conflito de vizinhança". Para BONFANTE, êste é conflito de
fato, 9 pois ocorre somente entre prédios cujos proprietários
não estão ligados, no tocante à matéria do conflito, por nenhuma especial relação jurídica. 10
7. Em segundo lugar, devem ser excluídos dos "conflitos
de vizinhança." aquêles que decorr2m das chamadas "interferências imediatas" de um prédio em outro vizinho. IHERING
distinguiu, com perfeita clareza, as "interferências mediatas"
das "imediatas", para só daquelas se ocupar nas questões de
vizinhança.
A interferência diz-se "imediata" quando os seus efeitos
começam no prédio alheio, e diz-se "mediata" quando começam no nosso, propagando-se pela ação da natureza, até o
prédio alheio vizinho. Se alguém, por meio de um tubo especial ou chaminé, lança o fumo que produz em casa dentro
dos limites do prédio vizinho, está realizando uma "interferência imediata", tal como se despejasse água diretamente no
terreno contíguo, ou como se avançasse com uma construção
alguns metros sôbre o solo alheio, nêle plantando alicerces
ou sôbre êle estendendo um terraço. Se, porém, lançamos no
ar, acima do nosso telhado, o fumo de uma chaminé, e o
vento o transporta para o imóvel vizinho, é de "interferência
mediata" que se trata, e assim também no caso das vibrações
1
Jurisprudência brasileira: R. D. 113, pág. 334; R. D. 52, página 142.
8
v. LINo SALIS, La ComuniCYne, Torino, 1939, pág. 392.
9
Cfr. vários tópicos do estudo I rapporti di vicinanza e la
giurisprudenza, como, p. ex., os de págs. 849, 862 e outros (in Ser.

giur. varii, II) .
1o
Sôbre se a relação entre vizinhos possa assumir a qualidade
de verdadeira relação jurídica, v. infra o § 24.
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e rumôres originados e primeiramente sentidos no nosso prédio, e transmitidos à distância pela natureza, sem consideração das divisas convencionais.
O problema da re:pressão das "interferências imediatas"
e o da responsabilidade pelos danos, que elas causam, não
apresentam a menor dificuldade e nem sequer se aparentam
com os problemas da vizinhança. Uma coisa é interferir diretamente no prédio vizinho, despejando nêle águas artüicialmente conduzidas ou praticando ato equivalente; outra
coisa é realizar no seu próprio prédio, com a cautela comum, ato tão legítimo como o cozinhar ou o regar as plantações, e ver depois a fumaça ou a umidade que resultou
dêsses atos introduzir-se no prédio alheio pela ação da natureza.
As primeiras interferências, "imediatas" ou "diretas",
constituem violações manifestas da propriedade alheia, verdadeiras invasões que sofre o domínio, e o ato do proprietário
invadido reclamando contra elas não vai diminuir nem prejudicar o direito do invasor. ::B!ste deixará de fazer o que não
tinha direito de fazer, enquanto nas "interferências media~as", via de regra, o que o prejudicado procura coibir é um
ato alheio compreendido no mais legítimo exercício da propriedade. Igualmente, .a responsabililtade do autor de uma
"interferência direta", pelos danos que tenha causado, não
pode dar lugar à dúvida mais ligeira. Seus atos voluntários
reunem os extremos da ilicitude, e a sentença que os fizer
cessar pode dispor sôbre a plena composição do dano.
lHERING, no seu estudo clássico sôbre a vizinhança, salienta que se deve pôr fora de dúvida o acôrdo das fontes romanas sôbre a proibição destas "interferências". 11 E RIPERT
pondera, com razão, que o problema das "interferências imediatas" está fora do terreno da vizinhança, por isso que a situação de contigüidade ou proximidade, entre os prédios, é
inteiramente irrelevante para quem decide a questão. De fato,
pouco importa que a invasão da propriedade alheia parta do
n

!HERING,

Restrictions dans l'intérêt des voisins, pág. 126.
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vizinho ou de um estranho que passe pelo local. A solução
dada pelo direito é a mesma; o caráter imediato da "interferência" elimina o interêsse pela contigüidade com outro inícJ:.
vel, que se pretendesse considerar.
"A ussi bien nous n'insistons pas sur cette quf!stiop,,
parce qu'ici la qua~ité de propriétaire chez l'auteur de l'acte
est absolument étrangere au débat; on peut surpposer la même
atteinte de la part d'un tiers quelconque, la solution ne será
pas modifiée". 12

8. Onde, porém, encontramos a distinção entre as "in.:.
terferências imediatas" e "mediatas", estabelecida com maiQt'
nitidez, é na doutrina e jurisprudência inglêsas, às quais Jre-:.
qüentemente havemos de recorrer nesta matéria. O DireitQ
Inglês contém uma disciplina das relações de vizinhança, nqtável pela clareza e estabilidade dos critérios empregad.os.
Está nos Comentários de BLACKSTONE, ainda hoje texto fundamental nos assuntos que ora nos ocupam, a classificação
das injurias, que podem atingir os direitos reais, nas seis seguintes classes principais: 13 1.0 o desapossamento (oust~) ;_
2.o a entrada indevida (trespass); 3.o a interferência nociva
(nuisance); 4.o a devastação (waste); s.o a inexecução de
uma obrigação resultante da propriedade (subtraction); 6.0
a turbação do gôzo de um prédio (disturbance). Dessas seis.
classes é a terceira, "nuisance", que constitui a ofensa, e o
direito inglês faz girar, em tômo da sua caracterização, os
vários problemas que se nos deparam no estudo do conflito
entre vizinhos. Não pergunta se tal interferência de um pr~
dio em outro deve ou não ser suportada; pergunta apenas se
tal interferência constitui "nuisance", isto é, se reune os característicos que a tornarão merecedora de uma proibição,
se o seu autor é passível de responsabilidade. Nuisance já
é portanto a interferência indevida, e o estatuto ou tribunal
que atribui essa qualidade a um ato praticado por um pro-

e.

12
RIPERT, De l'exercice du droit de propriété dans ses rapp. avec
les prop. voisines, pág. 189.
13
BLACKSTONE, Commentaries, III, C. 10, pág. 1.161.
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prietário, em detrimento do seu vizinho, resolve em favor
dêste o conflito levantado, pois não há "nuisance" tolerável
ou insuscetível de repressão.
Não é, pois, intenção nossa identificar os conceitos de
"nuisance" e de "interferência mediata". Esta é um simples
fato que, depois de submetido ao tratamento jurídico, será
considerado tolerável ou intolerável, justo ou injusto. Aquela
já é um fato qualificado juridicamente e reputado, segundo
as regras a que foi submetido, intolerável e injusto. O que
nos importa, porém, apontar desde já é que, segundo a doutrina inglêsa, tôda "nuisance" tem de ser "interferência mediata" ou, por outras palavras, que, segundo tal doutrina,
uma "interferência imediata", "direta", encontra a sua disciplina fora do terreno que aqui estudamos, uma vez que dela
não se origina um "conflito de vizinhança", no sentido técnico do têrmo.
"Besides involving damage, nuisance involves damage
done. indirectly", 14 esclarecem PEARCE e MFSTON. E adiante:
"The wrongdoer in nuisance starts a chain of events likely to culminate, and aotually culminating, in a wrong to
the property of another". 15
"Wrongs that are dane dirretly by one person to another
have definite labels in the.law of torts. The wrongs dane inditrectly, outcast trom its more defined compartments, find a
resting-place in the general titlie of nuisance or harm". 16

9. A expressão "interferência" abrange, pela sua amplitude, duas espécies de fatos que a doutrina longo tempo
hesitou em reunir no tratamento das questões de vizinhança:
as "imissões" e as simples "repercussões", in alieno, de um
fato verificado no nosso imóvel.
Embora hoje se empregue a palavra "imissão" para indicar qualquer espécie de "interferência", abrangendo nela a
intromissão de fumo, a de água, a de gás e também a de
e

M:EsTON,

14

PEARCE

1s

Ibidem, pág. 3.
Ibidem, pág. 2.

16

Law of nuisances, pág. 3.
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calor, de ruído ou de luz artüicial da morada alheia, é inegável que o conceito tradicional de immissio sempre ficou
impregnado de uma certa materialidade. Algum tempo sustentou-se que a "imissão", proibida no conhecido passo in
suo hactenus facere licet quatenus nihil in alienum immittat,

devia consistir na introdução de coisas corpóreas, do número
das quais ficavam excluídas, por exemplo, os rumôres e talvez
mesmo os maus cheiros. :11 É verdade que, como demonstrou
BONFANTE e como consideraram os opositores da chamada
"teoria da imissão material" (v. infra, § 72), o direito romano já admitira, em certos casos, a ocorrência de verdadeiras imissões incorpóreas, e no direito moderno ninguém se
aferraria mais a uma tal distinção, que, sôbre ser juridicamente irrelevante, é impossível de se estabelecer com critérios
práticos e objetivos. De fato, o conceito de "imissão corpórea" e "incorpórea" ou "material" e "imaterial" não se pode
construir, com a noção que dessas qualidades nos é dada,
pela clássica divisão das çoisas em "corpóreas" e "incorpóreas". Res corporales são aquelas quae tangi possunt, e incorporales são as qure tangi non rpossunt, as que solo iuris intellectu consistunt. O serem perceptíveis pelos nossos sentidos é que dá às coisas corporalidade. Os direitos são as coisas
incorpóreas, com a única exceção do de propriedade, que se
confunde com o objeto sôbre que recai e lhe toma de empréstimo a materialidade. 18
Ora, não é essa, em absoluto, a "corporalidade" das
imissões. !missões incorpóreas costumam ser chamadas as
que, - como as de calor ou de ruído, - não importam na
introdução de substância nova no prédio incomodado. O estado atual do nosso conhecimento da natureza habilita, porém, a consciência geral a repelir um tal critério düerenciador, que só serviria para uma classüicação inteiramente arbitrária das interferências de um prédio no recinto dos seus
vizinhos.
11
Neste sentido SPANGENBERG, in Arch. jür civ. Praxis (182.6),
pág. 236.
1s V.: BAUDRY-LACANTINERIE, Dei Beni, pág. 17.
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"L'immissione avvertita dai sensi", esclarece BoNFANTE,
sempre corparale e materiale, come sempre corporale e
porzione di materia al cosa oggetto dei diritti reali: rinunciando alla tangibilità, alla visibilità, non si renuncia alla
corporalità". 19

"e

e

Abandonemos, portanto, de uma vez por tôdas a expressão "imissão corpórea", pelo menos para o que diz respeito
ao direito moderno, e abranjamos no conceito de "imissão"
tudo quanto possa invadir um prédio e ser percebido pelos
nossos sentidos.
Apesar da latitude que assim lhe damos, a "imissão" não
se identifica, entretanto, com a "interferência". Há casos em
que o proprietário de um prédio pratica "in suo" atos tais,
que os seus efeitos se vão fazer sentir no prédio alheio, vão
interferir nêle, mas não sob a forma de uma imissio. É que
muitas vêzes essa interferência não assume a forma de uma
invasão, mas de uma privação. Interfere na propriedade
alheia não só aquêle que deixa escoar para ela as águas artificialmente coletadas na sua, mas também aquêle que, por
ter depósito de inflamáveis, mantém a vizinhança em constante ameaça de incêndio e de explosão. Em ambos os casos,
é uma "interferência mediata" que se verifica; mas, enquanto no primeiro se trata de "imissão", no segundo trata-se de
simples "repercussão" de um ato praticado "in suo" pelo
turbador.
Eis por que, com razão, propõe BoNFANTE que se dê o
mesmo tratamento jurídico ao "immitere in alienum" e ao
"facere in alieno". 20 Acrescenta: "il celebre ajorisma romano: in suo hactenus facere licet quatenus nihil in alienum
19

Criterio fondamentale, pág. 809.

BoNFANTE dilata o segundo caso de modo a abranger nêle as
interferências resultantes de atividades que nada imitem no prédio
alheio. Assim diz: puó aversi un facere ln alieno per la ripercussione
2Q

di operazioni che si compiono nel proprio. I tremolii, gli scotimenti,
lo smottamento del terreno nel tondo vicino per opere tatte nel
proprio, che producono inedebolimento delle tondamenta, o deteriorano, altrimenti la consistenza e l'abitabilità del fondo vicino, non
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immittat deve essere pertanto integrato col sussidio stesso dei
romani: et quatenus nihil in alieno faciat". 21
Fica, pois, bem .esclarecido que, nas "interferências mediatas", compreendemos "imi.ssões" e simples "repercussões".
Mas esta última classe de atos está em tão considerável minoria e apresenta importância tão menor, que usaremos freqüentemente no correr dêste trabalho a palavra "imissões",
como sinônimo de "interferências mediatas". Uma expressão
imprópria, mas consagrada pelo longo uso, presta serviços
mais valiosos que uma expressão mais exata, porém nova. 22
III

10. Já se observou que os problemas sociais do nosso
tempo convergem para um ponto central que é a "propriedade". Não existe, porém, um problema da propriedade, e sim
21

Criterio tondamentale, pág. 804.

Contesta-se a vernaculidade do têrmo "imissão", usado freqüentemente na linguagem jurídica, sobretudo em locuções como
"!missão de posse" (V. especialmente o Dr. AzEVEDO MARQUES, no seu
opúsculo A ação possessória, pág. 148). Sendo palavra latina, recebida
nas principais línguas modernas para exprimir a intromissão de algo
no recesso de um prédio, parece-nos útil e escusável o latinismo.
22

costítuiscono immissione, ma non rimangono senza difeza, percM
costituisoono precisamente una propagazione deZ facere sul tondo
altrui (pág. 803, Ser. Giur. varii, II) .

Os tremores e vibrações parecem-nos, porém, imissões bem caracterizadas. Tôda imissão é propagação in alieno, de um tacere in
suo, salvo imissões diretas, que não nos interessam. O que permite
distinguir as "imissões" do que chamamos simples "repercussões" é,
a nosso ver, apenas o seguinte: há imissão quando o agente físico
do incômodo (ruido, gás, fumo, trepidação, etc.) atua dentro do
prédio incomodado; há simples "repercussão" quando agente físico
do incômodo atua no prédio incomodador (é o caso de insegurnaça
com que exemplifiquei no texto).
É de estranhar que BoNFANTE não tenha sentido logo a perplexidade em que ficarão os que quiserem aplicar ao ruído, por exemplo, o seu critério.
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vários, relacionados uns aos outros e suficientemente autônomos para dêles se fazerem estudos especiais. Entre os que
mais insistentemente reclamam, nos dias de hoje, um tratamento jurídico adequado, está o conflito entre o que podemos
chamar a utilização industrial e a utilização domiciliar da
propriedade.
O desenvolvimento mecânico da indústria moderna, o
emprêgo do vapor e da eletricidade, fizeram, desde o século
passado, a vizinhança das fábricas e oficinas nociva às casas
de moradia, aos escritórios e a certos estabelecimentos, onde
o repouso relativo é indispensável à vida e ao trabalho. Nos
dias que passam, o comércio, os meios de transporte, de comunicação e de propaganda, todo o equipamento da vida nos
grandes centros urbanos veio somar a sua influência à das
indústrias e generalizar, se podemos dizer, os incômodos que
outrora só nas imediações dos estabelecimentos fabrís se faziam sentir. O sossêgo, condição indispensável à vida domiciliar e a certos ramos de atividade do homem, tornou-se raro
nas cidades e, ao mesmo tempo que êle, um outro bem entrou
a periclitar por influência de causas semelhantes: a saúde.
Não se pode pretender, é verdade, que a vida moderna
tenha tornado as cidades mais insalubres do que eram, tanto
mais quanto são de hoje as grandes medidas de defesa sanitária postas em prática nos centros civilizados. A questão
mudou de aspecto, entretanto. A insalubridade deixou de ser
conseqüência de práticas negligentes e condenáveis, para se
tornar inevitável efeito de atos permitidos, conduzidos com
cautela e até segundo regras técnicas especiais; mas os benefícios que a sociedade retira dêsses atos não permitem que se
pense em lhes interromper a realização.
Do mesmo modo, a vida moderna diminui a segurança
da existência, criando riscos que as épocas passadas não conheceram senão em diminutas proporções. Os que mais insistentemente se nos patenteiam são os derivados dos transportes e de outros serviços mecanizados de utilidade comum,
mas os há em grande número derivados da indústria e de
outras utilizações da propriedade. Uma fábrica em que são
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manipuladas substâncias inflamáveis constitui, pelo perigo
de incêndio, uma diuturna ameaça aos prédios circunvizinhos,
e o mesmo se poderá dizer de um depósito de explosivos, onde
o risco é de todo instante.
Ora, saúde, segurança, sossêgo, confôrto, intimidade
("privacy") são bens de que todos precisamos cercar, em medida maior ou menor, a nossa existência, e a casa de moradia
é o lugar por excelência em que os devemos desfrutar. E nos
grandes conglomerados, que são as cidades de hoje, o ar se
carrega de poeiras, de emanações, de germes nocivos à saúde,
a segurança diminui em face dos riscos ordinários da vida
que se avolumam, o sossêgo se perde, como o confôrto, pelos
rumôres que de tôda parte chegam até nós, e nas moradias
que se comprimem umas às outras, a intimidade se entrega
ao público ou pelo menos se desvenda aos vizinhos.
Que aspecto jurídico podem assumir êsses atentados aos
bens, de cujo tranqüilo gôzo depende em parte tão considerável o consórcio civil?
Aspectos os mais vários, pois todos êsses incómodos e riscos ocorrem nas situações mais diversamente qualificadas
pelo Direito, e em cada uma delas suscitam um problema e
requerem uma solução. Ao nosso estudo porém não interessa
senão um aspecto, - o da agressão ou diminuição que por
êles sofre o proprietário, nas vantagens que esperava desfrutar no recesso do seu imóvel. É o caso de repetirmos a frase
de HEcK sôbre os tempos presentes: "Manche Nervenarzte
kennzeichnen sie a~s d.as Zeitalter des Liirms, jür den Sachenr
rechtler ergibt sich die Formulierung, "Zeitalter der Immissionen". 23

São de fato imissões os atentados que a vida moderna inflige ao direito de propriedade, a cada momento. !missões
oriundas sobretudo da indústria, de ruído, de odôres, de fumo,
de umidade, de águas, repercussões do estado de insegurança
exterior à nossa propriedade. Cada vez que a imissão provém
de uma causa geral, de um ato não relacionado com o uso de
outro imóvel, é a proteção administrativa a única com que
23

PH.

HECK,

Grundriss des Sachenrechts, pág. 216.
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se pode contar. Mas, cada vez que a imissão parte de um
prédio, delinea-se uma relação puramente privada entre imitente e imitido, gera-se o conflito de vizinhança e impõe-se
a sua solução.
Tal é o aspecto predominante nos conflitos de vizinhança
de hoje. Certamente o conflito se pode dar entre duas casas
de moradia, de uma das quais partem ruídos, odôres ou fumo
que invadem e prejudicam a outra. Mas o mais freqüente,
mais grave e ponderável, é aquêle que devemos ter em vista
no primeiro plano, sempre que consideramos as regras a que
devem estar submetidas as relações de vizinhança, é o conflito entre a utilização industrial e a utilização domiciliar da
propriedade, ou por outra, em têrmos mais gerais, - é o
problema da vizinhança industrial.

24

Digamos então que a "vizinhança industrial" é o aspectQ
típico do problema das relações inter-vicinais no direito de
hoje. Tem grande importância, no estudo e solução de qualquer problema jurídico, conhecer o aspecto sob o qual êle se
apresenta com maior relêvo e freqüência, pois é em tôrno
dêsse tipo que todo trabalho teórico se vai erguer. A doutrina
procede sempre, consciente ou inconscientemente, dêsse
modo, e a melhor prova disso é na evolução das teorias sôbre
a vizinhança que vamos encontrar.
11. Coube a BONFANTE exprimir, de modo definitivo, a
correlação entre as teorias principais e as transformações sofridas pelo fato social da vizinhança. Expliquemo-nos melhor: o fato social da vizinhança, isto é, a relação de continuidade e dependência natural entre prédios de diferentes donos, não é suscetível de alterar-se com o decurso do tempo;
mas o conflito que dêsse fato se origina, o choque dos interêsses em confronto, muda de época para época, ao menos
quanto ao seu caso ou aspecto dominante. Em certa época
o conflito mais freqüente, e que desperta e dirige a atenção
24
C'est l'hypothese caracteristique, celle qui a servi de point de
départ à la jurisprudlence (PLANIOL-RIPERT, Traité, III, pág. 436).
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do jurisconsulto, não é talvez o mesmo que na época seguinte
a despertará e dirigirá. De modo que as doutrinas estarãb
necessàriamente sujeitas às variações do objeto sôbre que são
chamadas a atuar.
"Le teorie fondamentali, piu che contrastarsi il campo,
si succedono nel tempo, e, quel che piu importa, ciascuna
conforme ai bisogni e allo spirito delll'epoca sua". 25

e

Na economia de tipo dOméstico, patriarcal, que foi a romana primitiva, e que por longos séculos continuou sendo a
da República e do Império, sobretudo quando a pomos em
confronto com a de sociedades posteriores, dificilmente se
conceberia uma vizinhança capaz de trazer perturbação tão
intensa como a que hoje trazem fábricas e oficinas às casas
que lhes ficam em derredor. O trabalho não conhecia o aparelhamento que hoje o torna muitas vêzes incompatível com
o convívio social. E os conflitos de vizinhança apresentavam-se quase sempre como verdadeiros extravasamentos do direito de propriedade, como incursões de um proprietário na
esfera de atuação de um outro, coisa a que o exercício normal
do trabalho e o curso comum da existência não davam nem
tinham por que dar lugar. Af3 teorias que se descobrem nos
textos romanos sôbre a composição do conflito entre vizinhos, - seja a teoria da imissão corpórea, seja a do uso
normal, - estão tôdas impregnadas dêsse aspecto social, e
refletem a condenação das imissões que ultrapassem aquêles
limites de recíproca tolerância, demarcados pela utilização
que se fazia, geralmente, do imóvel.
12. Na economia medieval, numerosos fatôres atuaram
como disciplina preventiva dos conflitos vicinais. A ordem
corporativa, influindo sôbre a uniformização do trabalho e
sôbre a reunião em ruas ou quarteirões dos artífices de um
mesmo ofício, impunha-lhes uma tolerância acima do comum,
e criava nas cidades um verdadeiro zoneamento, como o que
hoje é praticado por considerações de igual natureza. Nos
campos, a organização do domínio em graus superpostos e a
2s

BoNFANTE,

Criterio jondamentale, pág. 778.
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preeminência entre os imóveis 26 alteravam a natureza dos
conflitos, pois entre os vizinhos quase sempre intervinha uma
especial relação jurídica.
Nada disso impediu, entretanto, que a vizinhança fôsse,
naquela era, fonte de lutas ásperas e tenazes. Apenas, em vez
de um conflito objetivo entre dois empregos, igualmente lícitos dos próprios imóveis, o que aparece a cada passo é a luta
pessoal, inspirada pelo ódio, pela rivalidade, pelo despeito, os
quais transformam, não raro, o direito numa arma com que
se agride o contendor. "Giammai nella storia dell'umanità lo
spirito di emulazione agito cosi fieramente gli animi e suscito con pari energia opere cosi grandi e imperiture, e beghe
cosi atroei e meschine. Spuntà allora la teoria degli atti di
emulazione come lo strumento piu adatto a reprimere ne'rapporti tra vicini cià che in quelle condizioni economiche non
poteva essere se non l,espressione deZ puro dispetto, e ciO che
in quelle condizioni sociali era cosa, piu che frequente, nor-

male". 27
Finalmente, nos tempos modernos, mais uma vez se
transforma o aspecto social do problema, e o tipo de conflito
que vai servir de padrão à doutrina é o contraste entre a fábrica e o domicílio. A indústria se reveste de uma aparelhagem mecânica que torna o seu exercício, mesmo em condições normais, freqüentemente incompatível com a utilização
domiciliar da propriedade. E sendo a exploração industrial
um dos mod~s mais legítimos e mais úteis à coletividade de
se utilizar um imóvel, importa descobrir o meio jurídico de
evitar ou compor o conflito que assim diàriamente se origina.

Lembre-se a distinção dos "fonds nobles" e "roturiers•·.
BoNFANTE, Criterio fondamentale, pág. 780; sôbre esta evolução histórica, v. in Nuovo Digesto Italiano, o vocábulo "immissione", redigido por FILIPPO PASQUERA.
26
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3

I

13. O conflito de vizinhança entre a indústria e o domicílio interessa ao direito público e ao privado. Ao direito privado interessa sobretudo como colisão entre dois direitos de
propriedade, embora outros aspectos lhe sejam relevantes.
Ao direito público interessa como ofensa eventual a certos
bens jurídicos colocados sob a tutela imediata do Estado, por
não permitir a consciência social que alguém renuncie a êles
ou os abandone. Tais bens são a saúde, a segurança, o sossêgo,
todos considerados irrenunciáveis, assim como a liberdade, a
vida ou a integridade física.
Se uma indústria se mostra perigosa, insalubre ou incômoda, o seu exercício não pode ser considerado nocivo apenas
pelos indivíduos que habitam nas cercanias. A coletividade
inteira se interessa pela cessação do malefício eventual, e o
poder público intervém com .medidas preventivas ou repressivas.
O bem jurídico em causa aparece ameaçado pela liberdade de indústria que a lei concede a todos os cidadãos, e o
Estado se vê na contingência de limitar ou temperar essa liberdade, para que o seu exercício não resulte lesivo de outros
direitos a que êle promete a mesma proteção. 1
14. Os atos limitativos que o Estado pratica na defesa
da segurança, da saúde e de outros bens ameaçados pela vizinhança industrial, entram na esfera do que se denomina
o seu "poder de polícia". Têm se emprestado a esta expressão
uma excessiva latitude, a ponto de nela se absorver, muitas
1
V. SAREDO, in Archivio Giuridico, III, págs. 31 e segs., especialmente pág. 34.
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vêzes, tudo que constitui o objeto da administração. Entretanto, os atos de polícia possuem campo limitado, e entre êles
devemos incluir apenas os que dizem respeito à defesa civil
da coletividade, do seu bem estar e segurança geral, contra
os danos que possam provir da atividade dos indivíduos.
BLACK nos seus comentários à Constituição Americana 2 observa que uma dilatação conceituai excessiva das funções de
polícia é ameaçadora para as liberdades públicas, e assim define o seu objeto próprio:
"ln constitutionallaw its scope is properly limited to the
making of laws wich are necessary for the preservation ot
the state itself, for the prevention and punishment of crime,
for the preservation of the public peace and arder,· for the
:preservation and promotion of the public safety, the public
morals, and the public health, and for the protection of all
the citizens of the states in the enjoyment of the just rights
against traud and oppression''.

RoMANO, no seu Direito Administrativo, assim define a
'polícia:
.
"Dicesi polizia l'attività amministrativa che, per mezzo
de
limitazione
eventuale, coattive dall'attività privata, e dir
retta a prevenire i danni sociali che da quest'ultima possono
derivaTe". 3

A esfera do poder de polícia abrange, pois, plenamente,
os casos em que as atividades de um industrial têm repercussão nociva à coletividade, e não só os casos em que tôda a
coletividade sofre os seus efeitos, como aquêles em que um
grupo de pessoas os experimenta. Basta que tais efeitos sejam
de molde a ofender quaisquer cidadãos postos em relação de
vizinhança com a indústria considerada, para que se reunam
os característicos capazes de tornar lícita uma intervenção
administrativa.
"Se o mau uso da propriedade, no que toca ao sossêgo,
adquire um caráter de generalidade, de sorte que afete mais
American Constitutional Law, § 152.
Diritto Amministrativo, pág. ·225, apud D'ALESSIO.

2

BLACK,

3

RoMANo,
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ao público, a uma fração do público, do que propriamente a
uma pessoa, o caso cai, naturalmente, sob a ação do poder
de polícia". 4
15. O campo de intervenção do poder público na materia que nos ocupa, para resolver administrativamente os
conflitos oriundos da indústria, está muito bem delimitado na
doutrina inglêsa e norte-americana, graças à diferenciação
das "nuisances" em públicas e privadas. Das públicas, explica
BLACKSTONE que "afetam o público, ofendem a todos os súditos do rei; por essa razão nós as remetemos à classe dos
danos públicos, ou dos crimes e delitos". 5
"Whether a nuisanoo is a public or a private nuisance is
a question of fact, and no definite rule can be laid down
about it. ln practice it is not hard to determine. Statutory
nuisances, of course, and those nuis,ances which interfere
with public health, morals anà rights of passage on land or
waters are public nuisances,. But sue li nuisanoes as those
which interfere, by noise, smell or smoke, with the confort of
neighbours, must be sufficiently far-reaching before they become public nuisances". 6
É "nuisance" pública não somente aquela que a lei descreve e denomina, mas também a que reune condições de
fato suficientes para o reconhecimento de tal qualidade. O
poder de polícia concedido ao Estado permite não só a tomada de medidas legislativas de prevenção, como a repressão
eficaz das "nuisances" públicas contra as quais só excepcionalmente podem agir os particulares. 7
4
AsTOLFO DE REZENDE, Do poder de polícia, definição e limites.
Do direito ao sossêgo e sua proteção pelo poder público. R. de Jurisprud.ência, 24, 249.
BLACKSTONE, Commentaries, lli, eh. 13, pág. 1.202.
6
PEARCE andJ MESTON, Larw ot nuisances, pág. 7.
7
Os modos normais de reprimir a nuisance pública são o indictment e a ação proposta pelo Attorney-general. Quando, porém,
alguém prova que uma nuisance pública lhe trouxe prejuízos pes-

soais, diversos dos que sofrem em geral os membros da coletividajie,
pode ser admitido a pedir o ressarcimento do da.no.
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Fora dessa conceituação anglo-americana, o campo do
poder de polícia é delimitado pelo critério mais elástico do
interêsse público ou privado cuja defesa se prevê. A ação da
polícia se faz sentir sem embaraços cada vez que o interêsse
ferido nos parece ser de tôda a coletividade; é o caso por
exemplo das ofensas à saúde pública, que justificam medidas
mais ou menos graves de policiamento sanitário, indo não
raro à destruição de bens cuja conservação ameaçaria o estado sanitário geral. Quando, porém, o interêsse ferido não
é de tôda a comunidade, mas apenas de uma fração dela, e é o caso mais comum nas ofensas à segurança ou sossêgo
dos prédios vizinhos, - poder-se-ia indagar se a ação da polícia não devia ceder o passo às reclamações dos interessados.
É certo, porém, que ainda nesse caso se legitima a intervenção do poder público, a qual não se funda tanto na generalidade do dano, como no caráter dos bens protegidos. São êstes
que, pela sua natureza, merecem a tutela administrativa,
mesmo quando os particulares se mostrem pouco interessados
em os fazer valer e respeitar.
O poder público toma, pois, a si, freqüentemente, a resolução das questões oriundas da vizinhança. Submete-as a
um tratamento legislativo e administrativo, não tanto para
solucionar os conflitos existentes, como sobretudo para prevenir a sua verificação. É óbvio que estas medidas têm um
grande alcance prático, e não será um e;xagêro dizer que a
ação policial do Estado, cada dia ampliada por novas provisões, tende a diminuir o número dos casos em que o conflito
ocorre entre particular e particular.
Uma legislação abundante, e esparsa em diferentes fontes, representa hoje o acervo de regras com que se procura
assegurar administrativamente a harmonia das relações inter-vicinais.
II

A legislação que disciplina o exercício das indústrias
nocivas à vizinhança estabelece, geralmente, regras técnicas
a que os industriais se devem submeter, e que tôdas condu16.
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zem ao objetivo de diminuir os prejuízos causados pela atividade industrial, ou de pelo menos torná-los mais fáceis de
suportar. A lei gera uma relação jurídica especial entre o
particular explorador da indústria e a administração púbU.ca, relação que tem por objeto uma limitação das atividades
do primeiro, imposta para satisfação de um interêsse público.
Essa satisfação não se obtém imediatamente, porém mediatamente, como observa D'ALESSIO, isto é, através a imediata tutela de um interêsse privado, conexo com o da coletividade. 8
Pode-se dizer que a vizinhança sempre foi objeto de medidas de polícia. No Direito Romano encontram-se referências
a tais medidas, e houve mesmo quem sustentasse 9 ser essa
a defesa normal, e em certos casos única, com que podia contar um proprietário prejudicado pelos rumôres e emanações
do prédio vizinho.
Nenhum país porém deu, à disciplina administrativa do
exercício das indústrias, o desenvolvimento sistemático que
desde o comêço do século XIX lhe deu a França, e será por
nós de utilidade inegável retraçar a história dessa legislação,
através da qual despontaram e se consolidaram os princípios
que se vão refletir em tôdas as outras.
17. No antigo direito francês, a matéria relativa às oficinas insalubres, incômodas ou perigosas era regulada por
ordenanças do Preboste de Paris, decretos do Conselho do
Rei, ordenanças da policia, e, nas províncias, por decretos
(arrrêtés) do Parlamento. A variedade das disposições era
enorme, e não é exagerado afirmar que "l'abSence d'une legislation uniforme n'avait pas tardé à faire place à un régime
d'instabilité et d'ar.bitraire". 10 Em 1791 a Assembléia Nacional legislou sôbre o assunto em têrmos muito gerais: a lei de
21 de setembro mandava observar provisôriamente os regulamentos antigos das cidades, e, como observam L. e A. MAs
9
lQ

D'ALEssro, F., Diritto Amministrativo, pãg. 122-123.
SPANGENBERG, in Arch. für CiV. Praxis (1826).
MAGISTRY, Traité des Établissements classés, pãg. 1.
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GISTRY, a situação se agravou daí em diante de tal modo, com
as regulamentações novas, que as localidades adotavam, que
o Ministério do Interior houve por bem dirigir uma consulta
sôbre o problema à classe de Ciências Físicas e Matemáticas
do Instituto. No dia 30 de frimário do ano XIII, a classe manifestava o seu parecer no famoso relatório que inaugura a
política legislativa francesa sôbre as limitações à liberdade
de indústria no interêsse da saúde do povo e especialmente
dos vizinhos. 11 Das conclusões dêsse relatório resultam, em primeiro lugar,- o princípio de autorizaçiW prévia para
funcionamento das indústrias nocivas,- em segundo lugar,
o princípio da classifk'aÇiio dos estabelecimentos segundo o
grau da sua nocividade à vizinhança, o que vai permitir a
adoção de medidas preventivas adequadas a cada classe, afastando-se os prejudiciais, fiscalizando-se os desagradáveis, e
assim por diante.
n

São as seguintes as conclusões do relatório:

"Il résulte donc de notre rapport;
t.o - Que zes établissements de boyauderie, de voirie, de rouissage et généralement tous ceux dans lesquels on amoncelle et fait
pourrir et putrétier en grandes masses des matieres animales ou
végétales, torment un voisinage nuistble à la santé et qu'on tü:>it Zes
porter h.ors de l'enceinte des villes et de toute habitation;
2.o - Que Zes fabriques dans Zesquelles on déveZoppe tres odeurs
désagréables par le. moyen du teu, comme dans la fabrication des
acides, du bleu de Prusse, du seZ ammoniac, ne torment un voisinage dangereua: que par défaut de précaution et que les soins de
Z' Aàministration doivent se borner à une surveillance active et
éclatrée pour taire perfectionner les procédés dans la tabrication et
la conduite du teu et pour y maintenir une propreté convenable;
3.0 - Qu'il serait digne à'une bonne et sage administration de
faire des réglements que prohibissent pour Z'avenir dans l'enceinte
àes villes et pres des habitations, l'établissement de toute fabrique
dont le voisinage est essentiellement incommoàe ou dangereux, sans
une autoTisation préalable. On peut comprendre dans cette classe les
poudreries, les tanneries, les amidonneries, les fondertes de métal et
de siuf, les amas. de chiffons, les fabriques àe bleu de Prusse, de
vernis, àe colle forte, àe sel ammoniac, Zes poteries, etc." (apud MAGISTRY, Ob. Cit.).
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Com base no relatório, o Prefeito de Polícia edita em
Paris uma ordenança em que pela primeira vez é consagrada
a exigência da autorização prévia. Mas os anos passam, e as
conclusões do relatório mostram-se insuficientes para inspirar uma legislação definitiva; nelas, o princípio que chamamos da classificação apenas se deixa entrever, mas o critério segundo o qual esta deve ser feita não se encontra, nem,
o que ainda seria melhor, uma enumeração das classes a serem estabelecidas na lei.
Resolveu então o Ministro do Interior consultar pela segunda vez o Instituto, e êste se pronunciou através um nóvo
relatório, conhecido como relatório da secção de química
(1809), sóbre o qual se calcou a legislação definitiva. 12
O decreto napoleónico de 15 de outubro de 1810 classificava em três classes as manufaturas e oficinas "que exalam
odor insalubre e incómodo", e submetia o seu funcionamento
12
São estas as principais conclusões do 2.0 relatório:
1.0 - "Que toutes les fabriques existantes, soit dans les villes,
soit dans les environs, n'étant pas également susceptibles de devenir
incommodes, de nuire à la salubrité et de causer des inquiétudeSI par
rapport aux accidents auxquels elles peuvent donner lieu, Zeur éloignement des endroits habités n'est pas non plus nécessaire;
2.0 - Que pour établir Zes différences qui existent entre ces fabriques, considérées sous Ze rapport des inconvénients dont elles sont
susceptibles, il convient de les diviser en trois classes;
3. 0 - Que dans la premiere classe on peut place.r les fabriques,
qui, donnant naissance à de& émanations incommodes et insalubres,
doivent nécessairement être éloignées des habitations;
4.0 - Que les fabriques de la seconde classe, formée de toutes
celles qui, ne devenant susceptibles d'inconvénients qu'autant que
les opérations qu'un y pratique sont mal exécutées, doivent être soumises à une surveillance exacte et sévere, sans exiger qu'elles soient
aussi éloignées que les premieres.
Seulement il serait à désirer que les grandes fabriques d'acides
minéraux fussent toujours placées à l'extrémité des villes dans les
quartiers peu peuplés;
5. 0 Que les fabriques de troisteme classe, n'étant sujettes à
aucun inconvénient, n'offrent point de motifs pour qu'on ne consente pas à ce qu'elles soient placées aupres des habitations" (apud
MAGISTRY, Ob. cit.) .
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à prévia autorização administrativa. As provisões administrativas vieram depois por mais de um século reajustando,
às novas condições da indústria e da técnica, o sistema legal
introduzido em 1810. Em 19 de dezembro de 1917, uma nova
lei consolidava e reformava as normas administrativas sôbre
o exercício das indústrias. As linhas gerais do sistema mantêm-se as mesmas, a proteção é expressamente ampliada aos
casos de segurança e de incômodo, o sistema de sanções, que
a lei antiga tratava ligeiramente, é pôsto em têrmos de maior
precisão. 13 Mais recentemente podemos mencionar, ainda, a
lei de 20 de abril de 1932 modificando a de 19 de dezembro
de 1917, no sentido de proteger, especialmente contra a vizinhança industrial, certas zonas contempladas nos planos de
urbanização como residenciais; a lei de 20 de abril de 1932
relativa ao fumo deitado pelos estabelecimentos; a lei de 18
de maio de 1932 relativa à urbanização da região parisiense;
as leis de defesa aérea, e as várias modificações do quadro
de estabelecimentos classificados, das quais as mais recentes
são talvez os decretos de 30 de agôsto de 1934 e de 29 de abril
de 1936.
18. Os princípios que regem a legislação francesa sôbre
estabelecimentos insalubres, incômodos e perigosos são os
mesmo que encontramos na base da legislação italiana. Nas
leis sanitárias e na de segurança pública, encontramos preceitos que regem as limitações, e novamente se nos depara a
norma de classificar as indústrias segundo o critério prático
da necessidade de afastá-las dos conglomerados urbanos, ou
de aí admiti-las sob certas cautelas e restrições.
Entre outros textos concernentes ao assunto, devemos
destacar o R. D. n.o 6.114, de 30 de junho de 1889 (lei de segurança pública), o D. M. de 21 de abril de 1895, o D. M. de
12 de junho de 1912, onde encontramos um elenco das indústrias insalubres, o T. U. de 1.0 de agôsto de 1907, o R. D. nú13

Relatório de

MM. CHAUTEMPS

Établissements classés, pág. 27.

e
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mero 2.889, de 30 de dezembro de 1923 (lei sanitária), que su~
cessivamente se ocuparam da matéria fazend~lhe alterações.
Modernamente, o estatuto dos estabelecimentos, nocivos
ou perigosos, deixando aos regulamentos locais e às autoridades administrativas uma considerável margem de liberdade
e adaptação, funda-se sempre no princípio da autorização
prévia e admite uma classüicação regulamentar das atividades fiscalizadas. Segundo os arts. 63 a 67 da lei de segurança
pública (T. U. de 18 de junho de 1931, n.o 773), cabe ao podestá exercer nas comunas a fiscalização prévia, concedendo
ou negando licenças. Do seu ato há recurso para o Prefeito,
e a decisão dêste só poder ser atacada mediante recurso interposto para o Conselho de Estado, na forma do art. 29,
n. 0 8, do T. U. de 26 de junho de 1924, n.o 1.054, modificado
pela Lei de 8 de fevereiro de 1925, n. o 88. 14
19. Igualmente as leis inglêsas contêm provisões administrativas que limitam o exercício das indústrias nocivas ao
público. Numerosas atividades dêste gênero são definidas
como "nuisances" públicas, e quem quer que as consume estará sujeito a sanções freqüentemente de caráter penal. Há
nuisance pública, segundo a Common Law, sempre que
alguém no exercício de uma atividade lucrativa incomoda,
com os fumos e odôres que lança no ar, uma parte con.siderável do público. PEARcE e MEsTON enumeram as seguintes atividades que puderam ser capituladas como nuisances públicas
segundo a Common Law: cortumes, fábricas de vernizes,
açougue, preparação de graxas, etc. 15 Constituem ainda nuisances públicas numerosos atos de indústria, assim qualificados por lei (by statwte). A lei mais importante, pelas restrições que traz à indústria no interêsse da saúde e da segurança do público, é a Lei de Saúde Pública (Public Health
Act) de 1875, modificada em 1890 e 1907, à qual devemos
14

§§ 86

V. Codice delle Leggi Amministrative, de ZANOBINI e CATALDI,

e 24.

O nôvo Código Italiano de 1942 trata dos direitos de vizinhança
nos artigos 1.027 e seguintes, e no artigo 844.
15
Law oj nuissances, pág. 248.
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acrescentar a Lei de Saúde Pública para Londres, de 1891, a
Lei de Construções de Londres (London Building Act), de
1894, 16 e mais recentemente a Lei de Saúde Pública de 1936
e a de 1937 (Drainage of Trade Premises). 17
Pelo Pub!:ic Health Act é cominada a pena de E 50, acrescida de 40 sh. por dia de continuação, a todo o aquêle que estabelecer, sem o consentimento expresso da autoridade urbana, uma atividade ofensiva, a saber, "The trade of blood
boiler or bone bOiler or fellmonger or soap boiler or tallow
melter or tripe bioler, or any other noxious or offensive tra-

des". 18
A jurisprudência tem se aplicado a definir esta derradeira locução e distinguir as atividades que, pelos seus efeitos,
podem ser tidas como "noxious or offensives trades"; é objeto
de numerosas decisões judiciárias e de provisões administrativas. 19 Em tôd.as essas ocasiões, a lei tutela o interêsse público diretamente ou através dos interêsses da vizinhança,
elevando as interferências nocivas e repressíveis à categoria
de "nuisances" públicas.
20. No Brasn, as leis e regulamentos administrativos
interferem freqüentemente na questão que nos ocupa, estabelecendo preceitos destinados a evitar ao público os inconvenientes do vicinato industrial.
Não encontramos, entretanto, nas fontes nacionais, aquêle tratamento jurídico e espírito de sistema das principais legislações estrangeiras sôbre a indústria. As normas legais
traçam, via de regra, preceitos elásticos cuja observância fica
a critério da administração; o industrial a êles se sujeita na
16
Public Health Act, 39 & 39 Vict., c. 55; Public Health Acts
Amendment Act, 53 & 54 Vict., c. 59; Public Healt Acts Amendment
Act 7 ·Edw. 7, c. 53; Public Healt Act (London), 54 & 55 Vict., c. 76;
London Building Act, 57 & 58 Vict., c. 213.
17
Public Health Act, 1936 - H. SAMUEL and P. FORES.
1s PEARCE e MESTON, Law oj Nuisances, pág. 248.
19
Provisões da autoridade local confirmadas pelo Ministro da
Saúde, declarando serem "offensive trades" certas atividades (Public Health Act, 1907).

VIZINHANÇA INDUSTRIAL

45

medida da exigência e do rigor com que esta se conduz, sem
que da lei lhe advenha um critério limitativo seguro para conhecer a extensão do seu direito.
Acresce que entre nós a polícia administrativa, no que
tange à segurança pública e aos interêsses urbanos, fica a
cargo dos Estados e mais freqüentemente dos municípios, 20
de onde resulta a extrema variedade das normas e a dificuldade de se constatar os lineamentos de um sistema geral. r2 1
A lei mais importante para o assunto é o Regulamento
de Saúde Pública (dec. n.o 16.300, de 31 de dezembro de 1923),
no qual foi criada uma Inspetoria de Higiene Industrial e
Profissional, entre cujas finalidades se incluía:
a) licenciar todos os estabelecimentos industriais novos
e bem assim as oficinas, exceto os de produtos alimentícios;
h) impedir que as fábricas e oficinas prejudiquem a
saúde dos moradores de sua vizinhança.
Essa atuação preventiva se exercita de vários modos. Em
primeiro lugar, através de uma fiscalização permanente a
cargo dos funcionários especializados, aos quais é concedida
a faculdade de tomar providências defensivas da vizinhança
(art. 1.024, n. 0 10); em segundo lugar, através de normas técnicas a que está sujeita a instalação das fábricas e o seu
funcionamento (arts. 1.041, 1.042, 1.043 e 1.057); finalmente,
através de medidas de isolamento e afastamento das indústrias nocivas ou incómodas (art. 1.045), ficando porém a cargo da administração manifestar os casos em que a medida
fôr de útil emprêgo. A lei institui o licenciamento prévio, o
qual entretanto não depende de qualquer inquérito em que
se manifestem os vizinhos eventualmente interessados. ra1
Outras leis, sobretudo oriundas do poder municipal, completam e ampliam a polícia da vizinhança industrial. O Có20
A Constituição de 1937 torna privativo da União o poder de
legislar sôbre tais assuntos, quando haja necessidade de uma regulamentação uniforme. Art. 16 - alínea V.
Sem correspondência na Constituição de 1946.

46

O CONFLITO DE VIZINHANÇA E SUA COMPOSIÇÃO

digo de Obras do Distrito Federal, aprovado pelo decreto municipal 6.000, de 1.0 de julho de 1937, desenvolveu largamente

para a cidade do Rio de Janeiro o emprêgo do zoneamento,
criando zonas especiais destinadas ao comércio, à agricultura,
à indústria e às residências, o que constitui sem dúvida a medida administrativa de mais largo alcance para a solução das
questões vicinais, não só porque previne grandemente os conflitos, como porque influi na composição dos que, apesar de
tudo, se formam, dando ao juiz uma regra objetiva e valiosa
para acertar as condições de fato da tolerabilidade (v. intra
§ 71). Numa zona que a lei reserva às residências, é justo e
conseqüente que se confira ao domicílio uma proteção especial,
e que se reprimam muitas imissões, r4 J talvez toleráveis numa
zona industrial.
O Código de Obras do Distrito Federal, além de zonear
as atividades que se desenvolvem dentro de prédios na área
regulamentada, toma providências diversas sôbre a instalação dos serviços fabris, com o claro propósito de defender a
vizinhança, a saúde, sossêgo e segurança dos moradores.
Uma série de dispositivos cria distâncias legai.s acautelatórias dos prédios vizinhos (por exemplo: arts. 464, V; 465, IV;
475, II - a; etc.). Outros incisos ordenam medidas acautelatórias da saúde e da segurança dos prédios contíguos durante a execução de obras (arts. 114, 115 e 718 § 4.0), ou
providências técnicas contra as imissões de ruído, fumo, trepidação, fuligem, poeira e gases, vindas de quaisquer instalações mecânicas (artigo 664 § l.O), e em todos êsses casos
multas são cominadas para a desobediência aos preceitos
emanados da administração. Normas especiais regulam a
construção e instalação dos estabelecimentos fabrís, depósitos e oficinas (artigos 464 a 475), e igualmente se tutela o
interêsse dos vizinhos através de preceitos aplicados a outras
atividades urbanas que o podem ofender tanto ou mais do
que a própria indústria (teatros, diversões, hospitais, etc.).
Fora do Distrito Federal vigoram outros regulamentos
de construção, onde encontramos, com menor desenvolvimento, preceitos equivalentes. Citemos, por brevidade, ape-
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nas o Código de Obras Arthur Saboya, da cidade de São Paulo
(lei 3.427, de 19 de novembro de 1929), [GJ e o decreto municipal n.0 165, de 1.0 de setembro de 1933, Regulamento Geral
de Construções, da Prefeitura de Belo-Horizonte. No primeiro,
encontramos, entre outras, as disposições dos artigos 348 e
349, onde se consagra a necessidade de autorização prévia
para funcionamento de fábrica, concede-se à autoridade administrativa a faculdade de dispor sóbre a localização e as
condições de instalação, e prescrevem-se normas técnicas
para defender a vizinhança contra as imissões.
No segundo, encontramos já um zoneamento das indústrias nocivas ou incómodas (art. 158), regras técnicas para
reduzir as imissões de ruído (art. 160), de fumo e de fuligem
(art. 164 § 6. 0 ), e várias outras que visam a providências,
da mesma natureza.
De um modo geral, pode-se dizer que as leis e regulamentos administrativos nacionais interferem no problema da
vizinhança industrial através de algumas normas técnicas
destinadas a diminuir os incómodos da indústria, e de um
arbítrio muito grande concedido ao administrador. 1!:ste pode
decidir, livremente, dentro de um critério que a lei apenas
delineia, e impor aos industriais pesadas restrições. Não nos
interessa julgar das vantagens ou desvantagens do sistema,
mas apenas observar que, de normas legais assim concebidas,
dificilmente resultam direitos ou princípios a serem invocados na solução dos conflitos. Os problemas, de que vamos
tratar, já o demonstram.
III

21. Se ao direito administrativo o conflito, entre vizinhos, aparece sobretudo como um problema de limitação da
liberdade de indústria, ao direito privado êle aparece como
colisão entre dois direitos de propriedade. O Estado, no desempenho das suas funções de polícia, cuida que as atividades
lucrativas, de um, não resultem na insegurança ou desassossêgo dos demais. O proprietário, vendo-se perturbado na frui-
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ção do seu imóvel pelas imissões que de um imóvel vizinho
lhe advem, cuida de defender contra essa ingerência alheia
a plenitude do seu domínio. Socorre-se para isso da lei civil
que diz:
O proprietário, ou inquilirw, de um prédio tem o direito
de impedir que o mau uso da propriedade vizinha possa prejudicar a segurança, o sossêgo e a saúde dos que o habitam
(art. 554, C. Civil).

E fundado nesse disp_ositivo demanda a cessação do uso
que o prejudica, ou uma indenização pelos danos sofridos.
As normas administrativas que regem a vizinhança industrial seguem, assim, um caminho diverso das normas civis, mas tôdas convergem para um ponto que é harmonizar
as relações inter-vicinais, ou prevenindo os malefícios da indústria oti compondo o conflito surgido entre ela e o domicílio.
Essa identidade de objeto material entre as duas classes
de normas dá lugar, entretanto, a algumas relevantes questões teóricas e práticas, que, sobretudo no Direito Francês,
foram exaustivamente tratadas pelos autores. A primeira, e a
mais importante delas, é a possibilidade de se pedir, no juizo
civil, a composição de um conflito de vizinhança, quando a
indústria, cuja nocividade se alega, foi autorizada pela administração pública a funcionar após aplicação correta das normas administrativas pertinentes. A segunda é a da influência
que pode ter na apreciação civil do conflito o fato de haver a
indústria imitente transgredido os regulamentos administrativos a que está adstrito o seu exercíáio.
22. O primeiro problema foi objeto de um vivo debate
doutrinário, sobretudo pela influência das concepções reinantes em outros países acêrca da justiça administrativa, e da
impossibilidade de submeter à revisão judiciária um ato da
administração pública. Entre nós, como na Inglaterra e nos
Estados Unidos, dada à faculdade que tem o Judiciário de
conhecer dos atas da administração, o problema perde grande
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parte do seu interêsse prático e perdura sob um aspecto mais
teórico, de que nos ocuparemos adiante.
Na vigência da lei francesa de 1810, o Conselho de Estado
teve ocasião de se pronunciar, a 13 de dezembro de 1842, a
respeito de indenização que lhe pedia. o vizinho de um estabelecimento legalmente autorizado a funcionar. E decidiu que tal
indenização não cabia nem podia ser pedida a um tribunal
ordinário, visto que a administração já se pronunciara sôbre
a pretendida nocividade do estabelecimento, e que uma decisão judiciária sôbre o mesmo ponto violaria a separação dos
dois podêres.
Uma tal doutrina contém, como se vê, duas afirmações,
. ambas de importância capital. A primeira - implícita na decisão de 13 de dezembro e desenvolvida em decisões judiciárias
e administrativas posteriores, - é a de que um tribunal não
pode suspender o exercício de uma indústria legalmente autorizada pela administração. A segunda é a de que a autorização administrativa prejulga a questão da nocividade da indústria, de modo a tornar impossível o pedido de uma indenização posterior.
Contra a última dessas afirmações pronunciou-se quase
unânimemente a doutrina francesa. Exceção notável, e sempre apontada pelos escritores, é a opinião expressa em 1843
por DuvERGIER, o qual, num estudo capital sôbre a matéria,
sustentou "che l'industriale usando del suo diritto conforme.-

e

mente all'autarizzazione che gli stata data, e sottomettendosi al?'e misure imposte dalla pubblica amministrazione, non
ha .commesso alcuna colpa, e quindi non puó essere ritenuto
responsabile". 21

Essa opinião, a que talvez sejamos conduzidos por uma
aplicação estrita do princípio da culpa, foi combatida, desde
os seus primeiros ensaios, pelos mais destacados autores, e
não tardou que a jurisprudência do Conselho de Estado e dos
tribunais ordinários aceitasse a legitimidade da indenização
21

-

Apud SORGE-VADALÁ, Rapporti di vicinato, pág. 203.

S.T.D.-
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posterior. 22 GARNIER, no seu livro sôbre os cursos de água, põe
em relêvo o princípio de que nenhum prejuízo deve ficar sem
indenização, e admite que se a administração, ao licenciar
um estabelecimento, não mandou indenizar os vizinhos, foi
apenas por lhe parecer que a indústria exercida não daria
lugar a prejuízos. Basta que êstes ocorram para a indenização ser exigível. A opinião de GARNIER é mais uma transação
do que uma resposta à primitiva doutrina do Conselho de
Estado.
É evidente que, quando os efeitos de uma indústria são
diversos daqueles que a administração podia prever, a reclamação do interessado não colide com a autorização anterior22
Também a PLANIOL pareceu indiscutível que a intenção do
legislador fôsse vedar as indenizações posteriores e conter no terreno administrativo o conflito entre as propriedades vizinhas e os
estabelecimentos perigosos.

"'Il sutfit de lire le décret de 1810 pour ce convaincre que ze
Gouvernement impérial avait voulu réglementar entierement la
création de ces établissements et transferer aux conseils de Pretecture la connaissance des réclamations et oppositions des voisins, de
de telle sorte que dans la pensée des auteurs du décret, un établissement ouvert aprés enquête et autorisé ne devait être exposé à
aucune réclamation" (Traité Élém., 2.0 v., pág. 288).

E após examinar a orientação da jurisprudência no sentido de
permitir as indenizações, e de considerar débeis as suas justificativas:
"Mieux vaut avouer que la Cour a trouvé trop peu de garanties
dans Ze décret de 1810 pour la proprieté privée et qu'elle a voulu
lui en donner davantag.e" (ibidem, pág. 288).

MAssÉ igualmente nos revela que antes de ser vencido pelas razões da jurisprudência dominante, se inclinara pela opinião de
DUVERGIER (Droit Commercial, 2. 0 vol., págs. 115-113).
Com razão observa SAREno que o Código italiano registra sensível progresso sôbre o francês no tocante à intervenção dos tribunais na prevenção do conflito de vizinhança. O artigo 674 do Cód.
Nap., que serviu de núcleo à construção jurisprudencial, atribuía
apenas às normas administrativas o papel de integrar o sistema das
distâncias legais, enquanto o Cód. civ. ital. no seu art. 574 admitiu
que tais normas fôssem supridas por provisões judiciais (Arch.
giur., III, pág. 40).
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mente concedida; há porém casos em que os efeitos são exatamente os previstos, e é então que se pergunta se cabe ao
industrial ressarcir os danos causados aos vizinhos. GARNIER
resolve a dificuldade presumindo, em todos os casos de prejuízo, a imprevisão da administração pública.
FoURNEL, no seu Traité du Voisinage, sustenta igualmente, mas com outros argumentos, a tese de que a autorização
para funcionar não obsta a posterior reparação do prejuízo.
"En principe général, tout dommage causé à autrui, doit
être réparé par celui qui en est l'auteur, personne ne devant
s'enrichir aux dépens d'autrui". 28
O interêsse do vizinho, em relação às imissões que se ve.:.

rificarão no seu prédio, não se pode patentear senão depois
de iniciadas as atividades industriais. Só então poderá êle
saber se dessa vizinhança lhe advem um prejuízo, e só então,
não antes, poderá pleitear uma indenização. Opor-se-lhe,
nesse momento que o seu L11terêsse está julgado, que a autoridade administrativa, licenciando a indústria, já reconheceu
a benignidade dos seus efeitos, é despir o proprietãrio da faculdade de defender o seu direito, pois, antes de posta a indústria a funcionar, qualquer pedido seu seria tido por inoportuno.
"Les ejjets pernicieux d'un établissement, l'odeur insalubre ou incommoàe qu'ü pou"ait répandre, étaient ignorés
avant son éxistence de celui qui en est inquiété plus tard;
il ne s'en plaint que lorsque les émanations lui deviennent
nuisibles, lorsqu'elles l'incommodent, qu'eUes portent atteinte
à sa prupriéte? - Pou"a-t-on lui reprocher de ne pas avoir
formé son uppos.ition avant l'autorisation? Que pou"ait..t:m
nui répondre lorsqu'il dirait, qu'ü ignorait les effets de l"établissement projeté, qu'il ne pou:oOJit se plaindre d'un mal qu'il
n'éprouvait pas encare, que l'administration en autorisant
l'établissement n'en a pas elle mbne reconnu les inct:mvénients. Que s'il avait pules prévoir, ü n'aurait pu évaluer le
dommage qu'il devait en éprouver et déterminer l'indemnité
2a

FoURNEL,

Traité du voisinage, II, pág. 50.
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qui pouvait lmi être due. Si, pourrait-il ajouter, je m'étais
adressé aux tribunaux que je regarde comme mes juges ordinaires, dans tout ce qui regarde la proptriété, on m'aurait
répondu, que l'on ne pouvait m'ind'emniser d'une incommodité que je n'éprouvais pas encore, et ma plainte eút été considérée comme p1'érnaturée. S'il la forme plus tard, peut-on
lui répondre qu'il n'est plus te:mps? L'autorité administrative
pourrait-elle lui tenir ce langage? Mais comme elle ne peut
prendre aucunes mesures qui blessent les droits de propriété
privée, le recours aux tribunaux ordinaires est toujours ouvert
aux propriétaires qui sont fondés à se pluind.re de l'atteinte
portés à leurs droits". 24

Nenhum autor entretanto refutou a doutrina da irressarcibilidade dos danos produzidos por estabelecimento autorizado com melhores argumentos do que BnwcHI. Analisando
a tese de DUVERGIER, observa o civilista que o proclamarmos
irressarcível o prejuízo derivado da vizinhança de um estabelecimento industrial, pela só razão de haver êste obtido uma
autorização administrativa para funcionar, importaria em reconhecer à autoridade pública o direito de impor a certos prédios verdadeira expropriação sem os indenizar.
Acresce ainda que isso inverteria, a seu ver, a finalidade
das provisões de polícia emanadas da autoridade em benefício da saúde, da segurança e da tranqüilidade pública, pois,
em vez de proteger o povo em geral e os vizinhos em particular, contra os maus efeitos da exploração das indústrias,
elas obrigariam cada proprietário, ou morador, a sofrer, sem
qualquer compensação, um abatimento às vêzes considerável
das vantagens e comodidades dos respectivos prédios.
E assim conclui, a seguir:
"Perció e ritenuto generalmente che l'autorizz.azione a
stabilire manifatture o fabbriche insalubri, pericolose o incommode, d'ebba inten.dersi accordata dall'autorità amministrativa sotto la condizione implícita di non ledere i diritti dei
24

FOURNEL,

Traité du voisinage, v. II, págs. 50-51.
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terzi, e di riparare in ogni caso i danni che venissero arrecati
ad a?.tri". 25

::f!:sse resguardo do direito de terceiros tornou-se depois,
em quase todos os autores, o fundamento da doutrina da res•
sarcibilidade dos danos. 2~ A lei francesa, de 1917, assim dispôs
expressamente no seu art. 12:
"Les autorisations sont accordées sous réserve des droits
des tiers".

A doutrina se fêz pacífica sôbre um tão importante
ponto, e o que tantos arestos haviam consagrado, como a tese
mais afeiçoada aos interêsses da Justiça, encontrou afinal
consagração legislativa. Eis como um autor de grande autoridade expõe hoje o problema:
"L'autorisation des établissements dangereux, comme
celle des barrages sur les cours d'eau, n'est donnée par l'administration que sous réserve des droits des tiers. Si donc,
malgré les précautions prescrites par l'administration, il subsiste des inconvénients de voisinage qui excedent ceux que
l'on peut considérer comme constituant le droit commun de
la propriété, les voisins peuvent s'adresser aux tribunaux civils pous demander des dommages-intérêts ou même un supplément de précautions". 21

A importância do problema da indenização, na doutrina
que resumimos e comentamos, provém do alto sentido prático que tem o ressarcimento nos países onde o ato administrativo de autorização da indústria não é suscetível de revisão
pelos tribunais. Licenciada regularmente uma indústria, já se
sabe que não será admissível uma demanda perante os juízes
25

BIANCHI,

2~

PECCHID

princípio: -

Fco. - Corso di Codice Civile - IX, pág. 1.210.
falando doo aquedutos públicos j.á consagrava. o

"princeps concedens jus ducend.i aquam alicui sem per
intelligitur illud concedere sine tertii praeiudicio" (De Aquaed. L. I,
e. 2 q. I, números 8 e segs., apud SAREDO, Arch. Giur., III, pág. 41).
21
HAURiou, Droit Administratij et Droit Public, pág. 531.
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ordinários para obter o seu fechamento. De sorte que o interêsse individual prejudicado se refugia na fórmula de composição que lhe resta aberta - o pedido de uma indenização
pecuniária, equivalente ao prejuízo sofrido.
Veremos mais adiante a influência que exerceu esta colocação prática do problema sôbre a doutrina e a jurisprudência francesa, as quais se ocuparam sobretudo de encontrar
um fundamento jurídico para a responsabilidade em que faziam incorrer o vizinho imitente, em vez de determinar o limite até o qual deviam ser toleradas e a partir do qual deviam
ser reprimidas as imissões.
No direito nacional, como no inglês e no americano, o
ato administrativo está sujeito ao conhecimento irrestrito dos
juízes ordinários. Nenhuma licença, nenhum pronunciamento
da administração pública, sôbre os efeitos nocivos ou benignos de urna indústria ou de qualquer outra atividade do homem, vincula o julgador. De modo que a êste é livre, pelo
exame de espécie, pronunciar a cessação da indústria, ordenar que o vizinho imitido a suporte, ou reparar com uma in'denização pecuniária os prejuízos que ela inflige.
Se porém é certo que os atos da administração não contêm elementos irredutíveis ao tratamento judiciário, também
·é inegável que as normas legais administrativas devem ser
levadas em conta pelo julgador; e aqui tocamos o segundo
problema que nos propusemos considerar.
A vizinhança é regulada por leis administrativas e pela
lei civil. As primeiras contêm às vêzes dispositivos que prote;.
gem tôda a coletividade, todos os indivíduos por igual; mas
também os contêm que tutelam especialmente a vizinhança,
o interêsse dos vizinhos, e agora discute-se se criam, em favor
dêstes, direitos passíveis de proteção judiciária.
O problema, que aí se coloca, tem sido objeto de discussões' ntimerosas, pois álguns pensam que as normas admi:nistrativas n.ão geram mais que uma relação entre o Estado
e () párticular, enquantO outros julgam que, além dessa, pode
'formar-se também uma relação entre dois particulares, dos
quais um seria beneficiado com a observância da norma por
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parte do adversário. Assim, quando as leis edilícias impõem
certas medidas ao proprietário que pretende edificar, e êste,
no fazê-lo, as desrespeita, pensam os partidários da primeira
opinião que só o poder público está em condições de reclamar
a sua obediência, e· pensam os partidários da segunda que
também o está qualquer cidadão prejudicado.
Antes de opinar sôbre êste ponto, seja-nos lícito pôr fora
da discussão todos os casos em que as leis e regulamentos
traçam ao industrial e, em geral, ao proprietário, normas de
prudência e de defesa, justamente para evitar danos ao público. Se estas normas são violadas, estamos diante de um
caso típico de culpa, e o proprietário, ou, de um modo geral, o
particular prejudicado, reclama contra o ato ilícito do
agente. 28
Dêsse modo, a questão que examinamos fica restrita às
vantagens e comodidades de que o proprietário pode ser privado, por inobservância dos regulamentos da parte de seus vizinhos. Admite-se que êle tenha um direito a essas vantagens,
já que normas administrativas lhas mandar conceder?
Dois estudos, particularmente interessantes sôbre o assunto, escreveram em comentário à jurisprudência. ALFREDO AsCOLI 29 e FRANCESCO ROVELLI, 00 e O sentido das suas concluSÕes, em que pêse a alguns doutos opositores, parece-nos
digno de acatamento. Só do exame individual de cada norma
administrativa é que se pode concluir se o direito de exigir o
seu cumprimento cabe apenas ao poder público ou também
aos particulares interessados. Sempre que as normas visaram
à proteção de um interêsse geral, através da tutela imediata
de um interêsse particular, é fora de dúvida que essa proteção
se resolve num direito do interessado. Quando porém o que se
dâ é o contrário, isto é, quando o interêsse imediatamente
visado é o dá coletividade, e o particular apenas tira as van2s "Lorsque Ze propriétaire accomplit sur son fonds des actes
qui lui sont expressément interdits, il y a faute nettement caracterisé" (PLANIOL-RIPERT, Traité, III, pág. 443).
29
AscoLr, in Riv. dir. civile (1918), págs. 72 e segs.
ao ROVELLI, in Riv. dir. privato (1934), II, págs. 11-126.
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tagens conseqüentes, então cabe só ao poder público exigir o
cumprimento da norma àquele sôbre quem ela faz cair um
dever.
Dois exemplos esclarecerão a diferença. Se alguém na
nossa rua constrói fora do alinhamento, embora nós tenha...
mos desvantagens com a irregularidade do traçado assim verificada, só a administração tem direito de fazer modificar
aquêle estado, pois o nosso interêsse é mera conseqüência do
interêsse geral pela urbanização das cidades. Se a lei manda
porém que na encosta de um morro as construções de uma
rua não excedam em altura à cota de nível da rua superior,
agora o interêsse urbano se atua através do interêsse dos pro-:prietários em guardar o gôzo de certas perspectivas, e se alguém levanta demais a sua casa, é indiscutível ao prejudicado o direito de reclamar.
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I

24. Estudados, ainda que sumàriamente, os principais
problemas que suscita a aplicação das leis e regulamentos administrativos, passemos ao estudo do conflito de vizinhança
do ponto de vista do direito privado.
O Direito Civil disciplina de dois modos as relações entre
vizinhos: pela convenção entre êles, isto é, pelas servidões, e
pelas normas legais de vizinhança. Com razão comparou
IHERING êste duplo regime de relações, entre imóveis, à sucessão, que pode ser voluntária ou legitima. 1 As servidões
são a disciplina voluntária da vizinhança; na ausência delas,
regem as normas legais, que são, por assim dizer, a sua disciplina legítima.
Esta identidade de fins, entre os nossos dois institutos,
decorre não só do seu exame lógico como do histórico, pois a
função primitiva dos iura praediorum, numa época em que o
sistema das normas de vizinhança não se desenvolvera, era
justamente organizar a coexistência das propriedades, repartindo melhor, entre elas, os ônus e os proveitos que desigualmente lhes partilhara a natureza. Outro não é, aliás, o seu
fim no direito de hoje, embora a existência das normas legais
concorra ao mesmo objetivo, e assim nos induza à afirmação
de ·que umas concedem vantagens dispensáveis, e as outras,
vantagens indispensáveis aos prédios.
Não é porém êsté aspecto de "conferir vantagens" que
nos pode por ora ser útil na indagação sôbre a natureza dos
nossos institutos. Digamos antes que as servidões de um lado,
e as normas· legais do outro, são maneiras de regular as rela1

lm:RING,

Esprit du droit romain, II, pág. 228.
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ções entre vizinhos. Estas são de vária espécie: relações derivadas da comunhão natural indisfarçável, a respeito de águas,
árvores limítrofes, e da faixa mais próxima à linha lindeira.
onde como que se superpõem os direitos dos dois proprietários; relações de dependência, como quando um prédio não
pode prescindir do auxílio ou serventia do outro para dar
desempenho a certas operações fundamentais, qual a execução de reparos ou a saída para estrada; Telações derivadas
da contigüidade, que faz repercutir no prédio vizinho os efeitos dos atas que um proprietário pratica no seu. A tôdas
elas podem dar as partes um estatuto voluntário, constituindo as necessárias servidões; se o fazem, daí por diante os
conflitos de interêsses, que a propósito surjam, têm a sua
norma convencional de composição. Se porém nenhuma servidão se cria, as normas legais de vizinhança imperam sô-.
bre as relações, e é nelas que temos de buscar, em caso de
conflito, os elementos com que o magistrado elaborará a sua
decisão. Voltemos então, para estas normas, as nossas indagações.
25. Quem percorre o Código Civil, do artigo 554 ao 588,
tem a atenção logo despertada pela dissemelhança entre as
duas primeiras normas e as demais. Nestas o legislador disciplina, em particular, certos casos ou aspectos que nas relações de vizinhança se nos deparam, como a abertura de
janelas, a entrada em prédio alheio para reparos no próprio,
e outros semelhantes; naqueles, dispõe com a maior generalidade sôbre o que a lei mesmo denomina o uso nocivo da
propriedade.
Nada nos esclarece melhor sôbre as razões dessa diferença do que uma comparação, mesmo ligeira, com o direito de outros países. Não se encontra nos Códigos da
França ou da Itália nada que corresponda ao art. 554 da
nossa lei civil, de sorte que lá a disciplina legal da vizinhança cifra-se nos dispositivos sôbre casos particulares, que nós
também possuímos. Em conseqüência disso, formou-se, desde
cedo, o problema teórico da existência ou inexistência de ou-
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tras restrições legais da propriedade, além daquelas que a
lei expressamenta consagrava: para uns, a lei Enumerara as
restrições, sendo portanto irredutível e inextensível o seu número; para outros, a lei apenas exemplificara, de modo que
era possível induzir, dos vários casos expressos e do conceito
de propriedade, uma espécie de "caso geral", ou fórmula,
mediante a qual se comporiam os conflitos entre vizinhos
não especialmente regulados. 2
Essa fórmula geral é que o legislador brasileiro - não
querendo,· e talvez não devendo, deixar à doutrina o cuidado
de elaborá-la, - pôs no art. 554, completado pelo 555 do
Código Civil. Nêle devemos ver a norma para os conflitos
que não entram nos pressupostos de qualquer dos casos particulares nos outros incisos tratados.
Podemos dizer mais: a fórmula do uso nocivo é a que
rege as imissões, - com a única exceção das de água, para
as quais existem dispositivos especiais. a As de gás, fumaça,
ruído, odôres, trepidações, as repercussões do estado de insegurança, em que o prédio alheio se mantém, serão reprimidas ou toleradas conforme se enquadrem ou não no uso nocivo da propriedade, tal como o conceitua o art. 554. É, pois,
êste o texto fundamental do nosso estudo, o verdadeiro estatuto da vizinhança industriaZ e de todos os outros conflitos que se enquadram nas condições e pressupostos do seu
tipo.
26. A aplicação da norma legal expressa no art. 554
não se faz, porém, sem que primeiro se resolvam alguns problemas gerais, que ela comporta, e que não devem ficar entregues ao puro arbítrio do juiz e ao seu senso de eqüidade.
Vem ao caso, para esclarecimento perfeito da posição
e da importância que damos a tais problemas, repetirmos
aqui certas noções fundamentais sôbre a norma jurídica, expostas por quem as estudou melhor do que ninguém e jusDE RUGGIERO, lstituzioni, págs. 367-368.
a Artigos 563 e segs. do Código Civil.
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tamente relacionando-as à composição dos conflitos. Queremo-nos referir ao grande CARNELUTTI e à sua lúcida classificação das normas jurídicas em instrumentais e materiais. 40bservou êle que as normas jurídicas são fórmulas segundo as. quais serão compostos os conflitos de interêsses:
ocorridos na sociedade. Há conflito de interêsses sempre que
"a situação favorável, para satisfação de uma necessidade,.
exclui a situação favorável para a satisfação de uma necessi-·
dade diversa", 5 e a composição de uma tal diferença impõe-se aos indivíduos que a procuram realizar por meios diversos: pela violência, pela regra moral, pela autoridade,.
pelo arbitramento, pelo contrato, e afinal, pelo "comando jurídico".
O "comando jurídico", na sociedade evoluída, é sempre o
fruto da aplicação, a uma espécie dada, de certa norma a
êle preexistente. E esta norma pode ter dois fins: ou apenas
o de conferir a certa pessoa o poder de emitir o "comando"~
isto é, de .compor o conflito; ou o fim de dizer ela própria
como tal composição deve ser operada, isto é, qual dos interêsses deve prevalecer na contenda, e qual deve ser comprimido. No primeiro caso a norma se diz "instrumental", no
segundo se diz "material".
As normas "instrumentais" são portanto as que dão podêres para compor o conflito; as "materiais" são aquelas que
o compõem. Como observa CARNELUTTI, se bem que as primeiras sejam mais encontradiças no direito constitucional e no
judiciário, e as últimas dominem nos ramos civil e penal, é
certo que inúmeras vêzes a lei civil faz ela própria um reclamo
à autoridade de alguém (do juiz, geralmente) para definir a
composição do litígio. Formam-se aqui freqüentemente verdadeiras normas mistas, pois a lei não se limita a conferir o
poder: dá o esquema dentro do qual a autoridade por ela invocada deve decidir. O processo que se instaura, para que o
4

CARNELUTTI,

Lezioni di Diritto Processuale civile, vol. I, pá-

ginas 91-158.
5

CARNELUTTI,

ob. cit., I, pág. 13.

O CONFLITO DE VIZINHANÇA NO DIREITO PRIVADO

63

juiz aplique tais prescrições de lei, tem caráter dispositivo, e
pode vir combinado com um processo de condenação. 6
A norma do art. 554 é sem dúvida alguma "norma material", isto é, destinada diretamente a compor o conflito entre vizinhos, mas quem atente para os seus têrmos, e, sobretudo para a sua aplicação judicial, não pode deixar de perceber certo caráter dispositivo que lhe altera a natureza. Efetivamente, o juiz, a quem apresentam um conflito entre dois
proprietários, dos quais um pede e o outro nega a fixação de
uma passagem necessária, nada tem a fazer senão o exame
do estado de insulamento do imóvel pretendente e, a seguir,
a aplicação da norma do art. 559 lhes compõe a dissidência.
Se porém a causa que lhe apresentam é a de dois vizinhos,
um dos quais se diz incomodado pelo mau cheiro do cortume
que o outro entretem, agora o julgamento comporta dois aspectos claramente distintos: determinar se o incômodo se verifica (questão de fato), e determinar se a exploração de um
cortume é atividade que possa ser taxada "mau uso" da propriedade. O que seja "mau uso" a norma não o diz, donde se
concluir que ela confere ao julgador podêres para o fazer.
27. Deve-se admitir que o "bom" ou "mau uso" seja
algo que só de caso em caso se possa determinar, de tal modo
que o arbítrio do juiz não possa ser submetido a critério mais
estável que a eqüidade? Assim pensou, como dentro em pouco
veremos, um dos grandes jurisconsultos que versaram a matéria, 7 e a idéia inegàvelmente reponta em mais de um autor.
Contudo, quer na doutrina, quer na jurisprudência de todos
os paí.ses, um esfôrço constante se fêz e se vem fazendo para
ascender a critérios uniformes que orientem e uniformizem a
ação do magistrado. Entre nós, dada a formulação do art. 554,
o problema se coloca de um modo especial: trata-se de definir
o "mau uso" da propriedade, essencial à repressão das imissões. Alguns autores chamaram-no "problema do limite das
V. a respeito CARNELUTTI, ob. cit., II, págs. 12-28 e 38-40.
V. BIAGIO BRUGI, Della Proprietà, Napoli, 1923, VOl. I, página 209 in fine e segs.
6

1
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imissões" ou do "critério fundamental das relações de vizinhança". Podemos analisá-lo assim: é certo que, entre dois
prédios vizinhos, um deve suportar certas imissões e reper-cussões que do outro lhe advem; é também certo que outras
imissões e repercussões não precisam ser suportadas, e quem
as sofre está em condições de repeli-las. Qual o critério pelo
qual se diferencia o que é tolerável do que é intolerável? Não
pod.eriamos responder que tolerável é o que decorre do "bom
uso" e intolerável o que decorre do "mau", porque com isso
apenas autorizaríamos a indagação do que entendemos de.signar com tais palavras. Temos portanto de investigar o critério de tolerabilidade; êle nos fornecerá o meio de distinguir
o mau uso do bom, e fixará por conseguinte o limite do dixeito de propriedade.
28. Um outro problema que a doutrina estrangeira investiga com afinco, e que não raro confunde com o que aca~
bamos de expor, é o da responsabilidade do proprietário pelos
danos que inflige aos vizinhos sem sair do exercício do seu
direito de propriedade. Qui suo iure utitur neminem laedit,
lê-se nos antigos, e o direito moderno, fiel ao princípio da
culpa, que é um dos pontos de apoio do seu sistema, não pode
fàcilmente conceber que alguém indenize os prejuízos que,
por assim dizer, tinha direito de causar.
t:ste problema dominou a investigação doutrinária, sobretudo na França, onde o conflito de vizinhança mais grave, - o que ocorre a propósito do exercício de uma indústria
autorizada, - tinha obrigatoriamente de se resolver numa
compensação pecuniária. Entre nós, a norma do art. 554 elimina as dificuldades, pois é certo que o "mau uso da propriedade" não faz parte do "direito de propriedade", e quem
o pratica é forçado, nos têrmos do art. 159, a reparar os danos
que outros sofrem por tal motivo.
É porém indispensável, na pesquisa que empreendemos,
jamais perder de vista esta distinção dos problemas, pois
vamos manipular doutrinas estrangeiras, concebidas fora dos
quadros legais que possuimos, e onde nem sempre a questão
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do critério de tolerabilidade foi posta em terreno próprio,
alheio ao da responsabilidade pelos danos.
É verdade que essas questões, distintas embora, são con~xas, e que a solução dada a uma repercute decisivamente
sôbre a que daremos à outra. Se por exemplo chegamos a
traçar um limite às imissões, do mesmo passo afirmamos que
até êsse limite são irressarcíveis os prejuízos sofridos pelos vizinhos; e igualmente se afirmamos que um proprietário é responsável pelos danos que indiretamente inflige, somos cedo
levados, pelo desenvolvimento do raciocínio, a indagar se essa
responsabilidade se estende a todos os danos ou a um número
dêles mais limitado. Foi mérito de BàNFANTE haver distingüido com meridiana clareza os dois problemas, lembrando
que cada um dêles está em relação com o exercício de uma
ação própria, a qual é, para as imissões excessivas, a negatória, e para os danos causados, a de ressarcimento. Nós acrescentaríamos: a de ressarcimento ou a de dano infecto, já que
pode ser empregada uma ou outra, conforme o dano seja
verificado ou iminente.
29. Voltemos porém à fórmula do art. 554. Não é só do
"mau uso" que temos de nos ocupar, mas também do prejuízo
à segurança, à saúde e ao sossêgo, de que nela se faz menção. Para bem compreendermos o sentido dessa enumeração
de bens jurídicos, temos de distinguir no conflito de vizinhança dois aspectos, ou antes, duas questões diversas: a primeira
diz respeito ao agente das imissões - é a questão do "mau
uso"; a segunda diz respeito ao paciente, e dela passamos a
tratar.
Antes mesmo de ajuizar do bom ou mau uso que alguém
faz do seu imóvel, temos de saber se o paciente se queixa de
uma diminuição efetiva das utilidades inerentes ao seu domínio, ou da perda de vantagens acidentais, como o descortino de uma certa paisagem ou a regularidade de estilo das
fachadas do seu quarteirão. Um imóvel proporciona ao seu
dono ou morador utilidades de uma e de outra ordem, mas
nem tôdas são igualmente protegidas pelo dfreito: de sorte
-

S.T.D.-

5
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que, no conflito de vizinhança, deve o juiz verificar se o reclamante foi atingido num bem cujo gôzo lhe é assegurado pelo
domínio, ou numa utilidade precàriamente desfrutada, enquanto as circunstâncias e os atos alheios não lha viessem
tolher.
A pesquisa nos casos concretos não é fácil, e dar uma
regra geral para se proceder à distinção ainda seria mais
difícil, se o próprio art~ 554 não nos fôsse de especial socorro,
quando enumera os bens postos ao abrigo das incursões vicinais. São êles a saúde, a segurança e o sossêgo. Fora dêles
parece-nos que a fórmula de proteção só se estende aos casos
de dano material infligido à propriedade. 8 No art. 554 o legislador teve em mira não os danos d coisa, mas os incômodos
ao morador. IHERING já insistira nesta diferença, que de fato
é capital, e o nosso Código Civil, embora não haja contemplado em norma expressa a proibição das imissões prejudiciais à materialidade do imóvel, mostrou-nos através do artigo 555 que elas são repressíveis.
Danos materiais à coisa, e prejuízo da saúde, sossêgo ou
segurança dos moradores, eis portanto, na nossa lei civil, as
ofensas que podem ser relevantes no conflito entre vizinhos.
A8 que venham golpear outras utilidades não justificarão
nem a defesa do proprietário invadido por se acreditar diminuído no exercício do seu direito, nem tampouco o pedido de
ressarcimento ou de caucionamento dos danos, salvo se uma
norma especial compuser o conflito, como no caso das "distâncias legais", impostas à construção para defender do olhar
dos vizinhos a intimidade das moradias.
30. Essa delimitação dos bens protegidos contra imissões ou repercussões de atos dos vizinhos, quando não é feita
por lei constitui objeto de extensa indagação doutrinária. Repitamo-la aqui, para qua melhor se conheça o valor simplificativo e o alcance da fórmula brasileira.
8
No mesmo sentido a jurisprudência brasileira, onde se nos
deparam arestos reprimindo o mau uso capaz de deteriorar o prédio
vizinho.
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A tese mais arrimada em argumentos e de maior interêsse prático é a que se vê desenvolvida no clássico estudo de
BONFANTE, por nós tantas vêzes citado. o Partindo da opinião
expressa por IHERING, de que o conceito tradicional de "immissio" devia ser substituído pelo de "influência", o qual melhor abrangia os diferentes modos por que um prédio podia
interferir no outro diminuindo-lhe o valor, BoNFANTE observa
ser indispensável distinguir, no campo das relações de vizinhança, o dano puramente económico (lesão de um interêsse), do dano jurídico (lesão do direito). De fato são inúmeras as atividades que pode ter um proprietário, capazes d~
diminuir o valor de uso ou de troca dos prédios vizinhos, e
que, entretanto, a consciência jurídica nos proibe de reprimir, apesar de constatada a influência. O homem que destrói em terrenos de sua propriedade um bosque ou floresta,
alterando a paisagem e mesmo as condições climatéricas de
que gozavam seus vizinhos, não pode ser por êstes impedido
de o fazer, nem demandado pelo dano. E entretanto não há
negar que essa atividade esteja enquadrada nas influências,
em tórno das quais pode se formar o conflito, com eventual
condenação do imitente ou influente, conforme resultar da
aplicação do critério de tolerância adotado.
BoNFANTE propõe, então, como limitação à repressibilidade das imissões, a distinção entre o "dano jurídico" e o
"dano puramente económico". Só os atos que produzem o
primeiro serão reprimíveis, nos conflitos entre vizinhos. OS
que produzem o segundo, embora firam interêsses dos pr~
prietários, são irrelevantes para o direito. Como porém distinguir conceitualmente as duas espécies de dano? BONFANTE
recorre à distinção entre a esfera interna e a esfera externa
da propriedade. Cada prédio está materialmente delimitado
pelos seus confins, e o direito que sóbre êle tem o proprietário
estende-se, como é pacífico, à coluna de ar e ao sub-solo,
lQ

BoNFANTE, Criterio tondamentale, págs. 800 e eegs.
A questão foi debatida por WERENBERG em artigo publicado
no tomo VI do Jahrbücher de IHERING, e por êste último no estudo
que temos citado (Oeuvres choisies, II, pág. 105). A tese de que o
9

10
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na medida do seu útil aproveitamento. Uma parte das vantagens que o proprietário tira do seu direito é dentro dos confins, no âmbito material do prédio, que êle as encontra; uma
outra parte êle tira do exterior, do mundo circunjacente, com
o qual o seu prédio está em relação. "La sfera del mio diritto
e quindi, per cosi dire, quella sfera interna determinata dai
confini del mio fondo: al di là di essa e la sfera esterna sulla
quale non si estende il mio diritto di proprietà". 11
Considera-se, então, como lesivo do direito somente o ato
que interfere na esfera interna de um proprietário, isto é,

aquêle que vai exercer os seus ef2itos sôbre as vantagens que
o dono desfruta no recesso mesmo do seu imóvel, enquanto
se considera lesivo do interêsse tudo que apenas diminui as
vantagens exteriores, alterando o ambiente, no qual o prédio
se encontra, mas sôbre que já não tem poder a vontade do
proprietário.
Aplicando-se aos casos concretos essa distinção, verificamos que as imissões em geral, sejam de fumo, água, umidade, odôres, sejam de ruídos, de calor ou de trepidações,
tôdas incidem sôbre a esfera interna das propriedades invadidas e são assim lesivas do direito, enquanto os atos conducentes à perda de um prospecto ou à desvalorização de um
bairro pela implantação de indústrias ou abertura de lojas
de segunda ordem, ficam na esfera externa e por isso não
ofendem senão simples interêsses dos proprietários vizinhos,
os quais contra êles carecem de tôda proteção civil. 12
BONFANTE, Ob. cit., pág. 801.
Baseado nos princípios expostos no texto, BoNFANTE opina
na discutida questão da vizinhança de prostíbulo, em favor da sua.
tolerabilidade. A não ser que o prostíbulo imita rumôres intoleráveis nos prédios vizinhos, não se pode pedir o seu fechamento ou
qualquer indenização, pois a vantagem de residir num bairro recatado e familiar faz parte da estem externa da propriedade. Um
prostíbulo que se abre lesa o interêsse, mas não o direito dos vizi11

12

proprietário tem direito ao espaço atmosférico e ao sub-solo, na
medida do seu interêsse, tornou-se entre nós direito constituído
dentro de certos limites legais.
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31. A doutrina sustentada por BoNFANTE, acêrca da diferença entre lesão de direito e lesão de interêsse, está muito
próxima à lição de SciALOJA tirada do Direito Romano. 13
Comentando um texto relativo à cautio damni injecti,
observa o egrégio romanista que êsse remédio não se aplicava senão nos casos em que o vizinho, pelos atos praticados;
ia produzir um dano na própria esfera jurídica do reclamante, pois, de outro modo, haveria perda de um lucro, dano
econômico mas não dano jurídico.
O texto comentado aplica-se bem ao assunto que tratamos, e merece ser transcrito. Diz ULPIANO, reproduzindo e
aprovando o parecer de PRocULus:
Fr. 26, D, XXXVIIII, 2 - "Proculus ait, cum quis iure
quid in suo faceret, quam.vis promisisset damni injecti vicino,
non tamen eum. teneri ea stipulatione: veluti si iuxta mea
redificia habeas redificia eaque iure tuo altius tollas, aut si
in vicino tuo agro cuniculo vel fossa aquam meam avoces;
quamvis enim et hic aquam mihi abducas et illic luminibus
officias, tamen ex ea stipulatione actionem mihi non CO'TJ'Lr
petere, sci?icet quia non debeat videri is damnum facere, qui
eo veluti lucro, quo adhuc utebatur, prohibetur, multumque
1a

SCIALOJA,

Teoria. della Proprietà nel D. Romano, I, pãgL-

nas 381-382.
nhos (BONFANTE, I rapp. di vicinanza e la Giurisprudenza, in Ser.
Giur. II, págs. 854 e segs.). Idêntica doutrina parece-nos sustentável

em face do art. 554 do Cód. Civ., pois o decôro ou recato não está
entre os bens ali protegidos. O direito inglês, igualmente, não vê no
prostíbulo uma "private nuisance". Jã no direito francês se concede
indenização pela vizinhança de prostíbulo (V. MAZEAUD et MAZEAUD,
Traité théorique et pratique de la responsabilité civile, Paris, 1934,
t. I, págs 562 e segs., LEYAT, La responsabilité dans les rapports de
voisinage, Paris, 1936, págs. 138-139). Entre outros julgados a respeito da matéria, v. Arx, 11-1-1873, in D. P. 74-2-68, citado por HENRI
LALON, Traité pratique de la responsabill;é civile, Paris, 1949, pág. 95.

70

O CONFLITO DE VIZINHANÇA E SUA COMPOSIÇÃO

interesse, utrum damnum quis jaciat, an lucro, quod adhue
faciebat, uti prohibeatur. Mihi videtur vera esse Proculi sententia".

Nos dois exemplos aí mencionados - o do proprietário
que ergue o edifício tirando a luz do prédio vizinho, e o do
que rescinde a água defluente para outro prédio, -não podemos deixar de levar em conta a exterioridade das vantagens
reduzidas, que é o que nos faz reconhecer, no caso, não a dimi-nuição do direito, mas a simples perda de um lucro ou benefíCio anterior.
32. Seja grande, embora, o acêrto dessas considerações,
mereçam-nos elas um grande acatamento, não só pela segurança dos raciocínios em que se apoiam como pelo valor prático da sua aplicação, fôrça é reconhecer que no direito brasileiro não nos temos de servir delas à vista do que dispõe
a lei.
Preferiu esta enunciar quais os bens cujo gôzo não pode
ser obsta;do ao proprietário ou morador de um prédio pela
repercussão dos atas lícitos que outros realizam nos prédios
vizinhos. São êles a saúde, a seguranç.a e o sossêgo. Outros
bens ou vantagens proporciona o imóvel.ao seu dono; mas o
art. 554 não pode ser invocado para sua proteção. Como
acima observamos, alguns dêles estão tutelados através das
normas que regem os casos especiais do direito de vizinhança;
outros não têm mais proteção que a das medidas de polícia;
e outros, afinal, não contam com nenhuma defesa legal, ficando ao arbítrio exclusivo dos vizinhos criar para seu resguardo servidões.
Assim é que muitos casos de imissões e repercussões, cuja
proibição é controvertida doutrinária e judicialmente, encontram entre nós solução pronta com a só aplicação da fórmula legal: vê-se que o bem tolhido por elas não está entre
os defendidos, e ipso facto não se pode admitir seja relevante
a reclamação apresentada.
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O primeiro exemplo a considerar é a vizinhança do prostíbulo. Não nos parece possível, em face do direito brasileiro,
sustentar a repressibilidade do dano causado aos prédios vizinhos pela manutenção de bordel ou casa de tolerância. A
não ser que daí derive um eventual desassossêgo, os proprietários vizinhos têm de se contentar com a defesa administrativa (v. supra nota ao § 30).
Outro exemplo interessante é o da vizinhança de um
teatro, que, dando lugar ao estacionamento de veículos, prejudique as casas próximas. LABom refere um julgado condenando o proprietário do teatro a pagar indenização. A não
ser que tais veículos impeçam a entrada dos reclamantes,
turbando-lhes a posse, ou que, pelo seu ruído os desassosseguem, parece-me que não haveria no nosso direito positivo
como fundar qualquer condenação.
Acrescentemos, para finalizar, embora antecipando sôbre
um problema que oportunamente havemos de considerar, que
o sc.'3sêgo, a segurança e a saúde não estão tomados no artigo 554 em sentido absoluto, de modo que nêle não se encontra o fundamento da tutela geral dos ditos bens. Ali se
cogita do sossêgo, saúde e segurança que se desfrutam no
recesso das moradias, de modo que o que a lei protege ainda
é o uso da propriedade. Tais bens são aspectos ou antes comodidades elementares dêsse uso. Ninguém pensaria em invocar a proteção do artigo 554 contra a falta de segurança
do veículo ~em que é diàriamente obrigado a viajar, e, não
obstante, uma tal situação ameaça a vida e a integridade física do passageiro tanto como às vêzes se verifica dentro das
moradas. 14
14
Não pretendemos discutir se existe ou não um direito subjetivo privado à saúde, ao sossêgo e à segurança, ou se o que há é
uma simples tutela do direito objetivo sôbre êsses bens. Esta é a
opinião de VoN THua, e parece-nos a mais recomendável. Admita-se,
porém, a existência de tais direitos entre os chamados "direitos da
personalidade". O que é certo é que êles não decorrem do art. 554
c. civ.
Neste está consagrada apenas a tutela dêsses bens enquanto
inerentes ao uso da propriedade. O direito subjetivo que se deduz
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"lt is as the owner or occupier of property, notas a mere
individual" - escrev.em PEARCE e MESTON, - "that a man
has a right to moderate quiet and to unpolluted air; for these
are necessary to enjoyment of property". 15

33. Está assim delimitado o trabalho a que nos propomos com relação à norma contida no artigo 554. Sabemos
que pontos de apoio êle oferece para composição dos conflitos entre vizinhos, e sabemos em que parte êle confia ao
acertamento dispositivo do magistrado a fixação dos princípios componedores.
Nosso estudo se desenvolverá em tôrno desta última
parte, a ver se é possível dar um conteúdo explícito ao "mau
uso" de que fala a lei, pondo assim à disposição do julgador
um critério diferenciador do tolerável e do intolerável. Primeiro buscaremos a lição da doutrina estrangeira, depois
procuraremos integrá-la com os subsídios do direito nacional,
de modo a construir uma regra bastante plástica para com
ela reger a variedade dos casos.
II

34. São inúmeras as teorias que se propõem fixar um
critério para distinguir as imissões toleráveis das intoleráveis. Elaboradas sobretudo na Alemanha, na França e na
Itália, durante o século passado, cada uma ficou, como era
natural, impregnada das condições que lhe impunha o respectivo sistema de direito positivo.
15

PEARCE e MEsToN, Law of nuisances, págs. 12-13.

em juízo para remover a vizinhança prejudicial é o do proprietário,
e a prova está no emprêgo, ao lado da "ação de preceito cominatório", de outros remédios como as ações possessórias e a negatória
(v. jurisprudência brasileira in R. F., 66, 94; - R. T. 60, 498; A. J. 35, 382).
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Em primeiro lugar, devemos ter em vista que nem tôdas
se propuseram o mesmo problema. O que geralmente se engloba sob a rubrica genérica de "teorias da vizinhança" não
raro são doutrinas heterogêneas e que não se podem claramente cotejar, sem que primeiro se investigue que problema
teve em mira, ao menos inicialmente, o seu criador. É verdade que os problemas de vizinhança são poucos e, como vimos, estreitamente solidários; quem sai ao encontro de um,
não tarda a se defrontar com o outro, mas nem por isso
deixa de ter importância, e importância fundamental, conhecer os objetivos imediatos de cada teoria proposta.
Dêsses objetivos, o mais freqüente é dar um fundamento
jurídico à responsabilidade do proprietário. No conflito de vizinhança, uma das partes acusa a outra de lhe ter causado
um prejuízo. Se o ato causador fôsse fruto do dolo, ou da
culpa do proprietário, nenhuma dificuldade surgiria, e o jurisconsulto francês ou italiano tê-lo-ia como responsável exdelictu ou quasi-delictu. Mas acontece que não há dolo nem
culpa, e sendo os proprietários dois estranhos, isto é, duas
pessoas entre as quais não há uma obrigação preexistente
de fazer ou não fazer alguma coisa, não se vê como obrigar
aquêle, que apenas usou do seu direito, a ressarcir o danosofrido pelo outro.
É aí que surge o problema da responsabilidade pelos
danos causados ao vizinho. A solução mais conforme ao
princípio da culpa expresso nos arts. 1.382 Cód. Nap. e 1.151
Cód. it., seria irresponsabilizar o proprietário pelos prejuízos
que causasse, uma vez que os atos danosos estavam contidos
no âmbito do seu próprio direito. Mas nenhum autor, que
tenha encarado especialmente o problema, sufragou uma tal
solução, tão aberrante é ela dos princípios da eqüidade e dos
sentimentos jurídicos do povo; 1<~ cada um procura, através
16
É verdade que se fala às vêzes de certas teorias fiéis aos
princípios da stricta culpa (V. entre nós o Dr. TITO FULGÊNCIO, Direitos de Vizinhança, pág. 8, e no estrangeiro, SoRGE-VADALÀ, Rapporti
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de construções teóricas a que freqüentemente não são estranhas algumas ficções jurídicas, oferecer à responsabilidade
do proprietário um fundamento implantado no direito positivo. Pertencem a esta ordem numerosas teorias, como a da
culpa intencional, a do quase-contrato de vizinhança, a da
obrigação legal excogitada por CAPITANT, a da responsabilidade sem culpa (SORGE VALADÀ) e a da responsabilidade no
exercício do direito (RIPERT).
35. O segundo objetivo que se oferece à indagação doutrinária é a determinação do critério diferenciador das imissões toleráveis e intoleráveis, no qual se traduz a fixação dos
limites do direito de propriedade em relação aos imóveis vizinhos. É êste o problema básico da vizinhança, em tôrno do
qual, como temos salientado, giram os nossos estudos. Não
.se procura saber inicialmente se o proprietário deve ou não
ressarcir aos seus vizinhos os prejuízos a que os submeteu,
mas até onde podemos levar as nossas atividades em nosso
:próprio prédio, sem ferir o direito do proprietário vizinho.
O critério pode variar grandemente; uns acharão que é
.a natureza do prejuízo sofrido que decide da sua tolerabili·dade, outros que é natureza das atividades prejudiciais, ou
.então, o móvel a que obedeceu a vontade do proprietário. Foi
.sobretudo na Alemanha que a doutrina primeiro se orientou
para êste problema do critério da tolerabilidade, dando origem às grandes concepções de !HERING, de SPANGENBERG, às
quais BONFANTE, na Itália, juntaria mais tarde um elo capital.
Dizíamos há pouco que os problemas da vizinhança guardam entre si uma íntima unidade. Assim é que o problema
da responsabilidade conduz logicamente ao do critério de todi vicinato, págs. 118 e segs.) . Mas a não ser decisões isoladas, que
não são feitas generalizações, desconhecemos autores de valor que
as tenham esposado. Somente ocorrem, em estudos gerais sôbre a
responsabilidade, afirmações que envolvem essa conseqüência.
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lerância e intolerância das imissões. Estabelecida a respon-

sabilidade do proprietário, pelos atos que pratica no exercício
mesmo do seu direito, não decorre daí que todo prejuízo sofrido pelo vizinho deva ser satisfeito pelo proprietário; há
prejuízos que devem ficar com quem os sofre, e portanto impõe-se uma distinção clara entre os atos que entram na legítima esfera de ação do proprietário e que o vizinho deve tolerar, e os atos que transcendem daquela esfera, justificando
ao vizinho não só a defesa do seu domínio ameaçado, como
o pedido de perdas e danos. Eis como as teorias concebidas
para fundamentar a responsabilidade quase sempre chegam
a fornecer uma fórmula geral para as relações de vizinhança.
Excelente exemplo é a doutrina de RIPERT, 17 em que são encarados os dois problemas, e também a teoria que nos parece
se dever designar como da lesão do direito. 18
36. Ao .estudo que nos propomos, interessam sobremodo
as teorias que examinaram o problema do critério de tolera.bilidade das imissões, pois a responsabilidade tem fundamento legal no nosso Direito Civil, não justificando assim a procura de um fundamento doutrinário. Isso explicará a ligeireza com que havemos de tratar as teorias onde o problema
do critério não foi encarado, e os vagares com que nos ocuparemos de outras, pouco detalhadas pelos escritores mas úteis
a nosso ver para o estudo da questão, sob o ponto de vista
nacional.
Exporemos em primeiro lugar as teorias da emulação e
do abuso do díreito. Ambas pertencem à parte geral do direito civil, e delas se faz uma aplicação particular ao tema
da vizinhança, sem possibilidade entretanto de resolver as
dificuldades que nêle encontramos. Como a seu tempo verificaremos, é no problema da vizinhança que temos de ir buscar os recursos para sua solução. Inúmeras teorias aí pro11
RIPERT, De Z'exercice du droit de propriété dans ses rapp.
avec Ze·s propr. voisines.

1s Aqui abrangemos os critérios e fórmulas propostas por inúmeros autores como LAURENT, BIANCHI, CHAUVEAU e outros.

76

O CONFLITO DE VIZINHANÇA E SUA COMPOSIÇÃO

curaram sua base; consideraremos resumidamente as que se
limitaram ao problema da responsabilidade, e a seguir, Il'..ais.
cumpridamente, a da preocupação, a da lesão do direito, a da
imissão corpórea, a do uso normal, a da necessidade e a do
"officium iudicis". As opiniões dos autores mais merecedores
de acolhimento vêm compendiadas sob tais denominações; se
algumas vêzes nos afastamos de exposições precedentes, quer
na ordem, quer na escolha ou no agrupamento de doutrinas,
foi sob a inspiração do nosso firme propósito de não perder
de vista, de um lado, o direito nacional, e de outro, a verdadeira finalidade da investigação doutrinãria neste terreno:
- fornecer ao magistrado os princípios com que êle solucionará os conflitos de vizinhança que forem submetidos ao
seu julgamento.

CAPÍTULO

IV

OS ATOS EMULATIVOS E O ABUSO
DO DIREITO
I
37 A probição dos atos emulativos como
critério fundamental das relações de vizinhança.
38 - Elaboração medieval da doutrina. 39 - Vigência da proibição no direito romano. Crítica de
SCIALOJA. 40- Vigência da proibição no direito romano. Os estudos de ANCONA e PEROZZI. 41 - Decadência da doutrina depois da Idade Média. 42Direito francês e italiano. 43 - Direito alemão.
44 - Direito inglês. 45 - A tradição nacional. 46
- Estado atual da doutrina.
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47 - O abuso do direito e as relações de vizinhança. 48 - Doutrina de Rrccr. 49 - O abuso
como fundamento das decisões sôbre vizinhança.
50 - Conceituação do abuso do direito consentânea com o art. 160, I, do Código Civil, 51 - A repressão do abuso, como técnica de readmptação social do direito. 52 - Restrição da teoria aos casos
típicos de exercício anti-social. Exemp!os colhidos
na jurisprudência. 53 - Inclusão dos atos emulativos na fórmula legal do abuso. 54 - O abuso do
direito como critério de tolerabilidade nos conflitos
entre vizinhos. Uso anormal do imóvel e exercício
anormal do direito. 55 - Impossibilidade de equiparar o exercício de uma indústria ou de outra
atividade lícita ao abuso do direito.

I

37. A teoria da proibição dos a tos emulativos formulou-se durante a Idade Média e regeu as relações de vizinhança durante longos séculos. Por ato emulativo se entendia o que alguém pratica no exercício do próprio direito,
com o fito de causar prejuízo a outrem e sem tirar para si
qualquer proveito. 1 Tais atos podem ocorrer no exercício dos
mais diversos direitos, mas sem dúvida o de propriedade é
que mais freqüentemente lhes dá lugar, pois a situação de
vizinhança estimula o esp(rito de competição, compele às
atitudes provocantes, sempre que se esquece o velho brocardo - vicini ut fratres esse d.ebent.
A teoria da emulação é, no seu principio geral, muito
simples. Valendo-se do conhecido aforisma malitiis non est
indulgendum, estabelece-se que são proibidos todos os atos
praticados com a exclusiva intenção de prejudicar a alguém,
mesmo que tais atos, quando praticados sem essa intenção,
1

A definição de aemulatio preocupa os autores .. Para

SCIALOJA

é "l'intenzione di chi compie atti che normalmente sarebbero compresi nell'esercizio deZ suo diritto senza utilità propria col fine di
nuocere ad altri" (Aemuzattio, in ser. Giur., vol. III, pág. 217). Para
ANOONA a definição deve assim ser formulada: "L'esecuzione di atti
che normalmente entrerebbero nella stera di diritto di colui che li
compie, il quale ad esse addiviene senza o con piccolissima sua utilità e coll'untc·o scopo di nuocere ad altri" (Arch. giur., vol. 53, página 229). Melhor definição parece-nos a de ATZERI-VAccA: "L'esercizio di ún diritto tatto senza utile proprio e coll'intento di danneggiare gli altrui interessi" (apud ANCONA, loc. cit.) . ANCONA in-

siste, porém, em que não se conceda logo, por definição, que o ato
emulativo seja exercício do direito, quando isso justamente é que
lhe parece carecer de discussão.
-S.T.D.-

6
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sejam permitidos. 2 Para reprimir o uso da propriedade vizinha nocivo ao nosso prédio, devemos, assim, indagar das
razões que inspiram ao proprietário os atos de que nos queixamos; se êle os pratica para tirar algum proveito, não há
como lhos impedir; se porém êle não visa a outro resultado
senão o nosso prejuízo, ou algum proveito que dêsse mesmo
prejuízo lhe advenha, então estamos em face de um ato emulativo que o direito, longe de amparar, reprime. A prova da
intenção maliciosa recai sôbre quem a alega, mas admite-se
um certo número de casos em que aquela intenção se preI
sume. a
I
Como teoria da vizinhança, a da emulação é uma das
mais incompletas que se conhecem. Modernamente, mesmo
os que ainda defendem o princípio de proibição dos atos emulativos reconhecem que ela não resolve os conflitos de vizinhança mais graves e numerosos. 4 O espírito de emulação é
raro, e dificilmente o homem que se dispõe a molestar o vizinho deixa de resvalar além dos limites do seu direito e de
invadir os domínios do ato ilícito. O que é freqüente é o conflito entre dois proprietários, quando ambos procuram retirar dos respectivos imóveis proveitos legítimos e razoáveis,
não podendo, porérp., a satisfação de um ser obtida senão a
custo da insatisfação do outro. Ora, para êste conflito a teoria da emulação não nos é do menor socorro, de sorte· que
devemos ir buscar alhures o critério de composição de que
necessitamos.
Só a vida medieval, fértil em rixas, rivalidades e lutas de
potentados, lutas que não raro ocorriam entre vizinhos, permitiria que uma tal doutrina se formasse e pacificamente se
transmitisse durante anos, de autor a autor, de país a pa,ís. 5
V. SciALOJA, Proprietà Romana, I, pág. 414.
V. a enumeração de quatorze casos de presunção in SciALoJA,
Aemulatio, in Ser. Giur., III, pág. 224.
4
B. LACANTINERIE et CHAUVEAU, Trattato, vol. VI, § 216.
5
V. BONFANTE, Criterio fondamentale, in Ser. Giur. Varii, II
pág. 782.
2
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38. Não se pode atribuir a nenhum jurisconsulto a su~
criação, ou mesmo, formulação integral. Na glossa encontra..
mos a cada passo a infiltração das idéias proibitivas, que pareciam estar na consciência jurídica do tempo. CINO DA PisTOlA (1270-1336) foi o primeiro que na sua obra Lectura in
Codicem, - a qual, segundo o sumo historiador do Direito
Romano na Idade Média, "distingue-se por uma inteligência
prática, independente dos costumes da escola, e uma originalidade de pensamento que não s3 encontra em nenhum comentário do direito romano após AcURsiO" ,6 - decidiu que
a liberdade de utilização do próprio imóvel não permitia que
alguém edificasse ad aemulationem, com o simples propósito
de devassar um convento de frades. 7 Depois dêle, BARTOLO,
SALYCETO, PAOLO DA CASTRO, GIASONE DAL Mi.\YNO, todos recebem e explanam o princípio, aplicando-o a novos exemplos e
estendendo-lhe o domínio. Exceções isoladas são A.I.m:m:ro DA
ROSCIATE e ANGELO DE PERUGIA, O primeiro dos quais contestou a opinião de CINo, enquanto o segundo tentou circunscrever dentro de certos limites a doutrina vitoriosa na sua
época ( + 1446 ou 1447).
"Passando di ltbro in libro, senza nessuna critica, setnza
che si cercasse di ostare alla comune corrente o almeno di
fonàare la propria decisione sopra motivi migliori che non
jossero le molte citazioni di autori precedenti, la teoria si
pote dire un ius receptum". 8

Elaborada pelos jurisconsultos dos séculos Xlll e XIV,
a douttína proibitiva da aemulatio sempre reclamou os seus
fundamentos romanísticos. CINO citava em apoio da sua famosa decisão o fr. 3, Dig., L 10, que é um dos dois únicos
passos do Corpus Juris em que a palavra aemulatio vem emStoria deZ D. R. nel Meàioevo, II, p. 2.a, pág. 214.
Aemulatio, págs. 218 e segs., de onde extraímos êstes dados históricOS. Cfr.: BONFANTE, in BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato, vol. VI, págs. 947-953.
8
SCIALOJA, Ob. cit., pág. 219.
6

SAVIGNY,

1

SciALOJA,
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pregada 9 e, como é lógico, as opiniões favoráveis dos autores
medievais se fundavam tôdas na certeza da vigência daquela
regra entre os romanos.
39. Num estudo clássico sôbre o problema, 10 SciALOJA
sustentou que a proibição dos atas emulativos fôsse desconhecida ao direito romano.
Seria longo reproduzir, passo por passo, os argumentos
em que fundou a sua vitoriosa opinião e o estudo acurado,
embora às vêzes breve, a que submeteu os textos geralmente
invocados em abono da proibição. Contentêmo-nos com uma
rápida menção dos pontos básicos, transcrevendo a propósito os mais importantes dos textos aludidos.
Fr. 3, D., L, 10:
"Opus novum privato etiam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad aemulationem alterius civitatis
pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit".

O texto é o referido porCINO, e na história da aemulatio
é o mais relevante, porém, como se patenteia à sua leitura,

nêle nada existe que permita concluir pela proibição dos atas
emulativos no exercício da propriedade. Temendo as desordens internas que podia trazer o espírito de rivalidade entre
duas cidades, proibe-se que em alguma delas se erijam obras
públicas sem permissão do príncipe, quando se verifique tal
espírito de concorrência. Trata-se de medida de polícia e não
da aplicação de um princípio de direito. Mais impertinente
ainda que êste passo é a Gonst. 1, Cód. 12, 58, em que se
dispõe sôbre a emulação entre funcionários públicos, com o
O outro é a c. I de app. praef. ann. Cod. 12, 59 v., FERRINIServitu prediali, 1.0 vol., pág. 136.
10
Monografia sôbre o vocábulo Aemulatio na Encicl. Giur., depois publicada in Studii Giuridici, III, pág. 216.
9
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evidente propósito de preservar das interferências recíprocas.
os seus campos próprios de ação.
Outro texto capital, tratado por SciALOJA, é o fr. 38, D,
VI, 1. Alí diz o jurisconsulto:
"Constituímos vero, ut, si paratus est dominus tantum
dare, quantum habiturus est possessor his rebus ablatis~ jiat
ei potestas: neque malitiis indulgendum est, si tectorium
puta, quod induxelf'is, picturasque corradere velis, nihil laturus nisi ut officias".
A passagem ocorre quando CELSO trata da evicção de um
bem, no qual o possuidor evicto haja realizado benfeitorias.
Pela fôrça da acessão, elas sz incorporariam logo ao prédio,
mas admite-se que elas sejam levantadas se o proprietário
não prefere pagar o seu valor. Se porém o levantamento não
aproveita ao evicto, não lhe deve ser permitido realizá-lo. O
direito do proprietário ao acessório do prédio era limitado,
observa SciALOJA, pela utilidade que êsse acessório representava para o possuidor. Se êste não pode retirar utilidade alguma, o direito do primeiro adquire tôda a sua amplitude_
Não se pode, assim, ver na lei examinada uma proibição do
levantamento malicioso, mas do levantamento inútil de certa.
classe de benfeitorias; a idéia de aemulatio não estaria na cogitação do jurisconsulto.
No § 2.o, Inst., 1, 8, JusTINIANO, depois de proibir as sevícias infligidas aos escravos e de prover aos casos que viessem a ocorrer, acrescenta: "Et recte: expedit en'i!m reipublicae
ne quis re sua male utatur". Esta fórmula final pareceu sempre, pela sua generalidade, comportar uma proibição de todo
mau uso da própria coisa, aí se abrangendo os atos emula.tivos. Mas SciALOJA pondera que tal proibição, pela amplitude de têrmos em que está vazada, submeteria a propriedade a um contrôle capaz de destruir a livre atuação da vontade do dono, o que é a essência mesma de um tal direito.
Lembra que nos textos romanos sempre nos devemos res.-
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guardar das generalizações perigosas, buscando no caso. tratado a razão especial da manifestação de certos princípios e
~áximas. Assim no caso, trata-se da propriedade de escravos,
que está cingida, por óbvias razões de ordem política, a uma
disciplina especial. "Le dispozioni dunque relative ai diritti
del proprietario sullo schiavo non ammetono estensione per
analogia". 11

Outros textos, ainda, são o fr. 44, D. XXXXVII, 70, em
que se discute o emprêgo da actio iniuriarum, sem a menor
pertinência aos casos de emulação; a Nov. 63, em que se dispõe sôbre um caso de defraudação da lei, e não de aemulatio;
o fr. 24, D. XXXVIII!, em que se dispõe sôbre o gôzo das
coisas públicas dum tamen hoc sine incommodo cuiusquam
fiat; o fr. 9, D. VIII, 1, no qual longe de uma proibição dos
atos emulativos, o que vemos consagrada é a conhecida regra do ônus mínimo com que devem ser exercidas as servidões.
Onde porém a crítica dos textos encontra terreno mais
ãrduo é na matéria das águas, versada no livro 39, título 3
do Digesto. Três passos decisivos merecem ser aqui transcritos e comentados. Sôbre êle se exerceu, depois de SCIALOJA e
do seu opositor ANCONA, 12 a crítica do ilustre PERozzi, 13 que
nêles procurou descobrir a parte do direito clássico e a que
foi interpolada pelo compilador. Eis os textos, indicadas, entre parênteses, as passagens que PEROZZI considera de elaboração justiniânea.
11
SCIALOJA, Aemulatio, in Studi Giur., III, pág. 227. ROTONDI
(Abuso di diritto, in Rev. Dir. Civ., 1923, pág. 231) aponta neste

passo um exemplo de abuso de direito como fenômeno evolutivo e
faz interessante paralelo com a introdução da famosa lei Poetelia
Papiria que aboliu a antiga "manus injectio" (pág. 238).
12
.ANcoNA, Degli atti ad emulationem nell'esercizio del diritto
di proprietà, in Arch. Giur., 52, págs. 292 e segs.

13
PEROZZI, Il divieto d'atti emulationem e il regime giusti nianeo delle acque, in Arch. Giur., 53, págs. 350 e segs.
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Fr. 1, D, XXXVIIII, 3:
11. Idem aiunt aquam pluviam in suo retinere (vel superficientem) ex vicini in suum derivare, dum opus in alieno
non jiat, omnibus ius esse (prodesse enim sibi unusquisque,
dum alii non nocet, non prohibetur) nec quenquam hoc nomine teneri.
12. Denique MarceUus scribit cum eo, qui in sua jodiens
vicini jontem avertit, nihi~ posse agi, nec de dolo actionem:
et sane non debet habere (si non animo vicino nocendi, sed
suum agrum meliorem faciendi id jecit).

Fr. 2, D, XXXVIIII, 3:
9. Idem Labeo ait, si vicinus flumem torrentem averterit, ne aqua oo eum perveniat, et hoc modo sit ejjectum,
ut vicino noceatur, agi cum eo aquae pluviae arcendae non
posse: aquam enim arcere hoc esse curare, ne injluat, quae
sententia verior' est (si modo non hoc animo jecit, ut tibi
!Loceat, sed ne sibi noceat).
5. Item Varus ait: aggerem, qui infundo vicini erat, vis
aquae deiecit, per quod efjectum est, ut aqua pluvia mihi noceret. Varus ait, si naturalis agger fuit, non posse me vicinum
cogere aquae pluviae arcendae actione, ut eum reponat veZ
reponi sinat, idemque putat et si manu jactus fui neque memoria eius exstat: quod si exstet, putat aquae pluviae arcendae actione eum teneri. Labeo autem, si manu jactus sit
agger, etiamsi memoria eius non exstat agi posse ut reponatur: (nam hac actione neminem cogi posse ut vicino prosit, sed ne noceat aut interpellet facientem, quod iure facere
possit, quanquam tamen · deficiat aquae pluviae arcendae
actio, attamen opinar utilem actionem vel interdictum mihi
competere adversus vicinum, si velim aggerem restituere in
ágro eius, qui factus mihi quidem prodesse potest, ipsi vero
nihü nociturus est: haec aequitas suggerit, etsi iure tkfiJciamur). 14
14
KRuGER e PERNICE acolhem a interpolação do § 5 a partir de
"aut interpellet" (3l.a. linha da pág. 104). V. a crítica de RoTONDI,
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A alusão ao animus nocendi, que no primeiro texto se
encontra, faz pensar que o jurisconsulto fundava a proibição
e conseqüentemente dava ou negava a ação, conforme a intenção do agente. Mas SciALOJA, examinado o passo, chega a
uma conclusão diversa, parecendo-lhe que o dono de um prédio inferior, assim como sofre os danos do defluxo da água
pluvial, tem também direito às vantagens que tal defluxo
pode trazer, e delas só será privado quando o proprietário
superior, evidentemente privilegiado para o uso dessa água,
tiver necessidade de utilizá-la. Lá, onde a utilização cessa, começa o direito do proprietário inferior ao superficiens, e como
não se podia proteger tal direito a a. aquae pluviae arcendae,
nem com uma reivindicatio 15 ou uma confessaria, concedia-se a a. doli "la quale si applicava quando, mancando ogni
altra azione, si aveva tuttavia un diritto da tutelare contro
k maliziose lesioni da parte di altri". 16

Depois de demonstrar que os outros dois textos não servem por sua vez à tese da proibição, 17 porque um se cinge a
traçar o limite do direito de defesa do proprietário invadido
pelo ímpeto das águas, ou então a conceder uma tutela contra os atos danosos ao proprietário inferior e inúteis ao vizinho, enquanto o segundo contém uma regra que não se poderia sem absurdo converter em máxima geral, 18 SciALOJA
fornece os elementos sôbre que podemos sistematizar a doutrina romana das águas: Ao critério subjetivo da intenção ma15
O direito do proprietário inferior, sôbre a água que ainda
não passou ao seu prédio, não é domínio.
16
SciALOJA, ob. cit., pág. 230.
11
Cfr. SCIALOJA, ob. cit., págs. 232-233. Sôbre a compreensão
dos §§ 5 e 9 do fr. 2, cfr. SCIALOJA, ob. cit., págs. 233 e segs.
18
Cfr. SciALOJA, ob. cit., págs. 233 a 236.

ob. cit., pág. 250. Entre os argumentos formais a favor da interpO'lação, pode ser citado o emprêgo do "quanquam tamen ... attamen••
e da fórmula "aequitas suggerit".
Os Basilicos, 50, 10, 4 pr. abonam o uso da actio aquae pluviae
arcendae para o caso de retenção de águas supérfluas in suo.
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liciosa parece-lhe que o direito romano preferiu sempre o
critério objetivo da utilidade. Lá mesmo, onde a vemos empregar a a. doli, e usar expressões técnicas que nos voltariam
para a pesquisa do animus, o que faz a lei é proibir, através
de condições subjetivas, fatos objetivos determinados. Assim
é que, provada a utilidade de um ato ou estado de coisas ao
proprietário que o pratica ou mantém, perde o valor a intenção maliciosa, ainda que se demonstrasse a sua subsistência ao lado do fim útil constatado.

40. Com essas idéias concordou plenamente PERozzi no
estudo a que acima aludimos, 19 e separando nos textos a
parte adicionada pelo compilador, procurou restabelecer em
resumo o regime das águas no direito clássico e no direito
justiniâneo. Suas conclusões são as seguintes: nem no direito clássico nem no justiniâneo levou-se em consideração o
animus do agente para decidir da permissão ou proibição de
um ato relativo ao uso das águas. Mas entre os dois sistemas
a diferença é considerável. A propriedade da água foi construída pelos clássicos dentro do ponto de vista individualista,
mantendo-se a a. aquae pluviae arcendae noo limites da sua
antiga função de defender o prédio inferior contra o defluxo
das águas vindas do superior com alteração da natura Zoei.
A melhor repartição das águas não se fazia senão por meio
das servidões. "Il diritto classico resta sempre termo nell'idea
che purche non abbia luogo immissio, invasione dell'altrui
fondo, e si rispettino i limiti legali obbiettivi della proprietà,
ognuno puiJ far nel suo fondo cw che voglia, nuoccia o non
nuoccia la sua opera al vicino". 2 o

O direito justiniâneo deu à luz concepções muito diversas. A água é um bem comum a muitos, e o direito qúe tem o
dono de um imóvel sôbre a que o atravessa não pode ter o
caráter absoluto da propriedade. É uma preferência que se
mede pela utilidade, e que nesta tem o seu limite objetivo.
O ato que, sem nos trazer utilidade, restringe as comodidades
19

PEROZZI,

Arch. Giur., 53, págs. 350 e segs.

20

PEROZZI,

ob. cit., págs. 363-364.
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do prédio inferior, está fora dos limites da nossa preferência
e pode ser combatido por meio da ação de dolo. 21
Antes do magistral estudo de PERozzr, contestara a doutrina de SciALOJA, num estudo de grande acuidade, ANcoNA. 22 Sua crítica não se limita ao campo romanístico, que
é talvez até o menos trabalhado pelos seus argumentos, e
assim como SciALOJA tratara o tema ainda no direito atual,
vai debatê-lo sob um tríplice aspecto - filosófico, histórico
e positivo.
Quanto ao direito romano, sua opinião é que dêle nos
vem a proibição dos atos emulativos, ainda que os escritores
medievais lhe tenham exagerado o alcance. Refaz a crítica
dos te:xtos, vendo especialmente nos das águas casos inequívocos de emulação. Quanto aos demais, concorda geralmente
'com SciALOJA, exceto quanto a dois que procura salvar para
a sua tese.
No fr. 38, D., VI, 1, embora se trate de um caso particular da regra de acessão, parece-lhe inegável que através
da palavra "malitiis" entrevê-se, ao contrário do que pretendem seus opositores, a atenção do direito romano pelo elemento subjetivo, isto é, pela intenção do agente. E em 2,
lnst., 1, 8, salienta que igualmente ressurge o valor dessa
:intenção, pois a expressão male uti não pode ter outro sentido senão o de "malvagio", visto que a passagem se ocupa
dos maus tratos infligidos ao escravo.
21
É de se observar que na sua Teoria della Proprietá nel Diritto Romano, vol. I, pág. 417, SciALOJA, tomando em consideração

.as itps. reveladas pela crítica nos textos sôbre águas, admitiu que
.no direito justiniâneo se houvesse levado em conta o elemento subjetivo, proibindo os atos emulativos. Em todo caso só na matéria
:das águas, e em razão do seu caráter especial, se teria insinuado
:essa doutrina, que mesmo no direito bisantino jamais regulou as
.relações vicinais.
ROTONDI, ob. cit., pág. 245, mostra que na idade clássica o que
..se temia era o excesso de água. Os aspectos novos da agricultura
_provincial criaram o predomínio da preocupação oposta.
22
Arch Giur., 52, págs. 292 e segs.
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Na parte romanística do seu trabalho não parece que
ANCONA haja demovido a opinião formada sôbre o ensinamento de SciALOJA. O egrégio FERRINI, que tratou depois o argumento, a esta se mantém ligado, 23 e, com raras exceçõzs,
tal é a doutrina dominante.
41. No direito positivo moderno, a doutrina da emulação tem tido sorte diversa. Com razão critica MARio ROTONDI
à douta monografia de SciALOJA, o haver deixado um claro,
ou, pelo menos, um período de informação muito rarefeita,
entre o direito medieval e os códigos do século XIX. É certo
que nêsse longo período a doutrina da aemulatio sofre uma
evidente decadência, e quando reaparece, mesmo em autores
mais próximos, não lhe toca o mesmo lugar nos tratados e
no sistema.
Para êsse declínio devem ter influído decisivamente as
concepções jusnaturalísticas do Renascimento, as quais, ao
mesmo tempo que fomentavam o individualismo, aprofundavam o divórcio entre a Moral, a Religião e o Direito, e se
opunham a todo critério da transação pela confiança na imutâvel perenidade da ordem jurídica. Acrescente-se ainda a
2a FERRINI-PULVIRENTI, Serviti.t prediali, I, pág. 1'!4. V. tamtém
ARANGIO RuiZ, Istituzioni di Diritto Romano, pág. 174; modernamente, a favor da proibição escreveu, segundo informa a Giur. comp.
diritto civile, I, pág. 72 nota, o prof. STELLA MARANCA. Igualmente
MARIO RoTONDI no seu excelente estudo sôbre o abuso do direito
(Riv. di diritto civile, 1923, pág. 105) acata a tese proibicionista,
embora não lhe pareça que a proibição tenha sido um princípio geral, mas uma regra excepcional quase que circunscrita à matéria
das águas. Dos textos invocados faz uma classificação em três grupos: no primeiro ficam os impertinentes ao assunto; no segundo os
que mostram casos de abuso de direito mas não de aemulatio (são
o § 2, Inst. 1, 8, o fr. 10, D. VIII, 2 e o fr. 9, D. VIII, 1) ; no terceiro
os que contêm princípios prc-ibitivos (e são o D. XXXVIII!, fr. 1,
§§ 11 e. 12, fr. 2 §§ 5 e 9 e o D. VI, 1, fr. 38).
Também FRISOLI e RICoBoNo apoiaram a tese da proibição, o
primeiro vendo nela uma medida excepcional, o segundo uma influência do cristianismo.
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volta ao direito romano aos seus padrões técnicos e princípios gerais, e bem se compreenderá o declínio da teoria até
que dela se apoderassem as idéias mais recentes.
42. No direito francês, depois do Código, sustentaram-na, entre outros, LA.URENT, DURANTON, TOULLIER, PARDESSUS.
:&:ste último, na passagem habitualmente citada, mostra-se
antes inclinado ao critério da limitação objetiva. 24 DUR.l\NTON
e TouLLIER esposam a doutrina a propósito das obras de soerguimento do muro divisório. 25 LAURENT explana de um modo
geral a questão, e mostra como a propósito dos prejuízos, que
um proprietário causa a outrem no ex;ercício do seu direito
e com intenção de prejudicar, incidem simultâneamente duas
máximas que se contradizem; malitiis non est indulgendum
e qui iure suo utitur neminem laedit. Pergunta porém: "Ma

e usare del suo diritto esercitarlo nello scopo di nuocere?
Preche i diritti sono sanzionati dalla legge? Per essere facoltà che ci sono necessarie per compiere la nostra missione
su questa terra".
E mais adiante:

"Ed il legislatore deve la sua protezione a chi usa a tare
il male un diritto che gli e stato accordato come istrumento
di sviluppo intellettuale e moraZe? La conscienza risponde con
i giureconsulti romani: malitiis hominum non est indulgendum". 26
24
••• c'est une regle d'équité naturelle, qu'on ne peut empêcher
une personne de taire ce dont on n'éprouve aucun désava.ntage, et
que l'intérêt est la mesure de toutes les actions (Traité des Servitudes I, pág. 147) .
25
"Le copropriétaire d'un mur mitoyen peut le faire exhausser
comme bon lui semble, pourvu qu'il ne le tasse pas d'une maniere
dangereuse, ou par pure malice, par example, pour priver Ze voisin
d'une vue ou d'un aspect, sans vouloir lui-même taire servir le
surhaussement au soutien d'un bâtiment, ou à tout autre objlet
utile; malittiis non est indulgendum" (DURANTON, Cours, V, páginas 359-360). TOULLIER, Dr. Civ. Fr. II, págs. 84-85.
26
LAURENT, Principii di D. Civ. Fr. VI, págs. 238-239.
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No direito italiano, onde, como no francês, a proibição
dos atos emulativos se introduziu por via doutrinária e jurisprudencial, a obra de SciALOJA marca com segurança o momento de inversão do rumo das idéias. Antes dela, sob a influência de RoMAGNOSI e GIOVANETTI, a opinião se inclinara
pela tese da proibição. ANCONA, no seu estudo já citado, lembra entre outros RICCI, PACIFICI-MAZZONI, Ml'l.TTEI e BORSARI.
Depois do estudo de SciALOJA escreveram de acôrdo com a
sua lição FERRINI, SERAFINI, CoGLIOLO, ATZERI-VAcCA, CmRONI,
MORTABA e MATTmoLo.
43. No direito germânico, a tese da proibição dos atos
emulativos foi vivamente controvertida durante a elaboração do Código Civil. Não faltavam na doutrina, então vigente, vozes autorizadas que por ela pugnassem, sendo de notar
entre elas a de WINDSCHEID. 27 Entretanto, nas várias etapas
do trabalho legislativo, as votações ora penderam para um
lado, ora para o outro, dando idéia ao mesmo tempo do interêsse e da incerteza em relação ao problema, na ciência jurídica daquele país.
Já parecia vitoriosa a corrente anti-proibicionista,
quando no Reichstag se introduziu a proibição para o caso
particular do exercício da propriedade, dispositivo êsse que a
comissão parlamentar transportou para a parte geral, dando-lhe por conseguinte a máxima amplitude, e construindo
o que hoje é o § 226 do B. G. B.; com algumas exceções, pode-se dizer que a doutrina alemã moderna recebeu a inovação
com desconfiança, tentando, por uma interpretação muito
estrita, coartar as possibilidades de abuso, que desde o início
se temiam. 28 Eis o parágrafo em causa:
"Die Ausübung eines Rechts ist unzuliissig, wenn sie nur
den Zweck haben kann, einem anderen Schaden zuzufügen".
27

Pandette, I, § 121, pág. 412. ROTONDI, ob. cit.,
PERNICE e H.EssE.
Cfr. a excelente notícia in FADDA e BENSA, Pandette, IV, pá-

WINDSCJIEID,

pág. 218, cita ainda, entre outros,
28

gina 694.
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44. No direito inglês, pelo contrário, a doutrina é repelida, como diz limpidamente no caso Bradford c. Pickles, lord
WATSON: "No use of property which would be legal if duetO>
a proper motive, can become illegal because it is prompted
by a motive which is improper or malicious". 29

45. Entre nós, a tradição portuguêsa era pela proibição
dos atos emulativos. "Olisiponi tamen", escreve MELLO FREI"certa aedificiorum forma praescripta est, quam excedere non licet. Praedicta auterm regula, quod possit quis cum
incommodo etiam vicini aedificare, ita inteligenda, si in propriam utilitatem, non in vicini aemulationem injuriamve
aedificaverit".
CoRRÊA TELLES, que no seu Digesto Português esboça.
RE,

30

uma disciplina da proprü:dade, notável pelo senso prático e
pela consciência dos problemas, não duvida em afirmar:
"O uso (da propriedade) degenera em abuso punível,
quando é manifesto o ânimo do proprietário de querer danificar os outros; como quando alguém cerceou o seu direito". 31
Pela parte final, faz remissão à Ord. L. 5, t. 12 § 4, onde
se dispõe sôbre falsidade de moeda, talvez excogitando ali,
não sem exagêro, uma proibição geral dos expedientes maliciosos com que se age em detrimento alheio. Aliás, na legislação portuguêsa não é difícil apontar algumas passagens
onde vê consagrada a repressão das emulações. 32
BORGES CARNEIRO, apesar do respeito que dispensa ao caráter absoluto do domínio, admite, entre as restrições impostas à liberdade do proprietário, a proibição dos atos emulativos. "Emulação", esclarece êle apoiado na lição dos seus
doutores prediletos, CAEPOLA e STRYCHIO, "somente se entende
quando a obra traz grande prejuízo ao vizinho, e nenhuma
Law of nutsances, pág. 18.
Institutiones iuris civilis Lusitani, L. III,

29

PEARCE-MEsToN,

3o

MELLo

FREIRE,

t. 13,

pág. 222.
31
32

C. TELLES, Digesto Português, art. 769.
V. por ex. o alv. 3-IX-1757 sôbre arrendamentos de casas.
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utilidade ao que a faz; de sorte que seja manifesta a inten-.
ção de ofender". aa E logo acrescenta: "nem ela se presume". 34 "Salvo se entre os dois vizinhos há rixa e inimizade
anterior". 1811
,~!
Com o seu reconhecido espírito de sistema, CoELHO nA
RocHA trata da emulação na pa.t:te geral das suas excelentes
Instituições a propósito do exercício dos direitos, que, pelo
preceito proibitivo, está limitado. 86
46. Se é porém certo que a teoria da aemulatio teve um
largo período de predomínio doutrinário, não o é menos que
nos dias atuais ela se a~cha em completa decadência. As
opiniões favoráveis à sua vigência, no direito positivo do.s
países que não a consagraram na letra da lei, são correntes
eticizantes, se assim nos podemos exprimir, as quais invocam
como argumento, quase que único, o superior princípio de
justiça de que na prática do bem está a finalidade, e também
a legitimidade do direito. Com muita agudeza, repele ANcoN'A
as objeções feitas à teoria da aemulatio pelos seus contraditores, mas, o que não se encontra no seu estudo, nem em
qualquer outro, é o meio de fundamentar convincentemente
a existência, iure constituto, da proibição. Reclamar para
apoio de uma tal regra um princípio, a bem dizer meta-jurídico, é ir na investigação doutrinária muito além da analogia
e dos chamados princípios gerais. A teoria é, assim, sobretudo frágil. Não vem ao caso discutir iure constituendo as:
vantagens de sua adoção. Melhor será focalizarmos as razões
por que estamos convencidos da sua absoluta inoperância noatual direito brasileiro.
Duas razões práticas concorreram para o abandono da
teoria da aemulatio. A primeira foi a raridade crescente dos
conflitos presididos pelo espírito emulativo, e a freqüência
dos grandes e graves conflitos industriais, para que eram de
aa

B.

CARNEIRO,

35

Ibmem,
Ibidem,

36

C.

34

Direito Civil, vol. IV, § 49, 3, pág. 171.

§ 49, 4.
§ 49, 5.

ROCHA,

Instituições, I,

§ 49,

pág. 30.

-~----------·--

------- ---------
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todo impotentes os princípios nela compendiados. A segunda
foi a dificuldade prática de fazer atuar a teoria, mesmo nos
casos que ela podia colhêr. "Como a prova do dano, aliada à
da inutilidade do ato para o seu agente, não era bastante
para caracterizar a emulação, que ainda ficava sujeita à prova da intenção exclusiva de prejudicar", escreve o Dr. PEDRO BAPTISTA MARTINS: "é fora da dúvida que, pràticamente,
ela estava destinada a uma inevitável bancarrota". 37 Inatual por um lado, pouco prática por outro, esta doutrina ainda
teria o seu declínio abreviado pela ascendência de uma outra,
que conquistava autores, tribunais e legisladores, substituindo o seu império ao da que se retirava. Queremo-nos referir
à doutrina do abuso do direito. A consagração legislativa que
esta recebeu entre nós, sob a forma hesitante mas inequívoca
do art. 160, I, do Código Civil, tornou inútil a proibição dos
atos emulativos, pois a qualquer dêles se estende, sem o trabalho de apurar os extremos da intenção maliciosa, a repressão legal baseada no abuso do direito.
É o que compreenderemos melhor estudando esta segunda doutrina.
II

47. A noção de abuso do direito tem se ressentido sempre de uma grande imprecisão de contornos, o que lhe tem
valido ser invocada pelos autores e tribunais em face das situações mais diversas, sempre que é preciso fundamentar a
responsabilidade fora das bases clá.ssicas da culpa, ou corrigir as injustiças a que a prática dos contratos freqüentemente conduz. Não seria possível, assim, que a ela se deixasse de recorrer na matéria que ora nos ocupa, onde aliás
profundas razões convocavam os seus ofícios: a primeira era
a própria natureza da responsabilidade que se queria reconhecer, - responsabilidade no exercício do direito, que só
pela idéia de abuso parecia possível explicar; a segunda, era
a proximidade da "teoria da emulação", invocada constante37

P. B.

MARTINS,

O abuso do direito e o ato ilícito, pág. 24.
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mente nas questões entre vizinhos, e origem ou primeiro estágio da teoria do abuso.
A medida que no pensamento dos autores a noção de
aemulatio foi sendo substituída pela de abuso, isto é, à medida que decaía o critério subjetivista da intenção maliciosa,
para em seu lugar se estabelecer o critério objetivista do abuso em suas várias modalidades e concepções, iam-se transferindo para o campo de influência da nova doutrina os casos,
os problemas, que a antiga resolvia.
Tornou-se assim comum o apêlo à teoria do abuso, para
limitar o exercício da propriedade frente aos vizinhos, e para
fundamentar a responsabilidade do proprietário pelos danos
que causasse no exceder as fronteiras do seu direito. Entre
outros, autores, Ricci construiu sôbre essa base a sua opinião.
}

'

48. Depois de focalizar a antinomia fundamental entre
o dever que tem o proprietário de. não ofender o direito de
outro, e a necessidade de não sacrificar o seu próprio direito,
pondtra o civilista: "A questo scopo ci sembra essere di suprema importanza il distinguere tra il diritto d'uso e quello
di abuso della propria cosa. Ia primo consiste nel servirse della
cosa secando la sua destinaziane naturale, o quella portata
dagli usi ed abitudini del civile consorzio, mentre il secando
stà nel disporre della cosa ad arbítrio, anche contro l'uso
suo naturale, o la destinazione solita a ricevere in società". 38

A seguir, aplicando com muita lógica a diferenciação
feita, examina alguns exemplos mais salientes e dá como casqs de uso, compreendidos portanto na livre determinação do
ptoprietário, o erguer uma construção que tolhe a luz ao
pr~dio vizinho, o fazer escavações que diminuem a água no
olJÍro prédio e o ter fábrica, mesmo rumorosa, desde que a sua
i~stalação haja obedecido às leis e regulamentos. É mais in_f:liz nos exemplos de abuso que oferece: o primeiro - desperdiçar água "per far dispetto al vicino" 39 é um caso de pura

-

Corso di Diritto Civile, vol. II, pág. 90.

c8

RICCI,

39

R:ccr, ob. cit., pág. 91.

S.T.D.-

7
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emulação, e o segundo, - prostíbulo num dos andares da
casa comum, - é caso submetido aos princípios do condomínio.
49. É comum ver-se apontar uma aplicação da teoria do
abuso, nos acórdãos franceses onde se concede indenização
pelo prejuízo derivado da vizinhança industrial.
"Se bem que nenhum dêsses arestas houvesse usado a
expressão abuso do direito para caracterizar os atos danosos
dos quais fizeram decorrer a responsabilidade do agente", escreve o Dr. PEDRO BAPTISTA MARTINS, "o que é certo é que, no
fundo, todos êles aplicaram efetivamente a fórmula". 40
Esta· proposição pode ser tomada de dois modos: ou com
ela se quer aludir a aplicações da teoria do abuso, tal como
foi concebida por alguns dos seus formuladores, ou Çom ela
apenas se deseja salientar que tôdas as construções teóricas,
engendradas para restringir ou disciplinar o exercício p.os direitos, participam de um modo geral do espírito da teoria do
abuso. A esta última afirmação nada teríamos que opoJ;1 mas
a primeira parece-nos inaceitável, pois as doutrinas que encontramos nos arestas citados não se confundem tecnicamente com a teoria ora em causa.
50. Sem querer examinar o abuso do direito nas várias
concepções que dêle se fizeram os autores, procuraremos esboçar a teoria mais consentânea com o nosso direito positivo,
e, em seguida, experimentá-la no terreno particular das relações de vizinhança.
O Cód. Civil no seu art. 160, I, timidamente acolhe~ a
noção do abuso, quando, afastando-se do preceito clássicq"quem exerce o próprio direito não lesa a ninguém", ~im
dispôs:
.
"Não constituem atos ilícitos:
I

I - os praticados em legítima defesa ou

nb

exercício regular de um direito reconhecido".
40

P. B.

MARTINS,

O abuso do direito e o ato ilícito, pág. 40.
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Vale dizer que há exercício regular e irregular do próprio
direito, e que se os atos compreendidos no primeiro jamais
podem ser tidos por ilícitos, os compreendidos no segundo o
podem, dando lugar à responsabilidade extracontratual.
Exercício irregular do direito é o mesmo que exercício abusivo, mas indiscutivelmente a preferência do legislador por
aquela expressão indica que entre as várias maneiras, por
que se conceitua o abuso, foi uma determinada que êle quis
perfilhar. Qual delas? Entre as que vêem o abuso na falta de
motivos legítimos, na intenção de prejudicar, no conflito entre um direito e um dever moral pertinentes à mesma pessoa,
no rompimento do equilíbrio entre os interêsses tutelados pelo
direito, no exercício anormal do direito, parece indiscutível
que foj...,esta última a visada pelo Código Civil, Essa é a opinião dõ Dr. CLÓVIS BEVILÁQUA, • 1 e indubitàvelmente nenhuma teor1a parece convir mais do que esta, pela leveza e cunho
objetiv~sta, à letra e ao espírito do nosso direito.
A, teoria do exercício anormal foi formulada por SALEIIr
LEs, ISio interessantíssimo estudo que dedicou ao direito das
obrigaÇões no projeto do Código Alemão. ~2 Depois de repelir
o critério psicológico que veio a prevalecer no § 226 do B. G.
B., e de estudar a colisão dêsse dispositivo com o do § 826,
seguindo os traços de Pl.ANK, SALEILLES proclama o critério
objetivista da destinação social e económica do direito como
o único capaz de fornecer uma fórmula prática e justa do
abuso. "La véritable formule serait celle qui verrait l'abus de
droit dans l'éxercice anormal du droit, exercice contraíre à la
destination économique ou sociale du droit subjectij, éxercice
réifouvé par la conscience publique et dépassant, par conséqueYrt, le contenu du droit, puisque tout d.roit, au point de
vue:social, est relatij et qu'il n'y a pas de droits absolus, pas
m~me la propriété". 43

f

I

~1

CLóVIs BEVILÁQUA,

42

SALEILLES,

43

SALEILLES,

Código civil comentado, 1.0 vol. art. 160.
Théorie générale de l'Obligation, pág. 370 e segs.
Théorie générale de l'Obligation, pág. 371. Mais

tarde êsse mesmo autor repudiou a sua concepção objetivista e inclinou-se para o critério intencional, contido no § 226 do B. G. B.
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Semelhante doutrina está em perfeita assonância com a
consciência jurídica moderna e com a noção de direito subjetivo que dia a dia se implanta, segundo a qual êste direito
não representa um campo de incontrastável império da vontade e do interêsse individual, mas permanece, ao contrário,
dominado pela influência do interêsse comum, de cuja proteção e atuação constante o direito objetivo não se pode afastar. Sem mesmo chegar às opiniões extremas dos jovens juristas alemães do campo de Kitzeberg, pode-se dizer que, hoje,
mais do que um direito subjetivo, o que se concede ao indivíduo é uma proteção jurídica, ou pelo menos um direito subjetivo que não tem no arbítrio do titular a sua única medida,
:pois não poderá, em caso algum, ser exercido contra a fi~nalidade social que a lei teve em mira quando o rec<mheceu
.e protegeu. Valer-se do direito para colimar resultaqos contrários à sua instituição, eis o abuso do direito. sum#1.um ius
:summa iniuria, já diziam os antigos, e de fato podemot; constatar que em nenhum caso a conduta anti-social de um indivíduo alarma e escandaliza mais a consciência púbrlea do
que naqueles a que o direito empresta a sua cobertura, assegurando-lhes a irrepressibilidade.
51. Se bem quisermos penetrar na essência da noção de
abuso, substituindo o seu estudo dogmático por uma investigação mais filosófica, não poderemos deixar de ver nêle um
fenômeno evolutivo, ou por outra, um expediente técnico
para renovação e reajustamento do direito. 44 A ordem jurídica evolui mais lentamente do que a ordem moral, a orqpm

,

MARIO ROTONDI,

L'abuso di diritto, in RiV. dir. CiV.

(1~23),

pág. 105.

ct.

Eis a fórmula do abuso por êle proposta à 1.a sub-comissão da
missão de revisão do Código Civil: "Un acte dont l'eftet ne peut être
que de nuire d autrui, sans intérêt appréciable et legitime pour celui
que l'accomplit, ne peut jamais constituer un exercice liCite d'un
droit'' (De l'abus de droit) .
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política e a económica, de sorte que as normas se desajustam
com o correr do tempo e mostram-se impróprias para atingir
os seus objetivos primordiais. Pouco a pouco, vai se patenteando uma injustiça do direito, até que os órgãos legiferantes empreendem a sua transformação. Ora, antes que a lei
se mostre obsoleta de um modo suficientemente geral para
impressionar o aparelho legislativo, o seu desajustamento se
patenteia em casos singulares submetidos à apreciação do
magistrado, e êste precisa ter em mãos um instrumento interpretativo que lhe permita corrigir a iniqüidade ou a antisocialidade do direito.
·
45
Eis por que CH. APPLETON apresenta, como uma das primeiras manifestações históricas da idéia do abuso, a elaboração ··~o direito pelo edito do pretor e pelas respostas dos
pruden~es, entre os quais o sumo jurisconsulto Servius Sulpicius Rufus se distinguiu pelo primado que atribuía à eqüidade na resolução das questões.
~erdida a faculdade de alterar o direito por meio da concessãO de ações e de exceções, nem por isso desapareceu para
o magistrado moderno a necessidade de reajustar a lei às
condições sociais diversas que se exprimem no caso. E para
atender a tal necessidade sistematizou-se a doutrina do abuso, espécie de ampliação dos meios interpretativos, transação
entre a lei e a vida, que não se deixa fixar em quadros demorados: nam (ut eleganter Celsus definit) ius est ars boni et
aequi.

Consagrada na lei de vários países, 46 vitoriosa junto aos
~is respeitados escritores, pode-se dizer que a teoria do abuso lé uma das valiosas aquisições do direito moderno e um
dof recursos postos em ação por êste, para atingir o ideal
lepisl~tivo da socialização do direito. u
(
45
CH. APPLETON, L'enseignement du droit romain, in Rev. int.
de l'enseignement (1924), pág. 148.

·(

46

B. G. B.

§

226; Cód. suíço, art. 684; Cód. civil brasileiro, ar-

tigo 160, I.
47

V. P. B.

MARTINS,

ob. cit., pág. 165.
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52. Por isso mesmo que reconhecemos o seu alcance
teórico e prático, parece-nos, entretanto, que se deve resguardar a teoria do abuso de aplicações que falseiam seus princípios e que lhe comprometem a integridade. Restringindo o
seu campo de emprêgo apenas ao que constitui exercício irregular, anti-social do direito, é que podemos fazer dela um
princípio de direito positivo, aplicável pelo magistrado, e não
mais uma simples tese doutrinária mutável em seus elementos de acôrdo com as circunstâncias, pronta a assumir um
conteúdo diverso sempre que se quer fazer prevalecer a eqüidade sôbre o direito, e instituir a responsabilidade fora dos
quadros clássicos da culpa.
É fácil ver que nos casos mais freqüentes do seu emprêgo,
sobretudo na matéria dos contratos, a teoria tem si~ mantida fiel ao seu pensamento fundamental: o que se ~eprime,
a título de abuso, é sempre o ato que viola a destinação do
direito, isto é, que se contrapõe às finalidades imediatas da
tutela legal. Disso fàcilmente nos podemos certificar, P,çrcorrendo os exemplos reunidos pelos autores e contidos nos julgados principais. 4a
Para não sairmos do terreno nitidamente civilístico, consideremos apenas os casos mais comumente apontados de
abuso do pátrio poder, da autoridade marital e de abusos na
prática dos contratos, onde êles são freqüentes e costumam
ser classificados conforme se verificam no período pre-contratual, na conclusão, na execução e na rescisão dos pactos.
O abuso do pátrio poder é caso de todos os dias, e oferece-nos um exemplo claro e elementar da aplicação da d9utrina do exercício anormal. Conhece-se a finalidade da ~
tituição do pátrio poder. Tôdas às vêzes que o pai usa da '-ua
autoridade para limitar sem razão a liberdade do filho, u
para castigá-lo sem o fim de corrigir, não usa mas abusa~">
poder que a lei lhe confere.
48
V. em CAMPION, Théorie de l'abus de droit, págs. 84-196, os
exemplos que enumeramos no texto.
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O mesmo se pode dizer da autoridade marital a propósito daqueles atos que o direito submete à sua livre determinação.
Da liberdade de contratar parece aos autores e tribunais
que se pode usar abusivamente. 49 Citam-se exemplos muito
interessantes a propósito de vendas e locações de serviços:
numa cidade da França, um fabricante de tecidos montou
anexa à sua fábrica uma pequena tinturaria, que não dava
porém vasão ao seu próprio serviço. Os tintureiros da localidade assentaram não lhe tingir a produção excedente, com
o que visavam evidentemente a obrigá-lo a fechar a própria
tinturaria: a Côrte de Douai reconheceu nessa recusa de serviços um caso de abuso do direito. OUtro exemplo é o do empresário de um teatro que, por capricho, recusa vender entrada ~um espectador. Outro, mais relevante ainda, é o do
patrão que recusa emprêgo a um operário por ser sindicalizado. '·
O~concluir um contrato pode por sua vez ser ato abusivo, ~mo no caso do patrão que engaja operários da fábrica
vizinha para reduzir o seu pessoal ou lhe causar prejuízo, ou
do comerciante que vende a preços vis, certa mercadoria,
apenas para desvalorizar o stock dos seus concorrentes.
Na própria execução dos contratos, normalmente regida
por disposições legais ou convencionais que vinculam a conduta das partes, introduziu a jurisprudência a idéia do abuso, sobretudo para interpretar equitativamente certas cláusulas. Assim, quando na locação de coisas se estipUla que a
suJ;>-Iocação depende do consentimento em espécie, do locado~, entende-se que êste o não poderá negar sem que ocorra
u~\motivo justo, pois tal é a finalidade do poder que se lhe
ins9ituiu. Acima de qualquer exemplo, cumpre entretanto
m~cionar aqui a doutrina da imprevisão, cujo florescimento
d~utrinário, após a guerra de 1914-1918, beneficiou largarilente os princípios gerais do abuso e suas aplicações.
49
Em contrário, v. Revista dos Tribunais, vol. 120, pág. 201
e AGUIAR DIAs, Da responsabilidad>e civil, 3.a edição, vol. II, pág. 509,
in fine.
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Finalmente, consideremos um exemplo de abuso na rescisão do contrato. O caso mais simples é o da rescisão unilateral em contratos de locação de serviços de duração indeterminada, a qual pode ser reprimida por abusiva quando resulta do fato de o locador ter-se recusado, por exemplo, a
testemunhar em certa causa do patrão, 50 ou do desejo de
evitar que o empregado complete o tempo de serviço necessário à obtenção de certas regalias. 51
Não indaguemos aqui se todos os casos enumerados, nos quais, cumpre dizê-lo, raramente se trata de direitos subjetivos, e freqüentemente de meras faculdades jurídicas ou de
atos compreendidos na esfera da licitude, - merecem ser tratados como de "abuso do direito", ou se, pelo contrário, alguns dêles se resolvem em face de outros princípioa'e normas; ~ 2 tribunais e autores assim os tacham, e a nós o' que interessa é observar que, como em outros que fàcilm~nte podem ser apresentados, sobressai com clareza o elemento conceituai do abuso, que é sempre o servir-se alguém dasí faculdades que o direito lhe concede, para praticar atos em•desacôrdo com a finalidade imediata do próprio direito.
Todos os casos de uso da. água a que nos referimos, precedentemente, caem sob a disciplina desta teoria do abuso.
Reter a água de que o vizinho inferior precisa, e de que nós
não carecemos, é abusar do nosso direito sôbre a água, pois
o que a lei nos concede é um privilégio de utilização anterior,
em conseqüência da superioridade de nível do nosso terreno,
Cass. francesa 24-2-1920, apud CAMPION, ob. cit., pág. 174.•
V. Rev. Forense, vol. XVI, pág. 57·6.
52
Os casos de abuso de direito comumente apontados nai, esfera do direito de família precisam ser interpretados à luz da 1distinção técnica entre direito subjetivo e poder jurídico. O pátrio poder e a autoridade marital são podêres jurídicos em que a vontatje
do titular está subordinada ao interêsse do sujeito passivo da tflação ou ao interêsse do grupo familiar; desfigura-se por conseguinte O abuso de direito. V. RoBERTO DE RUGGIERO, [Stituzioni, VOl. IT,
t. 2, pág. 28 e ANTONio Creu, El derecho de família, Buenos Aires.
1947, tradução de SANTIAGO SENTIS MELENDO, págs. 126-173.
5o

51
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de sorte que se retemos a água, sem daí tirar utilidade, estamos violando a destinação econômica do nosso direito.
53. Posta nestes têrmos, a teoria do abuso cobre todos
os casos que se pretendia resolver recorrendo à da aemulatio.
Efetivamente, o homem que exerce o seu direito de modo a
não tirar daí a menor utilidade, e com o fito único, de prejudicar a outrem, não pode deixar de estar contrariando a destinação do seu direito, isto é, abusando dêle. O animus nocendi pode se configurar ou não; é irrelevante. O que qualifica o abuso é o aspecto objetivo do ato, e se êste patenteia a
sua anti-socialidade existe abuso e cabe repressão.
Poder-se-ia pretender que alguns atos emulativos se subtraíssem ao império da teoria ora examinada, dizendo que
para estar provada a emulação basta se demonstre, além do
animus, não a anti-socialidade, mas a inutilidade do ato para
o agente. O argumento impressiona porque nem todo ato
inútil é anti-social, mas, refletindo-se bem, vê-se que na doutrina da emulação, precisamente, os dois conceitos se confundem. De fato, o que chamamos inútil em matéria de emulação não é o ato que para o agente resulta sem proveitos
concretos, e sim o que socialmente considerado é inútil, isto
é, incapaz de um modo absoluto de trazer benefícios. Um
cego que constrói no seu prédio um mirante, com o fito real
de me tirar o prospecto pela interposição da sua construção,
não pode ser responsabilizado por agir ad aemulationem; a
;:~bra pessoalmente lhe é inútil, pois que a cegueira lhe vedará
os benefícios do panorama; mas socialmente é útil, e nenhum
juiz a mandaria destruir.
Daí concluímos que a falta de utilidade em relação ao
agente, de que na aemulatio se faz tão grande questão, nada
mais é do que um caso de violação da destinação económica
ou social do direito, e portanto a doutrina do abuso abrange,
no seu âmbito mais largo, todos os conflitos que se pretendem
resolver através a probição de atos emulativos. É isso que nos
permite afastar do direito brasileiro as disputas sôbre a emulação. Entre nós reprime-se o abuso e não a emulaç'ão; sen-
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do-lhe proposta uma espécie, o juiz indagará se o direito está
sendo exercido em acôrdo ou desacôrdo com a sua destinação
econômica e social, pouco lhe valendo, a não ser como subsídio informativo, qualquer consideração de ordem psicológica; se há abuso, a repressão impõe-se, e por certo nenhum
ato que seria condenado pela teoria da aemulatio ficará sob
o império da do abuso, livre de repressão.
54. Pode porém a teoria do abuso ser considerada a fórmula das relações de vizinhança? Essa questão tem dois aspectos, um nacional e outro estrangeiro, mas é possível examiná-lo unitàriamente, já que a noção do abuso está acolhida
entre nós pela lei, e em países como França e Itália, pela jurisprudência. O que se indaga é, pois, se nos conflitos de vizinhança podemos afirmar, como RICCI, que os atas imissivos de
um proprietário devem ser tolerados quando entram no uso do
seu direito, e reprimidos quando já constituem abuso. Pare-ce-nos inaceitável um tal critério, e para repeli-lo nada nos
auxilia mais que a lição do próprio RICCI. Raciocinando com
lógica, e dentro de uma delimitação técnica da noção de abuso, RICCI é obrigado a convir que o exercício de uma indústria
autorizada, mesmo quando rumorosa e, portanto, incômoda
aos vizinhos, é uso da propriedade e não abuso, devendo por
conseguinte ser suportado. Mais não se precisaria aduzir contra esta doutrina, pois a solução de fazer suportar as indústrias incômodas fere o direito de propriedade dos vizinhos, e
entre nós transgride a própria disposição de lei (art. 554
cód. civ.).
Não falta, entretanto, quem, contràriamente a RICCI, inclua o exercício das indústrias no abuso do direito; a esta
inclusão absurda leva um puro jôgo de palavras. 513
Entre as várias teorias da vizinhança conta-se a do uso
normal, de que nos ocuparemos adiante, e que é sem dúvida
a mais radicada na jurisprudência, tanto nacional como estrangeira. As expressões uso norma~ e anormal vêm assim
~3

PLANIOL-RIPERT,

Traité, pág. 443.
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constantemente à linguagem dos tratados e dos acórdãos,
para exprimir a primeira o uso ordinário, médio, doméstico
que o proprietário pode fazer do seu prédio, e a segunda para
exprimir o uso extraordinário, excepcional, como seja a exploração de uma indústria, de uma casa de diversões, etc.
Não entra nesta última o sentido de irregular, anti-social,
que a palavra "anormal" toma quando, por exemplo, a emprega SALEILLES. Mas o certo é que falando os acórdãos de
uso anormal, e sendo exercício anormal ou irregular a expressão com que se sói indicar o abuso do direito, juristas de classe costumam apontar nêles aplicações da teoria do abuso, a
qual até se diz que no direito de propriedade tem o seu melhor campo de aplicação.
55. Não duvidamos que o direito de propriedade seja
passível de abuso, e até acreditamos que a latitude, nêle reconhecida à vontade do titular, dê origem a exemplos numerosos. 54 Mas o que nos parece certo é que o abuso do direito·
não resolve os conflitos de vizinhança mais graves e freqüentes, e sobretudo o conflito típico entre a indústria e o domicílio. Para que a teoria do abuso legitimamente se aplique, é
necessário que uma das partes viole a destinação económica
e social do seu direito, faça dêle um uso anti-social, e como
desde o início temos acentuado, o aspecto dominante, sob que
o conflito hoje em dia se apresenta, é de dois proprietários,
ambos ciosos de observar a lei, as normas de precaução, as
s4

Um exemplo de conflito de vizinhança solucionável pela

teoria do abuso parece-nos ser o uso noturno de receptores radio-

telefónicos capazes de imitir nas casas vizinhas rumôres que perturbem o sono dos seus habitantes.
JossERAND mostra que a teoria do abuso do direito, entendido
como desvio da atividade legalmente permitida do seu fim, resolve
parcialmente o problema dos conflitos de vizinhança, citando vários
casos de aemulatio e mais especificamente o do hangar de Campiêgne - o chamada "affaire" Clément-Bayard -, o caso da fábrica
de bauxita (escolha do meio de exploração mais nocivo ao vizinho),
etc... (JOSSERAND, De l'esprit des drolts et de Zeur relativité, 2.a
edição, Paris, 1939, págs. 25 e segs.) .
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prescrições técnicas, e no entanto em irremediável choque,
porque o uso que um faz do respectivo prédio impede ou prejudica o que o outro deseja fazer do seu.
Não há motivo para se dizer que o industrial abuse do
seu direito, e o agricultor não. Como escreve muito bem F. DE
MARTINO, "o exercício de um estabelecimento industrial é um
uso da propriedade tão normal como a cultivação de um terreno". 55
Com especial maestria analisaram a impertinência da
teoria do abuso na matéria de vizinhança os grandes civilistas PLANIOL e RrPERT, no seu tratado prático de direito civil. 56 Partindo do exame da própria jurisprudência francesa,
apontam êles a absoluta oposição que há entre o conceito de
abuso e o uso excepcional que um proprietário pode fazer do
seu imóvel, nêle explorando uma fábrica, um teatro, uma estrada de ferro. É verdade que PLANIOL e RrPERT têm em mira
um conceito de abuso impregnado do critério subjetivista da
intenção de prejudicar, mas tudo que dêsse ponto de vista
observam pode ser aplicado e repetido se nos colocamos de
um ângulo objetivista, como. o que nos impõe o nosso direito
civil. Para nós, abusar do direito é falsear a sua destinação
econômica ou social. "P.eut-on vraiment soutenir qu'exercer
une industrie, méme, dangereuse, incommode ou insalubre,
constitue un abus, que celui-là abuse de son droit qui exploite une mine, une ligne de chemin de ter ou un théatre?" 57 Pode-se dizer, sim, que o proprietário promotor de tais
F. m MARTINo, in Giur. comp. di diritto civ., I, pág. 75.
PLANIOL-RIPERT, Traité, III, pág. 443; cfr. a teoria do abuso:
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, I, pág. 82.
Sôbre a matéria, v. JossERAND e o fundamento da obrigação de
vizinhança na teoria do risco (ob. cit., págs. 17 e segs.).
Assinala o decano da Faculdade de Lião que a interpretação da
violação da obrigação de vizinhança, como abuso de direito, fôra
outrora abraçada por partidários numerosos e qualificados como
CoL!N et CAPITANT e PLANIOL, que, em edições posteriores das suas
obras, a repudiaram, sendo tal teoria atualmente ainda sustentada
por HENRI et LÉON MAzEAUD.
57
PLANIOL-RIPERT, Ob. cit., pág. 443.
55

56
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atividades usa anormalmente do seu direito, "en ce sens qu'il
utilise son droit d'une jaçon exceptionelle, mais il ne jaut pas
en conclure, comme on l'a jait, qu'ü le détourne de son but
normal et l'exeroe dans une direction autre que celle pou~
Zaquelle il a été reconnu par le droit positij". 58
É assim impossível fazer da teoria do abuso o critério

fundamental das relações entre vizinhos, a menos que se dê
a essa teoria extensibilidade tão exagerada que os seus limites
possam ser deslocados ao sabor dos casos que a doutrina lhe
queira submeter. Com tanta imprecisão, só dois resultados
poderiam ser obtidos: a inutilização de uma teoria como a do
abuso, hoje assentada sôbre bases doutrinárias satisfatórias,
e a continuação da falta de um critério seguro para as relações intervicinais, pois o abuso nada mais seria que o nome
técnico dado pelo juiz, a posteriori, a todo exercício nocivo
da propriedade que lhe parecesse digno de repressão.
Abandonemos, pois, as teorias da emulação e do abuso de
direito. Mesmo que admitamos a vigência da primeira como
teoria autônoma no nosso direito, e que conceituemos a segunda com a máxima largueza, não poderemos resolver com
uma e com outra senão um número muito reduzido de conflitos entre vizinhos. Resolveremos aquêles em que o proprietário imitente viola a destinação social ou econômica do seu
direito, o que ocorre às vêzes, mas tão raramente quanto os
casos em que um proprietário ofende com culpa o direito de
seu vizinho. Os conflitos mais graves, sobretudo o conflito tipico, ficam sem norma de solução. Para encontrá-la temos de
ir buscar, na própria relação de vizinhança, os critérios que
ela sugere e que foram sucessivamente focalizados pelas teorias seguintes.

58

PLANIOL-RIPERT,

ob. cit., pâg. 444.
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56. Entre as várias teorias sôbre a vizinhança, concebidas por juristas franceses e italianos, contam-se algumas
de que nesses países se faz grande caso, mas que não têm cabimento em nosso direito positivo. São teorias formuladas exclusivamente para dar um fundamento jurídico à responsabilidade dos proprietários pelos danos que causam aos seus
vizinhos. Ao contrário do que se dá no direito brasileiro, nem
no Código Napoleão, nem no italiano encontra-se preceito que
nos vede o infligir danos à propriedade vizinha com o exercício do nosso direito.
Quando o fazemos voluntàriamente, ou em conseqüência de imprudência, imperícia ou negligência, o nosso ato se
reveste dos extremos da ilicitude, e a responsabilidade delitua! ou quase-delitual vincula ao prejudicado o causador do
malefício. Quando porém o prejuízo não é mais que o reflexo
inevitável e involuntário de um a.to que se cumpriu no recesso da nossa propriedade, e que faz indubitàvelmente parte
do legítimo exercício dela, como lançar, sôbre os ombros de
quem apenas usa o seu direito, as conseqüências danosas que
daí resultam para outros?
Formaram-se então numerosas teorias em busca do fundamento de tal responsabilidade, e sendo o princípio da culpa
um dos fulcros da organização civil, tôdas procuraram, de
um modo ou de outro, a êle reconduzir a responsabilidade do
proprietário. Foi assim que sucessivamente a fizeram derivar
da obrigação quase contratual, da obrigação legal, da chamada culpa intencional, que é uma das muitas encarnações
da aemulatio.
-S.T.D.-

8
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Alguns autores foram além dos limites dêsse problema,
e depois de oferecerem um fundamento jurídico aos pedidos
de indenização, formulados por vizinhos, enfrentaram o problema capital do próprio conflito de vizinhança, elaborando
princípios e critérios que orientassem a sua composição.
Dêstes havemos de tratar com o detalhe que merecem. OS
que ficaram porém no problema da responsabilidade são desinteressantes no direito nacional, onde a responsabilidade
pelos danos que infligimos aos vizinhos tem fundamento na
própria lei. "Entre nós", pondera com razão o Dr. PHILADELPHO AzEVEDO, "está firmada a responsabilidade legal, sendo
excessivo apurar as noções para fixar o fundamento; assim
também nos países em que a regra tem a mesma expressão
obrigatória".1
Repassemos assim, superficialmente, e pelo simples desejo de não deixar incompleto o quadro das doutrinas sôbre a
vizinhança, aquelas que tiveram em mira apenas o problema
da responsabilidade, e que de nenhum socorro podem ser à
doutrina nacional.
57. A idéia de fundamentar a responsabilidade do proprietário, na estrita noção de culpa, não parece ter sido acolhida por nenhum escritor de maior tomo. 11: certo que assim
se esteiam vários acórdãos, mas pela razão especial de que no
caso julgado a responsabilidade vinha da culpa ou do dolo
com que atuara o proprietário em prejuízo dos vizinhos. 2 O
mesmo poderá acontecer cada vez que o proprietário agir fora
PlnLADELPHO AzEVEDO, Destinação do imóvel, pág. 140.
Dois interessantes acórdãos franceses, citados por CAPITANT,
Rev. crit. (1900), pág. 182, fazem ao conflito de vizinhança aplicação rigorosa do principio da culpa, reconhecendo, como é inevitável,
a· irresponsabilidade do proprietário. O 1.0 irresponsabiliza o empresário em cujo prédio se verificou uma explosão com prejuízo dos
vizinhos, alegando que a atividade exercida estava legalmente autorizada e que não se verificou imprudência (C. Ap. Paris, 13-8-72).
O 2.0 irresponsabiliza o proprietário que fêz abrir um canal na superfície da terra, de onde, apesar das cautelas regulamentares, 1nfütrou-se água numa galeria de mina (C. Ap. Lyon, 9-1-45).
1

2
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dos limites do seu direito, com ofensa voluntária ao de terceiros. O que em vez disso se discute é se é possível responsabilizá-lo quando não se pode discernir no ato prejudicial os
extremos da culpa aquiliana.
Poder-se-ia pensar, em primeiro lugar, numa extensão
do conceito de culpa, reconhecendo-se a sua ocorrência sempre que a ação do proprietário fôsse inspirada pela intenção
de prejudicar. CAPITANT falou, a propósito, em "culpa intencional", e com ela o que se lançava era um nôvo cabo para
prender as relações de vizinhança à doutrina da aemulatio. 3
Poder-se..J.a recorrer também ao conceito impreciso de
quase-delito. Em inúmeros acórdãos, os conflitos de vizinhança vêm tratados dêsse modo, 4 mas é certo que por quase-delito só se pode entender com segurança o ato causado pela
imprudência, negligência ou imperícia do agente. 5
58. As grandes tentativas, porém, de conduzir a responsabilidade do proprietário aos princípios gerais da culpa contratual e extracontratual são as doutrinas de POTHIER e de
CAPITANT, conhecidas, a primeira, como teoria do quase-contrato, e a segunda, como teoria da obrigação legal de vizin1iança.

Em apêndice ao seu "Tratado da Sociedade", POTHIER
definiu a situação de vizinhança como um quase-contrato,
"qui forme des obligations réciproque.s entre les voisins,
c'est-à-dire, entre les propriétaires ou possesseurs d'héritages
contigus les uns aux autres". 6 Dessa relação derivam obria CAPITANT, Des Obligations de Voisinage, in Revue Critique,
1900. V. Bibliografia.
4
Amiens, 18-7-45 - S. 45-2-475; Cass. 28-2-48 - 48:-I-311;
Cass. 20-2-49 - 49-I-346; Paris, 18-5-60 - D. P. 60-2-116; Metz,
23-8-63 S. 64-2-57; Dijon, 10-3-65 65-2-343; Bordeaux,
21-5-67 - D. P. 69-2-159; Cass. 17-4-72 - S(. 72-1-76; Orléa.ns,
22-II-<89 - D. P. 91-2-120 - cit. por CAPITANT, Rev. crit., pág. 177.
5
Cfr. BAUDRY-LAcANTINERIE e BARDE, Trattato, vol. XV, § 2.786,
pág. 461.
a POTHIER, Tr. clu contract ele société, § 230 in Oeuvres, 2, página 457.
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gações mútuas diversas, e entre elas a de usar do próprio imóvel de modo a não prejudicar o vizinho, regra essa que se
deve entender no sentido de ser possível a cada um praticar
in suo o que bem lhe pareça, sob a condição de nada fazer
donde "puisse parvenir quelque chose sur l'héritage voisin,
qui lu i soit nuisible".

7

É fundado nessa regra que o direito veda as imissões nocivas e estabelece várias distâncias legais; entretanto, a proibição de prejudicar não deve ser compreendida com exagerada amplitude, e por ela não ficamos impedidos de privar o
vizinho de uma vantagem que êste retirava não do seu, mas
do nosso imóvel. 8

59. As idéias de PoTHIER tiveram larga repercussão sôbre a doutrina francesa da vizinhança, sendo raro o escritor
que, na fundamentação da própria doutrina, não busca remontar à sua opinião; mas das idéias que brevissimamente
resumimos, a que teve pior fortuna foi justamente a do quase-contrato de vizinhança. Ela era essencial para que as obrigações de vizinhança tivessem uma fonte, e para que, em vez
de se discutir o conflito entre dois direitos de propriedade, se
pudesse discutir simplesmente a inexecução da obrigação de
não prejudicar. Entretanto, só PU..I\.NIOL 9 acolheu a tese do quase-contrato por algum tempo. Contra ela se erguiam objeções
poderosas, e o próprio PoTHIER admitiu em outro escrito que
a obrigação de ceder meação no muro divisório (uma das
obrigações vicinais mais características) tinha seu fundamento imediato não no quase-contrato mas na lei.
Pode-se resumir em duas considerações as críticas dirigidas a esta famosa teoria: em primeiro lugar qualquer que
seja a definição de quase-contrato, é difícil incluir nela a re1

PoTHIER. ob. cit., § 235, pág. 459.

ob. cit., § 245, pág. 460.
Traité élémentaire (1900), I, n. 0 1.070, apud SaRI rapporti di vicinato, pág. 177.

s

POTHIER,

9

PLANIOL,

GE-VADALÀ,

TEORIAS SÔBRE A VIZINHANÇA

117

lação entre vizinhos; 10 em segundo lugar a própria noção de
quase-contrato é hoje uma categoria periclitante, repudiada
pela doutrina mesmo nos países que a consagram em lei.
60. Abandonando a idéia do quase-contrato, mas admitindo que entre vizinhos vigoram obrigações criadas pela lei,
construiu CAPITANT a sua doutrina, em que devemos reconhecer o mais engenhoso esfôrço para acomodar o problema da
responsabilidade do proprietário aos dados e ao sistema do
direito positivo. 11
Seu objetivo final é dar à responsabilidade dos vizinhos
um fundamento mais largo que o art. 1.382 do Cód. Nap.,
para o que invoca os arts. 651 e 1.370, onde se fala da existência de obrigações entre vizinhos, formadas independentemente da vontade pela única fôrça da lei. Tais obrigações são
de vária espécie, e, na sua maioria, estão indicadas e descritas na secção do Código sôbre as servidões. Isso levou muitos autores a considerá-las como verdadeiros direitos reais, o
que parece inadmissível ao insigne professor, que nelas vê
apenas obrigações propter rem, mal capituladas pelo legis:lador.
Não são porém as pretendidas servidões, legais e naturais, as únicas obrigações de vizinhança existentes no direito
positivo; ao lado delas figura uma outra, não expressa em
qualquer artigo de lei, mas que pela sua generalidade parece
ser o princípio de onde decorrem tôdas as demais. POTHIER
assim a definia: "Le voisinage oblige les voisins à user chacun
10
"On appelle quasi-contractA le fait d'une personne permis par
la loi, qui l'oblige envers une autre, ou oblige une autre personne
envers elle, sans qu'il intervienne aucune convention entre elles"
(POTHIER, Traité des Oblig., § 113 in Oeuvres, I, pág. 32). "Les quast-contracts sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il
résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquejois
un engagement réciproque des deux parties" (art. 1.371, Cód. Nap.) .

n CAPITANT, Des obligations de voisinage, in Rev. critique,
(1900) págs. 156 e segs., e 228 e segs. RIPERT, De Z'exercice du droit
de propriété, pág. 268.
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de son héritage, de maniere ~"t'il ne nuise pas à son voisin".

12

Graças a essa obrigação de não fazer, de não causar prejuízos, os proprietários confinantes não são, um perante o outro, terceiros, isto é, estranhos que só se poderiam vincular
pela ocorrência de um ato delitual. O vizinho que nos prejudica não é um extraneus, mas um intraneus, o qual com
seu ato infringe uma obrigação que a êle anteriormente nos
vinculava. Não é, pois, de culpa aquiliana que se trata entre
vizinhos, mas de simples inadimplernento de uma obrigação.
As grandes dificuldades teóricas e práticas da responsabilidade do proprietário, pensa CAPITANT que assim ficam eli~das. Elas decorriam de não se perceber o vínculo obrigacional subjacente na relação de vizinhança, de modo que só
um ato imputável à culpa do proprietário o podia vincular.
"Il y a, en effet, en matiere ;uridique, deu:x situations
qu'il faut bien distinguer, car elles sont régies par des reqles
différentes: celle. du créancier et du débiteur, et celle de deux
personnes entre lesquelles il n'éxiste aucun lien de droit. Le
créancier et le débiteur, sans qu'il y ait à distinguer quelle
est la source d'ou dérive l'obligation, que ce soit une obligation contractuelle, quasi-contractuelle ou légale, car cela n'a
aucune importance pous lei point de vue auquel nous naus
plaçons, le créancier et le débiteur sont unis par un rapport
de droit. Ils n'ont pas, l'un vi8-à-vis de l'autre, leur liberté,
leur indépendence complete, puisqu'une obligation éxiste entre eux. En particulier, quand il s'agit d/une obligations de
ne pas faire, le d'ébiteur doit des dommages - intérêts des
qu'il contrevient à cette obligation, ·et le créancier, comme
-nous l'avons dit, n'a qu'à prouver le fait de la contravention.
Le voisin n'a donc qu'à établir le dommage que lui cause le
propriétaire en exerçant son droit, et celui-ci est tenu, en
.principe, de le réparer, même s'il a pris tous le moyens qui
.étaient à sa disposition pour éviter le dommage.. 13 l 6 l
12
PoTHIER, Tr. du contract de société, § 235; .Rev. critique,
(1900)' pág. 163.
13
CAPITANT, .Rev. critique (1900), pág. 167.
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Se admitimos que entre vizinhos a lei cria uma obrigação
de não prejudicar, é segundo os princípios acima expostos
que se efetiva a responsabilidade do causador do prejuízo. se
não admitimos a existência de uma tal obrigação, temos de
exigir a culpa para imputação do malefício. Mostra então
CAPITANT as dificuldades práticas a que esta última concepção conduz, e, a seguir, como elas desaparecem perante a doutrina da preexistente obrigação legal, onde o proprietário que
viola a obrigação de não prejudicar o vizinho é considerado
responsável desde que seja de sua autoria o prejuízo, e dessa
responsabilidade só se exonera provando ser o evento devido
a uma causa estranha, qual a fôrça da natureza ou o fato de
terceiros.
61. Onde porém a teoria de CAPITANT apresenta o seu
ponto de menor resistência é na transição, que se lhe impunha, do problema do fundamento da responsabilidade para
o do limite das imissões. Estabelecida a obrigação geral de
não prejudicar os vizinhos, cumpria temperar, ou antes, delimitar o seu alcance, visto que alguns prejuízos são inevitáveis, às vêzes mesmo são recíprocos, e seria iniqüidade fazê-los indenizar. CAPITANT examina notadamente os dois
exemplos clássicos da construção que tolhe a luz ou o panorama, e das escavações que recindem a veia d'água subterrânea, mas não chega a formular um princípio que explique as
exceções. Como que ao lado da recíproca obrigação de não
prejudicar o vizinho, surge a de suportar certos prejuízos, e
falta-nos o critério para determinar, em face de uma interferência concreta, sob qual das duas obrigações devemos fazê-la entrar. "C'est au juge non à l'interprete qu'il appartient
de trancher ces questions, car son rôle consiste à appliquer la
regle de droit nécessairement seche et froide, aux espéces si
variées, si mobiles, que présente le commerce juridique". 14
A teoria de CAPITANT desfecha assim, - justamente ao
tocar o problema que é para nós de maior alcance e interêsse,
14

CAPITANT,

Rev. critique (1900), pág. 167.
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-em plena doutrina do arbítrio judicial. Passemos ao estudo
da opinião de outros autores, que propuseram regras para
essa questão.
II

62. A idéia a que os autores mais comumente recorrem
para diferenciar, no domínio das incursõ:s inter-vic:nais, o
que é permitido do que é proibido, parece-nos ser a definição
e delimitação daquilo que se entende por lesão do direito. Todos podem usar do próprio prédio, contanto que não lesem o
direito alheio. O simples fato do prejuízo não importa porém
na lesão do direito; há prejuízos que se verificam na órbita
dos simples interêsses, que importam na privação de uma
vantagem, e a êstes não diz respeito aquela limitação imposta
ao direito de propriedade. Distinguir a lesão do direito da lesão do interêsse, eis por conseguinte o modo de regular as
relações de vizinhança, pois as interferências serão proibidas
ou permitidas conforme seja de uma ou de outra ordem o
prejuízo que elas causam.
A doutrina que ora estudamos, qualquer que seja o seu
valor em face de outros sistemas positivos, é de reduzido préstimo no direito nacional. Ela não se coloca do ponto de vista
do prédio invasor para encontrar na natureza da invasão as
razões da sua tolerância ou intolerância, mas se coloca do
ponto de vista do prédio invadido para estabelecer aquelas
razões segundo a natureza do prejuízo. É um critério para
distinguir, entre as vantagens que a propriedade imóvel nos
proporciona, quais as que não podem ser ofendidas pelo uso
da propriedade alheia, e quais as que êste uso pode vir legitimamente a tolher.
Ora, como vimos (v. supra §), entre nós a lei fornece o
critério para distinguir essas duas classes de bens. Tudo que
prejudica materialmente o prédio, ou ofende a saúde, o sossêgo e a segurança dos moradores, merece tutela contra as
interferências dos vizinhos; tudo que diz respeito a outras
vantagens fica relegado ao campo dos atas ilícitos, dos direitos especiais de vizinhança, das convenções e da polícia.

121.

TEORIAS SÔBRE A VIZINHANÇA

Se alguém pelo que faz in. suo ameaça a segurança do vizinho, é impertinente disputar se tal atividade lesa um direito
ou um interêsse. Lesa a segurança, e é quanto basta, pois a
lei preferiu enumerar os bens a que dispensa a sua tutela, em
vez de abrangê-los em critérios genéricos como o de que ora.
se trata. Claro está que por ofender a segurança, a saúde e o
sossêgo, não é uma interferência sempre digna de proibição;
a ofensa pode variar de grau, as razões da interferência podem torná-la plausível, e o critério de tolerabilidade volta a
nos interessar, embora já saibamos que teorias como a da
lesão do direito dêle não nos aproximam.
63. Ficaria porém muito incompleto um estudo das diferentes tentativas de criação da "fórmula geral" das relações
de vizinhança, sem o registro desta tese e dos seus aspectos
principais. Tentemos apreendê-los nos autores que mais a
ilustraram.
A idéia fundamental de que a lesão do direito alheio é
um limite impôsto ao exercício da propriedade vem de PoTHIER, o qual assim define êste último instituto: "le droit
de disposer à son gré d'une chose, sans donner néanmoins
atteinte au droit d'autrui, ni aux lois".

15

Os direitos alheios não são apenas os que sôbre o mesmo
prédio tenham outras pessoas, são também os direitos paralelos dos vizinhos, ou antes, os que derivam das obrigações
vicinais. Quando, porém, se fere o direito do vizinho? Sempre
que se lhe causa um prejuízo? Não. POTHIER resolve que o
tolher a luz do vizinho com uma construção no nosso imóvel
é permitido, enquanto não o é tolher-lhe a pureza do ar atmosférico com a fumaça saída de uma fornalha. Raciocina-se
então que, no primeiro caso, o vizinho não tinha um direito
para entrar em conflito com o de construir, e que o tinha no
segundo. 16
15

POTHIER,

Tr. du domaine de propriété, n.o 4, in Oeuvres,

pág. 210.
16

LAURENT,

Principii, VI, págs. 233-234.
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A doutrina de PoTHIER ressumbra nas palavras de PoRsôbre as quais edificou PRounHON 17 a sua teoria do direito adquirido. Diz o primeiro, na Exposição de Motivos do
Código Napoleão:

TALis,

"Naus ne devons dane pas naus permettre, même sur notre fonds, des procédés qui pourraient blesser le droit acquis
du voisin ou de tout autre". 18

Nas palavras "direito adquirido" vê LAURENT um refôrço
de expressão, usado por PoRTALIS para bem marcar que o simples prejuízo sofrido não justificaria uma reclamação contra
quem usasse legitimamente o seu domínio. 19
64. AuBRY et RAu, no seu curso clássico de direito civil,
opinam igualmente em favor da delimitação da propriedade
pelos danos que o seu uso poderia infligir aos vizinhos. E explicam: "Du reste, des travaux qui, sans causer aux voisins
un dom.mage positif, et sans porterr ainsi atteinte à Zeur droit
de propriété, auraient simplement pour résultat de les pri.ver d'avantages dont ils jouissaient jusqu'alors, ne pourraient
motiver de leu r part une action en dommages-intérêts". 20

Tôdas essas diferenciações são extremamente vagas, e
não seria temerário supor que os autores vêem na imprecisão
11

PRoUDHON, Tr. du domaine ide propriété, vol. II, págs. 2.12 e

segs.
PORTALIS, Discours, pág. 222.
LAURENT, Principii, VI, pág. 235. PROUDHON, entretanto, tomando no sentido técnico a expressão, e procurando aproximar a
disciplina da vizinhança da idéia de culpa, afirma que no usar a
nossa propriedade devemos nos abster de prejudicar injustamente
a outrem. "Le dommage que n'est pas injustement causé, n'entraine aucune obligation à sa suite, et cella a lieu chaque fois que celui
18
19

que le souftre, n'éprouve que la privation d'un gain auquel il n'avait
pas encore un droit acquis". Mais adiante, raciocina que o proveito
só é adquiridio quando deixa de estar ao alcance de todos, isto é,

concluímos nós, quando se incorpora materialmente ao prédio como
uma de suas vantagens internas. "Le dommage praprement dit
attaque matériellement une propriété que n'appartient qu'a son
rnaitre'' (PRoUDHON, Tr. dJu domaine de propriété, II, págs. 212 a 217).
20
AUBRY et RAu, COKrS de droit civil trançais, li, pág. 308.
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uma sua qualidade, pois o critério assim se inclinará mais fà.cilmente às soluções que o senso jurídico fôr recomendando
para cada caso. LAURENT sentiu a dubiedade da doutrina, e
fêz esforços para vencê-la.
65. A diferença entre dano jurídico e lesão de um simples interêsse parece-lhe ser de fato o ponto de partida na
construção do critério para resolver os conflitos de vizinhança. Patenteia-se-lhe porém a principal dificuldade do assunto, que é definir a lesão do direito a priori, e não como geralmente se vê fazer, à vista das soluções dadas nas fontes às
várias hipóteses examinadas. Ou por outra, é admissível que
.se parta do exame das decisões, mas para extrair delas o elemento comum que, permitindo-nos definir em têrmos gerais
a lesão do direito, oriente a nossa decisão nos novos casos futuros.
Para uma tal pesquisa em vão consultaremos os autores
e a jurisprudência. De caso para caso a solução varia, e a fórmula da lesão do direito acoberta tecnicamente as decisões,
sem que o seu conteúdo teórico nos seja revelado. Uma aproximação sensível dá-nos a côrte de Bruxelas, numa decisão
de 20 de julho de 1831. 21
E trabalhando sôbre ela, LAURENT chega a admitir que

e

e

"il diritto di proprietà leso dal momento che alterato, vale
a dire diminuito, sia che il proprietario soffra nella sua salute
o nei suoi comodi, sia che i suoi mobili od i suoi immobili
vengano deteriorati; in una parola, quando si attenta al patere ch'egli ha sulla cosa sua". 2 2

Não nos detenhamos em considerar certa imprecisão
ainda sensível nesta fórmula, na qual, aliás, como que emergem os elementos da distinção mais tarde feita por BoNFANTE
antre a esfera interna e a ·esfera externa do direito de propriedade. Basta-nos aqui salientar que o próprio LAURENT
sente que, assim definida a lesão do direito, não é possível,
nos conglomerados humanos pelo menos, proibir todos os atos
21

LAURENT,

22

LAURENT,

Principii, VI, pág. 243.
Ob. cit., pág. 243.
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lesivos da propriedade alheia. Inúmeras vêzes o direito do vizinho se diminui, a sua saúde ou os seus cômodos se perturbam, e não é possível deter as atividades que exercem tais influências, tanto elas se tornaram essenciais à vida em sociedade. É pois preciso encontrar, além do conceito de lesão de
direito, o critério da lesão tolerável ou intolerável. Com a sua
aguda percepção dos problemas jurídicos, LAURENT, embora
não a resolva, coloca a questão da vizinhança na sua plenitude.
A indústria e, de um modo geral, a vida urbana, infringem os limites da propriedade. Não há como paralisá-las, e
LAURENT escreve: "La coesistenza degli uomini apporta inconvenienti che sono inevitabili, e che per conseguenza ciascuno deve sopportare". 23 Algumas vêzes êsses inconvenientes
são recíprocos, e a tolerância mútua compensa os prejui~
zos; 24 outras vêzes são mais intensos em relação a uma das
partes, e é preciso impedir que as interferências muito onerosas, como as resultantes da indústria, criem para a propriedade imobiliária um estado de aniquilamento e de escravidão. Urge, pois, temperar uma norma com outra contrária;
há casos em que a propriedade é lesada pela indústria, escreve LAuRENT, "ha quindi diritto ad una riparazione~'.
"Cw e vago", acrescenta, 25 "ma e impossibile dare maggiore precisione, essendo la questione piuttosto di jatto che
di diritto". E êste seu próprio comentário é a melhor critica

do seu trabalho, onde o vemos se empregar com engenho para
tirar da casuística da vizinhança um certo número de princípios gerais. É interessante notar que as suas idéias sôbre os
LAURENT, Ob. cit., pág. 244.
Sempre vem à baila nas questões de vizinhança essa reciprocidade dos direitos e dos prejuízos, na qual muitos querem ver o
princípio geral dos direitos de vizinhança. Não há aí uma teoria.
mas uma regra de que a tempo nos ocuparemos, segundo a qual os
atos que um vizinho pratica em detrimento de outro, e que êle também sofre da parte dêste segundo, são compensados. Os inglêses
chamam-na regra de "give-and-take" (PEARSON, Nuisances, pág. 17) .
25
LAURENT, Ob. Cit., pág. 244.
23

24
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inconvenienti che sono inevitabili, o aprox'mam mais da teoBoNFANTE do uso necessário do que da teoria do uso
normal (v. cap. VI, § 77 e segs.).

ria de

66. Depois dêle, o tratamento mais interessante recebido pela teoria da lesão do direito é devido a BAUDRY-LAcANTINERIE e CHAUVEAU.

26

Retomam êsses civilistas, no tratado clássico dirigido
pelo primeiro, sem grande novidad3 de argumentos mas com
boa sistematização, as idéias principais de LAURENT, que acima fielmente procuramos resumir.
O seu ponto de partida, êles o colocam na seguinte proposição, em que vêem uma espécie de fórmula geral· dos deveres inerentes às relações de vizinhança: "ogni proprietario
é limitado nell'esercizio del suo diritto di proprietà dal divieto
di ledere il diritto eguale de~ proprietario vicino". 27 O núcleo
da fórmula está na locução "ledere il diritto", pois daí se de-

preende que o simples prejuízo de outrem não justifica qual26
BAUDRY-LACANTINERIE, Trattato, vol. VI, Beni, pág. 167. Não
nos parece de grande interêsse a lição de BIANCHI, o qual se filia
a esta doutrina da lesão do direito. Depois de repassar as várias
opiniões que expusemos no texto, o civilista esposa a opinião de
AUDRY et RAu, que defende da acusação de imprecisa (LAURENT) e
a que faz uma alteração fundamental: os autores franceses enunciaram como princípio geral das limitações do exercício da propriedade, "la condition de ne point causer d.ommage à la propriété d'autrui"; "causer dommage" significa para BIANCHI atacar materialmente o objeto da propriedade, e êste sentido lhe parece muito exíguo. Propõe então que se substitua a idéia de dano material pela
de diminuição patrimonial, a qual pode ocorrer em três casos: diminuição substancial da coisa, alteração do seu estado, diminuição
considerável do seu valor venal ou locativo (BIANCHI, Corso, IX,
parte 1.a, pág. 1.144). Como justificar então que os proprietários
sejam forçados a tolerar as imissões não graves? BIANCHI vê nessa
tolerância, imposta "dalle necessitá o dagli usi ordinari della vita",
uma exceção fundada na utilidade social, com o que se derroga o
princípio jurídico que é a proibição de todo ato lesivo (ibidem, página 1.150).
27
B. LACANTINERIE-CHAUVEAU, Trattato, VOl. VI, pág. 167.
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quer limitação das atividades do proprietário, a não ser que
tal prejuízo decorra de uma violação do direito. Determinar
onde começa e onde acaba a lesão de direito, que êles con-·
trapõem à privação de um gôzo, eis o alvo da indagação doutrinária, e não nos parece que o tenham conseguido atingir.
Seu caminho é o habitual cotêjo das decisões permissivas e
proibitivas encontradas nos repositórios de julgados, mas 8.()
têrmo do exame não se encontra uma conceituação clara da
liesão do direito e da privação de um gôzo. Estabelecem sôbre
os exemplos a sua fórmula geral, cujo emprêgo está subordinado a dois critérios, um restritivo e o outro ampliativo. O
restritivo é a exigência de que a lesão de direito apresente
certa gravidade, sem o que não será reprimida. Suas idéias.
tocam aqui a noção de uso normal, quando afirmam que as.
lesões não excedentes da "medida normal e habitual dos incômodos inerentes à vizinhança" não devem ser indenizadas.
O ampliativo é o critério da proibição dos atas praticados
cui. aemulationem, que êstes civilistas adotam critério que estende a repressão a atos formalmente compreendidos no
exercício do próprio direito e às vêzes lesivos do puro interêsse alheio. Tais são as linhas gerais do seu pensamento.
67. Ainda merece uma referência especial a crítica que
à opinião de B.~unRY-LAcANTINERIE e CHAuVEAu, e bem assim a sua retificação da fórmula dêstes autores. A expressão por êles usada, - "privation de jouissance''
em oposição a "lesion du droit", - parece a BLONDEL imprecisa e inexata. "Il nous semble", assegura êle, 29 "qu'une simple privation de jouissance peut être, dans certains cas, une
faz

CH. BLONDEL 28

atteinte au droit de propriété et constituer la lésion de ce
droit". Propõe então que se distinga a lesão do .direito da privação de uma vantagem, admitindo-se indenização somente

no caso de se verificar a primeira, porque quando ocorrê a
segunda "il y a simtplement privation d'une sorte de plus-value purement occasionelle, dont le propriétaire jouissait in2s
29

CH.

BLONDEL,
BLONDEL, loc.

Note au Sirey, 1897, I, págs. 273-275.
cit., pág. 273.
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directement, et qui ne forme pas l'un des éléments constitutijs du droit de propriété". '3 o
Conhecida a teoria da lesão do direito, e determinado o
seu interêsse práticO e teórico, passemos à teoria da preocupação, que toca mais de perto o nosso problema e que, em-

bora repudiada pela doutrina presente, exerceu e não raro
ainda exerce certa influência sôbre os tribunais.
III
68. Uma teoria muito difundida, hoje em crescente desfavor, mas que influiu sôbre a jurisprudência de vários países,
é a da "preocupação", formulada por DEMOLOMBE. 81 Debate
êle, como em geral os autores franceses, o problema da responsabilidade pelos danos oriundos da vizinhança industrial:
há casos em que uma indústria, causando embora prejuízos
a seus vizinhos, deve ser tolerada sem indenização, e há outros em que uma indenização pode ser pedida pelos prejudicados. Os romanos já apresentam casos de uma e de outra
ordem,. na famosa lei 8, § 5-7 D, VIII, 5, onde são expostas as
decisões de vários jurisconsultos sôbre a imissão de fumaça
no prédio alheio. Vemos que há casos em que a imissão deve
ser suportada como uma conseqüência lógica da propriedade
(fr. 8, § 6) e outros em que o prédio invadido pode repelir a
interferência estranha por meio de uma ação negatória (fr.
8, § 5). O primeiro é o caso do jumus non grams, derivado do
fogo doméstico, do que CAEPOW chamaria mais tarde ignem
solitum et consuetum; o segundo é o do fumo industrial, contra o qual o mesmo CAEPOLLA admitiria que se agisse propter
ignem insolitum. Os incômodos ordinários da vizinhança são,
assim, os toleráveis, e os incômodos extraordinários são os
merecedores de repressão. DEMOLOMBE mostra, porém, que
não há um critério objetivo exato para distinguir o ordinário
do extraordinário, e que o juiz terá de levar em conta, na
loc. cit., pág. 273.

30

BLONDEL,

31

DEMOLOMBE,

Cours de Code Napoléon, XII, págs. 136 e segs.
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;apreciação de cada caso, inúmeras circunstâncias particulares, derivadas não só dos próprios prédios e pessoas em causa,
como daquilo que DoMAT chamava a "qualité des lieux", isto
.é, as condições do local onde ocorre o conflito.
Não será possível prever tôdas as circunstâncias capazes
de influir sôbre a decisão do magistrado, mas é possível sa.lientar desde logo duas considerações que pesarão de modo
decisivo, sempre que puderem ser aplicadas à espécie em
;aprêço. A 1.a delas é a boa ou má fé do vizinho a quem se
atribui a autoria do prejuízo, pois a sua malícia será quase
.sempre o índice seguro da anormalidade com que êle usa o
domínio; a 2.a é a prioridade do estabelecimento de um dos
vizinhos no local, pois aquêle que veio se instalar mais tarde,
e que já encontrou um prédio vizinho ao seu sendo utilizado
de certo modo, como que consente nas condições que se lhe
deparam e se submete àquele estado de coisas. Diz-se então
.que o vizinho estabelecido em primeiro lugar goza de um
direito de preocupação, o qual, pensamos nós, pode ser bem
.analisado como a faculdade de decidir da destinação do local,
.em conseqüência da prioridade do seu estabelecimento. se
quem se estabelece primeiro é um industrial, os futuros moradores têm de reconhecer o exercício de uma indústria como
sendo, naquele sítio, um uso ordinário da propriedade. Se
.quem se estabelece primeiro é um simples morador, será uso
extraordinário todo aquêle que impedir a residência do preo-cupante no local.
Esta idéia da preocupação, DEMOLOMBE não a construiu
eom material inteiramente nôvo. Abonavam-na alguns velhos autores como Roccus, vários artigos dos costumes franceses 32 e em várias passagens do Digesto vemos a anterioridade de iniciativa determinar em favor de um vizinho vantagens a que o outro podia igualmente aspirar. Onde, porém,
DEMOLOMBE julga encontrar a base positiva, legal, da sua
32
Orléans, art. 246; Nivernais, art. 13; Normandie, art. 613,
-614; apud DEMOLOMBE, Ob. Cit., pág. 155.
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doutrina, é no art. 9 do decreto de 15 de outubro de 1810,
sôbre estabelecimentos perigosos. Reza o citado artigo:
"L'autorité locale indiquera le lieu oo les manufactures
et ateliers compris dans la premiere classe pourront s'établir,
et exprimera sa distance des habitations particulieres. Tout
individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces
manufactures et ateliers, apres que la formation en aura été
perm.ise, ne sera pas admis à en solliciter l'éloignement''.

69. A teoria da preocupação teve crédito nos tribunais
durante longo tempo e foi adotada por grandes autores, aa
mas a reação contra o seu emprêgo, como regra, teve fôrças
para desacreditá-la. De fato, é admissivel que em alguns casos a anterioridade de ocupação seja levada em consideração
por um juiz, no medir a tolerância que certo vizinho deve ter
em relação ao incômodo de que se queixa. Mas dai a fazer da
anterioridade um titulo, fundado no qual um proprietário
impõe aos ocupantes posteriores a sua atividade prejudicial,
vai uma grande distância tanto teórica como prática. [71
Na Inglaterra, a doutrina da preocupação insinuou-se
em vários autores e julgados antigos (como Leeds v. Shakerley, em 1600; Moore v. Dame Browne, em 1572; Tenant v~
Goldwin, em 1705; Lawrence v. Obee, em 1814; e vários outros) sendo conhecida por doutrina de "coming to a nuisance". [sl Eis como a resume GALE, no seu excelente tratado sôbre as servidões:
"Some ancient authorities appear to have recognised a
species of right to corrupt the air or disturba natural right
given by an enjoyment, however short, provided that at the
commencement of it no persons was in a situation to be injured by such corruption or disturbance; the party ajterrwards complaining, even though the nuisance was modem,
as GIORGI, Teoria tklle Obbligazione, V, pãg. 574: . . . "si Zagnerebbe a torto dell'incommodo e deZ rumore quel proprietario, che
avesse costruito edifizi in prossimità di stabilimenti incomodi di gül
a:perti all'esercizio".

-S.T.D.-

e
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said to have come to the nuisance, and was held to have no
right of action for any injury sustained." 34

Nesse país, porém, como em tôda parte, fêz-se sentir rigorosa crítica a uma doutrina que despojava o direito de propriedade de uma parte essencial do seu conteúdo, pois o proprietário, que viesse posteriormente se instalar ao pé de uma
indústria, não podia contar com a tranqüilidade indispensável ao desfrute do seu prédio, e talvez nem mesmo com o direito de defendê-lo contra danosas incursões alheias.

TINDAL, no caso Bliss v. Hall, em 1838, já dizia:
"The plaintiff came to this house clothed with all the
rights appurtenant to it, one of which at common law is a
right to wholesome and untaited air". 35 E PEARSON e MEsTON, por sua vez, citando a sua lição afirmam: "It is no defence to an action for nuisance to say the plaintiff carne to
the nuisance". 86

70. Entre os modernos escritores franceses e italianos é
igualmente geral o repúdio à doutrina. 87 Podem-se resumir
as várias opiniões emitidas da maneira seguinte: a prioridade
de instalação de uma indústria não faz perder aos futuros
vizinhos o direito de gozar integralmente das suas propriedades, pois qualquer tolerância que lhes fôsse imposta seria
uma verdadeira servidão. Teríamos nesse caso uma servidão
adquirida independentemente do decurso dos prazos legais
de usucapião, o que seria inadmissível. Nenhum dos argumentos, de que se serve a teoria criticada, é digno de aceitação. Como bem observa RENATO TARDIVO, 38 o critério, freqüentemente invocado, de que no conflito entre vários direitos
Easements, pág. 424.
Easements, pág. 425.
36
PEARSON, The Law of Nuisances, pág. 21.
37
V. especialmente BAUDRY-LAcANTINERIE, Trattato, vol. VI, páginas 171-172.
as TARDIVO R., in Riv. Dir. Priv. (1931), II.a, pág. 21.
34

GALE,

35

GALE,
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sôbre a mesma coisa prevalece o de quem primeiro efetivou o
seu exercício (prior in tempore, potior in iure), é um critério
que não pode ser transportado para o domínio das relações
de vizinhança, onde, em vez de vários direitos concorrentes
sôbre um mesmo objeto, o que há são esferas absolutamente
distintas de direitos e de coisas.
No terreno da eqüidade a doutrina em exame se revela
monstruosa. Por não ter vizinhança, uma fábrica pode justamente se descuidar de reduzir os incômodos decorrentes do
seu funcionamento; seria inadmissível que com isso ela conquistasse o direito de impor aos vizinhos eventuais a situação
criada.
Acrescente-se que o art. 9 do decreto de 15 de outubro
de 1810 não aproveita à opinião de DEMOLOMBE, visto que
nêle se consagra apenas, sob um aspecto especial, o princípio
de que os particulares prejudicados não podem modificar por
meios judiciais as condições de funcionamento ditadas pela
administração. Já é por isso que o problema se circunscreve,
no direito francês, à discussão das indenizações pleiteáveis
pelos vizinhos prejudicados, e é destas que se ocupa o próprio
DEMOLOMBE.

71. Modernamente, costuma-se falar de preocupação coletiva, não mais como um critério suficiente para distinguir

o uso tolerável do intolerável, mas como um dos muitos meios
postos à disposição do magistrado para julgar da normalidade ou anormalidade de certos incômodos infligidos à vizinhança. 39 O que num bairro residencial é insuportável, por
exceder de muito a normalidade das imissões que ali são feitas, pode, num bairro industrial, numa zona portuária, estar
perfeitamente enquadrado nas atividades que no interior dos
prédios ali se desenrolam. O indivíduo quz vai, num bairro
dêstes, instalar a sua residência, conhece a destinação da
zona e não pode pretender para o seu domicílio as mesmas
condições ãe quietude e de isolamento que outros bairros lhe
s9

V.

PLANIOL-RIPERT,

Traité, III, pág. 446.
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proporcionariam. Pode-se dizer que êle "come to the nuisance". Os que têm abertas suas oficinas, ou exercem profissões incômodas, não serão compelidos a se ajustar às necessidades do recém-chegado, e do mesmo modo, depois dêste,
outros virão talvez introduzir naquela zona atividades incômodas que não poderão ser combatidas a não ser que se mostrem excessivas mesmo para o local. "C'est l'antériorité collective opposée à la donnée trop étroite de la préoccupation
individuelle", escreve H. VIALLETON. 40 E é a forma útil sob que
a doutrina moderna pôde incorporar esta antiga teoria.

410
VIAL~N, Inconvenients au voisinage, in Giurispr. comp.
Dir. civ., I, pág. 69. V. ainda SAVATIER, Traité de la Responsabilité
Civile, I, pág. 94, e em sentido diverso os irmãos MAzEAUD (Trafté
Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 1934, t. I, pág. 569).

A jurisprudência brasileira, embora rejeitasse a teoria da preocupação individual (Rev. Forense. LXVIII, pág. 855 e CXXXIV, página 442) admitiu amplamente o direito de preocupação coletiva
(Rev. Forense, C, pág. 507; CIV, pág. 501;CXL, pág. 134).
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84 -

A teoria da necessidade. Conceituação da
Crítica da noção de uso normal. 86 Crítica dos fundamentos exegéticos
desta teoria. 87 - O critério da necessidade. 88 Necessidade geral: de cada proprietário e necessidade geral do povo. 89 - Objeções à teoria: quanto
ao direito romano. 90 - O.bjeções à teoria: quanto
ao direito atual.

interferência. 85 -

IV
91 - O officium iudicis e o problema da vizinhança. 92- Necessidade de um critério doutri-

nário.

I

72. A teoria da imissão corpórea tem para nós um grande interêsse histórico, e não só como tentativa de exposição
da doutrina romana sôbre a vizinhança, mas ainda como
ponto de partida da importantíssima teoria do uso normal da
propriedade.
SPANGENBERG, 1 analisando O fr. 8, §§ 5, 6 e 7, D. VIII, 5,
estabeleceu em linhas gerais o critério das relações de vizinhança entre os romanos. Transcrevemos o passo:
Aristo Cerellio Vitali respondit non putare se ex taberna
casiaria fumum in superiora aedificia iure immiti posse, nisi
ei rei servitutem talem admittit, idem que ait: et ex superiore in inferiora non aquam, non quid aliud immitti licet:
in suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat, jumi autem sicut aquae esse immissionem:
posse igitur superiorem cum inferiore agere ius illi non esse
id ita facere. Alfenum denique scribere ait posse ita agi ius
illi non esse in suo lapidem caedere, ut in meum fundum
fragmenta cadant, dicit igitur Aristo eum qui tabernam casiariam a Minturnensibus conduxit a superiore prohiberi
posse fumum immittere, sed Minturnens:es ei e:x conducto
teneri: agique sic posse dicit cum eo, que eum jumum imittat,
ius ei non esse jumum immittere, ergo per contrarium agi
poterit ius esse fumum immittere quod et ipsum videtur
Aristo probare. Sed et interdictum uti possidetis poterit locum
habere, si quis prohibeatur, qualiter velit, suo uti.
1
Einige Bemerkungen über das Nachbarrecht in Arch. für civ.
Praxis (1826}, pág. 265.

136

O CONFLITO DE VIZINHANÇA E SUA COMPOSIÇÃO

6. Apud Pomponium dubitatur libro quadrageszmo
primo lectionum, an quis possit ita agere licere fumum non
grãvem, puta ex foco, in suo facere aut non licere, et ait magis
non posse agi, sicut agi non potest ius esse in suo ignem faoere aut sedere aut lavare.
7. Idem in diversum probat: nam et in balineis, inqutt,
vaporibus cum Quintilla cuniculum P'ergentem in Ursi Iuli
instruxisset, placuit potuisse tales servitutes imponi.
ULPIANO reproduz três decisões sôbre imissões de fumo tn
fundo alieno: na primeira o jurisconsulto, que é .ARisTo, con-

sidera inadmissível a imissão proveniente dos fornos de uma
fábrica de queijos, a menos que o imitente houvesse obtido
uma servidão; é caso de ação negatória, como a que se exerceria se fôsse imitida água, ou outra substância (quid aliud).
Lembra-se que assim decidira ALFENUS num caso de lascas de
pedra que saltavam para o vizinho. No segundo caso, PoMPONIUS discute se é possível propor ação para reconhecer o
direito de imitir no prédio vizinho fumo não grave, como o
produzido pelo uso doméstico, e se é possível inversamente
propor ação para evitá-lo. Pensa o jurisconsulto que não cabe
uma nem outra, pois não se pode agir para acender o fogo
in suo, como também não se poderia para praticar atas como
o sentar e o lavar.
O terceiro caso é o de uma Quintilla, que por meio de
um aparelho especial queria imitir no prédio vizinho os vapores desprendidos do seu banheiro. O jurisconsulto julga
possível criar-se uma tal servidão.
73. Submetendo a uma análise geralmente consideraaa
boa (FERRINI), o texto ora transcrito, SPANGENBERG procurou
estabelecer, primeiro, qual a razão por que o fumo do caseifício ou do banheiro é considerado extraordinário a ponto de
se admitir que tolzrá-lo seja objeto de servidão, enquanto o
da lareira faz parte do exercício normal da propriedade, que
os vizinhos não têm meios de evitar; e depois, procurou investigar se o disposto para o fumo e a água aplicava-se a.

137

TEORIAS SÔBRE A VIZINHANÇA

quaisquer outras interferências que um prédio viesse exercer
no recesso dos prédios vizinhos.
:S:ste segundo problema, levou-o à formulação da teoria
da imissão corpórea. "Hierbei entsteht nun die Frage, ob jene
Vorschriften über Wasser und Rauch, auch auf andere be.Uistigernde Ausflüsse der EigenthuTMharndltUngen, über ein
fremdes Grunàstück anzuwenden seyen?". 2

Depois de reconhecer que a água ali vem mencionada a
título de exemplo, lembra que a expressão quid aliud limita
o nosso arbítrio de estender a doutrina a novos casos. A
poeira parece-lhe estar no mesmo caso da fumaça, com a qual
tem, aliás, grande semelhança material. Mais adiante, porém, indagando da extensibilidade da doutrina a outras influências nocivas à vista, ao ouvido e ao olfato, conclui expressamente pela negativa, pois falta a êstes novos casos a
materialidade indispensável. Só as imissões corpóreas, isto é,
de substâncias corpóreas, no prédio vizinho, estariam no caso
de ser repelidas com apoio na lição do fr. 8, § 5 e 6, D. VIII,
5. As incorpóreas, conclui SPANGENBERG, "kann nur, den Umstiinden nach, Gegenstand der Polizei, nicht des Rechts, welches unter zwei Privatperson verfolgt werden kann, seyn". 3

Essa opinião de que os rumôres, maus cheiros e outras
imissões incorpóreas não tivessem entre os romanos outra repressão que a das provisões de ordem administrativa, SPANGENBERG não a estabelece apenas sôbre a crítica do texto examinado, mas traz ainda em seu abono o fr. 2 § 29, D. XLIII,
8, o fr. 17 § 2, D. VIII, 5 e a c. 1, C. XI, 18. No primeiro, encontra um caso em que só medidas de polícia defendem contra o mau cheiro; no segundo, um caso em que, para tutela
de um proprietário contra a aposição de uma estrumeira ao
muro do seu prédio, exige-se que daí advenha dano ao muro
(ex quo paries madescebat) , donde se conclui que o simples
mau cheiro fica sem defesa judicial ( ... "diese Handlung
Gegenstand einer Privatverfolgung seyn kOnne., wenn daob.

2

SPANGENBERG,

3

SPANGENBERG, Ob.

Cit.,

pág. 269.

cit., pág. 271.
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durch die Wand anfault, nicht aber, wenn b~vs ein übler Geruch dadurch entsthet") ; 4 no terceiro texto, finalmente, en-

contra a prova de que se carecia da ação contra o ruído, porque os imperadores, dispondo preventivamente sôbre a vizinhança entre as salas de aulas e as oficinas, ordenam que
aquelas não sejam mantidas nos bairros ocupados pelas atividades rumorosas dos artífices.
E assim conclui o roman;sta que só as imissões corp5reas, isto é, as que representam invasão de um prédio por partículas de substância provenientes de outro, encontram repressão no direito privado, restando às imissões incorpóreas
o corretivo único das medidas policiais.
74. Essa teoria da imissão corpórea foi objeto de numerosas críticas, tanto no que diz respeito à sua suposta vigência entre os romanos, como no que tange à sua aplicação no
Direito moderno. ::8:ste último aspecto não tem para nós qualquer interêsse, pois os têrmos em que está vazada a nossa
fórmula legal das relações de vizinhança (art. 554, Cód. Civ.)
exclui a possibilidade de se diferenciar, quanto aos efeitos,
as imissões incorpóreas das corpóreas. Umas e outras ofendem a segurança, o sossêgo e a saúde, e não será demais relembrar aqui o quanto carece de precisão teórica e de segurança prática essa diferenciação das imissões. "Corpóreo" e
"incorpóreo" são expressões que na técnica jurídica sóem designar, quando aplicadas a coisas, a primeira tudo que cai
sob a apreciação dos nossos sentidos, a segunda tudo que só
mentalmente concebemos. De acôrdo com êsse critério diferencial, tôdas as imissões são corpóreas, e será difícil excogitar um outro que deixe fora da corporeidade, por exemplo,
as emanações, nas quais todos vemos uma invasão tão material como a fumaça.
Mesmo, porém, no direito romano é contestável que haja
prevalecido a proibição das imissões, com exclusão das incorpóreas, como pensou SPANGENBERG. Acompanharam-no nesse
"

SPANGENBERG, Ob.

cit., pág. 272.
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ponto de vista alguns autores, como M.mct.DÉ, 6 talvez GioRGI 6 e outros. 7
Mas a sua opinião encontrou contraditares. FERRINI demonstrou fàcilmente que os textos, invocados por SPANGEN:BERG em abono da proteção exclusivam::nte policial dispensada às imissões incorpóreas, não provavam a tese do autor.
No fr. 2, § 29, D. XLIII, 8, dispõe-se, como em outros pa:rágrafos dos mesmo fragmento, sôbre o interdito ne quid in
itinere fiat, "poiche si presuppane appunto che la TTtlfYlestia
-venga data a chi passa per una pubblica via: il remedio dato
e il medesimo che si àà per le materiale immissione" (§ 26,
27, 28); e conclui: "la conclusione esegetica pertanto che da
questo passo si puõ dedurre piuttosto contraria ch'e non favorevole alla tesi dello Spangenberg". 8
Do segundo texto apontado, - o fr. 17, § 2, D. VIII, 5,

e

- depreende-se, segundo a lúcida crítica feita por FEluu:NI,
que SPANGENBERG viu demais, abusando talvez da argumentação a contrario. Realmente, lendo o fragmento, vê-se que o
jurisconsulto é chamado a indicar o remédio com que pode o
vizinho defender-se da colocação de uma estrumeira secundum parietem, ex quo parles madescebat. O jurisconsulto responde que, se o local da estrumeira é público, cabe um interdito (ne quid loco pubblico fiat), e se é privado cabe agir
contra a pretensa servidão (por meio de uma negat6ria) ou
reclamar o prejuízo sofrido si damni injecti stipulatus esset.
Não se cogitou de mau cheiro, nem se pode saber se a estrumeira o deitava de modo a incomodar o vizinho. "Per vero''
acrescenta o romanista, "se il letamajo é posto lungo um
muro di cinta od un paries coecus, non si vede n·eppure como
possa tratarsi de siffatta molestia". 9
MARCADÉ, Code civil, art. .674, II, págs. 618-619.
GIORGI, Teoria delle Obbligazione, vol. n.o 424, 6, pág. 573.

5

e

Cfr. nota 48, dêste capitulo.
SORGE-VADALÀ Cita PAGENSTECBER, HOFFMAN

'1

·
e BEKKER, pági-

na 108.
8
9

FERRINI-PuLVIRENTI, Servitu prediale, I, pág.
FERRINI-PuLVIRENTI, Ob. cit., pág. 134.
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A decisão não protege o vizinho contra o mau cheiro nem
exige um dano material além do mau cheiro, para então o
proteger. Nada há no texto que nos permita afirmar que se
propôs ao jurisconsulto êsse aspecto da questão.
Quanto à const. 1, C. 11, 18, nela devemos ver, ao que
no.s parece, uma provisão de polícia administrativa. Os imperadores não tiveram em vista ditar, direta ou indiretamente.
uma norma de direito privado para compor o conflito entre
as oficinas e as salas de aulas. Respeitando a localização das
primeiras, quiseram evitar que o conflito se formasse afastando daquele bairro as segundas. Não há como concluir daí
.que as aulas careciam. de defesa judiciária contra os ruídos
produzidos pelos artífices.
75. Perdido o apoio dêsses textos, a doutrina da imissão
corpórea fica assente sôbre a base frágil do fr. 8, § 5 a 7, D.
VIII, 5, isto é, sôbre a analogia entre as imissões de fumo,
pedra, água e quid aliud, e as outras que pretendamos considerar. Pode-se dizer que fica assente sôbre os seus fundamentos lógicos, e a êstes particularmente moveu severa crítica
lHERING.

No seu clássico estudo sôbre o problema da vizinhança,
observa IHERING 10 que o critério da imissão corpórea é por um
lado excessivamente rigoroso, e por outro excessivamente benévolo, para com o imitente, conduzindo a resultados de tal
forma aberrantes da eqüidade e da boa convivência social,
que não o podemos atribuir aos jurisconsultos romanos. :m.stes
devem ter partido de outro princípio geral, e o nosso êrro
será tomar por critério aquilo que na famosa lei de ULPIANO
nada mais é do que a aplicação, a concretização do princípio
subentendido.
De fato, se tôdas as imissões corpóreas fôssem proibidas
tornar-se-iam impraticáveis numerosíssimos atos, que são essenciais ao desfrute da propriedade, mas que não podem dei10
IHERING, Restrictions dans l'intérêt des lioisins, pág. 127, in
Oeuvres eh., 2.o vol.
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xar de levar os seus efeitos até os prédios vizinhos, sob a forma de imissões. Fumaças, poeiras, umidade, detritos, ultrapassam as fronteiras do nosso imóvel e lHERING, nisto ainda
uma vez contrariando SPANGENBERG, julga que tôda distinção
a introduzir para, em certo casos, tornar plausíveis essas invasões, compromete a base teórica da doutrina, naturalmente,
acrescentamos, por mostrar que acima dela rege um princípio
mais geral.
Por outro lado, invasões da propriedade alheia verdadeiramente intoleráveis, como a propagação do calor, dos rumôres, das trepidações, ficariam relegadas para o campo da polícia, sem meios de defesa civil. Resultados absurdos, e que
com razão nos convencem não ter sido relevante para os romanos o conceito de imissão corpórea.
É verdade que dos dois aspectos criticados por IHERING,
um já impressionara SPANGENBERG, e fôra por êle resolvido:
o do excessivo rigor da proibição, se esta abrangesse tôdas as
imissões materiais. O § 6 do fr. 8 era um caso visível de imissão tolerada, e explicar a razão de uma tal tolerância em contraposição à proibição do § 5.o e do 7.o, não podia deixar de
ser objeto essencial de suas cogitações. Com a opinião que dá
SPANGENBERG não salva a teoria das imissões corpóreas, pois
basta o segundo aspecto mencionado por lHERING para demonstrar a sua inadmissibilidade lógica, mas com ela o velho
romanista nos revela a parte mais viva, mais importante do
seu trabalho, aquela que permitiria daí por diante ligar, ao
seu esfôrço inicial, todo o vasto trabalho de elaboração doutrinária que vai da teoria do uso normal à teoria da necessidade.
"ln una sua notevole memoria, lo SPANGENBERG aveva determinato in una forma abbaStanza raggionervole e sana il punto
di vista dell'immissione" 11 , observa BoNFL\NTE que nêle vê o
principal precursor da teoria de IHERING sôbre o uso normal. 12 E de fato no estudo de que nos vamos ocupando, essa
n

BoNFANTE,

Add. ao Trattato de BAUDRY-LACANTINERIE, vol. VI,

pág. 951.
12

BONFANTE,

Criterio fondamentale, pág. 785, nota.
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idéia aponta já com clareza, embora sem a precisão técnica.
que lhe seria dada por lHERING, ressentindo-se ainda, no tocante à análise do § 7. 0 do fr. 8, da falta de uma distinçãOo
conceituai entre as interferências diretas e indiretas.
76. Depois de extrair da lei de ULPIANO o seu significado
fundamental, que é a permissão de fazer no próprio prédio
tudo que nos agrade, com a limitação porém de nada imitir
no prédio vizinho que prejudique o próprio prédio ou o morador, acrescenta SPANGENBERG:
"Als Beliistigung zur Begründung eines Klagrechts derselben kann aber nicht angesehen werden, was die Folge der
gewohnlichen Benutzung (des gewohnlichen Lebens) ist;
wohl aber, was die Folge einer aussergewohnlichen Benutzung (der Errichtung von Apparaten zu bensondern Zwe-·
cken) ist". m
Uso ordinário ou extraordinário do prédio; já é a distinção em que se irá apoiar mais tarde a doutrina do uso normal. O fumo que se desprende dos usos domésticos e que entra no uso ordinário do imóvel, é o que o direito manda tolerar, parte integrante que é do próprio domínio, assim com0o
o lavar ou o sentar. O fumo do caseifício ou dos banheiros,
êsse é conseqüência. de um uso extraordinário, e, por conseguinte, o vizinho só o suportará se a isso fôr compelido pela.
existência de uma servidão.
É importante notar que o autor procurou fixar o caráter
extraordinário do uso, na ereção de aparelhos com fins especiais. l!:sse é o traço comum que encontramos nas hipóteses.
do § 5 e do § 7 da lei examinada, e adiante, no definir os limites dentro dos quais pode o proprietário reclamar contra.
as imissões, volta êle a precisar o conceito nestes têrmos:
"Hieraus folgt, dass, als aussergewohnliche Beüistigung
für den Engenthümer, alle widrigen Ausflüsse zu betrachten
sind, welche aus de.r Betreibung eines besondern Gewerbes,
13

SPANGENBERG, Ob.

cit., pág. 268.
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durch den Nachbar entstehen, obgleich sie an und jür sich
nur gewohnliche Folgen des Gewerbes selbst sind". 14

A tese do uso ordinário ou extraordinário (considerando
como tal o que resulta do emprêgo de aparelhos industriais)
carece de segurança e de nitidez. O escritor não sentiu que
entre as hipóteses da taberna casiaria e da sala de banhos
existe fundamental diferença, pois numa trata-se de ingerência indireta, de sorte que a proibição da indústria importa
em restringir o direito de propriedade, enquanto na outra
menciona-se uma ingerência direta, verdadeira incursão na
propriedade alheia, com todos os extremos da ilicitude civil.
Foi, porém, o seu mérito indisputável ter levado a questão
para o terreno em que se edificaria a doutrina do uso normal.
O Autor propõe uma teoria referente ao direito de vizinhança, derivada da teoria romana da immissio.
Segundo FIA.UL LEYAT, 14-a os redatores do Código Civil
Francês não deviam ignorar a regra fixada pelo Direito Romano, introduzida nos costumes, lembrada por DoMAT e, por
sua vez, afirmada com tanta veemência por P<>TmER.
Na elaboração do Código foram retomadas as soluções
anteriores quanto ao título "Das Servidões".
Silenciaram os redatores quanto à proibição de emanações de fumaça e odores na vizinhança, isto porque a questão não apresentava um interêsse considerável antes do desenvolvimento industrial do século XIX. Conheciam os seus
compiladores o princípio geral formulado por PoTmER, mas
ignoravam o modo de reparação preventiva. PoTmER já d;stinguira as obrigações de vizinhança das servidões.
Ao admitirmos, como CHL\UVEAU, ter tido o lzgislador em
mente o princípio definido por PoTHIER, segundo o qual as
aplicações da teoria da immissio se limitavam à proteção
contra um atentado material na propriedade vizinha, estamos adotando o estatuído nas lei romanas.
cit., pág. 270.
Cf. PAUL Li:YAT, La responsabilité dans les rapports de voisinage, Librairie du Recueil Sirey, Paris, 1936.
14

14-a

SPANGENBERG, Ob.
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Segundo o Autor, as restrições de lHERING à teoria da
immissio se prendem mais aos desvios trazidos à doutrina

pelos pandectistas alemães do que ao princípio adotado por
ÃLFENUS, ÜRISTO, POMPONIUS e ULPIANUS.
lHERING considerava o critério da immissio falho porque ia excessivamente longe num aspecto e não suficientemente longe noutro.
Considerava-o excessivamente extenso porque comprometia a responsabilidade do vizinho a cada imissão.
O argumento importante usado pelo Autor contra o radicalismo de lHERING, segundo o qual tôda interferência se
€nquadra na immissio, é o exemplo de PoMPONIUS, para o qual
a produção de "fumus non gravis" era indiferent2.
Além disso, seria condição essencial, para o vizinho poder
reclamar, a existência de um prejuízo sério, que excedesse a
medida das obrigações passivas de vizinhança.
Esta rzstrição foi estabelecida pelos romanos, retomada
pela jurisprudência francesa e pelos Códigos recentes, exigindo-se portanto que a immissio seja prejudicial, mas a vítima só será admitida à reparação se se tratar de um dano
de certa gravidade.
De outro lado, considerava-o de aplicação restrita "porque - dizia êle - o abalo do terreno, que ameaça a segurança
do vizinho, não abrange uma tmmissio substancial?" Diz LEYAT - "Substancial? Ao menos ela resulta de vibrações, de ondas vibratórias, e nós dissemos que há cientificamente uma immissio certa. A algazarra, o calor, os cheiros?
A regra assentada explica, simplesmente, a responsabilidade
em todos êstes casos com a ajuda de dados científicos.
Quanto a RIPERT, ao examinar a teoria da immissio, retifica a crítica de lHERING.
Segundo PAUL LEYAT, nas posições dos dois últimos eminentes juristas "il y a là une vue trop étroite démentie par la
.science" - página 195.
Segundo o Autor, os irmãos HENRI e LÉON MAzEAUD empregam, igualmente, a teoria da immissio.
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Para o jurista PRAx a antiguidade da regra é a sua
única imperfeição . ..

Outro autor citado, que merece alguns comentãrios pela
sua posição, é CRONZEL, com seu "Étude sur la responsabilité
Civile" (Revue Générale du Droit, 1919 e 1920).
Apesar de adotar a teoria da immissio querendo, porém,
alargar-lhe o âmbito, segundo LEYAT estã mais ligada à matério do abuso do direito.
A teoria da immissio logo após o Código Civil Francês
se limitava à afirmação de um princípio.
Hoje, segundo LEYL\T, o desenvolvimento industrial, a
concentração nas cidades, as novas invenções em todos os ramos da atividade humana, multiplicaram as possibilidades de
interferência e os inconvenientes dela provenientes.
Na França, seu campo de aplicação diminuiu bastante
após a decretação das leis de 20-4-1932 e 31-5-1933, sôbre
gases tóxicos ou corrosivos, supressão de fumaças, poeiras e
parasitas elétricos.
O estudo científico contemporâneo dos fenômenos físicos
permite considerar agora como imissão material as perturbações, as mais numerosas e as mais variadas, causadas pelo
barulho, eletricidade, ondas parasitãrias, vibrações de todos
os tipos.
O Autor dedica, também, algumas pãginas à anâlise de
alguns textos do Direito alemão, austríaco, belga, espanhol,
italiano e suíço, onde vislumbra definições dos encargos ordinãrios de vizinhança.
Portanto, para LEYAT, quando o legislador estrangeiro fixou os limites da interferência no vizinho, estava automàticamente se filiando à teoria da immissio.
II

77. A teoria do uso normal sistematizada por IHERING, 15
e retomada com pequenas modificações por vãrios juriscon15 IHERING, Des Restrictions Imposées aux Propriétaires Fonciers dans l'Intérêt des Voisins, in oeuvres Choisies, II, págs. 101

e segs.
-

S.T.D.-

10
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sultos do século passado, é uma doutrina essencialmente
orientada para o problema da moderna vizinhança industrial. [9 1 A economia moderna, como observa com razão BoNFANTE, implantou na Europa ao longo do século XIX, com o
emprêgo dos maquinismos, do vapor, e mais tarde da eletricidade, um regime em que as fábricas e oficinas se superpunham por tôda parte aos demais usos da propriedade. A
Alemanha, país onde cedo a industrialização fêz sentir os
seus efeitos, e onde vigorava como direito comum o romano,
foi o campo de elaboração doutrinária em que se formou,
através de IHERING e dos seus antecessores, 16 a teoria adequada às novas condições de vida, - a do uso normal. Nela,
com razão, se viu uma arma de defesa da propriedade contra
a absorvente expansão das indústrias. E não será exagerado
dizer que a mais considerável reação surgida contra esta doutrina, - a teoria de BoNFANTE sôbre o uso necessário, - é
por sua vez uma valorização da indústria perante as demais
destinações da propriedade.
Grande fortuna teve a doutrina do "uso normal". Como
veremos a seguir, sua influência se fêz sentir, extensamente,
na jurisprudência de vários países, inclusive na brasileira,
onde encontramos numerosos arestos fundados no seu emprêgo. 17 [ 101 É verdade que os seus fundamentos conceituais
são precários, e que nem nos princípios gerais de direito, nem
naqueles que regem particularmente a propriedade, encontramos nada que nos permita estabelecer, para os atos arbitrários que um proprietário pratica no interior do seu imóvel,
a condição, imposta por esta doutrina, de não excederem os
limites da normalidade. ~sse desprêzo dos fundamentos conceituais está porém muito na ordem das idéias iheringeanas,
em que os conceitos devem ceder o passo às razões práticas,
ao critério vivo do interêsse e da utilidade. 18
Entre êles se destacam SPANGENBERG (1826), HESSE (1859),
e WEREMBERG (1863).
17
R. T. 53, pág. 349; R. T. 89, pág. 487; R. T. 103, pág. 600;
R. T. 106, pág. 207.
18
V. especialmente o seu livro Der Zweck im Recht (1877).
16

PAGENSTECHER
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78. No pensamento do famoso professor de Gõttingen,
o ponto fraco das pesquisas conduzidas por SPANGENBERG e
outros, em tôrno do fr. 8, § 5-7, D. VIII, 5, é o próprio conceito de immissio, que constitui o ponto de partida comum.
O passo in suo hactenus jacere licet, qualenus nihil in alienum immittat, transportou naturalmente os comentadores
do texto à afirmação de que fôssem proibidas as imissões, e
embora se buscasse depois, através dêste ou daquele critério,
justificar a permissão de algumas, como a fumaça ex-foco,
sempre ficaria cingida àquele conceito a indagação doutrinária. !HERING propõe então que se lhe substitua o de interferência. Dado o sentido, afinal de contas muito material, em
que êle toma a palavra immissio, e que é aliás o predominante
então nos escritores, parece-lhe absurdo reportar a êsse conceito a regra de proibição. Como escrevemos acima, a tese da
immissio parece-lhe ir "trop ZOin d/une part, et pas assez lOin
d'autre part. Elle va trop ZOin car toute production de fumée
contient pour le voisin une immissio", 19 e é o próprio § 6, da

lei de ULPIANo, que contempla um caso permitido. De outro
lado, as interferências mais prejudiciais, como a de calor, de
ruído ou de odôres, ficam fora da proibição, porque nesses
casos o agente nada "in alienum immittit''.
"Bref, la Théorie de l'immissio apparait comme insuffisante de toutes parts, et cela parle motif qu'elle ne saisit que
ce qui est purement extérieur et non le principe qui seul peut,
en derniere analyse, décider de ce qui est extérieur''. 20

79. Não é, pois, a imissão que interessa primordialmente
ao Direito, e sim a interferência sofrida por um prédio e causada pelo que noutro se verifica. Não se pode pretender que
alguém reclame contra as interferências que não prejudicam.
Mas se o prejuízo existe, é de se indagar se qualquer interferência pode ser repelida, ou se há uma certa medida a que
se deva ater o interêsse do vizinho reclamante. IHERING julga
19

lHERING,

20

lHERING,

Ob.
Ob.

Cit.,
cit.,

pág. 127.
pág. 128.
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que se deve distinguir se as interferências atingem a cOisa ou
a pessoa, pois no primeiro caso será necessário haver um prejuízo impôsto materialmente à coisa, enquanto no segundo o
incômodo será suficiente para justificar a reclamação. 21 Prejuízo ou incômodo, porém, só poderão ser repelidos se excederem uma certa medida e a determinação desta é que deve
constituir o nosso objetivo primordial.
O efeito nocivo que uma interferência qualquer produz
sôbre os vizinhos varia de caso para caso, conforme as circunstâncias particulares. O que a um apenas incomoda, a outro causa verdadeiro dano, e a um terceiro talvez não seja
sequer desagradável. Os exemplos são numerosos: as trepidações que abalam o edifício vizinho não trazem o menor dano
às lavouras; a doença de nervos de alguém torna-lhe insupor_táveis os ruídos que outros tolerariam sem dificuldade. Se
decidíssemos do caráter prejudicial de uma interferência, consultando apenas os efeitos que in concretu ela produz, não só
chegaríamos aos resultados mais anti-sociais, como introdu-ziríamos a insegurança nas relações entre vizinhos, deixando
à mercê do capricho dos reclamantes a sorte das atividades
profissionais que os molestam. Há, pois, indubitável necessidade de tornar, como medida dos prejuízos, não a receptivi,dade particular de um prédio ou pessoa determinada, mas
,uma receptividade abstrata, constante, em relação à qual será
sempre decidido se as interferências são toleráveis ou se carecem de repressão. Essa receptividade abstrata, pensa IHERING, deve ser determinada em relação à pessoa pelo critério
da receptividade comum, isto é, ordinária, média, e em relação à coisa pela "maneira ordinária de utilizar o solo". 22
A escolha da receptividade ordinária não é um critério
arbitrário ou inspirado em razões práticas pertinentes apenas
ao caso da vizinhança, é antes aplicação de um princípio a
21
"Nul ne doit soutfrir de la part de ses voisins des atteintes
indirectes qui causent du dommage à la personne ou à la chose, ou
qui gênent la p•ersonne en excédant la mesure ordinaire de ce qui
est supportable" (IHERING, ob. cit., pág. 142).
22

lHERING,

Ob . .cit., pág. 131.
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que não raro recorre o direito romano, como por exemplo no
determinar a utilidade das servidões prediais. Não é o interêsse real, concreto, do eventual proprietário do prédio dominante, que decide se a servidão preenche o requisito da utilidade, é ao interêsse ordinário, médio, que se recorre, tanto
que um cego pode muito bem obter uma servidão ne prospectui officiatur.

80. O critério da normalidade assim se oferece à decisão
do magistrado, quanto à apreciação do prejuízo. Em face de
uma reclamação que lhe é apresentada, o juiz, para decidir
se uma interferência é suportável ou não, terá em menor
conta o prejuízo concreto do reclamante, do que a determinação do prejuízo que naquele caso experimentaria a média
dos prédios e dos moradores. Isso não exlui, entretanto, um
certo exame da espécie posta em causa; o que seria nocivo a
uma casa pode ser inócuo ou mesmo proveitoso a uma terra
lavrada, e o direito romano, em numerosos passos, prova-nos
que se deve ter em conta essas distinções. Elas não colidem
com o princípio da receptividade normal, antes o completam,
pois quando dizemos que se deve ter em conta a suscetibilidade média das coisas e pessoas não queremos, com isso, tomar a média de tôdas as coisas possíveis, mas a média de
cada gênero de coisas, por ex., a receptividade média das residências, a receptividade média das casas de negócio, a dos
campos de cultivo, etc. A isso, ainda acrescentaríamos nós o
seguinte: a receptividade normal não pode deixar de ser, e realmente é assim que a concebem os seus criadores, - um
critério limite da tolerabilidade. Os prejuízos que sofre o vizinho por causa do uso legítimo da propriedade alheia não
podem ir além daquele ponto limite; em outras palavras: as
interferências prejudiciais do vizinho devem cessar lá onde
elas ultrapassam a re.ceptividade ordinária dos prédios incomodados. O vizinho toca piano em sua casa, irritando o homem nervoso que vive ao lado? Prejuízo, in concretu, existe,
mas não se pode fazer cessar a imissão. O vizinho vai ao extremo de tocar a altas horas da noite o seu instrumento?
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Agora, a receptividade normal, média, foi atingida, e a parte
prejudicada tem direito à proteção. Há casos, porém, em que
êsse ponto limite pode ser deslocado, permitindo-se interferências que excedem mesmo a receptividade normal; são os
casos em que não há prejuízo nem incômodo decorrente das
interferências sofridas pelo prédio, em conseqüência das suas
especialíssimas condições. Figuremo-nos uma fábrica contígua a um campo e lançando sôbre êle poeiras que destroem
as plantações; nenhum caso mais patente de imissão excessiva, e ninguém terá dúvidas em acolher a reclamação do
dono das plantações. Que acontecerá porém se, em vez de um
campo lavrado, ali se estender uma área pantanosa ou sáfara, cuja inutilidade econômica não seja agravada pelas
imissões? Pensamos que a reclamação deve ser rejeitada, embora estejam ultrapassados os limites da receptividade normal, pois o simples fato da interferência in alieno não basta
para que se reprima a atividade lícita do proprietário; é preciso que essa interferência seja prejudicial, e não havendo
prejuízo concreto não se pode tolher as atividades que a produzem.
Encerrando a digressão, assim resumimos o nosso pensamento: a receptividade normal, ou média, pode ser o ponto
limite de suportabilidade das interferências do vizinho em
nosso prédio. Não podemos pretender suportar menos do que
a média, ainda que nossa suscetibilidade seja maior. Mas podemos ser obrigados a suportar mais do que a média, desde
que fique concretamente provado que as interferências em
causa não nos trazem prejuízo.
81. A receptividade normal, ou ordinária, não é porém
o único aspecto da teoria do uso normal. Estudando os §§ 5
e 6 do fr. 8, D. VIII, 5, salienta IHERING que a idéia da jurisconsulto pode ter sido deixar ao arbítrio do proprietário as
atividades que, apesar de interferirem no prédio vizinho, são
essenciais à vida ordinária, à utilização normal do domínio,
enquanto se exige a imposição de servidões para o exercício
de outras que fazem parte de uma indústria ou que têm ca-
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ráter francamente excepcional. Era já opinião de SPANGENBERG, mas foi IHERING quem aprofundou a distinção, mostrando no primeiro caso o uso normal, e no segundo o uso excepcional da propriedade. Desde logo, a tese de que o uso
norma~ constitui o critério limite de tolerabilidade das interferências ex.-vicino apresenta dois aspectos e a ambos devemos ter em conta, quando procuramos solucionar o conflito
de vizinhança.
"Au point de vue du propriétaire" escreve IHERING, 23 "le
droit doit être organisé de jaçon à rendre possible la vie habituelle et l'industrie ordinaire.
Au point de vue du voisin, les atteintes à la sphere ;uridique qui sont inhérentes à l'exercice de pareille industrie,
n'excédent point, en regle générale, la mesure de ce qui est
supportable, et chacun doit les compenser avec ceTJles qu'il
fait lui-même".

Não basta, pois, que as interferências combatidas pelo
reclamante tragam prejuízos toleráveis em face da suscetibilidade normal, ou ordinária, para o juiz repelir a reclamação.
É preciso ainda que essas interferências resultem de atas normais da existência no recesso do prédio interferente. E se resultam de um uso excepcional do prédio? Dir-se-á que o incômodo causado ao vizinho não pOde ser tolerado, nisi ei rei
servitutem talem admittit?

Como demonstra a seguir o romanista, o uso normal do
prédio imitente e a receptividade normal, ou ordinária, são
dois critérios que pràticamente se confundem, porque a receptividade média sempre suporta aquilo que resulta do uso
normal da propriedade. Mesmo alguns atos, que ninguém negará sejam incômodos, passam a ser tidos como suportáveis
se a vida ordinária os impõe, forçando dêsse modo a tolerAncia geral. É o caso, entre os direitos especiais de vizinhança,
da entrada no prédio alheio para reparar o próprio, e entre
as imissões, do esvaziamento de fossas sanitárias, a que em
certas localidades não se pode deixar de proceder.
Tal é, em linhas gerais, o pensamento de IHERING.
23

!HERING,

Ob. cit., pág. 138.
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82. A doutrina do uso normal foi depois exposta e fundamentada por muitos autores, e embora exista no pensamento de todos um fundo de idéias comum, pode-se dizer que
as variações são bastantes para fazer de cada opinião uma
doutrina diferente, merecedora de tratamento especial. Fixemos apenas as mais notáveis; a de RIPERT, por exemplo, exposta na sua famosa t2se de 1902, e conhecida como "teoria
da responsabilidade no exercício do direito". 24
Procurando o fundamento da responsabilidade do proprietário pelos prejuízos infligidos ao vizinho, RIPERT vem a
contestar a doutrina clássica em dois pontos fundamentais:
no caráter absoluto por ela atribuído ao domínio, e na irresponsabilidade concedida tradicionalmente a quem se acha no
exercício do direito. ~ste último ponto é o alvo principal da
sua argumentação, pois êle vem contrapor ao conhecido aforisma neminem laedit qui suo iure utitur, o princípio inverso:
'"O'JÍ peut

être responsable même quand on exerce un drDit".

25

Depois de mostrar que o direito positivo não contém texto que
proiba uma tal extensão da responsabilidade, e que a doutrina só se tem retardado em admiti-la por uma fidelidade
descabida não à lei, mas ao pensamento legislativo dos redator~s do Código Napoleão, RIPERT procura fundar a sua doutrina sôbre a dupla base da eqüidade e da utilidade social.
Quando alguém, por uma indústria ou qualquer atividade outra que exerce, causa um prejuízo a seu vizinho, quem
o deve suportar? A eqüidade responde: aquêle que o causou,
pois não há motivo para que o suporte quem não foi mais
que o seu paciente involuntário. Nessa solução projeta-se o
princípio de justiça ideal que faz cada homem responder pelas conseqi,iências dos seus atos. É, pois, preciso examinar, perante cada prejuízo alegado, quem foi o seu causador, se o
proprietário do prédio interferente, se o do prédio interferido.
Ambos são proprietários; ambos imprimem aos respectivos
24
RIPERT, G., De l'exercice du droit de propriété. dans ses
rapports avec les propr. voisines.

25

RIPERT,

ob. cit., pág. 321.
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prédios uma destinação determinada; enquanto o uso que se
faz de um não embaraça o que se quer fazer do outro, pode-se dizer que os dois direitos confinantes se mantêm em
equilíbrio. Vem, porém, o instante em que o equilíbrio se
rompe, o prejuízo surge, e o seu causador tanto pode ter sido
o próprio prejudicado, como o que frente a êle aparece como
agente dos incômodos reclamados. Assim, por exemplo, se
entre dois prédios vizinhos um começa a imitir no outro as
fumaças intoleráveis de uma fábrica, o causador do prejuízo
é o imitente, e dêle se deve esperar a indenização; se porém,
entre dois prédios, um se torna sede da indústria de lavandaria para a qual a menor fumaça é danosa, de :modo que se
lhe torna insuportável a própria fumaça doméstica moderadamente produzida pelo vizinho, agora o causador do prejuízo, isto é, da ruptura de equilíbrio, não é o imitente, é o
imitido, e a êste não se fará a menor indenização.
Qual o critério,- cumpre-nos então indagar,- que permite atribuir à atividade de um vizinho o rompimento do
equilíbrio entre as propriedades? Porque dizemos que é o
dono da lavanderia, e não o dono do fogão ou lareira doméstica, o causador de desequilíbrio e portanto o responsável pelos prejuízos sofridos?
É

·aqui que

RIPERT

entrelaça a sua doutrina à do uso

normal da propriedade:
"DOit être responsable du dommage celui qui l'a causé,
principe qui nécessite immédiatement une expUcation: celui
qui a causé le dommage est celui qui, faisant de sa propriété
un usage anormal exceptionel, a détruit le rapport d'équilibre
qui existait entre les jonds voisins". 26

Construída assim, em face dos princípios de justiça e
eqüidade, a responsabilidade no exercício do direito, RIPERT
examina as objeções que lhe podem ser feitas, no interêsse da
sociedade, das regras de utilidade geral.
26

RIPERT,

Ob. cit., pág. 336.
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A objeção mais freqüente é a de que esta doutrina levará
a pleitos e reclamações recíprocos e infinitos, razão pela qual
seria mais útil compensar os prejuízos que um vizinho inflige
ao outro, com os que êste necessàriamente haverá de lhe
causar. Ora, como observamos anteriormente, a reciprocidade
de prejuízos é, em matéria de vizinhança, não só rara, como
relativa a pequenos incômodos que dificilmente conduzem a
conflitos e reclamações. "Un malhereux paysan se plaint de
voir ses cultures dépérir sous les exhalations malsaines de
l'usine voisine, n'est-ce pas une amere ironie que de lui dire:
construisez-vous aussi une usine; et ferait-on la méme réponse à celui qui se plaindrait du voisinage d'une maison de
tolérance/". 27

Igualmente se objeta que a responsabilidade no exercício
do próprio direito entravará as iniciativas econômicas. A objeção não colhe, entretanto. No máximo essa responsabilidade levará os proprietários, antes de promoverem qualquer
emprêsa, ao cálculo hedonístico dos lucros que ela traz e dos
prejuízos que acarreta, levando-os a abandonar as que forçariam ao pagamento de muitas indenizações.
Finalmente, RIPERT observa que o critério da utilidade
social nos conduz ao mesmo ponto a que chegáramos raciocinando com a eqüidade: o interêsse de restringir o campo
da responsabilidade leva-nos a admitir que os prejuízos recíprocos sempre se compensam, e não justificam pedidos de indenização; êsses prejuízos são os que, na vida ordinãria, os
vizinhos se impõem. De modo que "est responsable le propriétaire qui n'exerce pas son droit dans les conditions nor7TUJ,leS". 28

A tese de RIPERT parece-nos conter a formulação mais
nítida e mais aprimorada do critério do uso normal. No seu
estudo, sem dúvida menos rico de sugestões que o de IHERING
e, por isso mesmo, menos útil aos estudiosos da questão, encontra-se magistralmente resolvida a dificuldade teórica que
27

RIPERT, Ob. Cit.,

28

RIPERT, Ob. Cit.,

pág. 340-341.
pág. 344.
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a doutrina do uso normal apresentava: a dupla noção de normalidade. Receptividade normal no prédio imitido, uso normal no prédio imitente não eram condições que ocorressem
sempre com simultaneidade, e se é verdade que uma interferência decorrente do uso normal está sempre entre as que um
prédio de receptividade normal pode suportar, também é
certo que algumas vêzes esta receptividade comporta interferências resultantes do uso normal do prédio vizinho. A combinação dos dois critérios carece um pouco de clareza teórica.
Na concepção de RIPERT, entretanto, o uso normal forma uma
categoria única: quem sai da normalidade sofre os prejuízos.
Pode ser o imitente que dela se afasta, e pode também ser o
imitido, como no caso da lavanderia, ou no de um prédio que
agasalhasse indivíduos ou atividades de sensibilidade exagerada.
83. A teoria do uso normal vem encontrar afinal, nos
dias que passam, uma expressão rigorosa nas palavras de
PLANIOL e do mesmo RIPERT, que a esposam depois de examinar e rejeitar as principais teses sustentadas pelos autores
para fundamentar a responsabilidade pelo danos inter-vicinais.
"Quiconque n'use pcu de sa propriété dans les conditions
habituelles de son époque et de la situation de son immeuble
doit réparer le dommage qu'il cause, car, en faisant de sa
propriété un usage exceptionel, il a détruit le rapport d'équilibre qui ·existait entre les fonds voisins". 29

Pode-se justificar de maneira diversa a responsabilidade
que deriva dêsse uso excepcional: alguns como JossERAND aí
verão uma extensão da teoria do risco, pois o uso excepcional
aumenta os proventos do proprietário, e do mesmo golpe lhe
acarreta um aumento de responsabilidade (ubi commoda, ibi
incommoda) ; outros, como DEMOGUE, procurando não perder
cantata com a doutrina da culpa, caminham para a tese de
que o proprietário é responsável não por um ato que está comw

PLANIOL-RIPERT,

Traité, III, págs. 444-445.
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preendido no exercício de seu direito, mas por não pagar ao
vizinho prejudicado uma indenização correspondente à verdadeira expropriação que êsse ato lhe impõe.
A teoria do uso normal encontrou uma consagração legislativa completa no Código Civil alemão. Lendo o seu artigo 906, encontramos as idéias de !HERING claramente formuladas, a ponto de se distinguir a receptividade normal do
uso normal e de serem contempladas a parte as interferências
diretas. Eis o texto da lei:
"Der Eigentümer eines Grundsctücks kann die Zujührung von Gasen, Diimpfen, Gerüchen, Rauch, Russ, Wiirme,
Geriiusch, Erschütterungen und iihnliche von einem anderen
Grundstück ausgehende Einwirkungen, insoweit nicht verbiten, als die Einwirkung die Benutzung seines Grunsctüks
nicht oder nur unwesentlich beeintriichtigt oder durch eine
Benutzung des anderen Grundstücks herbeigejührt wird, die
nach den ortlichen Verhiiltnissen bei Grundstücken dieser
Lage gewohnlich ist. Die Zuführung durch eine besondere
Leitung ist unzuliissig".

Parece-nos, segundo os ensinamentos de RENÉ CHAPus, 29-a
que a jurisprudência, quer judiciária, quer administrativa,
dos tribunais franceses, tem aplicado o critério da anormalidade, tal como fôra concebido na teoria de RrPERT, acima exposta. Passando em revista inúmeros arestas de tribunais,
CHAPUS firma o princípio da responsabilidade decorrente da
anormalidade do dano ou da atividade, considerando o dano
anormal em si mesmo, na sua extensão, na sua gravidade,
"excedendo a medida das obrigações ordinárias de vizinhança" ou as "sujeições normais resultantes da vizinhança". Para
apreciar a anormalidade têm-se em conta a "receptividade
pessoal" da vítima, a sua profissão, o gênero de atividade, assim como o local.
29-a
RENÊ CHAPUS, Responsabilité publique et responsabilité privée, Paris, 1957, Librairie Générale de Droit et Jurisprudence, R. Pichon et R. Durand Auzias, Prix Paul Deschanel et Dupin Ainé.

Cf. ALVINO LIMA, "Culpa e Risco", Editôra dos Tribunais Ltda.,
S'ão Paulo, 2.a tiragem, 1963, pág. 184.
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Abandonando o critério relativamente objetivista de
1902, RIPERT, ao escrever sua obra sôbre a regra moral, esclarece que a responsabilidade provém de uma culpa. Mesmo que
tenha sido culposamente, o autor do dano é culpado por não
ter indenizado o prejuízo causado. Reporta-se o Prof. ARNoLD
WALD 2'-l-b à opinião de B. STARcK em "Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considerée en sa double fonction de garantie et de peine privée" (L. Rodstein, éditeur, Paris, 1947). Na página 184 diz: "A peine différente de cette explication est celle que donne M. RIPERT qui, aujourd'hui, rejette les brilhantes conclusions de sa thêse de doctorat, et revient
purement et simplement à l'idée de faute. Mais sa position
théorique est bien plus difficile à tenir. Car non content de
faire de la faute le fondement unique de toute responsabilité,
M. RIPERT ajoute: iZ s'agit d'une faute morale. Cependant il
est des cas, reconnait-il, ou la "morale la plus stricte ne commande pas la réparation et justement l'auteur cite comme
exemple le cas du propriétaire qui cause à son voisin des troubles de voisinage anormaux. Ou est la faute du défendeur, se
demandera-t-on? Elle est dans "l'exercice anormal du droit" ...
répond M. RIPERT. Mas il est fort d.ifficile de aomprendre que
le fait d'installer réguliêrement une industrie puisse constituer un exercice anormal du droit, anormal et fautif par la
mêmel
Du reste, M. RIPERT precise sa pensée. 11 n'y a pas un
devoir moral à ne pas commettre l'acte nuisible mais il y a
un devoir moral à exécuter la decision du juge! ... Certes!
Mais dans quelle rêgle morale le juge chzrchera-t-il le motif
de la condamnation? La conscience de l'auteur du trouble
est bien sous la garantie du juge mais qui "répond" pour
celle du juge? ... "
Em excelente artigo, o ilustre civilista Professor ARNOLD
WLI\LD 29-c analisa as conclusões a que chegou B. STARCK em seu
29-b Cf. ARNOLD
nhança" - Revista
2'9-c
Cf. ARNOLD
nhança" - Revista

WALD, "A evolução
do Serviço Público
WALD, "A evolução
do Serviço Público

da
da
-

teoria dos Direitos de ViziAno XVII, págs. 504 e segs.
teoria dos Direitos de ViziAno XVII, págs. 504 e segs.
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trabalho publicado em Paris em 1947 pelo editor L. Rodstein
intitulado "Essai d'une théorie générale de la responsabilité
civile considerée en sa double fonction de garantie et de peine
privée", acreditamos, pela importância do trabalho de STARCK,
ser conveniente a transcrição de trechos do artigo do Prof.
ARNOLD WALD, que tão bem toube avaliar o trabalho de STARCK,
com prefácio do Prof. MAURICE PicARD.
"A revolução feita por STARCK consiste em abandonar o
ponto de vista do autor do dano da justiça do seu comportamento para atender à vítima, ao agente passivo. Em vez do
direito de não reparar os danos causados involuntàriamente
sem culpa, voltamos o nosso pensamento para o direito inerente a cada ser humano, direito à segurança. O que o direito
moderno reconhece sob os disfarces de técnica que são a guarda da coisa, o encarregado de riscos, a obrigação contratual
de segurança, e na realidade o direito intangível que cada
um tem à saúde, à integridade física corpórea, à conservação
dos seus bens. Sempre que há infração a tal direito, o dano
causado é ilícito.
As conclusões de STARCK esclarecem sobremaneira a teoria dos conflitos de vizinhança. Postulando-se a existência do
direito à segurança na sua pessoa e nos seus bens, compreendemos porque cada homem tem direito de não ser prejudicado,
ao qual corresponde um dever, pensando sôbre os outros, Q.e
não prejudicá-lo. Aqui se reconciliam CAPITANT e RIPERrr,
JossERAND e os irmãos MAzEAUD, DuGUIT e PrcARD, todos reconhecendo na base do conflito o imperativo de não prejudicar
que se explica pelo direito que cada homem tem à segurança.
Já vimos que as soluções práticas oferecidas pelas diversas
correntes doutrinárias pouco divergiam. Os juristas concordavam com as sentenças dos juízes a que davam todavia sentido teórico diverso.
STARCK conseguiu reconciliá-los mostrando que a lição dos
mestres era a mesma; não só levava a preferir os mesmos julgados como ainda partir da mesma fonte do direito à segurança ao qual correspondia o dever de não prejudicar, o tradicional non laedere.
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Há, para STARCK, uma obrigação, derivada da solidariedade social e de proximidade geográfica, que impõe a aceitação de suportar certos prejuízos. Todos os outros importam em
responsabilidade.
Temos, pois, os danos que devem ser suportados porque
mínimos e inerentes à vida social, constituindo o uso normal
das coisas. A seguir, vêm os danos causados sem direito, em
que há antijuridicidade e falta todavia a culpabilidade. Deve
haver então separação com base na teoria da garantia. Enfim,
os danos causados culposamente devem ser reparados o mais
amplamente possível, considerando-se no caso a reparação com
pena privada. A teoria de STARCK não é perfeita. Em muitos
casos, torna-se difícil distingui-la do antigo objetivismo puro.
Mas foi um esfôrço, que vale como tal, de harmonização de
doutrina com os dados jurisprudenciais. Num meio século de
estudos brilhantes a doutrina renovou a matéria dos conflitos
de vizinhança, dando-nos enfim um critério seguro para resolvê-los: de jure constituendo, critério muito próximo daquele empregado intuitivamente pela jurisprudência para definir o uso normal e a medida de tolerância obrigatória, deduzindo dêstes dados o modo de compor os conflitos. "
III

84. A teoria do uso normal opôs BoNFANTE a da necessidade. Em estudo magistral sôbre o problema da vizinhança, 00 o sumo romanista submeteu a uma análise
acurada o estudo de lHERING, e repassou as várias teorias
menores propostas para fixação do critério de tolerância
nas relações entre vizinhos.
O que primeiro lhe parece merecer crítica na construção erguida por IHERING é a substituição do conceito muito
restritivo de immissio pelo conceito ilimitado de interferência (Eingriff) . BONFANTE prevê a inclusão de tôdas as interso BONFANTE, Criterio jondamentale dei rapporti di vicinanza,
in Scritti Giur. varii, II, pág. 774.
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ferências, mesmo as mais irrelevantes, entre as proibidas,
pois nesse conceito estão naturalmente compreendidas tôdas as atividades que exercemos em nosso prédio e que se
refletem nas condições do prédio vizinho. É certo que o
senso jurídico traça por si só o melhor dos limites à tendência para exagerar czrtos conceitos, mas em IHERING
mesmo e em alguns dos seus continuadores, BONFANTE
aponta soluções erradas e falazes raciocínios.
Não lhe parece porém que se deva voltar à idéia da immissio. "Liberiamoci dall'ossessiane della immissio", exclama êle no correr de seu trabalho. 31 O ponto de partida da
teoria da vizinhança deve ser o conceito de interferência, não
tomado com a amplitude que lhe dava IHERING, mas abrangendo o immiter·e in alienum e o facere in alieno, isto é, as
imissões e os atos que praticamos em nosso prédio e que repercutem no interior do prédio vizinho. Estas interferências
vão ofender a esfera interna da propriedade alheia, vão lesar
o direito de propriedade, e por isso são repressíveis. As influências que se fazem sentir na esfera externa, nas condições ambientes, das quais o proprietário tirava algum proveito, essas não podem ser reprimidas, pois embora representem um prejuízo econômico não contêm a lesão de um
direito.
Foi o mérito de BoNFANTE haver distinguido, isolado e
classificado os vários problemas que se entrelaçavam na
teoria da vizinhança. A distinção entre dano jurídico e econômico que parecera a alguns autores (v. supra §§ 63-67) capaz de resolver o problema do limite, além do qual um proprietário não pode intervir no prédio vizinho, aparece em
BoNFANTE reduzida às suas justas proporções e possibilidades. Com ela apenas se determina o campo próprio dos conflitos de vizinhança, pois a lesão de um simples interêsse
(da esfera externa) não requer a aplicação do critério de tolerabilidade; basta que se constate ser dessa ordem o prejuízo, para se concluir que o causador não está obrigado a
31

BONFANTE,

ob. cit., pág. 803.
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reparação. Se porém é de lesão da esfera interna que se trata, então cumpre verificar se a interferência nociva deve ser
tolerada ou repelida; o problema do critério de tolerabilidade
surge, e temos de ir buscar mais adiante os elementos necessários para construí-lo.
Já nos ocupamos neste estudo do valor que se deve atribuir, nessa parte, às idéias de BoNFANTE (v. supra, § 30) .
Acompanhemo-lo agora na sua crítica a IHERING e na construção de sua própria doutrina.
85. O princípio do uso normal parece-lhe extremamente falaz. 32 Em primeiro lugar, sendo um critério interpretativo dos casos resolvidos nas fontes, e não estabelecido
a priori para, segundo êle, se decidir o que é tolerável e intolerável, existe uma tendência decidida para reconhecer
um caso de uso normal em cada espécie que os textos tratam como tolerável, e um caso de uso anormal em cada espécie que êles reprimem. Porque se considera uso normal o
fazer escavações que rescindem a água da nascente vizinha?
Em verdade, poucos atos parecem se afastar tanto da normal utilização da propriedade, mas as fontes decidem êste
caso várias vêzes (fr. 24, D. XXXIX, 2; fr. 1 § 12, e fr. 21,
D. XXXIX, 3) e não consideram tais escavações proibidas.
Por outro lado, afirma-se que é ato anormal o conspurcar,
pela utilização industrial, as águas que vão para o vizinho,
quando aqui se trata de uma atividade útil, freqüente, e não
raro doméstica, a que com mais razão do que na hipótese
precedente poderiam ser conferidas as prerrogativas da normalidade; mas a verdade é que ULPIANO decide o caso no
fr. 3, pr., D. XXXIX, 3, e de acôrdo com a opinião comum
declara que pode ser impedida a imissão de tal água. É
quanto basta para, a posteriori, apontar-se ali um caso de
uso anormal.

Uma aplicação da teoria de IHERING, censurada por
BoNFANTE, é a proibição de manter prostíbulo, aliás consa3.2

-

BONFANTE,

S.T.D.-

ob. cit., pág. 787.
11
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grada em numerosos arestos. A seu ver o motivo invocado,
que é a depreciação dos imóveis adjacentes, quer quanto ao
valor de uso, quer quanto ao de troca, poderia justificar a
repressão de um sem número de outras utilizações, menos
imorais mas não menos desvalorizáveis, e veríamos indenizações serem pedidas ao embalsamador de cadáveres, ao estabelecimento funerário, ao gabinete médico-cirúrgico, e tal,.
vez mesma às famílias numerosas, bastando para tanto que
naquele bairro essas atividades e condições fôssem estranhas, e acarretassem desvalorizações efetivas.
Outro caso que lhe parece mal decidido por IHERING é o
da fábrica de açúcar invadida pelas abelhas do apiário vizinho. Não lhe parece admissível a solução dada de que só
se pode ter abelhas dentro de uma medida normal, 33 pois o
que importa é saber se as abelhas se entregam a uma atividade suportável como a de sugar o nectar das flôres, ou
se depredam o açúcar, lesando, neste caso, a propriedade.
No caso das escavações feitas num terreno com o efeito
de fazer ruir o edifício vizinho, vê BONFANTE, com razão,
uma confusão entre dois problemas: o da responsabilidade
pelo dano infligido ao vizinho e o dos atos permitidos e proibidos nas relações de vizinhança. Aquela responsabilidade
em direito romano independia a seu ver de culpa, pois estava
assegurada pela instituição da cautio damni infecti, enquanto já a diferenciação das duas ordens de atos exigia a
fixação de um critério especial.
86. Os textos de que se socorrera IHERING, para mostrar como o critério do uso normal estava latente nas deci33
A invasão de pomares e jardins por abelhas da vizinhança
deu lugar a alguns feitos recentes perant.e a justiça italiana, e não
raro foi aplicada a opinião de lE:ERING. E'is a emenda do ac. da C.
Ap. de Casale, 14-7-1920: "O exercício da apicultura constitui um
fato lícito, conforme à natural coexistência das propriedades vizinhas, e deve ser tolerado pelos vizinhos onde não seja nocivo ou
molesto além da medida ordinária" CRiv. dir. comm. (1921), II.a p.
pág. 156) . Esta decisão traz uma erudita nota, de bom sabor clássico, devida a FEDERICO NEGRI - Le api e i vicini.
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sões, não convencem BoNFANTE. O fr. 18, D. VIII, 2, parece-lhe impertinente, e o fr. 19, D. eod., carece ser retificado na
sua interpretação: IHERING atentara sobretudo no tópico
"non posse prohiberi vicinum, quo minus balineum habeat
secundum parietem communem, quamvis umoren capiat
paries", salientando um caso de uso normal nessa imissão

que o vizinho se via forçado a tolerar; BoNFANTE porém
pensa que a tolerância decorre, exclusivamente, de ser comum a parede a que o banheiro foi encostado. Tanto que no
fr. 17 § 2, D. VIII, 5, encontramos um caso também de infiltração, mas na parede de propriedade exclusiva do vizinho, e vemos o jurisconsulto conceder a proteção dos interditos ou a negatória, conforme a estrumeira causadora da
infiltração esteja posta em lugar público ou privado. Não o
convence tampouco, o fr. 6, § 2, D. XXXXVII, 7, incidentalmente invocado por !HERING, para mostrar que a propriedade romana tolerava certas invasões como a das raizes de
árvore, e bem assim outras (como a de âgua), quando derivadas de um uso normal da propriedade. Na verdade, o texto
de PoMPONius apenas diz que não será licito, ao vizinho invadido pelas raizes, recidere eas, e acrescenta: agere autem
licebit non esse ius immissum habere.

87. Passando depois à pesquisa da verdadeira doutrina
contida nos textos romanos, BONFANTE começa por esclarecer que o conceito de interferência (abrangendo a "imissão"
e a "propagação" in alieno) deve ser esvaziado de qualquer
significação física, e tomado num sentido puramente social.
Não é a presença física no nosso imóvel, de elementos vindos do prédio vizinho, que nos autoriza a reclamar contra a
imissão. Pode acontecer que êsses elementos não tenham
sido introduzidos por fato imputável ao proprietário vizinho
e que, portanto, qual a fôlha que o vento impele das árvores
ou a corrente engrossada pelas chuvas, devam ser por nós
tolerados como alteração natural sofrida pelo nosso imóvel.
Pode também suceder que, embora introduzidos pelo homem,
êsses elementos não constituam socialmente imissões, por
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isso que não chegam a nos impressionar, dado o grau psicocológico da sensibilidade do ambiente em que vivemos: 34 é o
•caso do pombo ou do avião que vôa sôbre o prédio alheio, e
de tantas interferências semelhantes. 35
Recorda, então, que estando excluída, pela sua análise do
campo dos conflitos de vizinhança, tôda lesão da esfera externa, resta-lhe apenas fixar o critério para distinguir, entre
as interferências na esfera interna, quais as toleráveis e quais
as intoleráveis. E aí propõe, em vez do critério arbitrário e
pouco seguro do uso normal, um outro que lhe parece o inspirador das decisões romanas e o único compatível com a lógica jurídica: o critério da necessidade.
O conceito de necessidade desempenha a seu ver um papel
importante na dogmática jurídica. "La necessità, - la vera

e

necessità, limite a qualunque diritto subbiettivo. La legge
.positiva puó mal disciplinare, ma non puo infrangere la coesistenza. Non si ha un immittere o un facere illecito quando
siamo entro la sfera delle generali e assolute necessità sociali:
ecco il nostro pensiero". 116

Dai decorre naturalmente que, em face de uma interferência determinada, o papel do juiz, como do intérprete, não
é indagar da sua normalidade, mas da sua necessidade, isto
Ob. Cit., pág. 811.
Não chegamos a bem compreender o alcance desta conceituação da imissio como categoria social, e inclinamo-nos a ver aí
uma digressão um pouco filosófica do egrégio romanista. A imissio
é a nosso ver o que há de mais físico, o que não importa em desconhecer que na sua origem sempre deve estar um fato do proprietário imitente. É verdade que lHERING falou na imissão de fôlhas
tocadas pelo vento, m!'J.s basta ler a passagem do seu estudo, para
logo se perceber que há ali um lapso desculpável, e que não foi sua
intenção abranger casos tais no domínio das imissões. Quanto às
"invasões que a sensibilidade social não acusa", melhor fôra evitar
a sutileza e dizer simplesmente - invasões que não causam prejuízo.
O exemplo do avião e do pombo é infelicíssimo; ainda que o avião
incomode, tem direito de sobrevoar os prédios, à vista da doutrina
em vigor sôbre a extensão do domínio usque sidera.
IC
BONFANTE, Ob. Cit., pág. 813.
34

35

BONFANTE,
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é, cumpre-lhe averiguar se ela é inevitável, se a vida civil a
impõe, e se impõe, cumpre-lhe mantê-la. O jumus non gravis
emanado da lareira doméstica é conseqüência natural de uma
atividade necessária à vida. Como que a necessidade equipara
as imissões que legitima àquelas que são executadas pela só
ação da natureza.

88. Determinemos agora um pouco mais a noção de nt:cessidade. BONFANTE insiste, em primeiro lugar, que não é a.
necessidade de um proprietário ou das atividades que êle promove a que legitima as interferências in vicino. É sim a necessidade geral que, num ambi2nte soc!al determinado, pode
ser sentida por todos. Diríamos melhor: é a necessidade civil
e não a de algumas indústrias e profissões. 36-a
Assim conceituada, a teoria de BoNFANTE vem na prática
a se confundir quase sempre com a de IHERING, e êle mesmo
o reconhece, embora sempre lhe pareça que há entre as concepções de ambos uma notável distância, qual a que intercede
entre um critério como o do uso normal, incerto e arbitrário,
e um critério como o da necessidade, seguro, lógico e bem
inspirado nos textos.
A verdade porém é que o próprio BoNFANTE imprime à
sua doutrina um colorido diverso, quando afirma pouco
adiante que "il principio sociale, limite del diritto, non puó
essere che il bisogno general e del popolo". ·3 7 De nada vale depois de uma tal asserção, o rigor que êle revela para com a
indústria, e a afirmação de que a sua teoria não vem renovar,
em favor do "senhores das fábricas e dos automóveis", os privilégios vicinais e os usos antieconômicos do feudalismo. Sua
doutrina será sempre uma arma de defesa da indústria perante as exigências da propriedade civil, como no século XIX
a doutrina de !HERING fôra um anteparo às avassaladoras exigências industriais.
3~-a
Cf. A.Lvmo LIMA, Culpa e Risco, Editôra dos Tribunais Ltda.,
São Paulo, 2.a tiragem, 1963, pág. 189, nota 429.
37
BONFANTE, ob. cit., pág. 817.
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É fácil deslizar da necessidade geral de cada proprietária
para o conceito, realmente bem diverso, da necessidade geral
do povo. O próprio BoNFANTE mostrou com UIT_l exemplo belíssimo, tirado do direito romano, como a evolução económica
do povo vai fazendo surgir necessidades novas, e tornando
toleráveis interferências que, em tempo anterior, seriam reprimidas por desnecessárias (por anormais, diriam os adeptos
da teoria precedente). Não resistimos ao desejo de transcrever
.o exemplo, que aliás nos será útil mais adiante.
Trata-se da actio aquae pluviae arcendae, com a qual se
repelia a invasão de águas vindas do prédio superior, sempre
que a obra do homem alterava o defluxo natural. No fr. 1 § 3,
D. :XXXVIIII, 3, ULPIANO reproduz as divergentes opiniões de
TREBATIUS e QUINTUS Mucms, jurisconsultos da época de
CicERo, sôbre a possibilidade de usar a ação quando a situação
da água é modificada pela aradura dos campos; Q. Mucms
nega nesse caso o emprêgo da ação, e TREBATIUS concorda com
a negativa desde que os trabalhos visassem ao plantio de cereais. É a época, observa BoNFANTE, em que a exploração
agrícola permanece ainda na fase da cultura cerealífera; no
tempo de AuGusTo generaliza-se a arboricultura, e LABEo excetua também êste gênero de trabalhos (frugum fructuumque) ; finalmente SABINUS e CASsms, respondendo numa época em que a tradição agrícola cedera o passo a amplas trans·
formações, concedem a a. a. pl. are. contra a água cujo de,fluxo foi alterado pela mão do homem, "nisi si quid agri colendi causa fiat" (fr. 1 § 8, D, eod.).
Vemos no exemplo que, à medida que a agricultura foi
assumindo formas mais desenvolvidas e variadas, os vizinhos
foram sendo desarmados dos meios processuais para repelir
. a imissão das águas cujo curso era alterado pelos trabalhos
agrícolas. O mesmo não pode deixar de se passar com a indústria moderna. De atividade excepcional e movida pelo interêsse de quem a empreende, a indústria se torna atividade
.comum, necessária, indispensável mesmo ao progresso, ao
bem estar e à independência política dos povos. A teoria da
necessidade, seja qual fôr o pensamento do seu criador, em-
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presta então suas asas ao surto da indústria nos conflitos com
a propriedade, e entra para o arsenal das fórmulas de socialização do direito.
89. A doutrina de BONFANTE, de cujo êxito na jurisprudência italiana, mais recente, adiante falaremos, mereceu reparos severos de vários escritores. Entre nós não a acatou o
Dr. PHILADELPHo AzEVEDO, que considera a do uso normal mais
compatível com o nosso direito positivo. as No estrangeiro são
dignos de especial destaque F. DE MARTIN0 39 e RENATO TABDIVO, 410 dos quais o primeiro censurou os seus fundamentos
romanísticos, e o segundo o seu valor atual.
No seu percuciente estudo crítico, F. DE MARTINO reconhecendo embora que a doutrina de BoNFANTE assinala um
progresso notável em relação à teoria do uso normal, e que é
o mais valioso esfôrço para construir uma dogmática das relações de vizinhança, contesta que o conceito de necessidade
possa ser extraído dos textos analisados pelo egrégio professor. Em primeiro lugar o fr. 19, D. VIII, 2, que BoNFANTE afastara mediante a constatação de que ali se tratava de um "paries communis", sujeito a condições especiais, parece-lhe
ainda de pé, porque a opinião de NEBI.~TIUS, nêle reproduzida,
é de que a infiltração de umidade só deve ser tolerada se
não fôr contínua, e não se pode pretender que o condomínio
influa no estabelecimento desta condição; pelo contrário, parece que o jurisconsulto quis subordinar a tolerância à menor
gravidade da imissão. Assim sendo, o fr. 17 § 2, D. VIII, 5,
perde a eficácia de prova contrária que BoNFANTE lhe empi·estara, pois nêle se trata de infiltração contínua em parede
particular, e ALFENus concede a negatória, como também faria NERATIUS se fôsse contínua a infiltração na parede coPH. AZEVEDO, Destinação do imóvel, pág. 155.
89
F. DE MARTIANO, Le "immissiones in alienum" e il criterto
della necessitá, in Giur. comp. di dir. civ. I, pág. 72.
40
R. TARDIVO, Preoccupazione ed obbligo di indennizzo nei raP'J).
di vicinato, tn Riv. dir. priv., 1931, li, pág. 9.
ss
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mum. 41 A seguir analisa DE MARTINO o famoso fr. 8 § 5-7, D.
VIII, 5, e conclui que do texto não se pode inferir que a fumaça referida no § 6 fôsse tolerada por ser puta ex foco, e
sim por ser non gravis, assim como a do § 5 é considerada
intolerável não por derivar de um uso desnecessário, mas por
ser provàvelmente excessiva, visto que a indústria de queijos,
conexa com a criação de gado, entraria fàcilmente na categoria das necessidades.
c

90. Feito o exame dos fundamentos exegéticos da doutrina de BoNFANTE, passa DE MARTINO a considerar alguns perigos da sua adoção no direito atual, os quais podem se resumir no seu fundado receio de que a indústria, cada vez mais
necessária à vida dos povos, venha a assumir em qualquer
caso o caráter de necessidade. Seu trabalho é de pura crítica,
e êle próprio declina a intenção de formular ou retificar teorias. Contudo, deixa entrever o seu judicioso pensamento em
duas proposições capitais. A 1.a quanto ao direito romano:
udove le fonti ammettono la possibilità di immissioni, si
tratta sempre di eccezioni al principio fondamentale che nessuno pu0_ ~nvadere la sfera del diritto del vicino, eccezioni
motivate con la ragione che le molestie sono lievi e quindi tollerabili". 42 A 2.a quanto ao direito atual: "La tollerabilità normale
in definitiva traducibile nel criterio della innocuità
della moles tia". 43

e

A observação mais aguda que encontramos sôbre os inconvenientes práticos da teoria da necessidade é, entretanto,
devida a R. TARDIVO, que dela se mostra adepto, embora lhe
faça uma: proveitosa modificação complementar. Depois de
mostrar que esta teoria tem o mérito de explicar a razão verdadeira da subsistência de grandes indústrias, apesar dos incômodos que experimentam seus vizinhos, e de mostrar a
41
42
43

F.
F.
F.

DE MARTINO,
DE MARTINO,
DE MARTINO,

ob.
ob.
ob.

cit.,
cit.,
Cit.,

pág. 76.
pág. 78.
pág. 80.
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obra da jurisprudência, comp~nsando êsses incômodos com
indenizações a cargo da indústria interessada, mostra êle, com
agudeza, que BoNFANTE, declarando lícita tôda imissão justificada pela necessidade geral, não fornece a menor base para
aquelas indenizações nem nos permite dizer quando e como
elas surgirão.
É aí que intervem o seu retoque ao critério da necessidade ou solidariedade social. Parece-lhe possível introduzir,
ao lado dêste, o critério da tolerabilidade (naturalmente importado das idéias de !HERING sôbre a "receptividade normal"). "ll concetto di solidarietà sociale varrà a stabilire i

e

casi in cui l'immissione nell'altrui sjera
consentita; quella
di tollerabilità il limite oltre il quale, pur dovendosi consentire l'immissio (ove risponda naturalmente al criterio di necessità secando il conceto dato), questa da luogo ad un indennizzo pecuniario"."

Voltaremos ainda, mais adiante, a detalhar o alcance e o
valor prático desta opinião, que nos servirá de maneira decisiva no formularmos os princípios teóricos da relação de vizinhança no direito brasileiro. Aqui convém apenas notar que
a doutrina de TAIIDrvo, inspirada em razões puramente práticas e. capaz de conduzir a soluções muito equitativas, não
encontraria com facilidade o seu título de cidadania no direito
positivo. No direito romano seria inútil procurá-lo; no direito
italiano também não se mostrou como admitir que certas interferências sejam impostas mediante uma indenização. É
verdade que, socorrendo-se da opinião de MARro ROTONDI,
TARDrvo insiste em não ver nessa indenização o ressarcimento
dos danos sofridos pelo vizinho, e sim a transformação em
prestação pecuniária de um interêsse (o do proprietário) que
entra em conflito com outro (o do industrial). Mas essas são
construções inseguras, que bem se pode recear tumultuem a
dogmática civil.
44

R.

TARDIVO,

in Riv. dir. priv. (1931), II, pág. 17.
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IV

91. Encerremos a relação da.s teorias da vizinhança, com
a tese de BIAmo BRUGI, na qual podemos ver ao mesmo tempo
um epílogo cético para o recenseamento que fizemos das doutrinas, e um preâmbulo animador para o estudo da jurisprudência. [111
No seu notável Tratado da Propriedade, 45 o grande civilista trata da questão de vizinhança a propósito da doutrina
do officium iudicis. A seu ver, a escola do direito natural, fazendo do juiz um instrumento da lei, degradou a função judicial, pois o juiz é que tem na lei o seu instrumento. Daí decorre a amplitude por êle atribuída à função criadora do magistrado, o qual pode, muita.s vêzes, independente de autorização expressa da lei, tratar livremente as espécies que lhe
são submetidas segundo os princípios e critérios que elas lhe
..sugerem.
~sse officium iudicis é o meio de acertamento inculcado
pela lei em vários casos; noutros a prática do Direito tem se
incumbido de reclamá-lo, e justamente o campo das relações
de vizinhança é o que mais largas ensanchas lhe tem dado.
Aí contendem-se dois princípios dificilmente conciliáveis:
nemo damnum facit qui iure suo utitur e êste outro, - tôda
violação do direito do vizinho constitui um ato ilícito.
Pode-se dizer que conciliar os dois princípios supraenunciados é o escopo de tôda a longa investigação doutrinária que procuramos resumir. Mas BRUGI pensa que tal investigação seja vã. Já no direito romano as relações entre vizinhos eram dominadas mais pela eqüidade que pelo ius
strictum. 46 E o direito moderno neste ponto não alterou o
problema, antes agravou as sua.s dificuldades e criou obstáculos maiores à fixação de qualquer regra. ou fórmula jurídica.
BRUGI acompanha então, através do estudo de GEORGES
APPERT sôbre a jurisprudência francesa, aquilo que lhe parece
45

BRUGI,

Della Proprietà.

46

BRUGI,

ob. cit., pág. 183.
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ser a crescente devolução ao arbitrium boni viri do juiz, dos
meios técnicos com que serão compostos os conflitos intervicinais. A idéia da medida normal dos deveres de vizinhança,
que reponta nos arestas e se projeta na teoria da normalidade, o que é senão a substituição de uma quaestio iuris por
uma quaestio facti, mais fácil portanto de se plasmar na mão
do magistrado?
De fato, a doutrina da lesão do direito tal como a professavam os grandes jurisconsultos franceses, exigia que o juiz,
no decidir, se ativesse a essas sutís distinções jurídicas entre
lesão de direito e perda de um gôzo ou vantagem, o que tudo
eram critérios doutrinários coartando o seu arbítrio. A tese
da normalidade, entretanto, se resolve em puras questões de
fato, e sôbre estas impera o arbítrio judicial, apenas esclarecido pelos princípios da eqüidade.
BRUGI não se limita porém a assinalar uma tendência
atual para entregar as questões de vizinhança ao officium
iudicis; tal entrega, êle a preconiza, certo como está de que é
impossível erguer uma teoria adaptável à imprevisível variedade das situações.
"Appena si pongono massime", escreve êle, "si ricade
nella necessità di applicarle in modo diverso".

47

As idéias expostas por BRUGI com a habitual maestria
não podem ser consideradas estranhas às discussões já travadas sôbre o nosso problema. Em vários autores elas aparecem, embora sem a sistematização e a ênfase que lhe emprestou aquêle professor. 48 A escola de direito livre acolheu-a com
ob. cit., pág. 180.
Entre outros GIORGI. O autor da Teoria delle Obbligazione
não vê na distinção feita no fr. 8 §§ 5-7, D. VIII, 5, entre a fumaça
do caseifício e a da lareira, mais que "una distinzione di fatto abbandonata al prudente arbitrio dei .giudici". Dêstes é que se esperam, através de um exame particular de cada caso, as soluções capazes de harmonizar a liberdade de indústria ao direito de propriedade. Regras absolutas para obter tais soluções "non ve ne hanno".
Podem ser, porém, apontados alguns conselhos ou critérios diretivos para bem julgar, como o de que haja imissão, prejuízo efe47

48

BRUGI•
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simpatia, e na Itália merece especial destaque a sua adoção
por GABBA. 49 Depois de chamar a atenção para a dificuldade
do problema, escreve êste autor:
·~

"Scientia tactorum infinita est e quindi si capisce che
norme pratiche, alquanto generali, in proposito non si possono stabilire''. E mais adiante: ucertamente la buona amministrazione della giustizia in questa parte dipende essenzialmente del senso dei giudici, che sappiano contemperare
quei molteplici riguardi, a cui il diritto per sua natura ris-

ponde''. 00

92. Há porém, na doutrina do ofjicium iudicis, uma inaceitável renúncia aos trabalhos do intérprete, e uma dilatação exagerada do papel criador do magistrado. :&:ste, por
muito grande que seja o seu poder de recorrer à eqüidade e
aos princípios de direito, engendrando com uma e com outros novas soluções, não pode fugir aos ditames da lei. E é
para conhecer e revelar a vontade da lei, quando o texto diretamente a não exprime, que foi criada a interpretação doutrinária.
'
Haverá talvez casos em que o intérprete não possa expri.mir, numa fórmula geral, o pensamento legislativo. Mas então ainda é a êle que cabe circunscrever o arbítrio do juiz, e
tanto quanto possível impregná-lo dos dados escassos que
porventura forneça o direito positivo.
A teoria de BRuar, sôbre a amplitude do officium iudicis,
muitos argumentos podem ser contrapostos. Não é esta a ocasião própria para um debate tão geral. Contentemo-nos com
49

GABBA,

Dei jura vicinitatis, tn Questione Dir. Civ., 1.o, pági-

na 175.
50

GABBA, ob. cit., pág. 177.

tivo, incômodo excessivo, etc. O autor acena, como vimos, para o
critério da !missão e para o da preocupação (GIORGI, ob. cit., página 573).
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o salientar que, na matéria de vizinhança, a própria jurisprudência, pela sua inegável tendência à construção de critérios uniformes de julgamento, é o melhor incentivo para os
esforços do intérprete, além de ser o seu grande material de
trabalho.

3.a PARTE

"O destino das coisas, natural ou artificial,
material ou intelectual, influi decisivamente na
constituição da regra jurídica".
(PHILADELPHO AzEVEDO)
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I

93. As diferentes teorias, propostas pelos escritores para
disciplinar as relações de vizinhança e compor os conflitos
surgidos, foram geralmente inspiradas pela jurisprudência, a
qual, conciliando em cada caso os princípios do direito e as
razões da eqüidade, ia deixando transparecer, na uniformidade dos seus julgados, alguns elementos estáveis, alguns critérios de decisão, de que a doutrina se apoderava para cons~
truir as suas sistematizações. Assim sendo, na matéria de vi-'
zinhança é mais justo e lógico falar de uma influência da
jurisprudência sôbre a doutrina, do que desta sôbre aquela:
De DEMOLOMBE a RIPERT, de lHERING a BONFANTE, pode-se
dizer que os julgados são a fonte inspiradora das opiniões~
Raras vêzes a jurisprudência nos patenteia com tanta clareza
o seu papel criador, a sua natureza de fonte do direito positivo, como neste domínio, em que lhe coube preceder a dou..:
trina na escolha das soluções, para as quais lhe eram de pequeno ou nenhum socorro os subsídios da lei.
Não se pode negar, entretanto, que uma observação mais
atenta dos julgados revela-nos entre jurisprudência e doutrina uma recíproca influência. O que a primeira cria, a se~
gunda sistematiza, e a sistematização, por sua vez, vai agir
sôbre o magistrado, ampliando, fortalecendo, e também de-:
limitando os critérios que repontavam em acórdãos anteriores.
Uma dupla corrente, podemos dizer, incessantemente
circula, neste como em outros problemas jurídicos: uma que
vai da jurisprudência para a doutrina, outra que vem da doutrina para os tribunais. Se o jurista dá instrumentos mais
precisos ao trabalho do juiz, êste, no julgar, manifesta as exi..;

------~--~-·
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gências da vida e dá temas ao jurista para a retüicação incessante do seu pensamento.
Ainda agora o que pretendemos nada mais é do que reajustar as teorias da vizinhança às necessidades e aos problemas que nos são revelados pelos julgados nacionais. Julgando, o juiz brasileiro experimenta as doutrinas alheias e aponta as suas imperfeições ao retoque dos intérpretes. Examinemos, pois, a jurisprudência relativa ao problema de que nos
ocupamos e façamo-lo com o fim principal de estabelecer a
''doutrina dos acórdãos", isto é, o predomínio nas decisões
desta ou daquela teoria já exposta.
94. A jurisprudência francesa é a que primeiro nos deve
interessar. No seu estudo, não podemos perder de vista as condições práticas sob que o conflito de vizinhança, sobretudo o
conflito típico entre a indústria e o domicílio, tem de ser
apresentado ao tribunal francês, pois essas condições são decisivas para a colocação e a marcha do problema jurídico.
O ponto de partida da jurisprudência francesa, ou antes,
o limite legal que circunscreve as suas decisões, é a impossibilidade em que ficam os tribunais ordinários de cassar a um
estabelecimento autorizado a sua licença para funcionar. Se
a administração permitiu a abertura do estabelecimento em
face das leis de polícia em vigor, o seu ato não está sujeito
à revisão judiciária, e os terceiros prejudicados não podem
esperar outra reparação a não ser a indenização de seus
danos. 1
Por isso, talvez, os tribunais franceses tiveram sempre,
diante dos olhos, não tanto o problema do limite do direito
de propriedade, como o problema da responsabilidade pelos
danos. 2 A responsabilidade, entre duas pessoas que nenhum
Sôbre o assunto de um modo geral escreve com clareza R.
!stituzioni, I, pág. 196.
Especialmente sôbre as formas de reparação no direito francês,
v. SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, I, n.0 79, pág. 102.
2
Assinala LEYAT que o problema do conflito de vizinhança se
deslocou do domínio da propriedade para a esfera da responsabilidade civil (ob. cit., págs. 11 in fine e segs.).
1
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contrato une, é porém sempre decorrente de uma culpa e não
de um simples fato do agente, 3 de modo que, para não irresponsabilizar o proprietário, a jurisprudência se aplicou ao
texto do art. 1.382 do Cód. Nap., e procurou de todos os modos
alargar o critério da estrita culpa ali enunciado, de modo a
fazer um culpado da figura do mau vizinho.
Foi longo e nem sempre retilíneo o caminho percorrido
nessa elaboração pretoriana de uma doutrina das relações vicinais. Dêle nos dá conta precisa GEORGEs APPERT, em estudo
que mereceu aplausos especiais de BIAGIO BRUGr, e que é de
fato um resumo penetrante da formação da jurisprudência
francesa sôbre a matéria. 4
Antes de 1789, esclarece o articulista, as decisões sôbre
vizinhança são raras, naturalmente porque a indústria em
grande escala não fizera ainda sua aparição no continente;
as poucas que se apontam são proferidas em geral contra os
artífices, a cujas atividades se opõe vitoriosamente o direito
de propriedade dos reclamantes, pessoas de qualidade. 5 O
século XVIII é, porém, para o· problema, um período de indagações doutrinárias, tendo cuidado dêle multas autores,
GuYOT entre outros. Sobrevém depois o Código Civil, e é já
na sua vigência que a orientação das côrte.s francesas se vai
definir e cristalizar, sobretudo a partir de um aresto a que
APPERT dá relêvo fundamental: o acórdão da Cassação de 27
3
MouRLON censurava esta última expressão, usada na prática
forense (Répétitions sur le Code Nap.).
Alguns autores, embora verberando a teoria do risco e continuando arraigados à da culpa, não conseguem explicar a responsabilidade do vizinho que causou dano, embora tivesse tomado tôdas
as medidas necessárias para evitá-lo. Conceituam então a cuLpa nos
conflitos de vizinhança como uma culpa sui generis subordinada à
proximidade geográfica (LEYAT, ob. cit., pág. 23 e H. et L. MAzEAUD,
ob. cit., págs. 578 e segs.).

4 G. APPERT, Des droits du propriétaire, vis-à-vis de ses voisins,
in Rev. Trim. de Dir. Civ. (1906), págs. 71 e segs.

V. H. et L. MA'ZEAUD, ob. cit., 2.8 edição, t. I, págs. 596 e segs., e
LEYAT, ob. cit, págs. 68 e segs.
5
Ob. cit., pág. 73.
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·de novembro de 1844 6 onde se lê que certos vizinhos não são
.forçados a suportar os incômodos causados pela contígua pro(priedade, visto que tais incômodos excedem la mesure des
:ob]igations ordinaires du voisinage.

Em torno dessa fórmula, que voltará dezenas de vêzes
nas sentenças, é que se erguerá a concepção jurisprudencial
,do limite do direito de propriedade e da culpa do proprietário
,pelos atos que o infringem. Os arestos a reproduzem com pe,quenas modificações e a elaboração doutrinária pouco a
::Pouco lhe vai fixando os contornos e desenvolvendo o conteúdo.
A fórmula do acórdão de 1844 trazia o mérito de substi:tuir qualquer indagação teórica por um exame de fato, pois
.outra coisa não é o determinar se um certo incômodo, cau.sado pelo vizinho, entra na categoria dos ônus ordinários ou
·extraordinários da vizinhança. Não era porém essa a sua
(única vantagem; com ela,- continua o autor que vimos se1 guindo, satisfaz-se o conselho da eqüidade, concilia-se o
. interêsse da indústria com as exigências do bem-estar geral,
e abre-se um acesso fácil às transformações da existência
·civil, pois os atos que hoje parecerão exceder as obrigações
ordinárias da vizinhança, noutro lugar ou noutro tempo es: tarão nelas contidos. 7
·
A doutrina das obrigações ordinárias de vizinhança, re.petida em inúmeros acórdãos, 8 coincide com a teoria do uso
normal. Com ela, os tribunais buscam formar uma base para
1 a responsabilidade dos proprietários, pois afirmam que na
. medida ordinária das obrigações de vizinhança está o limite
44, I, 211; APPERT, ob. cit., pág. 76.
muito ilustrativo o ac. da Cass. 28-2-48, publicado em
SIREY 48, I, 311, onde a Côrte, atendendo ao costume generalizado
·no comércio, considera toleráveis os incômodos causados a uma
mercearia pela marquize que a loja vizinha instalara sôbre o passeio. APPERT refere o caso.
8
V.: SAVATIER, Traité de la Responsabilité Civile, I, n.0 74, pá. gina 95, com referências à jurisprudência mais recente.
HENRI, et LÉON MAZEAUD, Ob. cit., t. !, pág. 564, indicam diversos
acórdãos que abraçam a mesma teoria.
6

SIREY,
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.do direito de propriedade. O proprietário que, fazendo da sua
coisa um uso extraordinário, excede o limite normal de pa:ciência do vizinho, já não age mais no exercício do seu direito, age sem direito, e portanto comete culpa nos têrmos do
artigo 1.382.
:S:sse o caminho pelo qual a jurisprudência francesa consegue reconhecer a responsabilidade do proprietário sem se
afastar do princípio legal da culpa.
Seria porém difícil considerar culpado o proprietário que
·exercita uma indústria nociva, dentro dos limites prescritos
pela administração. Para justificar então a indenização que
se lhe paga, a jurisprudência equiparou o industrial autorizado à pessoa que age em estado de necessidade. Joga-se aí,
talvez um pouco, com o sentido desta palavra, mas conci~lia-se a lógica jurídica com as imposições da eqüidade. 9
Alguns falam, sob a influência de DEMOGUE, num direito
de lesar mediante indenização.
Em acórdãos recentes, ao lado do princípio que vimos de
expor, não é raro se encontrar recurso expresso à teoria do
.abuso do direito. ~o Mas o pensamento dominante nas decisões continua a ser aquêle que APPERT apreendeu com clareza, e que corresponde no seu núcleo fundamental à doutrina
conhecida como do "uso normal" da propriedade.
95. A jurisprudência italiana tem sido talvez o terreno
de mais interessante elaboração doutrinária em nossa matéria, e o seu estudo testemunha claramente, não SÓ a tendência social a que corresponde cada teoria, como a possibilidade
.de efetuar entre elas felizes combinações.
9
"Quand l'établissement a été autorisé, son propriétaire est
fondé à considérer comme nécessaires à l'intérêt général et, par
conséquent, comme exempts de taute, les actes dommageables que
.l'exercice àe son industrie rend inévitables. Il n'en est pas moins
ténu de réparer le dommage, dont, d'ailleurs, il projite" (SAVATIER,
Traité de la responsabilité civile, I, pág. 135) .
~o
C. Angers, 14-6-1909; Paris, 19-4-1893; Marseille, 16-12-1906
e outros reproduzidos por MAGISTRY, Établiss. classés, págs. 201 e
segs.
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O critério dos atos emulativos, invocado com freqüência
nos julgamentos mais antigos, foi sendo gradativamente
abandonado, à medida que se insinuava o da normalidade. É
interessante notar que em algumas decisões faz-se apêlo, simultâneamente, aos dois critérios, como se correspondessem
a duas hipóteses, nas quais o incômodo pode ser repelido;
assim, diz o Tribunal de Milão, numa decisão de 24 de agôsto
de 1912:

e

"l'atto
illegittimo sol quando abbia contenuto emulativo, o costituisca immissione intollerabile od anormale nel
predio vicino" .u

A doutrina do abuso do direito, tão bem recebida pelos
tribunais franceses, e por êles de quando em quando invocada
para responsabilisar o proprietário pelos danos causados ao
vizinho, não logrou, como bem observa MARio RoToNDI, 12 igual
favor junto aos juízes italianos. Discutindo de preferência, em
primeiro lugar, a tolerabilidade das imissões, para traçar por
ela o limite da propriedade, as imissões excessivas sempre se
lhes deparam como extravasamentos ("sconfinamenti") do
domínio, e os danos que elas causam obrigam o proprietário
ex-lege Aquilia. Vemos esta doutrina, inequivocamente, aplicada no julgamento da Côrte de Veneza de 2 de fevereiro de
1926. 13
A preocupação, como regra absoluta, é constantemente
repelida em decisões recentes, mesmo quando a anterioridade
do exercício nocivo remonta a épocas distantes. Duas soluções dignas de menção, ambas nesse sentido, são a da Côrte
de Turim em 31 de janeiro de 1924 e a do Tribunal de Milão
em 25 de maio de 1930, na primeira das quais era de trinta
anos a preocupação repelida. 14
11
Apud BoNFANTE, I rapporti d'i vicinanza e la giurisprudenza,
pág. 847.
12
M. RoToNDI, in Riv. dir. civ. (1923), pág. 105.
1a Riv. dir. com. (1926), II, pág. 225.
14
Respectivamente in Rev. dir. com. U924.), II, pág. 299 e Riv.
dir. priv. (1931), II, pág. 9.
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Pode-se porém dizer que o "uso normal" tem sido a dou.trina constante dos tribunais italianos, até os tempos mais
recentes, quando começou a subir, e a contrastar o'seu império, a teoria mais socializadora da "necessidade". Apontam-se~
muito fàcilmente, exemplos inúmeros de aplicação do critério
da normalidade; para ficarmos nos arestos mais recentes, e
focalizados pela crítica dos juristas, citemos a decisão da
Côrte de Casale sôbre incômodos causados por abelhas, na
qual a tese de !HERING logrou plena adoção (14 de julho de
1920), e as da Cassação em 26 de julho de 1933, 26 de novembro de 1936, 16 de abril de 1934, 19 de maio de 1934, 9 de
maio de 1933, 7 de agôsto de 1935, 27 de julho de 1935, 10 de
agôsto de 1934, 22 de junho de 1934 e 25 de julho de 1934,
das quais conhecemos a síntese feita pelo Instituto de Estudos Legislativos.

15

Avulta porém, de dia a dia, a influência de BONFANTE, e
da teoria da necessidade por êle proposta para solução dos
conflitos. Numa decisão como a da côrte genovesa, em 14 de
fevereiro de 1930, ela já se insinua na argumentação, a propósito do critério valorativo da normal to:erabilidade, e domina afinal nas decisões da Cassação de 5 de julho de 1934
e 1.0 de fevereiro de 1935. 16 O que é particularmente digno de
nota, nestas últimas decisões, é a transação procurada pelo
tribunal, entre a doutrina da necessidade, - que ê'e interpreta como necessidade coletiva, interêsse do povo, - e a do
uso normal. Depreende-se que esta lhe parece ser aplicável à
vizinhança comum, e aqu:cla à vizinhança industrial. Distinção brilhante, fecunda de conseqüências práticas, sôbre a
qual voltaremos no decurso dêste trabalho.
ln Giur. comp. di dir. civ., I, págs. 189-191.
A da C. Genova in Riv. dir. priv. (1931), II, pág. 9 e as da
Cass. in Giur. comp. di dir. civ., I, págs. 67-71.
No Brasil, encontramos aplicações da referida doutrina no recurso extraordinário n. 0 7.250 de 5-8-1947 de que foi relator o Ministro JoSÉ LINHARES (in Rev. For., CXVII, pág. 416) e num acórdão
da 2.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo (Rev. For.~
CXVII, pág. 188).
15
Hl

J
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"ll nuovo indirizzo", diz o Tribunal, "invece tende a fis·sare una particolare disciplina, quanto agli oneri derivatti dal
vicinato industriale, nel senso che i vicini debbono soppor. tare piu da uno stabilimento industriale, specie se in zona
destinata all'industria, che non da altro stabile privato". 11

A Cassação reconhece porém que essa tolerância deve ser
compensada, visto que "gli e come una espropriazione par·ziale".

II

96. O artigo 554 do Código Civil inspirou entre nós uma
jurisprudência não muito abundante, mas digna de minu. cioso exame, porque através dela se revelam os aspectos práticos do problema da vizinhança e as dificuldades que se antolham ao magistrado, no cumprimento de sua missão. [12 1
Não é nosso intento reproduzir aqui todos os casos coligidos nos repositórios da jurisprudência nacional; 18 escolhemos apenas os mais frisantes, e os que de melhor subsídio
podem ser ao trabalho do intérprete.
ln Giur. comp. di dir. civ., I, pág. 71.
R. F.: 53, pág. 26; 53, pág. 119; 47, pág. 703; 61, pág. 375; 64,
pág. 269; 65, págs. 1-51, 347, 459; 66, págs. 94, 65; 67, pág. 133; 68, páginas 568, 855; 69, pág. 115; 70, pág. 79; 72, págs. 93, 103; 87, pág. 712;
95, pág. 368; 97, pág. 654; 99, págs. 450, 708; 100, págs. 476, 507; 101,
pág. 328; 103, pág. 484; 104, pág. 501; págs. 96, 520; 116, pág. 432;
117, págs. 164, 188, 416; 126, pág. 66; 127, págs. 419, 525; 134, pág. 442;
140, págs. 134, 289; 143, pág. 126.
R. T.: 60, pág. 498; 62, pág. 396; 71, pág. 555; 76, págs. 328, 341;
79, pág. 674; 68, pág. 177; 81, pág. 336; 82, págs. 131, 345; 84, pág. 174;
86, pág. 403; 87, pág. 323; 88, pág. 215; 89, pág. 487; 92, pág. 168; 93,
pág. 157; 92, págs. 429, 450; 94, pág. 521; 97, pág. 206; 100, pág. 405;
103, págs. 15, 248, 270, 600; 104, pág. 503; 105, pág. 759; 106, pág. 207;
107, págs. 91, 603; 109, págs. 647, 700; 112, pág. 639; 115, pág. 604;
116, pág. 178; 118, págs. 127, 136, 686; 119, págs. 172, 362; 120, página 115; 123, pág. 86; 124; pág. 74; 125, págs. 168, 488, 578, 671; 126,
págs. 161, 647, 708; 128, pág. 525; 185, pág. 158; 186, pág. 176; 190,
pág. 237.
R. de Jurispr., 23, pág. 172.
11
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A primeira circunstância que devemos ter em mente, na
.observação dos nossos julgados, é a diversidade profunda
tanto de natureza como de extensão, entre a intervenção ju.diciária francesa ou italiana e a intervenção brasileira, nos
.conflitos que nos ocupam. Essa diversidade se patenteia justamente nos casos mais graves, quais sejam os ocorridos. en.tre a indústria e o domicílio, sempre que a primeira foi ad·
·ministrativamente autorizada a funcionar. Na França ou na
Itália, a decisão judiciária não pode atacar tal autorização,
de modo que o tribunal, impedido de ordenar, quer a cessação,
quer a remoção do estabelecimento, tem diante de si um
único meio de reparar os prejuízos sofridos pelo vizinho: condenar o industrial ao pagamento de uma indenização.
Assim, a indenização no direito estrangeiro é o modo exclusivo de tutelar os interêsses de terceiros, ressalvados nas
concessões administrativas. Entre nós, porém, o quadro se
transforma. Nenhum ato da administração está isento de ser
revisto pelo poder judiciário, e, por conseguinte, diante do
conflito submetido ao seu julgamento tem o juiz três soluções
para eventualmente oferecer às partes: 111
1.a 2.a 3.a -

mandar tolerar as interferências verificadas;
mandá-las cessar;
mandá-las tolerar, obrigando porém o proprietário interferente a pagar ao interferido uma indenização.
19
Cfr. PHILADELPHO AZEVEDO, Destinação do imóvel, citado no
ac. de 24-7-1936, C. Ap. Distrito Federal, in R. F. 68, pág. 568.
RossEL et M.ENTHA, no seu Manuel de droit civil suisse, pág. 64,
salientam que há casos em que se faz cessar e outros em que se faz
indenizar o incômodo. Não dão, porém, um critério para indicar a
solução a ser dada em qualquer espécie.

R. D.: 30, pág. 199; 52, pág. 142; 79, pág. 163; 73, pág. 197; 105,
pág. 267; 113, pág. 334; 114, pág. 290; 119, pág. 269; 125, págs. 179,
·473.
Arq. Ju·rl.: 25, pág. 339; 30, pág. 455; 32, pág. 375; 35, pág. 382;
36, pág. 437; 40, págs. 271, 587; 42, pág. 463; 43, pág. 405.
Nas fontes indicadas, a matéria é às vêzes conexa ao conflito
de vizinhança.
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Claro está que a 2.a solução comporta quase sempre a
condenação do imitente, ou interferente, a compor os prejuízos que ao vizinho causou. Esta prestação tem o caráter de
um ressarcimento de danos. Como já temos acentuado várias
vêzes, é nosso intento tratar isoladamente as duas questões,
não raro confundidas por juízes e juristas. Uma coisa é dizer
se tal atividade, exercida in uso por um proprietário, entra
nos limites do seu domínio ou se os excede, devendo então ser
reprimida no interêsse de terceiros; outra coisa é verificar se
a atividade excessiva causou danos, e obrigar então quem a
exercia a ressarci-los. 2 o
Também deve ser considerada uma quarta solução, que
aliás não é rara nos nossos acórdãos: em vez de fazer cessar
as imissões, ou de mandar que sejam toleradas com ou sem
indenização, o juiz ordena ao emitente que faça, no seu prédio, obras e alterações capazes de minorar o incômodo sofrião
pelo vizinho. Esta decisão, tão legítima quanto feliz nos casos
que a admitem, entra a nosso ver no gênero da 2.a solução
supra-enumerada. Fazer cessar a interferência escrevemos
ali, e não há dúvida que cessa a interferência ilícita (a "nuisance"), quando, graças a providências de ordem técnica, consegue-se tornar tolerável o incômodo.
Qualquer dessas soluções são encontradas nos acórdãos;
o estudo dos casos, por êles decididos, dar-nos-á talvez os
meios de conhecer as teorias e critérios dominantes no fôro
brasileiro, não só para distinguir o tolerável do intolerável
como o absolutamente intolerável do intolerável sem indenização.
97. A idéia dos incômodos normais e anormais, isto é,
dos que se incluem nos encargos ordinários de vizinhança ou
que os ultrapassam, é a que com maior freqüência ocorre na
pena dos julgadores, quando se trata de dar um conteúdo à
locução "mau uso" empregada pelo Código. Pode-se assim
20
A distinção entre o ressarcimento dos danos e os limites da
propriedade está feita com especial clareza no a.:.:órdão 29-VI-1932
do Trib. Just. São Paulo, in R. T., 84, pág. 174.
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dizer que o critério da normalidade é o substractum doutrinário dos nossos arestos sôbre questões vicinais. Encontrâmo-lo mencionado várias vêzes, e desenvolvido no acórdão da
antiga Relação de Minas, de 6 de abril de 1929, 21 ou na sentença confirmada pelo acórdão de 28 de fevereiro de 1934 do
antigo Tribunal de Justiça de São Paulo, 22 ou ainda no acórdão de 25 de setembro de 1935, da Côrte de Apelação de São
Paulo, 28 mas sobretudo no de 16 de dezembro de 1936 desta
mesma Côrte, em que vemos repontar a terminologia criada
por IHERING e ser invocada pelo tribunal a autoridade do jurisconsulto. 24
Merece especial referência o acórdão de 25 de set2mbro
de 1935: o tribunal nêle concede que as imissões não sejam
excessivas, tendo em vista o local onde ocorre o conflito (centro comercial de Piracicaba), e se é verdade que não se pode
ver no acórdão uma aplicação da doutrina da preocupação,
certo é que lhe são feitas largas e atentas referências.
O mais conhecido dos julgados brasileiros sôbr.e vizinhança é a sentença do Juiz de Direito da 2.a Vara Cível do Dis21

R. F. 53, pág. 349; a doutrina afinal vitoriosa foi a do voto

do Des. TITO

FuLG~Ncio,

vencido no 1.0 julgamento.

R. T. 89, pág. 487 (sent. do juiz Armando Fairbanks).
28
R. T. 103, pág. 600 (Rel.: Des. Theodomiro Dias).
24
R. T. 106, pág. 207 (Rel.: Des. V. Penteado). Vale transcrever
alguns tópicos do ac.: "O conceito de mau uso, como observam os
22

comentadores, é muito relativo, depende de circunstâncias várias ..
Nesta matéria, o ponto está em saber até onde se é obrigado a suportar os inconvenientes da vizinhança. Entende-se, geralmente,
que é devida uma reparação, quando o dano "excede a medida das
obrigações ordinárias de vizinhanças" ou, por outras palavras,
"tudo o que pertence à vida ordinária é permitido; o essencial é não
exceder a medida ordinária do que é suportável" UHERING), tendo-se
em conta o uso local, a natureza e a situação dos imóveis". Mais
adiante: "A receptividade pessoal dos apelantes não foi considerada
no laudo", etc.
Depois de 1939, numerosos acórdãos procuraram conceituar o
uso normal, acatando a lição de IHERING. V. a nota aditiva à páginas 307 e segs., e os acórdãos publicados na Revista Forense, vol. 87,
pág. 713; 97, pág. 654; 103, pág. ~84; 104, pág. 501 e vol. 108, pág. 96.

-
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trito Federal, proferida em 30 de janeiro de 1933, e confirmada por acórdãos da Côrte de Apelação, em 14 de agôsto do
mesmo ano e 31 de janeiro de 1934, sôbre o conflito motivadopelas imissões de ruído provenientes do estabelecimento comercial "O Cruzeiro", e nocivas a outros locatários do mesmo
edifício. 26 É particularmente interessante, nessa decisão, orepúdio expresso à noção de abuso do direito para fundar a responsabilidade do autor dos ruídos, e o esfôrço para incluir tal
responsabilidade no art. 159 do Cód. Civil, por ser a atividade
do proprietário lesiva do direito ao sossêgo instituído no artigo 554 daquela lei. Voltaremos a êsses pontos mais adiante,
ao tentarmos estabelecer os princípios da doutrina brasileira
sôbre vizinhança, mas não será demais acentuarmos, desde
já, que a doutrina da sentença, ao repelir o abuso do direito,
nos parece excelente, e bem assim quando vê na responsabilidade do proprietário uma conseqüência de ato ilícito. Nisto~
o magistrado seguiu a lição do Dr. AzEVEDO MARQUES, 26 a.
qual pode ser acolhida sem reparos.
No caso "O Cruzeiro", não se pode falar tecnicamente em
conflito de vizinhança. O autor pleiteava com fundamento no
art. 1.189, II, do Código Civil, a rescisão do seu contrato locativo, já que o locador não lhe podia assegurar o uso pacífico da coisa. Uma especial relação jurídica interferia portanto na espécie, e condicionava estreitamente a sua solução.
A sentença abundou no exame do conflito entre vizinhos, mas
como salientou a Côrte de Apelação, em acórdão de 31 de
janeiro de 1934, a simples norma do art. 1.189, II, dirimia a
controvérsia sem apêlo ao 554 Cód. Civil.
Doutrina radicalmente diversa dessa elegante decisão
encontra-se na sentença proferida em 10 de agôsto de 1931,
pelo juiz de Direito de São Paulo, no caso "Covello c. Di
25

R. D. 113, pág. 33. (Juiz: Dr. Sabóia Lima).

26

AzEVEDO MARQUES,

O sossêgo público em face do direito, in R. T.

83, pág. 3.

Outros acórdãos têm todavia dado acolhida à teoria do abuso de
direito (V. Rev. For., vol. 126, pág. 66) .
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Franco & Cia. e outros", 27 já comentada pelo Dr. PHILADEL-

PHO AzEVEDO no seu livro "Destinação do Imóvel". 28 Aqui o
magistrado envereda pela idéia do abuso do direito, de que o
art. 554 parece-lhe uma aplicação. Depois de uma longa dissertação sóbre as várias concepções do abuso, conclui não
acolhendo o pedido do autor, por lhe parecer que os seus prejuízos são difíceis, quiçá impossíveis, de liquidar. É estranhável que a sentença não houvesse podido distinguir o problema
da proibição das imissões excessivas do problema do ressarcimento dos danos; 29 nela temos um excelente exemplo de
como pràticamente êsses problemas se isolam, a ponto de ficar insatisfeita a distribuição da justiça por não ter sido proposto o aspecto próprio da questão.
98. A normalidade do incómodo, julgada segundo a natureza dos lugares, reponta a cada passo nos arestas nacionais. Mas o que especialmente nos deve despertar a atenção,
em se tratando de decisões condenatórias, é que ora se manda
cessar o incómodo, ora se permite que êles se mantenha, paga
uma indenização. Em 11 de novembro de 1930, o antigo Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou uma sentença do
Juiz de Direito de Santos, o qual, compondo o conflito de vizinhança entre um estabelecimento beneficiador de café e um
hotel a êle contíguo, mandou, com fundamento no art. 554
Cód. Civ. e 795, IV, Cód. Civ. São Paulo, que as máquinas beneficiadoras não fôssem usadas, sob o preceito cominatório
pedido. ao Outro caso, em que são debatidas relevantes questões jurídicas, e que terminou pela remoção integral do incómodo, além das perdas e danos, é o da ação movida no Distrito Federal por "Gomes & Cia. contra Gonçalves & Alexandre", sôbre o qual existem dois acórdãos: um, de 5 de julho
R. T., 79, pág. 674 (Juiz: Dr. Adriano de Oliveira).
Págs. 171-174.
211
Se os limites traçados pelo pedido não lho permitiam, restava-lhe, segundo o Dr. PH. AzEVEDO, adiar a liquidação para a fase
executiva (PH. AzEVEDo, ob. cit., pág. 174) .
ao R. T. 76, pág. 341 (Juiz: J. B. Leme da Silva).
21
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de 1934 (ap. cível) e outro de 9 de janeiro de 1935 (rec.
l'ev.). 31 Os autores pediam a demolição de um forno de padaria que os réus há vinte anos tinham encostado na parede-meia, e do qual imissões de calor insuportáveis lhes advinham. Debateu-se a preliminar da natureza da ação, à vista
do que dispõe o art. 178 § 10, IX, Gód. Civ., sôbre a prescrição, em cinco anos, do direito de reclamar por ofensas feitas
à propriedade. A espécie, se bem que configurasse um conflito típico entre vizinhos, não estava sob o império exclusivo
do art. 554, porque nela se tratava de forno em parede-meia,
hipótese especialmente regulada no art. 583, C'ód. Civ.
Nos debates sôbre a preliminar divergiram as opiniões: o
Procurador Geral, em parecer proferido no feito, sustentou
que a ação não é real, "ambas as partes sendo meros locatários"; 32 o relator do 2.o ac., vencido na preliminar, sustentou
que a ação é de dir.:ito de propriedade, pois é de vizinhança; 33
e o tribunal, por maioria, que a ação é possessória. Quanto
ao mérito, o 2. 0 ac., constatando a ofensa intolerável querepresenta a imissão de calor, concede a demolição do forno e
as perdas e danos.
Outros casos em que a sentença provê a cessação efetiva
do incômodo são aquêles em que ela ordena a execução de
trabalhos capazes de pôr têrmo às imissões. Um interessante
exemplo é a decisão proferida no Distrito Federal pelo juiz
da 1.a Pretoria Cível, em 15 de setembro de 1936, 34 resolvendo
o conflito entre um prédio de apartamentos e uma padaria
que lhe imitia fumaça nos andares superiores. A sentença repele a doutrina da preocupação, provàvelmente invocada pelos réus e, considerando nocivas as imissões, condena a padaria a erguer a sua chaminé tão alto quanto baste para não
incomodar os vizinhos. Também em 23 de março de 1935, a
Côrte dei Apelação de Minas Gerais 35 concedia nunciação
31
32

33
34
35

A.
A.
A.
R.
R.

J.
J.
J.
F.
F.

32, pág. 375 e A. J.
32, pág. 375 (Proc.
35, pág. 382 (Rel.:
68, pág. 855 (Juiz:
64, pág. 269 (Rel.:

35, pág. 382.
Geral: Dr. Philadelpho Azevedo).
Des. Pontes de Miranda) .
Homero B. Pinho).
Des. Baptista de Oliveira).
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contra a colocação de uma bomba de gasolina em logradouro
público, na cidade de Ouro Prêto, porque essa bomba, posta
a menos de 5 metros de distância das casas dos AA., afetava-lhes a segurança. as
99. São numerosas as decisões condenatórias em que o
tribunal mantém as atividades nocivas do imitente, compensando porém os prejuízos do imitido com o pagamento de
uma indenização. [la]
Comecemos com o interessante caso do fôro paulista,
ocorrido entre partes, a Standard Oil Cy. e M. C. Garcia~ e relativo à instalação, na esquina de duas grandes artérias (Av.
Paulista e Consolação), de uma bomba de gasolina que imitia
vapores oleosos no prédio do A., causando-lhe danos. A sentença do juiz da 1.a instância, confirmada por acórdão do
antigo Tribunal de Justiça, 37 em 29 de abril de 1932, condena a R. a pagar o valor da depreciação sOfrida pelo prédio,
mas não cogita de fazer cessar as imissões nem de mandar
ressarcir as- perdas e danos, calculadas em parcela independente da depreciação estimada. O que é particularmente
3•6
A bomba era instalada, feita prévia concessão do local a um
particular.
Em outro caso, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo
como relator o Ministro HAHNEMANN GUIMARÃEs, não foi concedida indenização já que o proprietário da bomba tinha tomado tôdas as
precauções necessárias (Rec. extraordinário n.o 15.380, de 3-1-1950,
in Rev. Forense, CXLIII, pág. 123).
Em 20 de novembro de 1936, julgou-se na primeira vara da Comarca de Niterói a reclamação feita pelo Dr. Rubem Braga e outros
contra H. Beda Naegele que os incomodava com os rumôres de um
estabelecimento de jôgo de víspora. Os autores pediam a cessação
dos ruídos e a indenização pelos danos, fundando o primeiro pedido
no artigo 554 e o segundo no artigo 159 do Código Civil por ser ilícita
a atividade. A sentença atendeu a ambos os pedidos, no que nos parece correta; os seus fundamentos doutrinários, orientados pela teoria do abuso do direito, são nebulosos embora com citações autorizadas (Boletim Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, t. 2, pág. 396) .
37
R. T. 84, pág. 174 (Juiz.: Mário Guimarães; Rel.: Des. Junqueira Sobrinho).

-

S.T.D.-
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curioso é que a decisão afirma, com o subsídio dos autores
franceses e italianos, que, sendo o estabelecimento licenciado,
o vizinho tem direito a uma indenização, e, num voto vencido,
lê-se mesmo uma citação, feita sem ressalva, de passagem do
Tratado de BAUDRY-LACANTINERIE, sôbre a proibição dos tribunais modificarem atos administrativos.
Outro aresto que merece destaque é a sentença do Juiz
de Direito de São Paulo, confirmada por acórdão de 31 de janeiro de 1933 38 do Tribunal de Justiça de S. Paulo, em feito
motivado pelas imissões de cheiro de cozinhas que, partindo
da "Brasseria Paulista", iam incomodar a sapataria que um
certo Batah possuia no mesmo edifício. O prejudicado pediu
uma indenização, não à Brasseria, mas ao locador comum,
comendador Martinelli. É interessante notar que a sentença,
acolhendo o pedido, julga ser normal a imissão, mas, não obstante, reconhece que há uma depreciação do valor locativo e
condena Martinelli a reduzir de 20% os aluguéis; assim, o locador não foi forçado a manter integralmente ao locatário o
uso do prédio, e, por outro lado, diante da normalidade reconhecida, concluimos que os incômodos foram apurados mais
rigorosamente por interceder uma relação contratual em vez
de pura relação de vizinhança. s9
Muito semelhante ao penúltimo acórdão citado é o do
mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo, lavrado em 14 de
fevereiro de 1936, sôbre conflito entre um pôsto de lubrificação e um prédio de domicílio. "Ninguém dirá", reza o acórdão, "que _seja obrigação normal e ordinária de qW~.lquer vizinho suportar danos oriundos da invasão de óleo pulverizado". E condena a Atlantic Ref. Cy. a pagar indenização ao A.,
citando ainda uma vez PLANIOL-RIPERT e GIORGI para afirmar
4()

as

R. T. 86, pág. 403 (Juiz: Alcides Alm.a. Ferrari).

O caso comportaria o exame de uma interessante questão
teórica, qual seja a da responsabilidade do locador pelos incómodos
que se infligem os colocatários. Sôbre o assunto, v. Dl:No MANDRIOLI,
Molestie tra conlocatari, in Riv. dtr. civ. (1921), pág. 105.
4()
R. T. 103, pág. 270 (Rei.: Des. Antão de Moraes).
39
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que a licença da Prefeitura não exonera o estabelecimento de
dar a terceiros tais compensações.
100. Encontram-se também julgados, em que o tribunal,
constatando a anormalidade dos incómodos, não os faz cessar
nem os equilibra com indenizações, mas ordena a execução de
trabalhos que os minorem, tornando-os suportáveis. Tomemos
como exemplo o acórdão da Côrte de Apelação de São Paulo,
em 30 de outubro de 1935, 41 em que se resolve o conflito decorrente da imissão de ruídos no prédio do A. Diz a certa altura o acórdão: "o barulho produzido pelo funcionamento das
máquinas instaladas no prédio dos apelantes é, realmente,
insuportável". Assiste aos apelados o direito de remover as
causas do ruído, "tanto mais que no local não existem outros
estabelecimentos industriais, a rua é calma e sossegada, e os
apelados aí se fixaram antes da montagem da usina. Mas o
seu direito não vai ao ponto de obrigar os apelantes a paralisar tôdas as máquinas ou a transportá-las para outro prédio. É bastante que os inconvenientes de vizinhança se reduzam ao mínimo, de forma tal que possam ser razoàvelmente
suportados".
101. Uma das questões mais debatidas na jurisprudência é a da propriedade das ações no conflito de vizinhança.
Deixando-a, embora, para ser tratada mais adiante, vejamos
como a resolvem alguns acórdãos principais. Já vimos um, em
que a ação era considerada possessória; no acórdão de 11 de
setembro de 1935, a Côrte de Apelação de Minas Gerais, 42
desenvolvendo excelente doutrina, sustenta que a defesa posses.sória se estende aos direitos de vizinhança, os quais guardam com as servidões estreita afinidade teórica; a nunciação
de obra nova é considerada meio idóneo para impedir a instalação de uma indústria nociva (ac. de 16 de novembro de
1926, Tribunal de Justiça de S. Paulo); 43 e a ação de preceito
41
42

43

R. F. 66, pág. 65 (Rei.: Des. V. Penteado).
R. F. 66, pág. 94 (Rei.: Des. Orozimbo Nonato).
R. T. 60, pág. 498.
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cominatório, utilizada na maioria dos casos pelos causídicos,
tem também o seu emprêgo expressamente abonado por várias decisões (v. g. o ac. da Côrte de Apelação do Distrito Federal, em 24 de julho de 1936, 44 em que se declara não ser
fundamento desta ação o direito real, mas o direito pessoal
à saúde, à segurança e ao sossêgo). Vide nota aditiva, páginas 289, 290 e segs.
Várias são as Ações destinadas a impedir o mau uso da
propriedade vizinha, cada uma com pressupostos específicos.
Quando se tratar de casos de posse ameaçada o recurso disponível é o Interdito Proibitório (Código de Processo Civil,
artigos 377-380). Existem, ainda, a Ação de Nunciação de
Obra Nova (Código de Processo Civil, artigos 384-392), Ação
:para Construção e Conservação de Tapumes e Ação para Indenização de Parede ou Tapume Divisório (Código de Processo Civil, artigos 451-453); Ação Cominatória para os casos
das antigas Ações Confessórias e Negatórias (Código de Processo Civil, artigo 302 - XII); Ação Demolitória (Código de
Processo Civil, artigo 302 - VIII) .
No que concerne propriamente ao mau uso da propriedade, artigos 554 e 555 do Código Civil, é preciso distinguir se
o dano dêle resultante se refere à pessoa (de re ad personam),
ou à coisa (de re ad rem) a cada hipótese correspondendo
uma ação. No primeiro caso a ação será a do artigo 302, número VII; no segundo, será a do número VIII do mesmo artigo. Se do mau uso resultar dano ou ameaça de dano à segurança, sossêgo ou saúde do vizinho, a ação adequada é a
cominatória. Igualmente o será s~ o dano é iminente pela
iminência do mau uso. O mau uso deve ser nocivo. Terá o
autor que afirmar no que consistem as imissões ou repercussões do mau uso no seu prédio para se poder considerar
R. F. 68, pág. 568 (Rei.: Des. Sabóia Lima.) .
V. também R. For., 87, 712; 95, pág. 3'68; 116, pág. 4321; 117, página 164; 134, pág. 442 e Rev. dos Tribunais, vol. 152, pág. 332.
Encontramos uma aplicação da ação negatória na Revista dos
Tribunais, vol. 124, pág. 74.
44
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se foi ultrapassado o limite de tolerância ou não que é impôsto pelas relações de vizinhança. A nocividade diz respeito
à segurança, sossêgo ou saúde dos moradores do prédio do
autor. Podem ser prejudicados imediatamente, quando atingem o prédio ou coisas nêle existentes e mediatamente quando
se refletem na segurança, sossêgo ou saúde dos moradores
(Ver sôbre o assunto a obra do Ministro MaAcYR AMARAL
SANTOS - "Ações Cominatórias no Direito Brasileiro" - 2. 0
tomo- 3.a edição- Max Limonad Editor- São Paulo1962).

III

102. Tais são os pontos mais salientes que a jurisprudência brasileira oferece à consideração do intérprete. Vê-se
por êles que não se interpõe uma grande diferença entre os
critérios e soluções verificados no estrangeiro e os ocorrentes
na justiça nacional.
A idéia do abuso do direito e a dos encargos ordinários
de vizinhança são as que surgem com maior freqüência na
fundamentação das decisões. Entretanto, o que a nosso ver
constitui o ponto mais interessante e também de mais árdua
interpretação é aquela variedade de formas de composição de
conflito, que parece defluir de um critério geral, mas que não
nos é possível explicar por meio de qualquer das teorias conhecidas.
De fato, a jurisprudência estrangeira conhece os dois
modos de repressão das imissões excessivas: fazê-las cessar e
fazê-las indenizar. Lá, porém, é fácil apontar as razões da
preferência por uma ou por outra forma, visto que a indenização surge normalmente no caso de provirem as imissões de
um estabelecimento aberto com autorização administrativa
insuscetível de revisão judiciária. 45 Aqui, essa razão de cir45
"Les tribunaux ne son pas obligés dlavoir recours à des réparations en nature. Elles sont interdites quand elles iraient à l'encontre d'une autorisation administrative. Même dans zes autres cas,
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cunstância desaparece: "entre nós", escreve o Dr. PHILADELAzEVEDo, "a solução há de ser mais ampla, cabendo ao
judiciário apreciar se a autorização administrativa foi regularmente concedida e impor o veto ao funcionamento prejudicial". 46
Seria, pois, juridicamente admissível que, na composição
do conflito, o juiz ordenasse sempre a cessação absoluta das
interferências ilegítimas; ao contrário disso, o que vemos é
que, em certo casos, êle as mantêm, reparando ao imitido os
prejuízos de que se vem queixar. Qual o fundamento lógico
dêsse duplo tratamento? 41

PHO

103. Antes de dirigir nossa pesquisa para o campo do
direito nacional, façamos um último esfôrço para encontrar
na doutrina e jurisprudência estrangeira uma elaboração já
consumada do critério diferenciador que procuramos. Voltemo-nos então para o direito inglês, onde, como no nosso, a
autorização administrativa não furta o conflito à plena indagação e livre disposição dos tribunais.
BLACKSTONE, nos seus Comentários, oferecia como remédios judiciários para as private nuisances a sua remoção
direta ou o pagamento de uma indenização. Essas duas soluções não eram, entretanto, em todos os casos, de livre escolha do reclamante ou do tribunal; postos de lado os casos,
sempre admitidos pelos inglêses, de defesa privada do proprietário imitido (abatement withOut legaJ proceedings) , poDestinação do imóvel, pág. 162.
no seu Traité des obligations en général, TOl. IV,
págs. 167-68 (§ 494 bis), sustenta de um modo geral que ao juiz cabe
optar pela indenização ou pela reparação em natureza. Essa opção
46

47

DEMOOUE,

deixada ao livre arbítrio do juiz excluiria, porém, o caráter exclusivista do domínio, pois permitiria, mediante indenização, a intromissão de qualquer pessoa nos cômodos da propriedade.
ils n'y recourront pas, en général, toutes les fois que Zes trais et inconvénients que nécessiterait la mesure de protection des voisins dépasseraient en importance la gêne dont ses voisins se plaignent".
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, I, n.O 80, pág. 103.
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dia-se agir ou por action on the case, ou por assise of nuisance,
ou por meio de um writ de quod permittit prosternere. A primeira ação não podia conduzir a mais que uma indenização
pelos prejuízos causados; se o imitente não se intimidasse e
insistisse na nuisance, a ação teria de ser renovada para condenação dos danos verificados após a primeira sentença. A
segunda ação (assise) e a terceira (writ de quod perrm. prost.)
tinham maior eficácia: com qualquer delas se abatia a nuisance, obtendo-se por conseguinte uma plena reintegração
dos gozos que proporciona a propriedade. O que, porém, diferenciava capitalmente o emprêgo das duas espécies de
ações era o fato de só o proprietário (tenant) poder usar a
assise ou o writ; o locatário não podia exercer senão a action
on the case. 48

Convém notar que no tempo de BLACKSTONE essas ações
já estavam em desuso, e a par da action on the case, o que
se conhecia para remoção direta dos incómodos era o recurso
à autoridade do sh'eriff, assistido do seu posse comitatus. 49
Modernamente, o remédio judiciário normal contra as nuisances privadas é o procedimento civil por injunction, em
que se demanda sempre a cessação das imissões e algumas
vêzes a reparação simultânea dos danos já causados, mas, ao
lado dêsse, existe o remédio de processar o imitente apenas
pelos danos, e o direito distingue os casos em que um ou
outro deve ser preferido.
SMITH, L. J., no caso Shelfer c. City of London · Eletric
Light Co. (1895) formulou a regra segundo a qual deve ser
dada uma indenização de preferência a uma injunction:

"1. lf the injury to the plaintiff's legal rights is smaU,
2. and is one which is capable of being estimateà in

money,
3. and is one which can be adequately compensated
1Jy a small money payment,
48

49

BLACKSTONE, Commentaries, III, eh. 13, pâg. 1.207.
Ob. cit., págs. 1.208-1.209.
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4. and the case is one in which it would be oppressive
to the defendant to grant an injunction:
Then damages in substitution for an injunction may be
given". 50

De vários cases, podem ~r extraídas, igualmente, as
chief reasons da concessão de uma injunction. Elas se apresentam como um reverso das precedentes, e podemos resumí-las dizendo que êsse remédio judiciário cabe sempre que
a indenização revela-se improfícua para restaurar os direitos
do reclamante, ou representa o modo de assegurar o próprio alvo que teve em mira o imitente. Assim, casos em que
o imitido se veria na necessidade de se desfazer do seu prédio, casos em que o prejuízo não é fàcilmente avaliável em
dinheiro, ou em que o prosseguimento das interferências
motivaria uma série interminável de ações, nunca poderiam
ser resolvidos com uma ação de danos. A injunction é que
deve ser pedida para pôr um têrmo ao estado de coisas.
Bastarão estas considerações, estamos certos, para mostrar que o critério inglês de composição dos conflitos vicinais não tem a mais ligeira afinidade com o que orienta
consciente ou inconscientemente a nossa jurisprudência.
Nos nossos Tribunais de Apelação, como na Chancery ou na
King's Bench, o conflito ora se resolve por cessação das
imissões, ora por tolerância, ora por tolerância com indenização. Mas as razões de escolha entre essas formas é que
variam, e de maneira radical.
Tanto quanto o material coligido nos pode servir de
base, é-nos lícito dizer que entre nós a maior ou menor gravidàde das imissões não influi na escolha de uma das duas
formas de condenação, e até parece que são os casos mais irremediáveis, em que o incômodo é mais permanente, os compostos com reparações pecuniárias. Nada mais possível do que
o vizinho de um "pôsto lubrificador" se ver na contingência
de se desfazer do seu imóvel; tanto bastaria para que lhe
oo

Apud

PEARCE

e MEsTON, The Law of Nuisances, págs. 345-346.
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fôsse concedida uma injunction, e entre nós é ê.sse um caso
que os tribunais resolvem mais de uma vez com indenizações.
Mais importante, porém, do que a diversidade de critério
é a própria diversidade de natureza das indenizações. A de
que cogitam os tribunais inglêses é um ressarcimento dos
danos causados, tanto assim que se concebe a renovação do
pedido se prosseguirem, após a sentença, as imissões. Entre
nós ela corresponde, no dizer dos acórdãos, à depreciação do
prédio, e já se discutiu na Côrte de Apelação de São Paulo se
ao lado dessa indenização principal podia obter o autor o
ressarcimento dos danos efetivos. Mais tarde, voltaremos à
análise da sua verdadeira natureza (v. injra, § 133).
104. Deixemos então de lado a doutrina estrangeira, e
procuremos ler nos próprios julgados as razões de que se serviram para justificar a forma de composição do conflito, adotada em cada um. Logo nos certificaremos de que não são esclarecedores os seus consideranda. A alguns até se pode repreender o recurso à doutrina francesa, que lhes favorecia a
decisão, mas que se fundava, como sabemos, numa diferente
situação legal. 51 Também não nos esclarecem sôbre o desfecho as particularidades dos casos examinados.
Deve-se concluir, então, que os dois modos de solucionar
o conflito são equivalentes, e que o juiz, convencido da nocividade intolerável das imissões, pode mandá-las cessar ou indenizar, guiando-se apenas pelo pedido da parte?
Parece-nos que não. Sem entrar mesmo em indagações
teóricas que havemos de desenvolver no capítulo final dêste
estudo, julgamos possível demonstrar, em face dos critérios da
eqüidade e da utilidade social, que o conflito de vizinhança
não pode ser resolvido indiferentemente pela reparação direta que é a cessação dos incómodos, ou pela reparação indireta
que é a sua indenização, pois cada um dêsses tratamentos
tem eficácia diversa em relação ao direito de propriedade que
com êles se pretende defender.
51

R. T. 84, pág. 174.
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O uso que o vizinho faz do seu imóvel, e que vem repercutir no recesso do nosso, representa para nós uma ingerência
estranha em nossa propriedade, daquelas que o domínio, pelo
caráter de exclusividad'e que lhe é peculiar 52 autoriza a repelir. Algumas vêzes a ingerência não é de molde a nos tolher
gravemente os benefícios da propriedade, ou então, os que
ela restringe são perfeitamente comparáveis a uma fração da
coisa, ou utilidll;,de isolada, que, uma vez abatida, deixa subsistir intacto o que nos resta. Assim, se o vizinho superior
faz da água um uso industrial que impossibilita a minha utilização, o meu prédio perde uma de suas vantag.ens, mas nenhuma das outras que nêle desfruto me ficam diminuídas ou
alteradas. Outras vêzes, a ingerência altera as condições gerais do prédio, e embora não se possa dizer que ela inutiliza
a nossa propriedade, é inegável que a faz sofrer não numa
parte, mas no todo.
É o caso do morador que vê se instalar, no edifício contíguo, uma serraria: os ruídos que invadem o seu domicilio
não lhe trazem um dano parcial, limitado, como o da privação de uma água corrente; mas um prejuízo, do qual não se
pode determinar a extensão nem o contôrno, abate-t"~e sôbre a
coisa e aniquila a utilidade contida no seu direito.
Ora, se é verdade que um prejuízo da primeira ordem,
limitado a certo aspecto ou parte da propriedade, pode indiferentemente ser reparado com a cessação da interferência ou
com uma indenização equivalente à diminuição patrimonial
sofrida, o mesmo já não pode ser dito de um dano que pertença à última categoria. Podemos compensá-lo com uma indenização, podemos fixar com grande objetividade o montante dela, mas não podemos pretender, em face da pura
eqüidade, que o vizinho prejudicado tenha como proprietário
a mesma satisfação na cessação dos atos que lhe são nocivos
e na indenização que lhe é paga para os suportar.
Também o critério da utilidade social nos revela que as
duas soluções não são equivalentes, e que um princípio su52

G.

Cfr. AccARIS, Précis de Droit Romain, pág. 511,
Éléments de Droit Romain, pág. 195.

MAY,

ns.
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perior há de ser excogitado para se dizer em que casos cabe
uma, em que casos outra. Aqui coloquêmo-nos do ponto de
vista do imitente: se o que êste faz, com que lesa o vizinho, é
ouvir tôda a noite a radiotelefonia, é bem mais útil à coletividade que o tribunal ponha côbro à sua ação do que mande
apenas compensá-la com o pagamento de indenizações; se porém as imissões provêm de uma indústria, perderá a coletividade se o bem-estar de um só dos seus membros determinar o
fechamento da fábrica. Aqui a indenização será o mais útil
meio, socialmente, de compor o conflito de vizinhança, sem
faltar com o respeito à propriedade invadida.
Estas considerações não são suficientes para que formemos um critério seguro de composição dos conflitos. Valem
apenas para fazer sentir a necessidade de procurá-lo, e também para demonstrar a insuficiência das doutrinas de vizinhança quando nos propomos o problema em tôdf!, a sua amplitude.
105. É possível encontrar um critério geral que nos permita distinguir, nos conflitos entre vizinhos, os casos em que
as interferências devam ser toleradas, suspensas ou mantidas
mediante indenização?
Acreditamos que sim. As grandes teorias sôbre a vizinhança, elaboradas em países a cujo direito positivo falta ou
faltava uma fórmula legal de proibição, tomaram tôdas como
ponto de partida o direito romano, ou os subsídios das suas
próprias leis civis.
SPANGENBERG, HESSE, !HERING raciocinaram com O direito
romano como direito comum do seu país, e nêle buscaram
implantar as doutrinas que conceberam. BoNFANTE, convencido de que o problema se colocava no seu tempo em bases
muito semelhantes às romanas, quer quanto ao aspecto social, quer quanto ao legal, também concebeu a sua doutrina
tomando o direito romano como base positiva. Os jurisconsultos franceses da tese da lesão do direito inspiraram-se, sobretudo, na sua mais forte tradição literária - a obra de
PoTHIER, - e no que desta se infiltrou nos textos da codifi-
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cação napoleónica. O próprio DEMOLOMBE procurou na famosa lei, de 15 de outubro de 1910, o mais significativo ponto de
apoio da sua precária mas interessante construção.
106. O que era, porém, nesses sistemas de direito positivo a disciplina legal da vizinhança?
Comecemos pelo direito romano. Do largo desenvolvimento jurídico que as relações de vizinhança viriam a ter modernamente, não encontramos nêle os prenúncios senão na
fase romano-helénica. Durante os longos séculos de atividade
criadora, e de fixação do pensamento clássico, foram exíguas
as normas sôbre os conflitos e relações inter-vicinais. Para
isso contribuíam, de um lado, a organização jurídica da propriedade imóvel, de outro, a natureza individualista do domínio quiritário, que sobrepunha o ideal do isolamento ao da
solidariedade e comunhão entre os vizinhos.
"La structure antique des rapports de voisinage'', escreve
"naus présente un régime de tutelle jalouse de l'indépendence respective, non un régime de mutuelle dépendence; c'est le concept négatif de la liberté, et non le concept
positif de la solidarité que inspire De régime ancien". 53
BoNFANTE,

A própria situação material de vizinhança, se não podia
ser evitada, era grandemente atenuada pela prática imemorial da limitatio. O limes envolvia o ager do cidadão, e quer
se admita fôsse êle uma via pública, quer uma faixa pertencente até metade aos dois prédios confinantes, o certo é que
tinha a dupla função de garantir o acesso a todos os prédios
e de destruir entre êles a contigüidade material. O ambitus,
enquanto foi respeitado, teve o mesmo papel no conglomerado urbano. De modo que a propriedade imobiliária era uma
ilha, cercada de terrenos santificados, para que dentro dela,
sem restrições, ingerências ou conflitos, florescesse o domínio,
ou antes, a soberania dos patres.
Os institutos romanos ligados à vizinhança ou são restritivos ou complementares dêsse isolamento, o qual só com
sa BoNFANTE, Histoire du droit romain (tradução francesa) , I,
v., pág. 207.
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o decorrer dos séculos e a gradativa ascensão de outros tipos
de propriedade, foi sendo erodido nas arestas mais ásperas,
perdendo o seu cunho político, 54 e se conformando ao espírito
de uma comunidade de interêsses que, dia a dia, se impunha
ao individualismo primitivo. 55
Devemos lembrar em primeiro lugar a proibição da immissio, de cujo alcance prático e significação teórica tanto
nos temos ocupado. E em seguida: a obrigação de tolerar os
ramos da árvore vizinha que invadem a coluna atmosférica
do nosso prédio rústico, a mais de 15 pés de altura; essa restrição vem do código decemviral e, para os casos de ramos
mais baixos ou de prédio edificado, o pretor acrescentou dois
interditos à defesa civil que se fazia por meio de uma negatória; 56 a obrigação de permitir que o vizinho recolha os frutos tombados da sua árvore sôbre o terreno alheio, para o que
podia o dono dos frutos agir com a a. ad exhibendum, ou usar,
conforme o caso, o interdictum de glande legenda; a obrigação de conceder uma passagem precária a quem não dispusesse de caminho para ir ter a um seu sepulcro (iter ad
sepulchrum) ; algumas restrições ao direito de construir que
não tivessem caráter meramente policial; a defesa do proprietári<;> contra a alteração artificiosa das condições em que deflui para o seu prédio a água pluvial; e aí temos com poucas
falhas o r.egime clássico da vizinhança romana, ao qual se
vêm juntar, na época de orientalização das instituições, nu54

Para o estudo dos limites, v. principalmente PEROZZI, Istitu-

zioni di diritto romano, I, § 78, pág. 625.
55 Essa evolução, a partir de certa época, fêz-se velozmente.
Eis por que é absurdo afirmar que a propriedade romana, de um
modo geral, era um direito absoluto, isto é, irrestrito. Depois de reproduzir essa opinião, emitida por TRENDELEMBURG, exclama !HERING:

"Ce n'est là, cependant, qu'un de ces préjugés passés à Z·'état d'axiome
chez les romanistes" (Esprit du droit romain, IV, pág. 308, n.o 474) .
56
PERozzr, Istituzioni, I, pág. 629; eram os interditos si arbor
in alienum agrum impendebit e si arbor in alienas aedes impendebit, fr. I, D., XXXXIII, 27.
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merosru:; outras figuras 57 que preparam o terreno para o advento das servidões legais.
Sôbre tal sistema positivo, ergue-se o trabalho dos intérpretes modernos, e é fácil compreender que as sugestões não
lhes fôssem numerosru:;, obrigando-os a gravitar incessantemente em tôrno de três ou quatro passagens fundamentais.
Faltava-lhes sobretudo a possibilidade de trazer, para a solução de casos concretos, princípios inspirados no sistema dos
direitos de vizinhança. Pelo contrário, o que se lhes impunha
era tirar o sistema, da exigüidade dos casos; tarefa árdua,
precária e sempre influenciada por um certo arbítrio de quem
se deixa tentar por ela.
Franceses e italianos procuraram depois fixar as
regrru:; da vizinhança sôbre ru:; bases dos respectivos direitos
nacionais, e também não lhes foi de grande socorro o sistema
que ru:; leis ofereciam.
Nem o Código Napoleão, nem o Código Italiano conheceram as relações de vizinhança como um todo homogêneo,
sujeito aos mesmos princípios e governado por institutos
afins. A idéia de que os direitos de vizinhança são restrições
legais da propriedade, como que expletivas do conteúdo desta,
foi elaborada pelos pandetistru:; alemães do século XIX, ado107.

57
No domínio das restrições ao direito de construir, sobretudo.
Mas também a propósito de passagem, minas, parede-meia etc. Omitimos no texto certas restrições legais de ordem pública, e especialmente algumas relativas a atos funerários. Das que enumeramos, as
mais antigas são, segundo CoRNIL, a obrigação de suportar os galhos
mais altos de 15 pés (XII tab., 7, 9), a de permitir a coleta dos
frutos (XII tab., 7, 10), a de não modificar o escoamento natural
das águas (Xll tab., 7, 8), e a que êle assim descreve: "Le sol ne peut

être ni labouré ni couvert de' constructions jusqu'à la limite extrême
du terrain; chaque propriétaire doit lasser, à l'extremité de son
terrain, un espace libre de deux pieds et demi, de sorte que cette
bordure, jointe à la bordure simétrique du voisin, forme un espace
libre de cinq pieds entre Zes constructiones et les champs labourés".
São o limes e o ambitus (CORNIL, Ancien droit romain, págs. 60-61).
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tada nos códigos dos países germânicos, e dêles passou ao
e à doutrina moderna.
É interessante observar que o instituto de que mais se
serviu o Código Francês para regular as relações entre vizinhos, - a chamada "servidão legal", - não lhe veio das suas
grandes e constantes fontes doutrinárias: POTHIER e DoMAT.
o ilustre F'ERRINI, tratando do assunto com a erudição e clareza habituais, forneceu-nos um roteiro preciso da entrada
dêsse instituto do direito ocidental, 58 onde, apesar de sua
origem espúria e pequena prestabilidade, logrou ser consagrado nas codüicações.
É certo que os romanos só conheceram uma espécie de
servidão predial, - a estabelecida voluntàriamente pelo homem. Mesmo numa fase em que os iura praediorum eram o
meio único de acertar as düerenças naturais muito sensíveis
entre os prédios, a intervenção da vontade do proprietário
era indispensável à desintegração do seu direito.
No direito bi.santino e ao longo da Idade Média é que se
vai formar, ao lado das verdadeiras, uma dupla categoria de
servidões legais e naturais, isto é, impostas aos prédios pela
natureza dos lugares ou pela fôrça mesma da lei. Como várias
outras desta época, a noção sofre uma espécie de elaboração
anônima. Três passos do Digesto parecem ter favorecido o
seu exsurgimento, e é provável que, antes de qualquer construção ou definição técnica, se tenha verificado a extensão
mais ou menos abusiva dos vocábulos servitus, servire a uma
série de situações que, materialmente, se assemelhavam às
servidões. Já os romanos, como provam os textos em causa,
usavam algumas vêzes servitus e servire, em sentido não técnico, para exprimir a simples relação de auxílio que entre
duas coisas se podia estabelecer. E embora, segundo continua
o mesmo FEluuNI, nem na Glossa nem em autores de vulto
como CuJACIO a figura da servidão legal ou natural se tenha
delineado, 59 a idéia vai ganhando certamente o mundo dos
práticos e dos pequenos autores.
Bürgerl~chgesetzbuch

58

59

FERRINI-PULVIRENTI, Servitu
li'ERRINI-PULVIRENTI, Ob. cit.,

prediali, I, pãgs. 2 e segs.
I, pãgs. 6 e 7.
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Nos costumes franceses vamos encontrar menções expressas, e a matéria dos limites legais da propriedade aparece
nos mais importantes dêles absorvida pelas servidões, como
por exemplo nos Coutumes de la prévoté et vicomté de Paris,
cujos arts. CLXXXIII a CCXIX formam o título "De servitudes et rapports de iurez", e versam principalmente sôbre
demarcação, tapagem, muro comum e atividades que podem
ser nocivas ao vizinho. 6 0
A tradição italiana não consagra o conceito; as relações
de vizinhança entram no capítulo da propriedade ou das obrigações. De servidões legais ou naturais não se fala nos estatutos, com a única exceção do de Milão, onde aliás a referência parece mais ter sido casual, do que fruto de um critério
sistemático adotado. No mesmo sentido, faz-se ouvir a lição
dos grandes autores que nessa época escreveram, na Itália,
tratados da matéria: CAEPOLLA e PEccHIO.
Já na Alemanha, ao longo dos séculos XVII e XVIII, vemos ganhar terreno a nova figura de que se ocupam ilustres
juristas em trabalhos de índole científica calcados sôbre o direito romano, e em França se prepara, sobretudo através dos
comentadores dos costumes, a aceitação das idéias que prevaleceriam na codificação futura. Um marco decisivo nesta evolução doutrinária é o tratado de LALA.URE. 61
"Non si deve perõ dubitare", esclarece FERRINI, "che la
fonte immediata (do Código) sia stato il Traité des servitudes
del LALAURE, ritenuto per lungo tempo il maestro sommo in
questa materia". 6 2
A idéia de que a disposição natural dos lugares imponha

aos prédios verdadeiras servidões sai do terreno das comparações e dos paralelos, convertida em asserção técnica e toma
posição na doutrina.
"Malgré l'indépendence qui regnait parmi les hommes,
lorsque leur nombre les obligea de s'étendre sur la surjace de
6o
Coutumes Générales, in BARBEROT, Législation du bâtiment et
des usines, págs. 1.441 a 1.446.
01 LALAURE, Traité des servitudes réeles (1777) .

62

FERRINI-PULVffiENTI, Ob. Cit.,

pág. 10.
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la terre; il est certain que la nature des différents terrains•
qu'ils occupaient, leur imposait necessairement des sérvitudes
naturelles; car celui qui avait fixé sa demeure au pied d'une
montagne, était forcé par la situation du lieu, de recevoir les
eaux ou la fonte des neiges de cette même montagne ensorte
que c'était une espece de servitude qui lui était imposée, non
par celui que en habitait le sommet, mais par la nature du
terrain au pied duquel il avait fixé sa demeure". 63

E após examinar a origem das servidões:
"Il résulte donc de cette idée raccourcie de l'origine des
Servitudes réelles, qu'elles dérivent, non de Vambition &: de
l'avarice des hommes, mais d'une source bien plus pure;
puisque ce sont les situations naturelles des terrains, les Loix
du Prince, l'intérêt public & les conventions entre voisins qui
leu r ont donné l' être". M

O Código Napoleão abrangeu na categoria das servidões
naturais (qui dérivent de la situation des lieux) as normas
concernentes ao uso das águas que defluem naturalmente de
um para outro prédio, à obrigação de demarcar (bornage) e
à de tapar, e na categoria das servidões legais as normas que
dizem respeito ao muro ou fôsso comum, às árvores limítrofes, às distâncias legais, às vistas sôbre o vizinho, às calhas
e à passagem.
No Código Napoleão inspirou-se o italiano, com a única
diferença de ter feito das servidões naturais uma subespécie
das legais, refletindo assim as críticas, que muitos haviam
dirigido ao primeiro, de ser tôda servidão não voluntária
fruto do consórcio de dois elementos: a situação local e a
autoridade da lei. 65 As figuras são aproximadamente as mesmas, e, como se vê, a elas se reduzem quase inteiramente as
normas que presidem as relações intervicinais.
LALAURE, Ob. cit., 1. I, eh. 2, pág. 14.
LALAURE, ob. cit., 1. I, eh. 2, pág. 18.
''" Avulta nesse sentido a crítica de ZACHARIAE, Droit civil trançais (vol. 2. 0 , § 316, nota, pág. 156) repetida por vários outros (apud
FERRINI, pág. 3).
63

64

-

S.T.D.-

14

--- --------·
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Não se reduzem inteiramente, porém. E cedo se iniciou o
esfôrço da doutrina francesa e italiana para demonstrar que
os vários institutos legais reguladores da vizinhança não esgotavam as restrições que se podiam impor à propriedade privada. Na lei não haveria, nesse caso, uma enumeração, mas
uma exemplificação, e, portanto, à doutrina seria possível induzir os princípios gerais comuns aos diversos tipos, e atingir
a construção de uma fórmula das relações de vizinhança. É
de notar porém que semelhante marcha revela-se difícil e
pouco promissora. Melhor ponto de partida parece ser a própria noção de propriedade, pois no palpar o conteúdo do domínio mais fàcilmente se pressente e delineia o seu limite.
Daí partiram os esforços mais brilhantes para construção da
doutrina francesa, e mesmo italiana, da vizinhança. Reunindo os fios esparsos que lhes vinham do conceito de propriedade, das servidões legais, de obrigação de vizinhança a que
aludem os arts. 1.370 e 651 do Código Napoleão, e da noção de
culpa, procuraram tecer as teorias, não raro muito sutís, em
·que pudessem colhêr as questões entre vizinhos, na imprevisível variedade de seus aspectos e formas.
108. Foi, portanto, sôbre uma base positiva que trabalhou sempre a doutrina estrangeira na construção das suas
teorias da vizinhança. Os que manejaram o direito romano
serviram-se do fr. 8, § 5-7, D., VIII, 5, como texto fundamental, e daqui e dali coligiram outros textos que lhes permitissem pôr em evidência uma sistemática implícita nas respostas e normas do Digesto. Os que trabalharam o direito moderno serviram-se geralmente do conceito legal de domínio,
e a idéia de limite, que dêle extraíam, procuraram entrelaçá-la com as sugestões do sistema apresentado pela lei.
Os produtos mais felizes dessa elaboração doutrinária foram talvez as noções de uso normal e de necessidade. Já vimos que a primeira foi largamente recebida pela doutrina e
a jurisprudência nacionais, que com ela procuraram dar conteúdo preciso à locução mau uso, empregada no art. 554 do
Código Civil. Nem o uso normal nem a necessidade nem qual-
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quer das outras teorias conhecidas permitem, entretanto, distinguir o mau uso intolerável do uso tolerável mediante indenização, de sorte que, para compor os conflitos ocorridos, temos constantemente de recorrer às instituições do senso jurídico, à inspiração da eqüidade, à injustificada ampliação do
arbítrio do magistrado.
Ora, a legislação brasileira oferece, para a solução definitiva do problema, alguma coisa mais do que a fórmula do
art. 554 do Código Civil. Vimos como a pesquisa do critério
geral das relações entre vizinhos tomou sempre por base, ao
lado de um texto fundamental, as sugestões que lhe apresentava o sistema das normas de vizinhança naquele direito positivo, e esquecemo-nos que possuímos um sistema legal próprio, a cujas sugestões devemos recorrer, a ver se dêle não se
tira um principio ou corpo de princípios capaz de orientar a
composição dos conflitos.
Tocamos aqui a etapa final do nosso trabalho. Estamos
certos de que o art. 554 do Código Civil pode ser integrado por
normas tiradas do sistema dos nossos direitos de vizinhança,
de modo a se formar uma regra para solução dos conflitos intervicinais. be principio não nos faz prescindir das teorias
recebidas na jurisprudência brasileira para conceituação do
mau uso, antes vem completá-las e ajustá-las à variedade dos
casos, permitindo, como veremos, que se patenteie ainda no
problema uma riqueza insUspeitada.

CAPÍTULO

VIII

O DffiEITO DE VIZINHANÇA
109 - As normas sôbre a vizinhança no sistema do nosso direito civil. 110 - Compreensão dos
direitos de vizinhança; a) restrições legais do ~
mínio. 111 Compreensão dos direitos de vizinhança; b) condição de existência do domínio.

109. A reunião operada pelo Código Civtl, de todos os
institutos e regras concernentes às relações entre vizinhos,
sob a denominação genérica de direitos de vizinhança, tem
para a pesquisa a que nos propomos um interêsse fundamental. Normas que dantes achavam-se esparsas, constituindo
matéria de posse, de obrigações e de servidões reuniram-se,
graças à evidenciação do elemento que as aparentava, e permitiram que sôbre elas se fizesse um estudo mais sistemático.
Vem dos códigos e escritores germânicos a idéia de reunir, na classe única dos iura vicinitatis, tôdas as restrições que
sofre a propriedade imóvel no interêsse dos particulares, e entre nós a inovação penetrou e se aclimatou sem esfôrço, porque como que a preparara a evolução do direito nacional. De
fato, a idéia de servidão natural e legal, que em outros países
conduziu a uma sistematização diversa das restrições, não
teve fôro em nosso antigo direito positivo, e só por influência
estrangeira reponta nos trabalhos doutrinários. 1: verdade que
na Ord. L. I, t. 68, §§ 22 e segs., a propósito das funções atribuídas aos almotacés, estabelece o legislador várias regras englobadas sob a rubrica "Edifícios e Servidões", e, lendo-as,
verificamos que tôdas pertencem ao que hoje chamamos direitos de vizinhança; o emprêgo daquele nome não nos deve
porém impressionar. TEixEIRA DE FREITAS o repetiu na sua
Consolidação, e ainda ai só colocou sob a epígrafe direitos
intervicinais. O que entretanto não vemos, em qualquer dos
textos fundamentais do nosso direito antigo, é o tratamento
simultâneo de normas dessa natureza e de verdadeiras servi·
dões voluntârias como se constituíssem espécies de um único
gênero. Só os escritores, às vêzes, as aproximam, e ainda assim não se encontra a elaboração consciente que nos autores
franceses apontamos.
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O grande

tratando das servidões "juris
Romani sensu", nelas não pensa em incluir as restrições legais do domínio:
MELLO FREIRE,

" ... nam servitutes inter vivos pactionibus constituuntur,
et partium voluntate omnino dependent tam in adquirendo et
conservando, quam. in amittendo". 1
É mais admissível que, a seu ver, o lugar sistemático da
matéria de vizinhança seja ao pé do estudo do domínio, como limitação dêste por fôrça de lei. Pelo menos é-nos lícito
incluí-la neste passo:

"Tamen dominium legibus societatis est subjectum, et
earum praescriptum dominus re uti debet; quin propterea
illud aut amittere, aut minus plenum habere videatur; itaque effectus ·ex domínio resultantes, et libera rei utendi facultas aliquando legibus generalibus, aliquando ipsa partium
conventione restringitur". 2

Na análise que faz dêste parágrafo, LoBÃo s apenas considera as restrições legajg ao poder de disposição do proprietário, omitindo por completo as restrições ao poder de uso.
Estas últimas,- que, como se sabe, incidem principalmente
sôbre os prédios, - êle as procura introduzir no capítulo das
servidões, onde MELI.O FBEmE não as contemplara. Eis a sua
observado ao titulo XIII, § 3, acima transcrito:
". . . compreendeu MELLO muito perfunctõriamente a
aquisição das Servidões, a conservação e a amissão delas; fazendo tudo dependente de pactos e vontade das partes". ~

·E depois de se dizer obrigado a fazer maior digressão,
enumera vários modos alheios ao Direito Romano, entre os
quais a decisão do juiz, a lei, a natura Zoei, o costume daregião. 5
1

§

. MELLO

FREIRE•

Instttutiones iuris civilis Lusitani, lli, tit. 13,

3, pág. 215.
ob. cit., III, tit. 2, § 3, pág. 13.
Notas a Mello, III, pág. 81.
LoBÃo, ob. cit., pág. 552.
LOBÃO, ob. cit., pág. 553.

2

MELLO FREIRE,

a

LoBÃO,

4
5
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Parece-nos pouco exato o reparo do anotador. MELLo
registrou na doutrina das servidões tôdas as modernizações a que o direito nacional a havia obrigado,s mas, tomando o instituto como um ius in re aliena, a êle não equiparou o que lhe aparecia como simples limitação do domínio.
Não parece também certo que os limites legais do domínio,
no seu entender, fôssemos que incidem exclusivamente sôbre
a faculdade de alienar. Os principais effectus exdominio resultantes eram para êle: de re sua pro arbitrio disponere et in
alterum transfere. LoBÃo viu aí uma alusão ao poder de alie'nar livremente. Temos como certo, entretanto, que disponere
está ali escrito no sentido de utilizar, donde a expressão pro
arbítrio, e que o famoso desembargador da Casa de Suplicação quis dar como efeitos do domínio, de acôrdo com o ensinamento geral, o uso (pro arbítrio disponere) e a disposição

FREIRE

(in alterum transferre).

7

Entre as restrições que sofrem os efeitos do domínio estão
pois as restrições ao uso do prédio, e melhor fôra integrar
aqui a lição do jurisconsulto, mencionando a Ord. L. I, tit. 68,
§§ 22, segs., do que adicioná-la ao título das servidões.
Depois da publicação do Código Francês, a doutrina
acusou com maior assiduidade a influência da técnica nêle
adotada com relação às servidões. CoRRÊA TELLEs no Digesto
Português 8 dá-nos, do que fica dito, o mais claro exemplo,
quando adota, com remissões ao Código Napoleónico, a tripartição francesa das servidões em naturais, legais e convencionais.
A idéia nunca teve, porém, boas raízes no direito nacional, talvez por lhe faltar aquela base legislativa imprescindí6
MELLO FREIRE, Ob. cit., III, tit. 13, § 3, pág. 214: "Neque etiam
moribus nostris conveniunt subtilitates Romanorum" e enumera entre

as sutilezas escusáveis a causa perpétua, a causa de amenidade, a
temporariedade e outras.
7
Modernamente se critica, e com acêrto, que se faça entrar o
poder de disposição entre os efeitos do domínio. ~sse poder decorre
da capacidade jurídica, e não do próprio direito sôbre que êle se
exerce. V.: FERRARA, Tratatto di diritto civile italiano, I, pág. 327.
8
C. TEU.Es, Digesto Português, III, arts. 445 e segs.
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vel à fixidez das concepções doutrinárias. BORGES CARNEmo, 1
civilista interessante, não só pela concisão afori.smática das
opiniões, como pelo sistema de distribuir as matérias no seu
tratado, situa claramente as restrições de vizinhança como
limites do direito de propriedade.
"Em conseqüência do domínio pode o senhor do prédio
fazer nêle qualquer obra urbana ou rústica, onde e como quiser, edificar à maior altura ou escavar até a maior profundidade". 10
"Como fazer no seu edifício os eiradOs, portas, janelas e
portais que quiser". 11
"E outros quaisquer atos, como pôr ou ter estendidos na
sua janela ou sacada panos, etc., ainda que assombre o vizinho, não o fazendo por injúria e despr§zo". 12
"Plantar, podar, semear quaisquer árvores livremente". n
"Fazer atas estrondOsos". 1 4

Assim enuncia êle aquilo que denomina "liberdade de fazer no seu quaisquer a tos", e depois estuda, primeiro as ampliações, segundo as restrições, que pode ter essa liberdade.
Nestas restrições vamos nós, com muito acêrto e propriedade,
encontrar tudo que concerne à vizinhança, e de que se ocupa
a Ordenação no Livro e título que temos citado. O autor re<!uz a três as restrições que sofre a liberdade do dono: emulação; servidão; restrição ordenada por lei, estatuto ou costume. Esta última classe é constituída pelos direitos de vizinhança, isto é, por aquelas figuras que, em outros sistemas e
autores, aparecem sob a denominação espúria de servidões
legais e que abrangem não só os limites impostos às nossas
atividades dominicais como os deveres positivos oriundos da
contigüidade com outros imóveis. 15

11

B.
B.
B.

12

B. CARNEIRO•

13

B.
B.
B.

9

1o

14

15

CARNEIRO,

Direito Civil de Portugal, IV, págs. 164 e aegs.
cit., IV, n.O 1, § 48, pág. 1.64.

CARNEIRO, Ob.
CARNEIRO,
CARNEIRO,
CARNEIRO,

ob.
ob.
ob.
ob.

CARNEIRO, Ob.

cit.,
cit.,
cit.,
cit.,
cit.,

IV,
IV,
IV,
IV,
IV,

n.O 2,
n.0 3,
n.O 4,

48, pág. 164.
48, pág. 164.
48, pág. 164.
48, J>lig. 164.
pág. 172, nota (a).
§
§
§
n.o 5, §
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Mais adiante, trata CARNEIRO das servidões e, fiel à doutrina romana,- nesta matéria a fonte coll8tante e a melhor
tradição do nosso direito luso-brasileiro,- restringe-se a considerar como tais as estabelecidas pelo fato do homem. Para
êle a servidão se adquire, ou por contrato, ou por testamento,
ou por prescrição, ou por adjudicação, 16 mas não alude, nem
poderia, a servidões criadas pela natureza ou pela lei.
A medida que nos aproximamos da codificação do direito
civil brasileiro, a doutrina se faz nítida e uniforme. Os autores não se limitam a enunciar o direito vigente, e lançam-se
com maior facúndia nas controvérsias.
Em pleno período de discussão do Código Civil, publica o
Dr. LACEIIDA DE ALMEIDA O seu Direito das Coisas. É sabido que
êste grande civilista projetou entre nós a obra dos pandectistas alemães, sem perder nunca de vista, no seu ell8inamento,
a tradição Iiterâria e positiva do nosso próprio direito, de que
é um perfeito conhecedor.
Fundando-se em WAECHTER, VoET e valendo-se também
da lição contrâria de LA.FAYETI'E, estudou êle com clareza a
diferença entre os direitos de vizinhança e as servidões. Ela
estâ a seu ver na própria finalidade de cada um dos dois institutos, pois enquanto "as servidões reais têm em mira vantagell8 que aumentam o valor do prédio dominante, acrescentando à sua utilidade, fertilidade, beleza ou amenidade,
sem que todavia lhe seja isso indispensâvel ou essencial ao
uso", nas restrições de vizinhança, pelo contrârio "o direito
assegurado ao vizinho e restringido à propriedade do outro
prédio é indispei18âvel àquele em cujo proveito a lei o tem
constituído; sem êle é impossível não jâ a comodidade ou o
deleite do proprietârio, mas a própria utilização do seu prédio
pela maneira por que todos usam". 17 Como êle próprio explica, o proprietário do prédio dominante no caso da servidão, certat de lucro captando, e no caso do direito de vizinhança, por maior que seja a semelhança entre o seu direito
16

B.

17

LACERDA DE ALMEIDA,

CARNEIRO,

ob. cit., IV, § 77, págs. 258 e segs.
Direito das Coisas, I, pág. 103.
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e uma servidão, certat de damno vitando, para evitar que se
percam as utilidades essenciais do seu imóvel.
A distinção se completa muito bem com a observação de
WAECHTER, de ser o direito de vizinhança parte tão integrante do domínio, que, longe de constituir êle próprio uma servidão, é a renúncia a êle que assume tal qualidade.
O Código Civil veio pois ao encontro da opinião comum
de vários dos nossos juristas, e, convém acentuar, da doutrina dominante em quase todos os países, quando reuniu
numa só classe, sob a denominação "direitos de vizinhança",
tôdas as normas que operam, por fôrça apenas de lei, entre
vizinhos.
110. Na compreensão do que sejam tais "direitos" prevaleceram duas idéias. A primeira é que os direitos de vizinhança são restrições ou limitaçõe& legais da propriedade. A
segunda é que são inerentes ao domínio, inseparáveis dêle, ou
como diz WAECHTER, citado pelo Dr. LACERDA, constituem condição de existência dos prédios vizinhos. "Os direitos de vizinhança, portanto", escreve no seu "Comentário" o Dr. CARVALHO SANTOS, 18 "não são em substância senão limites ourestrições impostas ao exercício dos direitos naturalmente inerentes à propriedade, obrigações impostas aos proprietários
vizinhos, aparentando mesmo uma transação que concilia e
põe a salvo os interêsses opostos de cada um dos vizinhos".
Já que nos propomos a tarefa de aprofundar a sistemática dos nossos iura vicinitatis, consideremos um pouco essas
duas idéias, primeiramente para ver o que elas valem e o
quanto alcançam, depois para ver se não lhes precisamos introduzir certas delimitações.
a) É certo que os direitos de vizinhança são um conjunto de normas, tôdas elas restritivas do direito de propriedade, ou antes, do poder de uso que se contém nesse direito.
Quando dizemos que o dono de um prédio deve suportar que
para êle escorram as águas naturais do prédio superior, ou
18

CARVALHO SANTos,

págs. 5-6,

Código Civil Brasileiro interpretado, vol. 8,
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que deve conceder passagem ao vizinho, sem saída para a via
pública, ou que deve atender ao convite do confinante para
demarcação da linha lindeira, ou que deve usar de tal modo
do seu prédio que não se vá perturbar a saúde ou sossêgo dos
circunstantes, estamos enunciando regras limitativas do arbítrio do proprietário e tolhendo ao seu direito aquela amplitude e indeterminação de exercício, que lhe são conceituais. Não é menos verdade, que, com o impor essas normas,
o legislador teve em mira organizar as bases daquela comunhão natural que alguns já mostraram existir entre vizinhos,
e, por conseguinte, não quis criar privilégios ou ônus para os
prédios, e sim sancionar aquêles deveres de mútua assistência
que o consórcio civil impõe a todos, no interêsse da liberdade
de cada um. O que porém devemos ter simultâneamente em
vista, é que a expressão direitos de vizinhança pode ser tomada em dois sentidos, e que só a um dêles nos referimos
quando os conceituamos como "restrições à propriedade no
interêsse dos particulares".
O primeiro é o sentido obj.etivo: chamamos direitos de vizinhança ao conjunto de normas que assim limitam o domínio.
O segundo é o sentido subjetivo: e aqui chamamos direito de vizinhança àquele poder que, por aplicação de alguma das normas aludidas, se concretiza em favor de um proprietário, e por êle pode ser exercido em relação ao prédio
que com o seu confina.
1tste segundo, que é o aspecto sob o qual podem se apresentar em juízo os direitos de vizinhança, sói ser esquecido
ou mal trabalhado pelos autores, e entretanto estamos certos
que para êle devem convergir as nossas atenções, na elaboração sistemática que tentamos.
111. b) São os direitos de vizinhança na opinião geral,
como vimos, inerentes ao de propriedade do qual constituem
uma condição de existência.
Esta observação seduz muito, e é de grande fôrça persuasiva, quando a fazemos, como o Dr. LAcERDA, para extremar tais direitos das servidões.
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Que se quer, entretanto, dizer com ela? Se o que se pretende é dizer que não pode existir propriedade sem o reconhecimento de tôdas as vantagens consagradas nas normas
de que se trata, parece-nos demasiada a afirmação. Quem a
fêz terá pensado no defluxo das águas naturais para os prédios inferiores, na passagem forçada em caso de prédio sem
saída para a via pública, e em outros casos em que o direito
de vizinhança vem consagrar uma necessidade material e indeclinável. Não terá porém pensado em outros casos, nos
quais a lei concedeu uma vantagem tão dispensável, que é
lícito ao proprietário abdicar dela, ou deixando de exigi-la ao
que a pode dar, ou concedendo no seu lugar uma servidão. É
o caso do proprietário encravado sem saída para um pôrto; a
lei lhe reconhece o direito de pedir passagem aos vizinhos
para o atingir, mas se êle declina do exercício dessa facUldade, ninguém pretenderá que se tomou impossível o seu domínio. Igualmente o direito que tem o dono de um prédio
às águas supérfluas da fonte vizinha pode ser renunciado
sem que em nada se inutilize a natureza e o valor do domínio.
Mais fácil, ainda, será exemplificar com servidões: posso conceder ao prédio superior a servidão de escoar para o meu as
águas artificialmente recolhidas, e nisso também não se verá
uma diminuição das condições de existência do meu direito.
Talvez seja outro, então, o sentido da observação feita.
Não se quererá dizer que as restrições de vizinhança são condições de existência material da propriedade, e sim condições
de existência legal. Neste caso, porém, estamos diante de uma
tautologia, pois tudo que a lei atribuir à propriedade é condição legal de sua existência. A verdade é que a proposição,
embora interessante e útil à sistematização das normas de
vizinhança, precisa ser reduzida aos seus justos têrmos, que
nos dão uma idéia do seu valor e alcance.
Os iura vicinitatis são condições essenciais à existência da
propriedade imóvel, não porque sejam todos indispensáveis à
coexistência dos prédios, mas porque as necessidades ou simples vantagens que êles traduzem são consideradas dignas de
se reconhecerem a todos os prédios. Critérios vários podem in-
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fluir nessa consideração e modificá-la. Principalmente as
transformações éticas e econômicas, por que passam as sociedades, farão com que hoje se considere digno de ser concedido a qualquer prédio, independente de servidão, aquilo que
noutra época parecia uma vantagem que só a vontade do proprietário serviente poderia ministrar. Não aprofundemos por
ora esta nota, nem lhe busquemos exemplos, já que dentro em
pouco o assunto nos voltará, no desenvolver do nosso pensamento (v. intra, § 112). Fique-nos apenas que não é tão certo,
como a princípio parece, que o proprietário nas restrições de
vizinhança certat de damno vitando; algumas vêzes êle certat
de lucro captando, a lei é que considera êsse lucro tão razoável, que quase confunde a perda do lucro com o prejuízo.
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distinguir dos demais. 130 - Dupla origem dos direitos de vizinhança: a coexist~cia dos direitos e
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-

S.T.D.-

15

r
112. As normas contidas nos artigos 554 a 588 do Código Civil, restritivas que são da propriedade imóvel, criam
entre os proprietários de prédios vizinhos uma relação especial, cuja natureza e conteúdo devemos determinar. Segundo
o art. 558, por exemplo, um dos vizinhos deve permitir que o
outro corte, até o plano vertical divisório, os galhos de árvores pendentes sôbre o terreno do último. l 1•1 Segundo o artigo 559, o dono do prédio encravado pode compelir o seu vizinho a que lhe dê saída para a estrada, fonte ou pôrto que
tem interêsse em atingir. [1ll] Segundo o art. 563, o dono de
prédio inferior é obrigado a sofrer o defluxo das águas que
vêm do superior; não pode portanto erguer um dique que as
desvie ou represe. Segundo o art. 569, pode o proprietário forçar o confinante a com êle demarcar a linha divisória dos
prédios respectivos. [le] Segundo o art. 573, o proprietârio que
edüica deve se abster de abrir janela ou fazer terraço, de
onde, a menos de metro e meio devasse o interior do outro
prédio. r17l E para encerrar os exemplos, segundo o art. 588,
§ 1.0, devem os donos de prédios contíguos repartir por igual
as despesas de construção e conservação dos tapumes divisórios.
Todos êsses encargos e vantagens estão implícitos na relação de vizinhança, bastando, para que se atualizem, a ocorrência do fato que os torna úteis e oportunos. Alguns são recíprocos, outros unilaterais, como, por exemplo, o dever de
dar passagem ou de dar escoamento às águas que correm do
prédio superior. Todos, como a seu tempo veremos, são dotados de sanções e podem ser feitos valer em juízo, quer pelo
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beneficiârio da vantagem quando o vizinho lha recusa, quer
pelo portador do encargo quando o vizinho lho agrava.
Serâ então a relação de vizinhança uma "relação de fato"
ou uma "relação jurídica"?
Parece-nos inegâvel que ela seja uma "relação jurídica",
e que como tal a devamos tratar e analisar.
Num sistema de direito diferente do nosso, em que as
normas de que nos ocupamos fôssem meros preceitos de defesa do proprietârio contra as possibilidades de ingerência
alheia, a vizinhança poderia aparecer como um fato natural,
e as colisões de interêsses entre vizi.Iihos se réSOlver em questões de posse e propriedade. 1: por exemplo o caso do antigo
direito romano; .a norma que autoriza a pedir a devolução
dos frutos tombados, que é senão uma proteção complementar da propriedad~? As que autorizam.a pedir o corte dos galhos ba~xos ou pendentes sôbre edifício, e bem assim as que
através da actio aquae pluviae arcendae permitem repelir
qualquer agravação do defluxo natural das âguas superiores,
que são senão meios facultados ao proprietârio para impedir
que um estranho se imiscua na esfera do seu direito? Não se
cogita nessas normas do dever de suportar os galhos altos ou
de receber a água pluvial, tanto que não existia in antiquo
qualquer meio de constranger o vizinho a êsses deveres. 1: bem
verdade que a necessidade não surgia no caso dos ramos altos
de ârvore, mas surgia indubitàvelmente no caso das ãguas,
visto que o proprietârio inferior podia fazê-la refluir, erguendo
diques que as represassem. Entretanto, o que sabemos é que
a aquae pluviae arcendae só mais tarde, com o evoluir do direito, foi concedida ao proprietârio superior para compelir o
inferior a dar escoamento às âguas. 1
No sistema atual muda fundamentalmente o próprio
ponto de vista· da lei. Não se trata mais de armar cada proprietârio contra as invasões que êle pode temer do seu vizinho, mas de lhe facultar os meios de obter dêste, em certos
1

§

SciALOJA,

13, D. 39, 3.

Teoria della Proprtetà Romana, I, pág. 371. V. Fr. 1
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casos, sob a forma de uma ação ou de uma abstenção, o auxílio efetivo neces.sârio para o bom exercício do próprio direito.
A idéia de uma comunhão entre os proprietârios, de uma solidariedade real entre êles, ganhou corpo, e não se pode negar
que ela se projeta na disciplina jurídica da vizinhança.
A relação entre vizinhos é, pois, uma "relação jurídica".
Relação complexa, vale dizer que, embora do ponto de vista
social e econômico ela se apresente como uma unidade, juri~
dicamente se analisa em vârias "relações", entrelaçadas, paralelas, e em outras situações protegidas pelo direito. 2
Tomemos isoladamente essas relações para analisar os
dois elementos fundamentais que nela devem ser encontrados: o "dever jurídico" e o "direito subjetivo".
113. Não poderíamos falar de "direitos subjetivos de vizinhança", sem roçar, pelo menos, na eterna controvérsia que
ainda hoje se reacende, sôbre o que sejam tais direitos e como
se diferenciem das outras posições protegidas pela lei. Evitemos porém a digressão que nos afastaria da marcha do
no.sso problemà, e, pára orientação dêste estudo, tomemos a
opinião inteligentemente sustentada por F'ERRABA, 3 o qual
teve o mérito de discutir o assunto no terreno próprio da dogmática civil, fugindo às questões filosóficas sôbre a natureza
íntima do direito subjetivo, em que se contendiam indefinidamente os partidâri6s de lHERING ou de SAVIGNY. 4
"Si ha diritto soggettivo", escreve o civilista, "quando
vi corrisponde un obbligo dell'altra parte, obbligo di cui puà
pretendersi coattivamente.l'adempimento od esigere le conseguenze della violazione". 5

Põe êle assim o traço diferencial do direito subjetivo justamente no dever jurídico que a êle corresponde. Pode variar
muito ·a consistência dêste dever: pode ser um ato positivo ou
FERRARA, Trattato di diritto civile italiano,· I, pág. 297.
FÉRRÂRA, 'ob. cit., págs. 295 e segs.
4
siv!oNY, ·sistema di Diritto Bomano attuale, I, págs. 36 e 337;
IHERING, ·Esprit du droit romain·, IV, § 70.
5
FERRARA, ob. cit., pág. 349. ,
2

a
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uma abstinência do obrigado, isto é, pode constar de um
facere ou de um omittere; e entre os desta última espécie de-

vemos realçar os que FERRARA chama "deveres de tolerância",
pelos quais alguém é obrigado "a non esercitare una contradizione o resistenza a cui avrebbe diritto, contro l'azione altrui, a permettere un atto che e un'invasione nella propria
sfera giuridica, od una restrizione del proprio diritto". 6

Mais tênue ainda pode ser o dever jurídico. O nosso autor reconhece que êle se configura mesmo onde a tolerância
não tenha êsse caráter permissivo, e seja apenas uma paciência do obrigado perante o titular que exerce o seu poder. 7
Onde porém a satisfação do titular não dependa de um
dever impôsto a certa pessoa ou a todos os membros da sociedade em geral, de direito subjetivo não se pode tratar, mas
de situações protegidas pela lei, de meras faculdades e posições jurídicas, ou de atos em que se explica a liberdade do
homem dentro dos limites objetivos da licitude.
Assim, podemos falar, sem receio, em direitos subjetivos
de vizinhança. A relação que se estabelece entre vizinhos não
faltam jamais os dois elementos reputados fundamentais
sendo possível sempre apontar o dever positivo ou negativo
que recai sôbre um proprietário e pode ser exigido pelo outro.
É certo que algumas vêzes as normas dão origem a meras faculdades, o que em nada empana quanto afirmamos, nem impede que continuemos a falar com a mesma generalidade.
114. Entremos agora na análise do direito subjetivo de
vizinhança. 8
Que dever jurídico impõe a lei a um dos proprietários? 11
Em certos casos um dever positivo, como o de proceder à demarcação, quando chamado pelo confinante (569), e o de
partilhar as despesas da tapagem divisória (588 e seus§§); [181
6

7

ob. cit., pág. 305.
FERRARA, ob. cit., pág. 306.

FERRARA,

s Nachbarrechtlich anspruch (lei alemã de 1933) . No direito
italiano, DE RUGGIERO, Istituzioni, págs. 365-366, opõe servidão legal à
restrição vicinal como direito e dever.
11
Cfr. RIPERT, ob. cit., págs. 146-147.

DEVERES E DIREITOS DE VIZINHANÇA

231

em outros, o dever negativo de se abster de certos atos a que
o seu direito o autorizava; assim, não pode o dono de fonte
não captada impedir o decurso, para outros prédios, da água
excedente do seu próprio consumo (565); [191 não pode também
o dono de um terreno, a menos de metro e meio do prédio vizinho, abrir janela, fazer terraços (573) ou mesmo, se o prédio
é rústico, fazer construções (577); não pode o proprietário
deitar goteira sôbre o vizinho (575); [201 nem construir obras
incômodas (estrebarias, currais, pocilgas, estrumeiras) sem
respeitar as distâncias legais (578), nem encostar à parede-meia, sem licença, fornalhas, fornos de forja e fundição, aparelhos higiênicos, fossos, cano de esgôto, depósitos de sal, ou
de substâncias corrosivas ou suscetíveis de infiltração (583);
não lhe é lícito tampouco fazer construções capazes de poluir ou escavações capazes de tirar a água de poço ou fonte
de outrem (584 e 585), r21 1 nem lhe é facultado, sem o consentimento da parte contrária, fazer obras profundas na parede-meia (581). [221
Finalmente, em outros casos, o dever jurídico impôsto
pela lei, não é a prática nem a abstenção de um ato incluído
no arbítrio do proprietário; é apenas a tolerdncta de uma atividade exercida pelo vizinho, direta ou indiretamente, sôbre
o nosso imóvel: assim, devemos tolerar que o vizinho entre
no nosso prédio, para dali executar obras na sua casa ou nas
instalações pertinentes (587); devemos tolerar que a casa vizinha, construída em primeiro lugar no limite dos dois terrenos, invada até meia espessura da parede a área do nosso
(580); e se a nossa casa foi que se assentou primeiro na di·
visa, devemos suportar que o vizinho, ao construir a sua, venha madeirar em nossa parede, embolsando-nos metade do
seu valor (579); r2 a1 devemos conceder passagem se o prédio
contíguo está sem saída direta para a via pública, fonte ou
pôrto (559), e permitir passe através do nosso prédio rústico
o aqueduto que vai beneficiar a lavoura ou indústria de alguém (567) ; devemos tolerar a entrada das águas superiores
no nosso prédio se ela se faz segundo a natura Zoei, ou por
meio de construções que não aumentem nosso prejuízo (563);
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e finalmente devemos tolerar que a nossa árvore tenha seus
galhos cortados se invadem o espaço aéreo sobrestante a outro prédio (558).
Tais sã.o os deveres jurídicos a que pode dar origem a relação de vizinhança. Os mais comum são deveres de tolerância,
isto é, permissões dadas por um proprietário para que outros
interfiram na sua esfera jurídica, realizando atos que êle estava em condições de repelir. Os outros são deveres de abstinência, isto é, privações que o proprietário se impõe de atos
compreendidos no seu poder de uso, ou deveres positivos, isto
é, prestações que o proprietário deve fazer ao vizinho que dêle
as espera. 10
A cada um dêsses deveres corresponde um direito subjetivo, o qual, conforme o caso, ou é direito de fazer alguma
coisa no prédio contíguo, ou direito a uma abstenção por parte do proprietário vizinho, ou direito a uma sua prestação positiva. Seria inútil alinhar aqui os vários direitos subjetivos;
cada um dêles nada mais é que o reverso dos deveres de que
demos uma enumeração quase integral. 11
115. Chegados a êste ponto do nosso desenvolvimento~
voltêmo-nos para a relação mais geral, única que não analisamos, e tentemos com os subsídios do sistema, até aqui es10 "Le restrizioni della proprietà possono colpirla nella sua funzione positiva o in quella negativa, inquantoche o il proprietario
rinuncia a disporre della cosa come pure potrebbe in virtu del suo;
diritto assoluto, o deve invece tollerare da un altro un tatto che diversamente avrebbe potuto proibire" (ARNDTS-SERAFINI, Trattato
delle Pa~ette, I, págs. 227-228).
11
BEKKER, citado por FERRARA no seu Tratado de direito civil,
vol. I, pág. 342, propõe uma categoria de direitos negativos que estão

em conexão antitética com um direito positivo e que tem a função de
impedir ou suprimir o efeito de outro direito.
CROME fala em contra-direitos.
Seria possível, introduzindo essas categorias, construir um pouco
diversamente o quadro dos direitos de vizinhança, o que não parece
útil, visto não se achar bastante esclarecida a natureza técnica dos
direitos conceituados por BEKKER e CROME.
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boçado, e mais os que nos ministra o próprio art. 554, construir o dever jurídico e o direito subjetivo que nela se contêm.
A fórmula legal do art. 554 tem merecido, dos nossos
maiores civilistas, fundados elogios. Já reproduzimos a opinião do Dr. PHILADELPHO AzEVEDO. Comparando o nosso artigo com os que lhe correspondem no BGB (§ 906), no projeto alemão (§ 850), no Esbôço, de TEIXEIRA DE FREITAS, nos
projetes de COELHO RoDRIGUES, do Dr. CLÓVIS BEVILÁQUA, e no
da Comissão Revisora, observa o Dr. PONTES DE MIRANDA que
a norma geral das relações de vizinhança passou através dessas etapas por um trabalho progressivo de generalização, em
cujo têrmo se acha a fórmula brasileira, de tôdas a mais geral
e abstrata. 12 Conseguiu-se realmente pôr nas mãos do juiz e
do intérprete uma arma de poderosa elasticidade, capaz de
operar difíceis adaptações, mas para o trabalho doutrinário,
que temos neste momento diante de nós, o art. 554 é campo
ingrato. Lendo-o, qual nos parece ser o dever jurídico que
êle impõe a um dos vizinhos, e qual o direito correspondente
que concede ao outro?
"Art. 554 - O proprietário, ou inquilino de um prédio
tem o direito de impedir que o mau uso da propriedade vizinha
possa prejudicar a segurança, o sossêgo e a saúde dos que o
habitam".
É evidente que o legislador brasileiro se colocou, no redigir o artigo, na posição daquele dos vizinhos que terá de exercer ação contra o outro. 13 De fato, o art. 554 destina-se, como
é sabido, a regular as imissões e outras interferências que sofre um prédio, em conseqüência de atos praticados pelo vizinho. ::&:stes atos são praticados in suo; quer sejam moderados
ou imoderados, o vizinho que dêles recebe as repercussões não
terá materialmente meios para os evitar. Não se levará portanto a juízo a pretensão de um proprietário que deseja acender o fogo na sua casa, ou fabricar explosivos, ou dar fre12

PoNTES DE MIRANDA, Fontes e evolução do Direito civil brasi-

leiro, pág. 300.
13
O que a lei focalizou foi o chamado direito negativo
ou contra-direito (CROME). V. nota 11, supra.

(BEKKER)
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qüentes bailes noturnos, e que o não consegue fazer pelos obstáculos que lhe cria seu vizinho. 14 Levar-se-á, sim, e freqüentemente, a queixa do que se vê perturbado pelas imissões intoleráveis que seu vizinho lhe impõe.
O Código enunciou então a norma com que orienta a
composição do conflito, colocando-se imediatamente do ponto
de vista do queixoso, e dando a medida e fundamento do seu
direito.
É interessante comparar essa norma com a do art. 563,
relativa ao decurso das águas naturais, onde o legislador seguiu, por motivos também práticos, uma ordem absolutamente diversa. Aqui êle enuncia, claramente, o dever jurídico
que se encontra no seio da relação: "o dono do prédio inferior
é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do
superior". Se com relação às imissões, em geral, o mesmo método lhe parecesse aconselhável, êle escreveria algo neste gênero: "o dono de um prédio é obrigado a suportar as interferências. ou imissões que não derivem de um mau uso da
propriedade vizinha".
Prevendo, porém, que o proprietário dificilmente poderia
se furtar a esta obrigação, preferiu o Código redigir a norma
das imissões, como outrora se conceberia a das águas, pondo
em primeiro plano a defesa do proprietário invadido, mediante
a a. aquae pluviae arcendae: "o proprietário tem o direito de
impedir que o decurso das águas pluviais para o seu imóvel
seja agravado, etc.".
Caminho diferente do brasileiro seguiu o BGB no seu
§ 906, o qual, em esquema diz: o proprietário de um imóvel
não pode impedir a introdução de gás, vapor e outras imissões
provenientes de outro imóvel, se essa introdução não prejudica
essencialmente o imitido e se resulta de uso normal do imóvel
imitente. 15
14
:ÊSSes obstáculos redundariam logo em conflito, para que o
direito dispõe de normas outras que :n!ão as de vizinhança.
15
V. texto do art. à pág. 186; mais elucidativa ainda nos parece
a fórmuLa do art. 31 do recente projeto italiano:
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Aqui o legislador alemão seguiu a mesma regra que o bra- '
sileiro no art. 563 sôbre as águas.
Do que fica dito, podemos agora partir para construção e
análise da nossa relação jurídica. Já sabemos que no art. 554
não temos a própria enunciação do direito subjetivo de vizinhança, que a êle adere, mas que o legislador preferiu enunciar
o direito do provável reclamante, o qual não será o titular do
direito subjetivo pedindo o cumprimento do dever correspondente, mas será o portador do dever jurídico queixando-se de
que lhe exasperam os encargos. :S:ste dever e aquêle direito nós
fàcilmente os descrevemos, já servindo-nos da fórmula do
BGB, já da que o nosso Código empregou para a imissão absolutamente análoga da água (563).
Pode-se assim dizer que ao art. 554 corresponde uma relação jurídica, da qual os elementos são os seguintes: o direito
de praticar in suo atos que não constituem mau uso da propriedade, e que vão repercutir no prédio alheio; o dever de suportar essas repercussões. O limite do dever de tolerância é
dado pelo "mau uso", nocivo à segurança, à saúde, ao sossêgo
alheios.
116. Conhecidos os direitos subjetivos de vizinhança e os
deveres jurídicos que a êles correspondem, podemos empreender o estudo sistemático que desde o início nos propomos.
Duas questões serão por nós sucessivamente examinadas:
1.0 - se os direitos de vizinhança são reais ou pessoais;
2.o - se a lei os trata a todos em pé de igualdade, reconhecendo-os do mesmo modo a cada proprietário, como se fôssem emanações ou irradiações do domínio.
A primeira questão é objeto de controvérsias, às quais não
tem ficado alheio o direito nacional. Num dos julgamentos que
"Il proprietario di un jondo non puó impedire Ze immissioni di
jumo, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti, e semili derivanti daZ
. jondo del vicino quando tali immissoni siano l'ejjetto dell'uso normale che il vicino jaccia della cosa propria, e non impediscano al
proprietario u.el jondo il normale godimento di esso".
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referimos páginas atrás (vide§ 98), discutiu a Côrte de Apelação do Distrito Federal o problema, para definir se a ação exercitada, com fundamento no art. 583 do Código Civil, é pessoal,
possessória ou petitória. 16 E por mais de uma vez, em arestos
como em obras doutrinárias, vemos a questão suscitada e resolvida, ora num sentido, ora noutro.
Não devemos, entretanto, supor que a freqüência com que
falam os acórdãos em "obrigações ordinárias de vizinhança"
seja um índice do predomínio na jurisprudência, do caráter
obrigacional atribuído aos deveres de vizinhos. É fácil perceber
que a palavra "obrigações" vem nesses acórdãos em sentido
não técnico, como sinónimo de encargos, ónus, deveres, que
recaem sôbre o proprietário e algumas vêzes mesmo como equivalente de dever jurídico, conceito para o qual não possuímos
boas designações.
Não faltam, porém, autores de merecimento que tenham
sufragado a tese do caráter pessoal dos direitos de vizinhança.
Alguns a sustentaram perante o artigo 554, outros se referiram
claramente ao direito de vizinhança em geral.
Comecemos pelo Dr. LACERDA DE ALMEIDA. "São tais restrições", escreve êle a propósito das de vizinhança, "com efeito,
determinadas, como as servidões pela vizinhança dos prédios,
mas, ao passo que essas criam direitos de natureza real, aquelas dão origem a direitos de natureza real ou pessoal". 17 Entre
os direitos pessoais enumera os exercidos através da a. aquae
pluviae arcendae, da ação de dano infecto, da a. ad exhibendum, e mais a obrigação de cortar os ramos de árvores pendentes sôbre o prédio vizinho e a de contribuir para o muro comum. Todos os outros direitos são reais, sendo de notar que,
com suma correção, o civilista aí incluiu as restrições que "sujeitam o proprietário a suportar os incómodos resultantes
do uso ordinário do prédio limítrofe. Quanto à obrigação
de demarcar, cita a opinião dos que a incluem entre os direitos pessoais .. Que espécie de obrigações são, porém, êstes
deveres que a lei nos faz exigir não de uma pessoa certa,
e A. J., 35, pág. 382.
Direito das Coisas, I, pág. 104-105.

1a

A. J., 32, pág. 375

11
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tida como devedor, mas daquele que detém atualmente a
propriedade do imóvel? São obrigações prupter rem, categoria construída sôbre a noção romana de actio in rem scripta,
e introduzida pelos romanistas no sistema das OQrigações.
Os autores que escreveram depois do Código Civil insistem no caráter pessoal das relações de vizinhança e até o
estendem a novos casos, naturalmente ·porque não entrando
os direitos de vizinhança na categoria dos iura in re aliena,
e distinguindo-se do domínio, de onde emanam, não lhes
parece possível concei~uá-los senão como obrigações. 18 O
saudoso SÁ PEREIRA no seu Direito das Coisas, comentando
o art. 554, afirma:
"0 .Código confere a ação ao proprietário e ao inquilino,
donde se vê que a não inform~ ou legitima o direito real,
mas o direito pessoal que todos temos à segurança, ao sossêgo e à saúde". 19
E o Dr. PHILADELPHO AZEVEDO:

"Estabelecem-se outras dependências, verdadeiras
obriga.ções prupter rem, como a de limitar os imóveis, fixando-se regras para sua demarcação (Cód., arts. 569 a 571), inclusive em relação a árvores (artigos 556 a 558) e a de dar
passagem (arts. 559 a 56~)". 2 o
De acôrdo com a lição do Dr. LACERDA, diz o Dr. CARvALHO SANTOS que distingue em alguns direitos de vizinhança
18
CL6vxs BEVILÁQUA é pela taxatividade dos direitos reais (ob.
cit., 4. 0 vol., pág. 321 e Direito das coisas, .3.a edição, pág. 279), embora
tenha reconhecido em parecer ( ap. PHILADELPHO AzEVEDo, ob. cit., página 65) que é direit{) real o privilégio de zona. O mesmo fizeram
LAcERDA DE At.JlltEIDA e FADDA e BENSA.
No mesmo sentido, PmLADELPHO DE AzEVEDO que lembra as controvérsias sôbre "jus sepulchri", retenção, lugar em teatros. Acrescente-se o direito real do promitente comprador.
No direito anterior, o art. 238 do decreto 370 de 1890 estabelecia a
taxatividade dos direitos reais.
19
SÁ PEREIRA, Direito das Coisas, pág. 252.
zo PHILADELPHO AzEVEDO, Destinação do imóvel, pág. 30.
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caráter real, em outros, caráter pessoal, 21 devendo-se notar
que êle adota, com relação ao art. 554, a opinião de SÁ PEREIRA, que transcrevemos.
Mais categórica que a de todos, porém insustentável, é a
opinião emitida pelo Dr. TITo F'uLGÊNcro no livro que consagrou às demarcações: "as relações de direito que a lei estabelece entre proprietários vizinhos não são mais. que obrigações, oriundas do quase-contrato de vizinhança". 2:2
117. Antes de passar à crítica da opinião dêsses autores, fixêmo-nos sôbre as questões gerais que o nosso problema
envolve. O que levou os Drs. LACEBDA e CARvALHo SANTOS a
considerar como obrigações in rem certos deveres de vizinhança? Foi indisfarçàvelmente o respeito de ambos pela conhecida regra haurida na teoria das servidões, mas estendida
à dos direitos reais, segundo a qual nenhum dêsses direitos
pode ter por objeto uma prestação positiva, a ser feita por
alguém ao seu titular. Servitus in faciendo consistere nequit.
Isso se vê, com especial nitidez, na divisão que faz o
Dr. LACERDA dos direitos de vizinhança em reais e pessoais,
pois na primeira classe êle deixa todos aquêles a que corresponde um dever de tolerância ou de abstinência, e na segunda
coloca os que permitem esperar do vizinho uma prestação positiva, com a única exceção da actio aquae pluviae arcendae,
que êle, por coerência com as fontes romanas, onde ela é tratada como in rem scripta, inclui entre as obrigações.
É então para essa regra, ou princípio, de que os direitos
reais não podem constar de um jacere, que devemos voltar as
nossas indagações, começando porém por definir a obrigação
propter rem, e a ação in rem scripta, de que ela deriva.
O que seja ação in rem scripta, diz-nos ULPIANO no fr. 4
§ 33, D, XXXXIIII, 4, ao comparar a exceção de dolo e a
metus causa:
21

22

CARVALHO SANTOS, Código Civil interpretado, VIII, pág. 6.
TITo FuLGÊNCIO, Direito de vizinhança, pág. 5.
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"Metus causa exceptionem Cassius non proposuerat contentus doli exceptione, quae est generalis: sed utilius visum
est etiam de metu opponere exceptionem, etenim distat aliquid doli exceptione, quod exceptio doli personam complectitur eius, qui dolo fecit: enimvero metus causa exceptio in rem
scripta est "si in ea re nihil metus causa factum est" ut non
inspiciamus, an is qui agit metus causa fecit aliquid, seà an
omnino metus causa factum est in hac re a quocumque non
tantum ab eo qui agit, et quamvis de dolo auctoris exceptio
non obiciatur, verumtamen hoc iure utimur, ut de metu non
tantum ab auctore verum a quocumque adhibito exceptio
obici possit".
Vê-se que CASSIO considerara a exceptio doli, dada a sua
generalidade, suficiente para abranger os casos da exceptio
metus causa, porém se verificara ainda ser mais útil esta úl-

tima, porque, enquanto a primeira só se voltava contra o autor do dolo, a segunda, sendo in rem scripta, podia ser exercitada não só contra o autor da coação, como ainda contra
qualquer outro a quem a coisa feita metus causa pudesse no
momento aproveitar. A ação se diz in rem scripta por causa
das palavras inseridas na fórmula, e repetidas pelo jurisconsulto: si in ea re nihil metus causa tactum est, das quais está
excluída qualquer alusão ao autor do constrangimento.
Além da a. metus causa, a qualidade de in rem scripta é
atribuída nas fontes à a. aquae pluviae arcendae e ao interdictum quod vi aut clam, do qual diz VENULEius, citando a
opinião de LABEo:
"Et cum interdictum sic sit scriptum "quod vi aut clam
factum est" non ita "quod vi aut clam fecisti", latius porrigi
quam ad has personas, quas supra numeravimus, Labeo putat". 23

Essa impersonalidade da ação é que lhe dá, como observa
ScrALOJA, a natureza de in rem scripta, mas nem por isso se
2a Fr. 5, § 13, D. XXXXIII, 24. Quanto à a. pl. are. deduz-se a sua
qualidade do fato de ser exercível contra terceiros.
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pode pôr em dúvida o seu caráter de ação in personam, como
decorre, logicamente, do fato de ela se aplicar a relações obrigacionais, e exegêticamente, do testemunho das fontes. 24 Sua
originalidade está em que ela se prende a uma determinada
coisa ou relação jurídica, pouco importando que esta se transfira de um para outro sujeito.
Do conceito de actio in rem scripta partiu a doutrina romanística para o de obrigação propter rem. Discute-se se no
direito romano há obrigações redutíveis a êste tipo, mas no
moderno nêle se incluem inúmeras, que ora são derivadas da
lei, ora do contrato.
Como bem acentua FuLVIo MAR<>I na sua interessante e
erudita monografia sôbre as obrigações, 25 o traço diferencial
entre as obrigações propter rem e as comuns está no fato de
nascerem· as primeiras da simples posse de uma coisa, na
qual a relação obrigatória se acha como que inserida, de sorte
que elas se transmitem passivamente, a título particular, invito creditore, e extinguem-se para cada devedor, irremediàvelmente, com o simples abandono ou transferência da coisa.
Exemplos de obrigações· propter rem, apontam-se vários:
MARoi destaca a do proprietário de um prédio serviente, que,
por fôrça do ato constitutivo da servidão, é obrigado a fazer
as despesas necessárias para manter e conservar as obras que
ela comporte; e ainda a obrigação de cada um dos comunistas de contribuir para as despesas conservativas da coisa comum.
118. Nós podemos acrescentar aqui as que enumerou o
Dr. LAcERDA DE ALMEIDA, e valer-nos da oportunidade para
depurar, de dois casos suspeitos, a sua enumeração: o 1.0 é o
da a. aquae pluviae arcendae; o 2.0 o da a. de dano infecto.
págs. 325 e 326. A mesma
45, nota 6, pág. 129.
2:;
MA~or, v. 0 Obbligazione in Diz. pr. Diritto Privato, págs. 238-319; especialmente págs. 247-249.
24

ScxALOJA, Procedura civile romana,
WINDSCHEID, Pandette, I, §

observação em
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As relações entre vizinhos, em matéria de águas naturais,

têm, no direito moderno, um sentido e uma estrutura técnica
radicalmente diversos dos romanos. Lá, o que se colocava, em
princípio, era o direito de repelir qualquer immissio, fôsse embora de água pluvial; vinha em seguida a restrição a êsse direito, sob a forma de requisito essencial à esperibilidade da
ação; a acqua pluvia para ser repelida precisa decorrer, não
segundo a natureza, mas segundo a obra do homem. Aqui, o
que se afirma em princípio, é o direito de escoar as águas naturais para o prédio vizinho, e o dever, do proprietário dêste,
de tolerar o escoamento; todos têm ação, em caso de necessidade: o superior para que o vizinho não embarace o escoamento, o inferior para que o outro o não agrave. Ora, o dever
de tolerar o escoamento não pode ser obrigação propter rem; é
de direito real que se trata, como nos demais casos de tolerância, tão bem rotulados pelo civilista. Quanto à a. de dano infecto, o caso é mais grave. Temos insistido sempre neste estudo, seguindo aliás os traços de BoNFANTE, sôbre a necessidade de distinguir os direitos de vizinhança dos meios com
que a lei provê ao ressarcimento dos danos. A medida que nos
aproximamos do fim, ressalta cada vez melhor a distinção.
Quer se venha a agir somente de damno dato, quer se consiga
previdentemente agir de damno infecto, é de ressarcimento que
se trata, e não de direito subjetivo, real ou pessoal, de vizinhança. 26
Nossa enumeração fica assim reduzida às seguintes figuras:
1. - obrigação de restituir coisas caídas do prédio contíguo para o nosso;
2. - obrigação de cortar os ramos da nossa árvore que
pendem para o vizinho;
3. - obrigação de contribuir para o muro divisório; e
acrescentemos;
26

v.

-S.T.D.-

PEROZZI,

Istituzioni di Diritto Romano, I, pág. 626.
16
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4. - obrigação de demarcar e avivar rumos, a convite
do vizinho contíguo.
A 1.a obrigação só veio a ser incluída na matéria de vizinhança, provàvelmente por causa da regra romana, outrora
em vigor entre nós, segundo a qual os frutos da nossa árvore
podiam ser recolhidos ou reclamados ao vizinho em cujo terreno haviam tombados. 27 Sendo assim, o princípio oposto,
bebido no exemplo alemão e consagrado no Código Civil, 28
terá feito perecer aquela 1.a figura.
O mesmo podemos dizer da 2.a. O direito romano, fiel ao
ponto de vista de armar o proprietário de ações contra a invasão do seu prédio pelo vizinho, concedia os interditos de arboribus caedendi para compelir o dono da árvore a cortar, êle
próprio, os seus galhos. A obrigação de cortar podia, assim,
parecer uma obrigação propter rem, visto que a norma romana regeu entre nós até o Código Civil. 29 Mas êste preferiu
a regra mais prática de deixar que o invadido cortasse raízes
e ramos, com o que substituiu, na relação de vizinhança, o
dever positivo de cortar os galhos a pedido do vizinho, pelo
dever negativo de tolerar que êle os corte, e a êste dever o
próprio Dr. LAcERDA reconhecerá o caráter real.
Analisemos, agora, o caso da relação jurídica fundada no
art. 554, a respeito da qual temos aquela chocante asserção
de SÁ PEREIRA, que parece considerar o direito dêsse artigo resultante, - "direito pessoal à saúde, à segurança e ao sossêgo".
Confessamos a nossa perplexidade diante dessa afirmação. Se o douto professor da Faculdade Nacional de Direito
quis dizer que a saúde, a segurança e o sossêgo são bens ju21
Pelo menos o Dr. LACERDA cita o Digesto Português, I, 679, que
disso se ocupa.
2s "Desprezou-se o direito romano, que produzia disputas ao autorizar a apanha de frutos próprios, caídos no terreno alheio, e adotou-se o Uberfallsrecht do direito germânico, nest.e ponto mais sábio
quanto à ada-ptação do homem à vida social" (PoNTES DE MIRANDA,
Fontes e evolução do Direito civil brasileiro, pág. 216).
29
V. COELHO DA RoCHA, Instituições, § 593, pág. 149.
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rídicos cuja proteção a lei visa, através o art. 554, não há que
repreender, há que aplaudir o seu pensamento. ao
Mas se êle quis dizer que o Direito subjetivo de vizinhança, deduzido em juízo pelo reclamante, com fundamento no
artigo 554 do Código Civil, é um direito àqueles três bens,
então não podemos sufragar a sua respeitável opinião, pois,
no nosso entender, se há direito à saúde, segurança e sossêgo,
-coisa bem discutível,- deve ser dire~to absoluto, direito da
personalidade, como dizem alguns autores, e não direito pessoal, realtivo, como é costume depreender das palavras do
saudoso e elegante :rp.estre.
Sôbre a relação jurídica, formada à sombra do artigo 554,
parece-nos digna de pleno acatamento a opinião do Dr. LACERDA, que há pouco reproduzimos. O dever que pesa sôbre o
nosso imóvel, a restrição que a lei lhe impõe, é suportar os
incómodos que nos advêm do uso do prédio vizinho, como
sejam ruídos, odôres, fumaça, gás ou trepidações. Se o vizinho excede os limites da nossa tolerância, então é a nossa
propriedade mesmo que êle vai ferir, e, como com tal ofensa
êle ataca menos a substância que o exercício do domínio, nós
reagimos invocando a tutela possessória. Eis por que pensamos que o Código Civil, falando no art. 554 em proprietário
e inquilino, isto é, em possuidores, manteve-se fiel à tradição
jurídica brasileira, a qual sempre considerou possessórias as
ações usadas para repelir os incómodos excessivo!. 81
119. Pelo que até aqui expusemos, vê-se que o número
dos deveres de vizinhança, cujo objeto é uma prestação positiva do proprietário, contrasta vivamente, p2la escassez, com
o dos deveres negativos.
30
Sôbre a distinção entre o interêsse imediato e o interêsse
mediato protegidos pela norma jurídica, v.: CARNELUTTI, Lezione di
Diritto Processuale Civile, I, págs. 4 e segs. No art. 554, o interêsse
imediato é a fruição do imóvel. V. também nota 12, cap. III.
31
V. CLÓVIS BEVILÁGUA, Código civil com., III, art. 554, pág. 96.
C. TELLES, Doutrina das Ações, § 90, pág. 167; PONTES DE MIRANDA,
Fontes e evolução do Direito civil brasileiro, pág. 216.
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Entretanto, os escritores mais modernos estendem não
raro o caráter de obrigação propter rem a todos os direitos de
vizinhança, certamente por não serem êles no Código Civil
tratados como servidões, e por lhes parecer mais natural acomodá-los na província das obrigações.
Nós acreditamos que o conceito de obrigação propter rem
não tenha na técnica moderna outro mérito, senão o de agasalhar, no seu âmbito elástico, as figuras de direitos rea's que
a lei não especüica entre os iura in re aliena. É inegável que
a pretendida taxatividade da enumeração legal dos direitos
reais não obsta o aparecimento de novas relações desta natureza, e, como em tôdas elas, existe um titular que espera
de alguém um pati ou um facere, a doutrina prefere falar em
obrigação real, ciosa de salvaguardar as linhas do sistema. 32
Se com a denominação técnica adotada o que se quer é designar direitos de índole real indiscutível, isto é, dire.!tos a
que serão eventualmente aplicados os princípios e regras da
condição real, não vemos senão vantagens no seu emprêgo.
Se porém o que se quer com ela é filiar à categoria das "obrigações" êstes direitos, tirando da aproximação as conseqüências sistemáticas inevitáveis, então parece-nos útil mostrar
que "obrigações propter rem" e "direitos reais inominados"
são afinal a mesma coisa, e que no caso dos direitos de vizinhança é lícito proclamarmos a sua realidade.
Ninguém negará que a obrigação propter rem seja um
artifício técnico, ou antes, uma transação entre os dois tipos
extremos do direito real e do pessoal, com o fim de qualificar
certas figuras ambíguas que tinham tanto de um como de
outro. Por exemplo: em certas servidões, o proprietário do
prédio serviente fica com o encargo de conservar e reparar,
à sua custa, as obras da serventia; de que natureza é êste
dever? Uma obrigação comum de fazer não é, porque se as
despesas lhe parecem avultadas, êle delas se pode exonerar
abandonando o prédio de que é senhor; não parece também
32
Cfr. FERRARA, Trattato, pág. 451;
nação do imóvel, pág. 30.

PHILADELPHO AZEVEDO,

Desti-
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que seja dever correspondente a direito real, porque nestes é
costume ver um vínculo de dependência direta entre a coisa
e o titular, e, no exemplo, o titular só terá o seu direito sufragado se um sujeito passivo, - o dono do prédio serviente,
- lhe fizer uma prestação.
Chocam-se, portanto, na figura imaginada, os extremos
do direito real e do pessoal: do primeiro temos essa aderência
à coisa, que melhor do que tudo o denuncia, e que se revela
não só na possibilidade de pôr fim à obrigação pelo abandono
do prédio, como no fato de ela acompanhar o imóvel como um
seu accessório, ressurgindo nas mãos de cada nôvo adquirente; do segundo temos dois traços reputados fundamentais:
a prestação efetiva de um obrigado, isto é, de um devedor, e
a responsabilidade patrimonial ilimitada dêste, enquanto a
coisa se acha em seu poder.
A uma tal relação chamou-se "obrigação real" (propter
rem, ob rei) e sendo os direitos reais em número limitado, estendeu-se a nova categ9ria mesmo a casos em que o elemento
real prevalecia evidentemente sôbre o pessoal. Numerosos e
autorizados escritores aceitam esta figura, e discorrem sôbre
ela; outros afirmam como BoNFANTE: "nelle cosidette obligationes propter rem io non scorgo se non diritti reali, e sonc;
lieto che NrcoLA CovrELLO ritenga per diritto civile la stessa
opinione che io". 33
Tôda a questão das obrigações propter rem se reduz, em,

última análise, ao problema da atormentada diferenciaçã()
entre o direito real e o pessoal. Nega-se que os direitos rotulados daquel2 modo entrem na categoria dos direitos reais,
porque não se admite que êstes dependam, para ser satisfeitos, de uma prestação executada por outrem em benefício d()
titular. Generaliza-se assim, aos direitos reais, a regra de que
a servidão in faciendo consistere nequit. 34
33

BoNFANTE,

Servitu e obbligazione, in Ser. giur. varii,

m, pá-

gina 367.
34

V. as regras das servidões

Pandette, I, pág. 323, § 176.
V. Fr. 15, § 1, D. VIII, 1.

em ARNDTS-SERAFINI,

Trattato delle
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Ora, como bem demonstraram FADDA e BENSA em nt>ta
magistral ao § 38 das "Pandectas" de WINDSCHEm, a regra
ora citada, em relação aos direitos reais, não tem fundamen.to lógico nem positivo, e merece ser abolida em proveito de
uma conceituação mais ampla, mais exata, e também mais
prática, da realidade. 35 Não tentaremos aqui acompanhar e
resumir êsse estudo, mas apenas focalizar os resultados mais
úteis a quanto tratamos, máxime por nos parecer que o direito civil brasileiro fornece larga base às suas conclusões.
Divergem muito os autores quanto à característica fundamental dos direitos reais, mas, pondo de parte as peculiaridades derivadas do desejo de armar cabalmente os conceitos
contra equívocos possíveis, podemos reduzir a dois grupos as
várias opiniões. Há os que vêm o traço fundamental da realidade na senhoria, ou relação imediata entre a coisa e o
titular, e há os que, como FERRARA, firmando-se sôbre o aspecto externo da relação jurídica, distinguem-no no direito
de exclusão, que tem o titular, contra todos que se imiscuam
na sua esfera de livre determinação. Como esta esfera é traçada pela coisa, objeto do direito, os dois aspectos logo se nos
mostram interdependentes e redutíveis um ao outro, pois a
coisa é a medida do direito de exclusão, e êste é a extrinsecação da senhoria do titular sôbre a coisa. Digamos, então, que
a doutrina habitualmente aponta, como nota característica
da realidade, o fato de se exercerem diretamente sôbre a
coisa, com exclusão de qualquer pessoa, os podêres amplos
ou limitados do titular. Se por essa nota se reconhece o direito real, não se poderá de fato assim considerar aquêle que
depende, para se satisfazer, da interposição de um sujeito diverso do titular.
Uma excelente análise dêsse modo de ver fêz RüMELIN,
citado e resumido por FADDA e BENSA. 86 Depois de mostrar que
na diferenciação entre direito real e obrigação quase sempre
e

notas a WINDSCHEID, Pandette, IV, págs. 70-122.
in Arch. für civ. Praxis, 68, pág. 197, apud FADDA
e BENSA, ob. cit., págs. 101-102.
35
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comparamos e extremamos certos direitos reais e certas obri·
gações, focalizando assim elementos que nem sempre poderão
ser encontrados nos exemplos, o jurista alemão faz sentir a
necessidade de estudar o paralelo justamente nos casos mais
limítrofes, mais incertos, e não, como se sói fazer, tomando
mentalmente por exemplos a obrigação de fazer ou o direito
de propriedade. Propõe-se então cotejar, de um lado a servidão altius non tollendi, e de outro a obrigação convencionalmente assumida com o mesmo objetivo, isto é, a obrigação de
não construir mais alto. Materialmente nada diferencia uma
relação da outra: em ambas há um titular, um direito a que
o edifício vizinho não seja levantado além de certo limite, um
dever correspondente de não o levantar; e entretanto um é
direito real, outro é obrigação. Procuremos a diferença, e
quando a acharmos, conheceremos o traço que verdadeiramente distingue o real do pessoal. Ela está sômente, observa
o nosso autor, em que a obrigação vincula o proprietário contratante e os seus herdeiros, enquanto a servidão vincula todo
aquêle que vier a ser dono do prédio. A relação com a coisa,
aparece assim a RüMELIN como sendo o traço da realidade.
FADDA e BENSA, porém, levam adiante o desenvolvimento lógico do seu pensamento, e, retendo como ponto de partida
essa observação fundamental, procuram demonstrar que em
nada afeta a realidade do direito o fato de existir um sujeito
passivo de quem o titular espera alguma prestação. De fato,
observam os dois famosos anotadores de WINDSCHEID, se deixamos de lado a propriedade, a enfiteuse, o usufruto, e nos
demoramos a examinar, entre os direitos reais jracionários,
especialmente as servidões, encontramos uma pessoa, o proprietário do prédio serviente, a qual se acha perante o titular
numa posição que não se pode confundir com a de terceiros
estranhos à relação jurídica. Mesmo que o titular espere
dêsse proprietário uma tolerância ou uma abstenção, o certo
é que só por um raciocínio de abstração inqualificável pode·
ríamos afirmar ser êle tão estranho como qualquer outro indivíduo vivendo no consórcio civil. A verdade é bem outra: a
coisa sôbre que tenho uma servidão está no patrimônio de
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alguém, tem um proprietário, e o meu ius in re vai, em úl~
tima análise, refletir-se sôbre a situação e os interêsses dêste
proprietário. "Per quanto si faccia, l'idea della persona, che

e

sta in relazione colla cosa colpita dal ius in re aliena, necessaria, indispensabile". 81 E essa pessoa aparece perante o

titular do direito não como um devedor, no sentido do direito
pessoal, mas como o portador de um dever jurídico. :a:sse dever
pode consistir num pati ou num non jacere, e se diferenciar
de uma obrigação apenas por estar cingido à coisa, e ser por
conseguinte um consectário do direito de propriedade sôbre
ela. Perdida a coisa, abandonada, transferida a outrem, o de~
vedor se exonera de a quanto estava obrigado, e esta obrigação renasce nas mãos do nôvo detentor.
Postos de pé êstes conceitos, continuam FADDA e BENSA,
nada parece obstar, em tese, a que o dever correspondente
ao direito real conste de um facere. Já vimos que as prestações negativas do prédio serviente são s2mpre, em que pêse a
linguagem de certos antigos, prestações do proprietário, e
que é tão absurdo falar de aedificium faciens, como de aedificium patiens, quando o que há é dominus patiens e talvez
dominus faciens.

Procuram depois demonstrar como no direito positivo
italiano sejam de se admitir direitos in faciendo, completando
dêsse modo o exame lógico do argumento. É aqui que podemos, a nosso ver, abandonando o roteiro dos dois professôres,
procurar resposta mais expedita nas instituições do direito
pátrio.
120. Ora, tanto a tradição como a lei vigente consagram entre nós os direitos reais in faciendo, através do que
chamamos as rendas constituídas sôbre imóveis. [24 1 É sabido
que o Código Napoleão e o italiano trataram ambos das rendas como direitos de crédito, derivados de contratos, sendo
que o primeiro (artigos 1.909-1.914) ligou-as ao de empréstimo, e o segundo (arts. 1.778-1.801) deu-lhes figura própria,
37

FADDA

e

BENSA, Ob.

cit., IV, pág. 103.
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sôbre a qual se teceram abundantes considerações doutrinárias. 38 O nosso Código Civil, entretanto, reunindo os subsídios do direito alemão às tradições do direito nacional 39 reafirmadas em projetas anteriores, incluiu as rendas entre os
direitos reais. Dessa inclusão cumpre-nos tirar as conseqüências sistemáticas; está pôsto por ela fora de dúvida, que, entre
nós, o direito real podê impor ao proprietário do prédio, sôbre
que êle incide, o dever de fazer uma prestação positiva. :S:sse
dever não é obrigação comum nem propterr rem; é dever de
natureza real, cigido à coisa, que por ela se mede, com ela se
transmite e acaba.
Voltemos agora

FADDL'\.

e

BENSA:

"Acertato cosi, che non ripugna al sistema nostro legis~ativo il conceüo di un diritto reale in faciendo, resta per se
stesso inutile il ricorrere alla idea delle c. d. obligationes propter rem, che si escogità per dare a quelle figure giuridiche, di
cui ci occupamo, una costruzione, che lasciasse intatta l'antica regola: servitus in faciendo consistere nequit". 40

Menos radical é a nossa conclusão; não dizemos
que seja de se abandonar a denominação técnica de "obrigação propter rem", se com ela o que se quer é designar os "direitos reais inominados", isto é, os direitos e deveres de naturcz:l real que emanam do domínio ou dos iura in re aliena.
121.

3s

Discutiu-se mesmo a n.atureza pessoal das rendas chamadas

"fondiarie", mas a doutrina mais autorizada assim as qualifica. Nelas vê um caso típico de "obrigação propter rem", R. DE RuGGIERO,
Istituzioni, III, pág. 452.
a9 A tradição nacional de serem reais os censos e outros ônus
semelhantes foi interrompida pela lei hipotecária de 1864, cujos dispositivos foram repetidos na de 1890 (Cr.óvrs BEVILÁQUA, Código Civil
comentado, III, pág. 321). A Ord. L. III, t. 47, definia, porém, taxati-

vamente como bens de raiz, êsses direitos cuja introdução em Portugal data, segundo LOBÃO, do comêço do século XVI (LoBÃO, Tratado dos Censos, § 9, pág. 9).
40
FADDA e BENSA, ob. cit., pág. 116.
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Estão nesse caso os direitos de vizinhança, dos quais, sem exceção, podemos afirmar a realidade. São êles direitos accessórios do de propriedade, e não há dúvida que, considerados
pelo seu lado positivo, se apresentam como uma extensão dos
podêres do proprietário além dos limites do seu imóvel, para
colhêr certas vantagens do prédio vizinho. Os inglêses os chamam natural rights, e conceituam-se com uma clareza de
sistema, que nos pouparia todo o trabalho construtivo a que
fatigantemente procedemos. 41
"The rights which an owner of land has in rejerence to
the use of other land, in the absence of any grant or stipulation, in· that regard",- escreve TIFFANY,- "are known as
natural rights. They owe their exiStence to the jact that without them, a landowner might be, in part or wholly, deprived of the use and enjoyment of his land". 42

II

122. Examinemos agora a segunda questão retro-enunciada: se a lei trata em pé de igualdade os direitos de vizinhança, reconhecendo-os .todo~ como emanações imediatas
do domínio, ou se, pelo contrário, é possível agrupá-los em diversas categorias, conforme a relação mais ou menos íntima
entre êles e a propriedade.
A segunda hipótese é a que logo sufraga uma observação
atenta da lei. Há direitos de vizinhança que são meras projeções do domínio, a ponto de nos parecerem confundidos entre os podêres que tem o proprietário sôbre a coisa, e os há
que visivelmente são acréscimos, faculdades alheias ao direito
de propriedade, às quais correspondem deveres, de tal modo
41
DE Ruoomao, ob. cit., I, pág. 216, prefere admitir que êstes
direitos ou obrigações propter rem seja direitos mistos (reais e pessoais a um tempo).
42
TIFFANY, Real Property, § 295, apuà
Destinação do imóvel, pág. 30.
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gravosos para o vizinho, que não se resiste a tachá-los de
.servidões.
Pense-se na diferença prática entre o direito de escoar as
águas naturais para o vizinho, e o de conduzir através de
.suas terras, em aqueduto, as águas próprias, de que nos queremos beneficiar. Sentiu-a muito bem FERRINI quando observou que seria errôneo, a propósito do primeiro, falar em limite da propriedade, isto é, em servidão, 43 pois aí a norma
jurídica não faz mais que exprimir uma condição natural do
objeto sôbre que recai o domínio.
Não pensamos chegar ao extremo de afirmar que a unidade conceituai a que o nosso Código Civil reduziu as normas
de vizinhança seja ilusória, e que, sob a aparência da homogeneidade, ali convivam direitos de natureza diferente, alguns dos quais qualificáveis como verdadeiras servidões. [2 õl
Esta última observação, sobretudo, teria o efeito funesto, e por
nós de nenhum modo desejado, de tentar admitir no direito
brasileiro, por via interpretativa, aquilo que sempre repugnou
às suas tradições e à instituição legislativa: a figura das servidões legais. 44 Mas é inegável que, entre os direitos de vizinhança, alguns são consubstanciais ao domínio, plasmam-se
com êle, e correspondem a restrições que não diminuem ao
vizinho aquela extensão de podêres que, como proprietário,
lhe assiste sôbre o seu prédio; enquanto outros são melhoramentos ou acréscimos, e têm, quer para o beneficiário das
vantagens, quer para o portador dos encargos, tôdas as aparências da servidão.
Três direitos de vizinhança, sobretudo, parecem-nos estar
neste último caso: o direito de passagem forçada, o de aque43
FERRINI fala de limite da propriedade, não no sentido de limite legal, que nos é familiar, mas, - tratando de servidões legais, - êle quer se referir à desintegração ou compressão do domínio (domínio pleno, domínio limitado); Servitú prediali, I, página 12.
44
Sabemos como são discrepantes, e filhas da influência estrangeira, as opiniões de LAFAYETTE, Direito das Coisas, e de CoR!ttA
TELLES, Digesto Português.
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duto, e o de madeirar na parede-meia, consagrados respectivamente nos artigos 559, 567 e 579 do Código Civil.
Não só por corresponderem as suas figuras a três servidões prediais das mais típicas e conhecidas, senão também
por ser a sua disciplina em tudo semelhante à destas, salvo
no modo de constituição, é que a nossa linguagem forense
costuma lhes dispensar a designação imprópria de "servidões", enquanto aos outros trata como "restrições da propriedade". "Servidão de passagem", "de caminho", "de trânsito",
"servidão de aqueduto", "de meter trave", são expressões consagradas no pretório e que costumam aparecer nos acórdãos,
não só para designar os direitos estabelecidos voluntàriamente, in re aliena, como os compulsivamente criados pela lei. 49
Melhor ainda se faz a distinção, entretanto, quando consideramos os meios de defesa judicial dos direitos de vizinhança. Observa-se então que há entre êstes direitos alguns
tão absorvidos no domínio, de onde irradiam, que qualquer
ofensa ao seu exercício se confunde com uma ofensa ao exercício do domínio. É a posse do imóvel que se ameaça ou que
se turba, e para ela se invoca a proteção dos interditos. Assim, quando vejo que se abre uma janela a menos de metro e
meio da minha divisa, ofendendo-se o meu direito de vizinhança, é como possuidor do imóvel que venho a juízo de45
A SA PEREIRA não repugna a expressão "servidões" aplicada
aos direitos de vizinhança, embora não a adote; examinando a relação jurídica de que trata o art. 563, êle escreve:
"O dono do prédio superior tem um direito e o dono do prédio
inferior tem uma obrigação, o que constitui a necessária correlação
jurídica. É indiferente que se chame a esta relação direito de servidão ou direito de vizinhança".
E mais adiante:
"Os que, porque haja o legislador disciplinado a matéria sob rubrica diversa, contestam a esta relação jurídica o nome de servidão,
deveriam atender a que o próprio legislador não a chama por outro
nome quando no artigo 568 diz que serão pleiteadas em ação sumária as questões relativas à.s servidões de águas" (Boletim Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, vol. I, págs. 7 e 8: Servidões
legais - escoamento de águas) .
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nunciar a obra, e não como titular de um direito àquele afastamento legal.
Outros direitos há, entretanto, que se fazem valer independentemente do domínio em que se enraízam. O titular de
um direito à passagem, se esta lhe é negada, não emprega
outro remédio senão uma confessaria servitutis; e se, reconhecida a passagem, embargam-lhe o tráfego por ela, é para
a posse da passagem, não do imóvel que êle usa a defesa interditai.
Nisso vemos um índice mais dessa dualidade dos direitos
de vizinhança, mas não nos parece que o meio de defesa judicial seja o critério pelo qual oo poderemos distinguir e
agrupar. 1!:sse critério nós o descobrimos na própria lei,
quando, considerando o elenco dos iura vincinitatis, constatamos que alguns são reconhecidos gratuitamente a cada proprietário, enquanto outros só lhe são conferidos compondo-se
ao vizinho o prejuízo que lhe deriva do correspondente dever
assumido. Há, portanto, direitos de vizinhança gratuitos e
onerosos, isto é, direitos a que corresponde um encargo ou
dev.er jurídico normalmente compreendido nos ônus da propriedade imobilária, e direitos a que corresponde um dever
não compreendido nestes ônus, de modo que a lei só o impõe
mediante uma reparação pecuniária. [26 1
Esta distinção parece-nos da máxima importância e precisa ser aprofundada. O seu maior alcance, que já aqui podemos entrever, é pôr dentro de justas medidas a comum afirmação de que todos os direitos de vizinhança são expressões
normais do domínio, condições da sua existência, e que os
deveres a êles correspondentes são limites normais, impostos
a todos e compensados com as vantagens. Isso não se dá com
todos os direitos de vizinhança; alguns são claramente excessivos, colocam um prédio em posição de supremacia jurídica com respeito a outro, e lançam sôbre êste encargos tão
excepcionais, que ficaria lesada a propriedade se não ocorresse imediata indenização.
Indagaremos primeiro quais os direitos de vizinhança
onerosos, e depois procuraremos a razão da sua instituição.
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123. Para distinguir os direitos de vizinhança onerosos,.
e extremá-los dos demais, devemos começar por estabelecer
se as indenizações de que fala o Código não se confundem
com o dever comum de ressarcir os danos que causamos a.
outrem, ao qual a lei, não raro, por motivo de clareza, julga.
dever fazer uma alusão especial.
Existe uma diferença profunda entre indenização e ressarcimento de danos. Na linguagem usual, mesmo técnica,
empregam-se indiferentemente as duas expressões, mas a.
ciência jurídica as distingue, a cada qual fazendo corresponder um conceito.
No interessante estudo que escreveu em réplica às opiniões de GABBA no tocante à chamada "responsabilidade sem
culpa", M!Nozzr estabelece essa diferença de maneira clara e
definitiva. 46 Pode-se dizer que ela se prende ao sentido lat(}
ou estrito do dano: em sentido lato, dano é "a diminuição ou
subtração de um bem jurídico" (MINOZ.ZI), mas em sentido
mais restrito podemos definí-lo, segundo CoGLIOLO, como "un
deterioramento o diminuzione nel patrimonio (in senso vasto,.
e quindi comprende la persona stessa) deZ dannegiato, avvenuto per un fato ingiusto (contra ius)a~trui". 47

Sem êste procedimento contrário ao direito, sem esta
violação de uma obrigação precedente (dano contratual) ou
de uma norma jurídica (dano extra-contratual), não se pode
falar tecnicamente de dano e, por conseguinte, só se chamará ressarcimento a soma que compuser um prejuízo dêste
gênero. r27 1 De fato, como bem observa LuiGI CARRELLI, "o ressarcimento não é senão o último elo de uma cadeia bastante
longa, a qual tem o seu pressuposto objetivo no dano infligido, e um outro elo anterior e intencional na responsabilidade do agente; de modo que, suposto um dano, a série lógica é a seguinte: 1) culpa, 2) responsabilidade, 3) ressarcimento". 48
46
MINOZZI, R~sponsabilità e colpa, apud Diz. pr. di Diritto
Priv., III, p. 1.a, págs. 492 e segs.
47
CoGLIOLo, v.o Danni, in Nuovo Digesto italiano.
48
v.o Indennità in Diz. prat. di Diritto priv., III, r.a, pág. 592.
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Muito diversa é a noção que possuímos de indenização, a
qual ocorre quando alguém sofre em proveito alheio uma diminuição nos seus bens jurídicos, sem que exista na origem
do prejuízo um ato qualquer contrário ao direito. A lei ou o
contrato criam em certas circunstâncias êsse dever de indenizar. E como esclarece MrNozzr nada é mais fácil que diferençar na prática as indenizações e os ressarcimentos. :mstes
derivam do inadimplemento das obrigações ou dos atos ilícitos; aquelas de atos autorizados pelo contrato ou pela lei.
:S:stes têm um caráter de obrigação secundária, isto é, surgem
no lugar de outra que se deixou de cumprir (fôsse obrigação
contratual, fôsse a de neminem loedere); aquelas têm caráter
de obrigação primária, isto é, surgem imediatamente, como
consectário do exercício de um direito.
Nenhum exemplo nos ilustra melhor sôbre o conceito de
indenização, do que o das desapropriações por necessidade ou
utilidade pública. A lei reconhece às pessoas de direito público a faculdade de desapropriar, mas, inspirando-se na idéia
de tirar a êsse ato o caráter de um confisco, manda que se
componha ao proprietário o prejuízo sofrido. 49 É de indenização que se trata, e não de ressarcimento de danos.
Postas claramente essas distinções, que nos parecem de
um grande socorro na compreensão desta matéria, seja-nos
dado, precisando a nossa opinião, esclarecer um ponto que na
tese de MINozzr talvez se preste a sérios equívocos. É comum
ver-se a lei ou o contrato atribuir uma faculdade a certa pessoa, com o encargo de reparar os danos a que. o seu exercício
der lugar. É difícil em casos tais dizer se essa reparação entra na categoria dos ressarcimentos ou das indenizações. Precisa-se considerar a espécie legal, e examinar se o dever de
reparação decorrerá da simples verificação do dano (como
nos acidentes de trabalho), ou da sua verificação por culpa
do agente. No 1.0 caso, estamos diante do que se denomina
411
"É um sacrifício ao bem comum, não um confisC'O. E não há.
prejuízo real para o proprietário, dada a indenização nos têrmos e
mediante as formalidades e recursos que em garantia a lei tem
estatuido" (BARBALHo, Comentários, pág. 324) .
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uma indenização eventual (em oposição às indenizações necessárias); no 2. 0 , estamos diante de um simples ressarcimento
de danos. Nem se diga que neste caso o prejuízo foi o resultado do próprio exercício do direito, porque a reserva feita
pela lei ou contrato, - "contanto que indenize os danos de
que fôr culpado", - traça ao direito um limite, e o titular
no causar os prejuízos o transgride, cometendo, inquestionàvelmente, um ato ilícito.
124. Há entre os direitos de viz:nhança um caso, em que
se configura exatamente quanto acabamos de dizer. É o do
art. 587, relativo à entrada no prédio vizinho para fazer obras
em tapumes ou edifícios do nosso próprio imóvel. Diz a lei
nesse tópico, in fine:
Mas, se daí lhe provier dano, terá direito a ser indenizado.

Pode-se pôr em dúvida se estamos diante de um caso de
ressarcimento ou de indenização, isto é, se os danos não imputáveis à culpa de algum dos dois vizinhos devem recair sôbre o autor ou sôbre o paciente da ocupação temporária.
O Dr. CARVALHO SANTOs, afirmando que o ocupado suportará os danos se os houver causado, não encara expressamente a hipótese dos danos casuais, mas é certo que os lança
à conta do ocupante, segundo se depreende desta frase: "O
vizinho responderá pela indenização de qualquer dano que
possa resultar do uso que faz da propriedade alheia". 50
Assim também nos parece que se deva entender, de sorte
que ali teríamos uma indenização eventual, devida pelo
ocupante, uma vez provada a relação de causalidade entre a
ocupação e o evento.
125. Casos inequívocos, e todos de indenização necessária, isto é, absolutamente indispensáveis ao exercício do direito, são os dos artigos 559 (passagem forçada), 567 (aquew C. SANTOS, Código civil interpretado, VIII, pág. 191. Seu pensamento melhor se esclarece à pág. 167.
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dutos) e 579 (madeiramento em parede-meia) do Código Civil. Os direitos de vizinhança que emergem dêsses artigos não
se estabelecem sem que o beneficiário previamente indenize
ao dono do prédio vizinho pela verdadeira diminuição patrimonial que êle vai sofrer. Mostrando com clareza que essa
reparação não se confunde com o ressarcimento dos danos,
mas é uma indenização pura e simples, escreve MrNozzr:
"Colui che paga danni per jura vicinitatis, non paga
perche responsabile di atto illecito, ma perche e un esecutore
di un atto lecito: non agisce contra legge ma conforme a legge,
e pagando alla sua volta non e un danneggiante ma uw ~es
propriante, che non ha compiuto un jatto colposo, ma un
fatto legittimo". 51

E LuiGI CARRELLI no estudo que temos citado, menciona,
como exemplo de indenizações necessárias, justamente as que
se devem pela constituição das servidões legais de passagem
e de aqueduto.
Que caráter têm essas indenizações? No trecho do autor
italiano que acabamos de transcrever reponta a idéia que nos
parece clarear a questão, a saber, que as indenizações em
causa são em tudo análogas às das expropriações, de que tomam, não só a índole, como certas peculiaridades.
t:sse cunho expropriativo convém grandemente à iniludível semelhança entre os direitos de vizinhança que ora nos
ocupam e as servidões, e não nos será difícil mostrar que a lei
civil o tomou em conta no regulamentar os três institutos.
Antes porém consideremos a douta opinião contrária do
Dr. CARV\ALHO SANTOS. Falando da passagem, insjste êste civilista em que o valor da indenização é única e exclusivamente determinado pelo montante dos prejuízos que o seu
estabelecimento acarreta, donde ser incompreensível a disposição do artigo 561 do Código Civil, e poder-se admitir "que
nenhuma indenização será devida se prejuízo algum se veri51
Mmozzi, ob. cit., apuà Diz. pr. ài Diritto priv., III, r.a, página 593.
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ficar com a fixação da passagem por determinado lugar do
terreno vizinho". 511
Daí se conclui que a obrigação de dar passagem, na opinião do comentador, é um ônus gratuitamente impôsto ao
prédio atravessado, o qual só pelos prejuízos efetivos poderia
ser indenizado. O paralelismo desta situação com a da "entradà temporária para reparos" seria perfeito, e a indenização, num caso como noutro, seria daquelas que os autores
consideram indenizações eventuais.
Com a devida vênia, nós nos colocamos em radical oposição a esta doutrina. Não duvidamos que a indenização deva
ser calculada somando-se todos os prejuízos que a passagem
acarretar, como aliás acontece também nas desapropriações;
mas pensamos que não se pode estabelecer êste direito sem
uma reparação prévia, a qual, se não houver danos materiais
a cobrir, comporá apenas a lesão do direito de propriedade
sôbre o prédio atravessado, pois aquêle que dá passagem não
atende a um encargo ordinário e sim a um encargo extraordinário do domínio, cuja integridade precisa ser restaurada
com essa indenização.
Aí está a diferença capital entre as indenizações expropriativas, necessárias, como as de que falam os artigos 560,
567 e 579 do Código Civil, e as indenizações eventuais, como
a de que fala o art. 587 da mesma lei. Por êste o proprietário
de um prédio é gratuitamente obrigado a tolerar a entrada do
vizinho para a execução de obras, e êste último lhe pagará
os prejuízos sofridos. Por aquêles artigos a própria obrigação
de tolerar a passagem, o aqueduto, a imissão de trave, é uma
lesão do direito do paciente e exige, ind,ependentemente de
outros prejuízos, o pagamento da indenização.
1!:sse cunho expropriativo, a lei o deixa claro de vários
modos.
126. Comecemos pelo art. 579, que é o que nos dá razão
mais patente. Transcrevâmo-lo:
52

C.

SANTOS,

ob. cit., pãg. 39.
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"Art. 579. Nas cidades, vilas e povoados, cuja edificação
estiver adstrita a alinhamento, o dono de um terreno vago
pode edificá-lo, madeirando na parede divisória do prédio
contíguo, se ela aguentar a nova construção; mas terá de
embolsar ao vizinho meio valor da parede e do chão correspondente".
A regra nos vem da Ord. L. 1.0, tit. 68 § 35, e através
dela se configura o modo legal de estabelecer em nosso proveito o direito que, quando constituído voluntàriamente, tem
o nome de servidão tigni immittendi. No Código Civil a norma
se enlaça à do art. 643, em que se reconhece a um proprietário o direito de adquirir meação na parede divisória.
Aqui o caráter expropriativo da indenização é indubitável, consistindo na metade do valor da parede e do solo em
que ela se ergue, salvo se êste solo já fôr do vizinho que pretende madeirar (art. 580). l 28 1 Prejuízos outros poderão surgir com as obras de travejamento; o proprietário que os sofrer poderá exigir sejam ressarcidos, provada a culpa ou mau
uso por parte de quem os causou.
127. Não tão literal, mas tão certo quanto o dessa é o
cunho expropriativo das indenizações devidas pela passagem
forçada e pelo aqueduto.
Ambos os institutos nos vieram do direito português com
o caráter de restrições legais da propriedade, 58 sendo de notar
que a passagem foi tendo o seu emprêgo cada vez mais generalizado, desde as antigas soluções de adjudicação dos prédios encravados até a amplitude da regra atual. Dela se
ocuparam sucessivamente a lei de 9 de julho de 1773, o decreto de 17 de julho de 1768, a lei n.o 601, de 18 de setembro
de 1850, e o decreto n.~ 720, de 5 de setembro de 1890, enquanto o aqueduto foi introduzido, juntamente com várias
medidas proteto~as da agricultura, pelo interessantíssimo alvará de 27 de novembro de 1804, estendido ao Brasil pelo al58

V. especialmente o § 13 do alv. de 27-ll-1804.
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vará de 4 de março de 1819, a pedido, segundo nêle se lê, dos
donos de engenhos de açúcar.
As indenizações que por êsses direitos se pagavam eram
verdadeiramente os preços da desapropriação, não da terra
ocupada pela passagem ou pelos condutos, a qual ficava em
mãos do seu dono, mas do uso a que era admitido além do
proprietário um estranho.
COELHO DA RoCHA, tratando das servidões originadas em
disposição de lei, - que por influência francesa admitiu, catalogou como "expropriação" o aqueduto. 54 O nosso grande
TEIXEIRA DE FREITAS, em nota ao art. 894 da sua Consolidação,
esclarece que não incluiu o aqueduto na regulamentação do
domínio por lhe parecer revogado o § 11 do alvará de 27 de
novembro de 1804.
Era um caso de desapropriação, escreve êle, "que tive
escrúpulo em adotar; porque o § 22 artigo 179, da Const. é
amplíssimo e as Leis Regulamentares de 9 de setembro de
1826 e 12 de julho de 1845 são omissas. sôbre êste ponto". 5Õ
Mais claro, entretanto, do que ninguém, no conceituar a
natureza destas indenizações, é CoRRÊA TELLES no "Digesto
Português". Com a liberdade de sistematização que se permitiu nessa obra, o jurisconsulto trata do aqueduto e da pa~sq
gem não no título das servidões, mas no da compra e venda, a
propósito das vendas coactas, que é como êle conceitua as desapropriações.
Ali estão, lado a lado, como espécies de um mesmo gênero, as normas de desapropriação por utilidade pública e as
de constituição de passagem ou de aqueduto, quer para aduzir, quer para esgotar as águas em benefício das culturas. ~
Pode-se censurar a CoRRÊA TELLEs a ousadia do sistema, ou a
sua inclinação exagerada para submeter o domínio a vendas
coactas. Mas deve-se reconhecer a sua aguda compreensão dos
C. RoCHA, Instituições, II, § 591, pág. 148.
T. FREITAS, Consolidação, pág. 428.
56
C. TELLEs, Digesto Português, lli, arts. 401-415, especialmente 405, 407, 409; págs. 59 e segs.
54
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institutos jurídicos, quando irmana numa classe única desapropriações públicas e particulares, mostrando-nos o fundo
comum a umas e outras, e autorizando à interpretação analógica o largo escambo de suas peculiaridades.
128. Vemos assim que é familiar à nossa tradição jurídica o pensamento que sustentamos. Igual sufrágio nos dá o
exame da lei civil, bastando atentar em dois ou três pontos
fundamentais.
O primeiro dêles é a anterioridade da indenização, traço
característico da doutrina da desapropriação, e que mostra
como o legislador teve em mira reparar sobretudo a lesão do
direito, a diminuição imposta à propriedade. O art. 567 lá diz:
"mediante indenização prévia"; o art. 560 não o diz, mas é
pacífico que também aí a reparação pecuniária precede o di,..
reito, tanto que, omitindo-se por qualquer motivo o seu pagamento, começa a corrçr a prescrição liberatória desde o dia
em que a passagem se estabeleceu. Já no art. 587, em que não
se cogita de uma diminuição do direito do proprietário onerado, ·mas exclusivamente de prejuízos efetivos, a reparação
é a posteriori, apurados e liquidados os danos. Também a posteriori podem ser pedidos ao titular da passagem ou do aqueduto os danos que no exercício do seu direito causar as terras
atravessadas.
Só isso bastaria, a nosso ver, para definir a natureza das
indenizações de que tratamos. Atentemos, porém, em outro
ponto. O art. 561 consagra, para o proprietário do prédio en_cravado, a obrigação de pagar em dôbro a indenização, se por
sua culpa a passagem se perder e fôr de nôvo demandada.
Não discutamos aqui se o direito constituído é justo ou injusto. O que nos interessa é mostrar que o legislador teve em
mira, necessàriamente, o caráter expropriativo da indenização, pois, se esta fôsse a simples soma dos prejuízos realmente sofridos, seria absurdo mandar no nôvo pedido duplicá-la. Nem se sabe mais a quem essa duplicação aproveitaria;
se os danos agora fôssem maiores que o dôbro, o beneficiário
seria quem com a sua desídia deixara o trânsito se apagar.
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De quanto fica exposto, retenhamos duas conclusões fundamentais:
1.a - que os direitos de vizinhança onerosos não são
constituídos diretamente pela lei, mas esta apenas permite
que um proprietário os adquira mediante indenização;
2.a- que esta indenização corresponde a uma verdadeira expropriação, feita em benefício de um prédio, o que vale
dizer uma expropriação no interêsse de um particular.
129. Indaguemos agora a razão por que a lei instituiu
,tais direitos onerosos, em vez de confiá-los à livre convenção
dos proprietários.
Tem se procurado de muitos modos fundamentar a diferença entre os direitos de vizinhança que dão e que não dão
lugar a indenizações. É conhecida a antiga opinião de PLANIOL
de que as servidões legais são indenizáveis, enquanto as re.sultantes da situação natural dos prédios não o são; esta
tese tem um defeito que a inutiliza, e que mesmo no direito
.francês nos autoriza a desprezar o seu exame: ela não se
funda no .direito positivo, é uma tese para o legislador e não
para o jurisconsulto. 57
No seu antigo e interessante livro sôbre as servidões públicas, JoussELIN nos transmite vários critérios diferenciais
. já propostos, 58 entre os quais são de se notar: o de SER. RIGNY, para quem a indenização cabe nas servidões legais
positivas, em que o proprietário sofre atos alheios e não cabe
nas negativas, em que êle se abstem dos próprios; o de GAND,
. para quem a indenização depende de ser o ónus impôsto
·universalmente a qualquer proprietário ou a alguns determinados; o do próprio JoussELIN, para quem as servidões
exercidas sem ocupação do território vizinho são gratuitas,
e as exercidas com tal ocupação, indenizáveis.
57

V.

RIPERT,

De l'exercice du Droit du Propriétaire, págs. 145-

.,.146.
58

JoussELIN, Traité des servitudes d/utilité publique.

263

DEVERES E DIREITOS DE VIZINHANÇA

Especial referência merece a opinião de GABBA, sem dúvida um dos escritores que melhor sentiram esta dualidade
dos direitos de vizinhança, e que a exprimiram com maior
precisão:
"Se si tratta di servitu legali", escreve êle, "di cui ogni
proprietario puó tanto facilmente valersi, quanto subirne
l'esercizio da un altro, non vi ha obbligo di indennitd per
parte d.e chi le esercita. E ciO ben giusto e naturale".

e

E logo adiante:

e

"Ma allorquando l'obbligo della indennità non
escluso
dalla naturale reciprocità dell'esercizio della servitu, l'indennità puó benissimo essere dovuta". 5 9

130. Nenhum dêsses critérios nos parece satisfatório,
não tanto por se adaptarem todos mal ao nosso direito positivo, como principalmente por lhes escapar sempre aquilo
que procuramos, que é a razão de haverem sido adotados,
como limites lega.is do domínio, certos encargos que excedem os deveres normais de solidariedade entre os prédios e
seus proprietários. Essa razão quem nô-lo dá, e em têrmos
muito felizes, é ANCONA no mesmo estudo que se tornou famoso pela polêmica com SCIALOJA sôbre os atos emulativos.
Observa êle que os direitos de vizinhança derivam sua
instituição de duas grandes fontes: da coexistência dos vários direitos de propriedade e da supremacia do interêss·e
público.

60

Essa distinção é de profunda penetração teórica, e apesar de não lhe ter dado o desenvolvimento que ela merecia,
ANCONA logo indicou as suas conseqüências principais; assim, salientou que a última classe deriva da conjunção de
dois institutos, - a propriedade e a desapropriação por ins9
GABBA, Servitit legali e risarcimento, in Questioni di d'iritto
civile, I, pãg. 299.
oo A.NcoNA. Degli atti ad emulazione nell'esercizio deZ à.o ài
proprietà, in Arch. giur., 52, pág. 297.
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terêsse público, mostrando que há casos em que êsse interêsse
público se atua através do interêsse dos particulares.
A nosso ver, a distinção de ANCONA convém exatamente
a quanto dissemos sôbre os direitos de vizinhança gratuitos
e onerosos. Encarando as relações de vizinhança e pretendendo discipliná-las, o legislador se inspirou de um duplo
critério legislativo: quis estabelecer a lei de·convivência entre
os prédios demarcando aos proprietários suas esferas de
ação, e criando, por uma rêde de encargos recíprocos, as
condições de exercício pleno e pacífico dos seus direitos; era
o critério da "coexistência dos direitos". Algumas vêzes, entretanto, no lançar os encargos, não hesitou em chegar mais
longe: compreendendo que é de interêsse público estimular,
desobstruir, defender, certas iniciativas •privadas, foi ao
ponto de sacrificar a elas o caráter exclusivista do domínio;
êsse sacrifício importava porém na expropriação de uma serventia, e era justo que então o direito diminuído se compusesse por meio do pagamento de uma indenização; era o
critério da "supremacia do interêsse público", e a êle o Código Civil obedeceu claramente. na ampla concessão do
aqueduto, para aduzir ou drenar águas em benefício da agricultura e da indústria, e na concessão de passagens mormente para os portos e fontes, aos quais outra lei acrescentou as estações ferroviárias.
131. Conhecemos agora amplamente a divisão dos direitos de vizinhança em gratuitos e onerosos, e assim podemos resumir o sistema do nosso Código Civil.
Dois princípios informam o seu sistema de direitos de
vizinhança:
1.0 - equilibrar o exercício dos direitos de propriedade
vizinhos;
2.o - impor a um imóvel certos ônus excepcionais em
benefício de outro, quando assim o exige o interêsse público.

Os direitos de vizinhança, construídos com o emprêgo
do 1.0 princípio, são gratuitos, e os ônus do proprietário,
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sôbre quem recai o dever correspondente, são encargos ordinários da propriedade.
Os direitos de vizinhança, construídos mediante a aplicação do 2.0 princípio, são onerosos, e aquêle que, pro bono
publico, suporta os deveres excepcionais correspondente-:;,
tem direito de ser indenizado pela verdadeira expropriação
parcial de que é alvo o seu direito.
:S:sse interêsse público é o que tem a sociedade no florescimento da agricultura e das indústrias, as quais o Estado só excepcionalmente exerce, de modo que tutelá-las é
cercar de medidas propiciatórias o seu desempenho por particulares.
Aos dois grandes princípios ora enunciados, reconduzem-se as normas materiais contidas no Código Civil para
composição dos conflitos entre vizinhos. Há casos em que o
conflito se compõe pela atribuição de um dever e de um direito fundados no princípio da coexistência. Há outros em
que se compõe pela atribuição de um dever e um direito fundados no princípio da supremacia do interêsse público.
Essa é a lição sistemática do nosso direito civil, e com ela
podemos pensar em construir a regra para a composição dos
conflitos submetidos à norma do art. 554 do Código.

CAPÍTULO

X

CRITÉRIO SISTEMATICO DE COMPOSIÇAO
DO CONFLITO ENTRE VIZINHOS
132 - A composição do conflito e a preferência
pelo critério da normalidade. 133 -Análise darelação jurídica que emerge da aplicação do art. 554.
Indenizações expropriativas. 134- Necessidade de
um duplo critério de composição, segundo a destinação do im6vel. 135 -Aplicação do princípio da
coexistência dos direitos; critério da normalidade.
136 - Ap~icação do princípio da supremacia do interêsse público; critério da necessidade. 137 - Regra de composição do conflito entre vizinhos ( síntese). 138 - Problemas decorrentes: f3Vitabilidade
superveniente; prescrição.

132. :a: tempo de empreendermos a construção de uma
regra para composição do conflito entre vizinhos, quando êle
se origina das imissões e repercussões in alieno, de atos praticados in suo por um proprietário. Ser-nos-ão de especial auxílio os fundamentos sistemáticos expostos, pois tôda fórmula de relações de vizinhança deve ser uma síntese dos princípios gerais a que se informa o conjunto das normas jurídicas relativas.
Já vimos que o art. 554 do Código Civil deixou ao arbítrio do magistrado e à indagação do intérprete a conceituação e o reconhecimento do "mau uso" da propriedade. Pôsto
diante de um conflito, o juiz acolherá ou enjeitará a demanda conforme lhe parecer mau ou bom o uso da propriedade
nocivo ao reclamante: se o uso é bom, os prejuízos que sofre
o vizinho devem ser tolerados, pois suportá-los é um dos encargos ordinários do domínio; se o uso é mau, devem ter fim
os prejuízos, pois aquêle que os causa já não age nos limites
do seu direito, antes, pelo contrário, fazendo do prédio uma
utilização proibida, procede contra o direito e vincula-se por
ato ilícito.
Dentre os vários critérios suscitados para dar conteúdo
definido ao "mau uso" de que fala o Código, nenhum logrou
maior sucesso na jurisprudência que o do "uso normal", cuja
formulação dogmática, mais precisa e correta, remonta aos
trabalhos monográficos de IHERING e de RIPERT. :a:sse critério,
seja qual fôr o seu valor teórico, tem sobretudo por si dois
argumentos práticos, que sempre o recomendarão à confiança
dos juízes.
O primeiro é a larguíssima parte que nêle se faz às sugestões da eqüidade. Se a norma jurídica não orienta a composição do conflito, conferindo a êste um direito, àquele uma
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obrigação, é eqüitativo exigir de uma das partes o mesmo que
se exige da outra, já que ambas trazem a juízo direitos da
mesma eminência e valor. Pode-se exigir de um proprietário
que êle não seja mais intolerante do que os outros vivendo·
na mesma rua, no mesmo bairro ou cidade, e por outro lado,
não se pode proibir a alguém que faça no seu imóvel aquilo
que todos faz.em, e que constitui portanto, num certo meio
e numa certa época, a maneira universal de utilizar o próprio bem. A eqüidade inculca dêsse modo ao juiz o critério da.
normalidade, através do qual se exprime êsse princípio do
equilíbrio de interêsses, em que muitos vêem um dos fundamentos da ordem jurídica, e que é sem dúvida uma projeção
remota, mas direta, da igualdade de todos perante a lei.
O segundo é a liberdade que o critério em causa deixa ao
magistrado, de fazer a justiça do caso sem perder da vista a tutela de certos interêsses comuns e as razões da utilidade social. De fato, nada mais incerto e indefinido que o norma?;
dêle temos uma noção estatística, coletiva, e dificilmente
coincide um exemplo concreto com a linha imaginária que
traçamos como média de um conjunto de casos. Assim, a
normalidade se decide sempre por aproximação, e quem julga
desta é o critério íntimo do juiz. Tinha razão o grande BrAmo
BRUGI quando via no critério da normalidade uma dilatação
do ojjicium iudicis. O normal, sendo o que o juiz assim considera em face do seu próprio arbítrio boni viri, não tarda
que na realidade uma pesquisa mais larga se insinui, e que
ao lado do que normalmente é tolerado se faça entrar o que
normalmente deveria ser tolerado, agravando-se assim os encargos dêste ou daquele proprietário, por um justificado respeito à utilidade social.
Não nos interessa aqui investigar se a doutrina da normalidade tem os fundamentos romanísticos que lhe apontava
!HERING e que lhe contestava BoNFANTE. Parece certo que
nada nas fontes nos permite admitir o larguíssimo conceito
de influência (Eingriff), que IHERING pretendeu estivesse latente sob o de immissio. E igualmente o ser normal ou anormal o uso do prédio de onde provêm as intissões não parece
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exercer a mínima influência sôbre as respostas dos jurisconsultos. Aqui porém a doutrina da normalidade nos interessa
em face do direito moderno, e especialmente do brasileiro,
onde queremos ver se ela se acomoda para integrar a regra de
composição dos conflitos. Para um enquadramento perfeito
do que procuramos, examinemos a relação jurídica a que se
ajusta o art. 554.
133. Sabemos que, entre os ônus normais da propriedade imóvel, lançou a lei civil o de suportar as irnissões e repercussões que nos vêm do prédio vizinho, estabelecendo porém que a nossa tolerância cessa quando o mau uso dêste
último prédio torna-se nocivo à saúde, segurança ou sossêgo
dos que no nosso habitam.
~sse ônus, como se depreende da lei e sempre entenderam os arestos, é gratuito, isto é, não depende de indenização, de modo que os prejuízos sofridos ficam conosco, como
se se tratasse de um dano causado pela natureza.
Ora, sói acontecer que algumas vêzes êsse ônus normal é
excedido, e o tribunal chamado a compor o conflito, reconhecendo embora que os deveres de tolerância do vizinho foram ultrapassados, permite que as imissões ou repercussões
prossigam, feita indenização ao vizinho da desvalorização sofrida pelo imóvel. Que se deve entender neste caso? Que as
irnissões e repercussões foram reprimidas?
De modo algum. O que se deu foi apenas a agravação
dos ônus de vizinhança, pois o queixoso terá agora de suportar os incômodos que lhe pareciam intoleráveis, e o reclamado terá o direito de imitir o que deriva das suas atividades
dominicais. Apenas agora, tendo sido lesado o direito de uma
das partes, o tribunal ordena que se lhe faça urna indenização.
Nós não temos dúvida alguma em ver ai constituído um
direito oneroso de vizinhança, e desde já relacionamos o caso
1ntirnarnente ao da passagem forçada e do aqueduto.
Em primeiro lugar convida ao paralelo a similitude das
indenizações. Já foi notado, por mais de um autor, o caráter
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expropriativo da que paga um estabelecimento industrial a
.seus vizinhos, para lhes impor tolerância aos incómodos decorrentes da indústria. BoNFANTE assim a entendia, e a verdade é que, para conceituá-la de outro modo, temos de tumultuar um pouco a dogmática civil, a exemplo de M. RoTONDI, que vê no caso um conflito de interêsses merecedores
da mesma proteção, o qual o direito resolve, mantendo a um
o caráter de direito absoluto, e transformando o outro em
pretensão pecuniária, isto é, em direito a uma compensação. 1
Outro que manifestou, com clareza, o cunho expropriative da indenização foi DEMOGUE:
"Chaque propriétaire", escreve êle, "dans certains cas ne
peut exploiter son terrain qu'en modijiant ce jonds commun
àes agréments du quartier: air salubre, tranquilité, etc. Il ne
jait rien d'illicite. Mais il se livre forcément à une sorte d'expropriation de ses voisins, en leur procurant un air vicié, en
leu r enlevant leur tranquilité". 2

O mesmo se dá, como vimos, com as indenizações para
constituir aqueduto ou passagem, de modo que, podemos dizer, é por via expropriativa que todos êsses direitos se estabelecem.
Não fica porém aí o paralelo. Outros pontos de semelhança estão a nos mostrar como o direito de imitir, mediante indenização, deva ser capitulado entre aquêles direitos onerosos
de vizinhança, de que tratamos no capítulo anterior.
Assim, por exemplo, é digna de nota a correspondência
constante entre o direito de vizinhança e uma servidão predial, o que ocorre quer entre o direito e a servidão de passagem, de aqueduto, e tigni immittendi, quer entre o direito de
imitir fumo, ruídos, etc., 1e as servidões jumi immittendi,
odoris immittendi e outras análogas. É pois certo que em todos êsses casos o direito permite ao proprietário obter compulsivamente o que voluntàriamente o vizinho lhe podia con1

2

V. MARio RoTONDI, Riv. dir. civ. (1926)·, pâg. 200.
Traité des obligations, IV, § 721, pâg. 416.

DEMOGUE,
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ceder. Nada obsta a que um industrial, antes de abrir no seu
prédio uma fábrica ruidosa, se assegure do consenso de todos
os vizinhos adquirindo-lhes uma servidão de imitir ruído; 3 o
que deve porém ser objeto de indagações mais sutís é se uma
tal servidão pode ser adquirida por via prescritiva ou constituída por destinação do proprietário. E a êsse problema voltaremos adiante.
134. Finalmente, onde o paralelo entre o direito de fazer imissões excepcionais e o outros direitos onerosos de vizinhança se revela mais interessante e esclarecedor é na razão comum de onde deflui a instituição dêstes pela lei e o reconhecimento daquele pelos tribunais. Já vimos que a passagem e o aqueduto são direitos originados não da simples
necessidade de assegurar a coexistência entre prédios mas da
supremacia do interêsse público nas relações vicinais. Com
êles, o que a lei quer é fazer predominar nestas relações o
interêsse do vizinho em cultivar o seu tererno, em desenvolver uma indústria, em atingir, para dar vazão aos seus produtos, a estação ou pôrto em que os pode fazer embarcar. O
interêsse público se exerce através dessas iniciativas particulares, de modo que por êle sujeitam os prédios vizinhos a
ônus excepcionais pecuniàriamente compensados. O mesmo
acontece naquelas decisões em que o tribunal mantém os excessivos incómodos de uma indústria, mandando indenizar
a De uma servidão de imitir ruído não cogitam as fontes romanas, e os autores modernos negam freqüentemente que mesmo
hoje se possa admitir a existência de um tal direito. Nós, porém,
acatamos a douta opinião de BIAGIO BRUGI, o qual assim se exprime em nota às Pandectas de Gucx: "sembrami che niuna ditficoltà

si opponga oggi alla costituziOne di una servitit. prediale d'immetter
rumore juor dell'ordinarto nel jondo vicino. L'obiezione della mancanza di perpetuità della causa oggi non e possibile" (GL'ÜCK, Commentario alle Pandette, VIII, pág. 262) . É verdade, como acrescenta
o mesmo autor, que uma fábrica só terá interêsse em obter uma tal

servidão, se lhe fôr possível obtê-la sôbre todos os prédios que a
circundam. V. também FoÃ, ARISTIDES, in Riv. Dir. com. (1932), II,
pág. 102.
-

S.T.D.-

18

--·--~----------~-----------

274

--. --- ----

O CONFLITO DE VIZINHANÇA E SUA COMPDSIÇÃO

os prejudicados. Indústria ou lavoura, o que está em causa é
o interêsse da sociedade no desenvolvimento geral da riqueza,
no acúmulo das utilidades com que se aplacarão as necessidades de todos. Mandar fechar uma fábrica só porque ela
rouba o sossêgo de um bairro, quando dela se beneficia a cidade, senão o país, seria desamparar os interêsses coletivos e
professar pelo direito de propriedade um respeito incompativel com o conceito que hoje temos da sua função social.
Do que acabamos de dizer podemos tirar agora a seguinte
conclusão fundamental: no compor o conflito entre vizinhos,
o juiz não pode lançar mão de um critério único, qual seja
o da normalidade. Pode acontecer que no conflito intervenha
o interêsse público, e desde êsse momento o seu predomínio
orientará a composição adotada, plasmando uma relação juridica diversa da que se nota nos casos de incidência de encargos normais.
11: êste um dos exemplos mais nítidos e ilustrativos daquela influência da destinação do imóvel sôbre a constituição
da regra jurídica, assunto a que o Dr. PHILADELPHO AzEVEDO
consagrou o seu valioso trabalho por nós tantas vêzes mencionado. "' Se o imóvel, de onde as imissões partem, é destinado pelo proprietário ao exercício de uma indústria, ou de
outra atividade cujo fomento seja de interêsse comum, a composição do conflito se baseará num princípio; se porém adestinação que lhe dá o dono é dessas que se confinam no seu
exclusivo interêsse, em outro princípio se fundará a composição.
Que princípios?
Não nos precisamos socorrer de outros senão daqueles
que informam, como vimos, tôda a sistemática dos direitos de
vizinhança no nosso Código Civil:
1.0 2.o 4

o princípio da coexistência dos direitos;
o princípio da supremacia do interêsse público.

Destinação do imóvel, pág. 197.
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Digamos que o primeiro é o estatuto da vizinhança comum; o segundo, o estatuto da vizinhança industrial. Do primeiro deflui para cada proprietârio o dever de suportar as
imissões ex-vicino na medida das necessidades da coexistência; do segundo deflui para os vizinhos de uma indústria,
cujo funcionamento é de interêsse geral, o dever de suportar
os incómodos mesmo excessivos que ela lhes causa, compensado êsse dano com uma cabal indenização.
Temos assim assentado as bases do critério com que o
magistrado poderá compor os conflitos sujeitos à sua decisão.
Vejamos agora de que modo os dois princípios atuam, e dentro de que limites devem ser empregados.
135. A bem considerar as ·coisas, o principio da coexistência dos direitos muito se assimila à teoria do uso normal,
e o da supremacia do interêsse público muito se assimila à
da necessidade. Não podemos porém confundir uns e outros,
pois a semelhança não chega a ser identidade.
O principio da coexistência dos direitos leva a se tolerar,
do prédio vizinho, todos os incómodos que não chegam a comprometer o exercício do domínio próprio, e que se fôssem
feitos cessar comprometeriam o domínio alheio. Se alguém se
queixa das imissões que lhe advêm do prédio contíguo, como
por exemplo de que nêle se fazem atas estrepitosos, deve o
juiz pôr em cotejo o incómodo que êsses ruídos acarretam
para o reclamante, e a privação que para o vizinho representaria a sua cessação imediata. Ser-lhe-á fácil, levando em
conta os hábitos sociais, estimar de que lado estaria o maior
agravo, para em conseqüência decidir se os atos são dignos
do seu amparo, ou se pelo contrário os prejuízos são de molde
a exigir a sua repressão.
É aí que a doutrina do uso normal lhe poderá ser de um
grande socorro. Para cotejar o cerceamento de liberdade de
um proprietário e os incómodos que a falta dêsse cerceamento causam ao vizinho, e dizer de que modo se equilibram
os direitos de ambos, precisa o juiz saber o que representam
para um os atos de que êle possivelmente se verá privado, e
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para o outro os incômodos que hoje lhe restringem o gôzo
do seu imóvel. E para medir valôres, nenhum outro critério
senão o da normalidade poderá ser usado pelo juiz.
Tinha razão IHERING quando dizia que a lei lança mão
da normalidade, inúmeras vêzes, para reconhecer ou negar
certos efeitos jurídicos. Ao exemplo por êle apontado do emprêgo dêsse critério, para reconhecer a utilidade (v. § 79)
das servidões, podemos acrescentar fàcilmente os inúmeros
casos em que se requer "diligência ordinária" para realização
de certos atos, tomando-se assim como padrão de conduta a
da média dos indivíduos. No domínio das relações de vizinhança não se pode fugir ao uso constante do mesmo critério. De fato, o dever de suportar certos incômodos é um ônus
legalmente impôsto à propriedade, e não pessoalmente ao
:proprietário; êste o sofre, mas em razão do seu direito, como
uma das particulatidades que o acompanham. Quando o juiz
quer saber se os incômodos são ou não excessivos, isto é, se o
suportá-los está ou não dentro dos encargos do domínio, não
é para a pessoa concreta do proprietário que êle se volta, mas
para o proprietário do imóvel como um personagem algébrico, formado pela superposição de quantos se encontram
naquela coletividade.
Do mesmo modo, para saber se os atos de onde derivam
os incômodos devem ser mantidos ou cessados, tem o juiz de
indagar se êles entram naquela esfera de poder do proprietário, onde tôda interferência é capaz de desfigurar o seu direito, ou se pelo contrário são daqueles que representam uma
utilização excepcional da coisa, cuja proibição reduz mas não
destrói os seus benefícios; e ainda aqui não são as exigências,
os interêsses, as predileções de um certo proprietário, que se·
rão por êle levadas em conta, mas os do proprietário médio,
ou por outra, do proprietário, abstração feita das particularidades dêste ou daquele indivíduo que possa assumir tal condição.
Essa colocação que fazemos da teoria da normalidade
tem, a nosso ver, a dupla vantagem de trazer o seu emprêgo
para o ponto exato em que ela tem melhor aplicação, e de
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eliminar uma das suas dificuldades teóricas, - aquêle choque, que em tempo apontamos, entre os dois aspectos, ativo
e passivo da nomalidade: - a receptividade normal e o uso
norma!.
lHERING aplicou a idéia de normalidade, como vimos, inicialmente ao prejuízo, dizendo que o seu apreçamento se devia fazer tendo em conta não a receptividade especial do vizinho reclamante, mas a receptividade normal de uma dada
época e de um dado meio. Mais adiante aplicou a mesma
idéia, não mais ao paciente, e sim ao agente do conflito, dizendo que se devia tolerar o incômodo resultante do uso normal da propriedade. 5 Como êle próprio acentua, na prática
os dois critérios via de regra se fundem, pois a receptividade
normal mostra-se compassiva justamente em relação aos atas
incômodos que pertencem ao uso normal dos outros prédios.
Mas em teoria, e mesmo em alguns casos concretos, podemos
supor que o uso anormal de um imóvel produza incômodos
normalmente suportáveis; ninguém pensaria, num caso dêsses, em proibir o uso, de modo que o momento da recepção
do incômodo, e não o da sua produção, é que se mostra tecnicamente decisivo para o qualificar como intolerável ou tolerável.
No nosso modo de ver, entram igualmente em linha de
conta o momento ativo e o passivo, pois o juiz se serve do
critério da normalidade apenas para cotejar os dois direitos
em conflito. Alguém se queixa do incômodo que o ato do vizinho lhe causa; das duas, uma: ou o magistrado impõe ao
queixoso o dever de tolerar, ou impõe ao reclamado a cessação de tal ato. Seu objetivo é assegurar a coexistência das
propriedades, equilibrando o exercício de uma e ne outra; de
sorte que êle verá o que é normal, se a prática do ato e conseqüente paciência do incômodo, se a repressão do incômodo e
conseqüente cessação do ato.
O critério da normalidade é dêsse modo um critério de
transação e de equilíbrio. Empregando-o, não só pode o juiz
5

Restricttons imposées aux propriétaires, in Oeuvres
pág. 138.

I:HERING,

choisies,

n,
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optar por uma das soluções extremas, como pode trazer ao
nível normal ambos os interêsses em choque, ordenando, por
exemplo, que o imitente reduza as imissões excessivas, e que
o imitido suporte os incômodos uma vez minorados.
136. Vejamos agora como atua o princípio da supremacia do interêsse público. Dissemos que êle se assimila à
doutrina da necessidade a qual seria, como tendem a acreditar hoje os tribunais italianos, 6 a fórmula da vizinhança
industrial.
Já salientamos, porém, que de dois modos pode ser entendida a necessidade (v. § 88), - ou como necessidade de
cada proprietário, ou como necessidade geral do povo. Os dois
conceitos são radicalmente diversos, e conduzem a conseqüências práticas opostas. BONFANTE, no formular a sua doutrina, começou tendo em mira o primeiro, tanto que reconheceu a confusão prática entre o uso normal e o uso necessário,
já que o que se torna normal numa sociedade é precisamente
o que é necessário a cada um de seus membros. Alifu;, o seu
ponto de partida, a exegese do fr. 8, § 5-7, D. VIII, 5, não lhe
podia permitir outra compreensão da necessidade, pois o seu
exemplo bfu;ico de uso necessário era a fumaça puta ex-foco,
isto é, deitada pela lareira indispensàvelmente acesa no recesso de cada lar.
1!:1e próprio, porém, deixou-se deslizar dessa compreensão
da necessidade para a outra de bisogno generale del pOpOlo,
e é desta, não daquela, que pretendemos lançar mão no caso
atual.
Como se reconhece no conflito de vizinhança a ocorrência da necessidade, isto é, a supremacia do interêsse público
que se terá de satisfazer na decisão?
Não basta por certo que as imissões provenham de uma
indústria para logo se reconhecer a sujeição dos vizinhos ao
incômodo ou prejuízo que ela lhes inflige, compensando-se o
desfalque com uma indenização. Princípios numerosos cin6

V. Giur. comp. di dir. civ., I, pág. 67.
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gem o juiz, como o legislador ordinário, cada vez que êle pretende sacrificar a propriedade às imposições do bem público,
e se tais principias atuam com rigor quando se trata de uma
tutela imediata dêste bem, com maior severidade hão de atuar
quando a tutela se exerce, indiretamente, através da proteção
ou preferência, dada a um particular. Grande e insubstituível
será o papel do julgador no acertar os pressupostos da necessidade, e difícil o resguardar, diante das avassaladoras exigências da indústria, a destinação primacial do imóvel que é
servir ao homem de morada.
A primeira regra que podemos fornecer ao arbítrio do
magistrado é esta: nunca se manterá, mediante indenização,
o uso industrial da propriedade que torne absolutamente inabitáveis os prédios adjacentes. Ai não haveria de fato uma
simples agravação dos encargos de vizinhança, nada que se
parecesse com a instituição judicial de uma servidão immittendi; haveria verdadeira expropriação, que a lei não autoriza
seja feita em benefício de um particular. Torna-se inabitável um prédio de muitos modos, especialmente quando a insalubridade ou insegurança reinantes põem em perigo a vida
dos moradores. l 29 l
Uma segunda regra, que só caso por caso pode o julgador
detalhar, é a que nos manda observar se no empreendimento
econômico do imitente reunem-se elementos capazes de orecomendar ao interêsse público. Nem tôda indústria é de interêsse público. Algumas há que não aproveitam senão a
quem as explora, e entre as que beneficiam claramente a coletividade é possível estabelecer uma extensa gama, desde
aquelas em que o interêsse comum estua aos olhos de todos
(pense-se nas indústrias de armas, de maquinismos, de extração de minérios) até aquelas em que êle se rarefaz, a
ponto de o não podermos concretizar e definir.
De tôdas essas variações o juiz deve ter boa nota, pois a
extensão maior ou menor dos encargos, a que êle sujeitará o
vizinho, depende do maior ou menor grau de interêsse público que na indústria se insinua.
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Mal pensaríamos de um juiz que forçasse os vizinhos de
uma pequena fábrica de fogos de artifício a suportar os riscos da sua vizinhança, indenizada a diminuição de valor daí
resultante. Pior ainda pensaríamos do que pretendesse suspender a exploração de poços de petróleo para não expor a
riscos e incômodos os moradores próximos.
Uma terceira regra é a, de que só deve ser mantida a
atividade incômoda quando a sua ubicação fôr normal e os
seus inconvenientes irredutíveis. Uma indústria pesada que se
vem instalar numa cidade, entre casas de moradia, não pode
aspirar à manutenção das suas imissões nocivas, uma vez indenizados os prejuízos. O normal será que ela se feche e vá
procurar sítio mais próprio para ali funcionar. Do mesmo
modo deverá ser exigido que os incómodos mantidos através
da indenização sejam reduzidos ao mínimo, ou melhor, ao
inevitável. Nisto vemos uma aplicação do mesmo princípio
que faz com que se demarque a passagem forçada ou o aqueduto, de modo a onerar o menos possível os prédios atravessados.
Dentro dêsses preceitos pode o juiz aplicar o critério da
necessidade, tal como o entendemos, de acôrdo com a moderna
jurisprudência italiana, isto é, critério da necessidade pública, geral, que assim como sujeita um prédio a dar passagem
ou aqueduto, no interêsse da indústria e da lavoura,. assim o
sujeita, por idêntico motivo, a suportar incómodos anormais.
137. Resumindo, temos que, através do artigo 554, pode
o juiz compor de três modos o conflito de vizinhança:
1.0 - verificando que os incômodos são normais, e que
não o seria privar o interferente da livre prática dos atos reclamados, o juiz mandará tolerar os incômodos, atuando o direito de vizinhança, gratuitamente concedido a todos os proprietários, de terem as suas imissões toleradas pelos proprietários dos prédios vizinhos; [aoJ
2.0 - verificando, porém, que os incômodos são excessivos por ser anormal o uso da propriedade que lhes dá origem,
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o juiz indagará se a supremacia do interêsse público legitima
êste uso excepcional; se legitima, e se a ofensa à saúde, segurança ou sossêgo não é de molde a inutilizar o imóvel prejudicado, o juiz manterá os incômodos inevitáveis e, pela
expropriação que assim inflige ao proprietário incomodado,
ordenará que se lhe faça cabal indenização (direito oneroso
de vizinhança); [311
3. 0 - se, porém, o interêsse público não legitima o uso
excepcional, é de "mau uso" que se trata, e o juiz o mandará
cessar. l 321
138. Temos dado o nosso pensamento sôbre o critério
de composição do conflito intervicinal, e seria possível encerrar aqui as considerações que vimos fazendo, com uma apreciação geral. Parece-nos, porém, útil examinar ainda duas
pequenas questões práticas que guardam relação muito íntima com as colocações teóricas precedentemente feitas.
A primeira é de fácil resolução: pode acontecer que o
proprietário de uma fábrica seja condenado a indenizar aos
seus vizinhos a desvalorização que aos respectivos prédios
acarretam os incômodos industriais. Suponhamos que a indenização é calculada e paga de uma só vez, e que, decorrido
algum tempo, os progressos técnicos revelam meios de evitar
os danos tidos por inevitáveis, no momento da indenização.
Tem o proprietário prejudicado direito de pedir que doravante os incômodos sejam prevenidos?
Pensamos que sim. O paralelo com o direito de passagem
nos é de suficiente auxílio no caso, dada a analogia das duas
situações. Assim como nos têrmos do art. 709, II, do Código
Civil, cessado o encravamento, cessa o direito de passar pelas
terras do vizinho, assim, a nosso ver, cessada a inevitabilidade do incômodo, desparece o dever de suportá-lo.
A segunda questão é suscetível de controvérsia, mas não
nos queremos furtar a lhe fazer um breve aceno, pois é de
singular importância prática na matéria que versamos. Trata-se de saber se o direito de fazer in alieno imissões excepcionais pode ser estabelecido por prescrição.
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A nossa jurisprudência repele a tese, 7 e os escritores es·
trangeiros dividem-se a respeito dela. 8 Os inglêses, hoje pa·
cificados na repulsa sistemática do critério da preocupação
(doutrina de "coming to a nuisance"), não hesitam em acolher largamente a prescrição.
"lt is settzed, however", escreve GALE, "that many acts
dane upon a man's own property which are in their nature
injurious to the adjoining land, and consequently actionable
as private nuisances, may be legalised by prescription". 9

Nós acreditamos que dentro dos princípios acima expostos seja possível aceitar a prescrição no direito brasileiro,
assim como se admite a do aqueduto ou da passagem forçada. 10 É de notar que a prescrição viria liberar o imitente
da indenização, motivo pelo qual só a admitimos naqueles
casos em que, pelo pagamento desta, fôsse o proprietário (industrial ou agricultor) admitido a prosseguir nas suas atividades.
A mais séria objeção que se faz à prescrição das imissões
anormais é derivada da conhecida regra in jacultativis non
datur praescriptio. 11 Pretende·se que o fato de um proprietário não reclamar contra as imissões da indústria vizinha é
ato de mera tolerância, dêsses que não induzem à prescrição;
a qualquer 'tempo seria assim possível vir pedir a remoção do
incômodo ou a correspondente indenização.
R. T. 103, pág. 248; R. F. 68, pág. 855.
Pode-se objetar que a servidão immitendi seria descontínua.
Mas a proibição de usucapir só atinge as servidões não aparentes.
(V. PHILADELPHO AzEVEDO, ob. cit., pág. 64 e as aulas do Ministro
HAHNEMANN GUIMARÃES). É verdade que o artigo 590 do Código Civil
exclui as descontínuas do benefício da tutela possessória, mas os
efeitos da posse podem compreender em certos casos o usucapião e
excluir a proteção interditai.
9
GALE, Easements, pág. 425, com a indicação de numerosos
casos.
10
V. CARVALHO SANTOS, ob. cit., VIII, pág. 42.
11
Cfr. R. TARDIVO, in Riv. dir. priv. (1931), II. a, pág. 22. BUFNOIR,
Propriété et contrat, pág. 232.
7

8
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Parece-nos que nessa opinião vai uma interpretação errônea do aforisma, o qual se prende sobretudo à pretendida
prescrição dos direitos facultativos ou faculdades, como observa VENZI numa das suas excelentes notas às "Instituições",
de PACIFICI-MAZZONI. 12
É verdade que dada a latitude com que se conceituam as
faculdades, se poderia pretender que fôsse uma o reclamar
ou não reclamar contra as interferências partidas do vizinho. Mas isto seria o jubileu das prescrições, pois está sempre
no arbítrio do titular o defender ou não o seu direito em
perigo.
A verdade é que uma situação só se enquadra na regra
in facultativis, quando o titular da faculdade mantém-se
inerte perante um fato não lesivo do seu direito. Como bem
escrevem FADDA e BENSA, "la caratteristica delle res merae facultativis sta apunto in ciO, che in esse l'inazione deZ titolare
non e inerzia, non lascia sussistere uno stato contrario al diritto; non si reagisce perche non vi e azione illegittima. Lo
stato di fato sussistente e perfettamente conforme al diritto,
solo che dipende dal titolare deZ diritto il farlo cessare". 1.3
O melhor dos exemplos é o da faculdade que tem o con-

dômino de exigir a divisão da coisa comum: se êle permanece
longos anos na indivisão, nem por isso a faculdade expira,
porque a situação tolerada não é contrária, e sim conforme
ao direito, faltando-lhe por conseguinte o pressuposto essenIstituzioni di Diritto Civtle Italiano, II, 2.a, pág. 62.
Sulla massima in tacultativis non datur praescriptto, in Riv. Dir. Civ., 1923, págs. 129 e segs., chega à seguinte
conclusão: "Diritto tacoltativo (res tacultativis) e la potestà deZ soggetto, nascente direttamente della Zegge .e: relativa ad un cliritto
accessorio del diritto di proprietà o di condomínio; la sua imprescrittibilità
subordinata alla condizione che il diritto principale se
svolga in uno estato di tatto conforme la legge senza che lasci sussistere e convalidare col tempo uno stato contrario ed illegitimo creato
de terzo a suo favor e''.
13
FADDA e BENSA, nota ao § 106 das Pandette de WINDSCHEID,
IV, pág. 612.
12

GrovANI PAVONI,

e
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cial da prescrição,- a inércia do titular diante de um estado
de insatisfação do seu próprio direito subjetivo.
Ora, aquêle que vê se abrir no prédio contíguo uma fábrica, da qual lhe advêm incômodos acima do normal, está
inequivocamente em face da violação do seu próprio direito
de propriedade, visto que o prejuízo não lhe é compensado
com uma equivalente indenização. O fato é em tudo análogo
ao do proprietário que tolera o trânsito do vizinho encravado
pelo seu prédio, sem lhe exigir indenização; passa o tempo e
a prescrição vem extinguir o dever de prestá-la, o mesmo sucedendo em relação ao aqueduto, a exemplo das servidões
prediais. Assim, o que tolera durante vinte anos os incômodos da indústria vizinha, perde também o direito à indenização, mas não à minoração dos incômodos se mostrar que
ela é possível. [331
Outras questões poderiam ser examinadas, não só quanto à prescrição, como quanto a outros aspectos incidenta:i.s
da composição dos conflitos. O nosso objetivo está, porém,
esclarecido, e aqui podemos encerrar o argumento.
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ANEXO I
NOTA ADITIVA
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A página 229, na 4.a linha, logo depois do sinal que fecha
o parêntesis que ali está, no exemplar que vem servindo de
base a esta edição, encontra-se a lápis, com clara letra do
professor San Tiago Dantas, o seguinte: (vide Nota Aditiva
,
).
n. o
, pag.
Junto ao exemplar, acha-se batida à máquina a referida
Nota Aditiva, escrita bem mais tarde, isto é, bem depois da
elaboração da tese e de sua defesa nos atos do concurso. Como
se verá fàcilmente, há citações de jurisprudência em várias
épocas, nas quais o trabalho já é referido.
Vamos transcrevê-la tal como a temos, sem qualquer correção, embora nos pareça que suas páginas não foram revistas pelo meu grande amigo. Sou mesmo levado a crer que a
nota não foi por êle redigida. Admitiu somente publicá-la em
anexo a uma nova edição, como ora se faz. E então, para
isso, a reveria.
T.M.M.
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A jurisprudência, depois de 1939, manteve-se fiel ao critério da normalidade. Um acórdão da 5.a Câmara do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, de 16 de maio de 1941,
que teve como relator o Desembargador SABOIA LIMA, considerou procedente uma ação cominatória intentada por vizinhos de uma garage para que reduza devidamente o barulho
causado pela entrada e saída de carros durante a noite.
O referido acórdão (in Rev. For., LXXXVII, pág. 713)
pretende adotar o critério da normalidade de lm:RING e RIPERT, destacando o papel do juiz na apreciação dos fatos.
"O provecto civilista Prof. SAN TIAGO DANTAS, na sua brilhante e erudita tese O Conflito de Vizinhança e sua Composição- conclui o acórdão- mostra que grande e insubstituível será o papel do julgador no acertar os pressupostos da
necessidade, e difícil o resguardar, diante das avassaladoras
exigências da indústria, a destinação primacial do imóvel que
é servir ao homem de morada. Traça, como regras ao arbítrio do magistrado, o de nunca manter, mediante indenização, o uso industrial da propriedade que toma absolutamente inabitáveis os prédios adjacentes; observar se, no empreendimento econômico do imitente, se reunem elementos capazes de o recomendar ao interêsse público, o que o exame de
cada caso pode detalhar e, finalmente, só deve ser mantida a
atividade incômoda quando a sua ubicação fôr normal e os
seus inconvenientes irredutíveis (pág. 327). Prova o ilustrado
jurista, com elevado senso jurídico, que, através do art. 554,
pode o juiz compor de três modos o conflito de vizinhança:

l

1.0 - Verificando que os incômodos são normais e que
não deveria privar o interferente da livre prática dos atos re-
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clamados, o juiz mandará tolerar os incômodos, atuando o
direito de vizinhança gratuitamente concedido a todos os proprietários de terem as suas imissões toleradas pelos proprietários dos prédios vizinhos.
2.o - Verificando, porém, que os incômodos são excessivos por ser anormal o uso da propriedade que lhes dá origem,
o juiz indagará se a supremacia do interêsse público legitima
êste uso excepcional; se legitima e se a ofensa à saúde, segurança ou sossêgo não é de molde a inutilizar o imóvel prejudicado, o juiz manterá os incômodos inevitáveis e pela expropriação, que assim inflige ao proprietário incomodado, ordenará que se lhe faça cabal indenização (direito oneroso de
vizinhança).
3.o- Se, porém, o interêsse público não legitima o uso
.excepcional, é de mau uso que se trata e o juiz o mandará
cessar (pág~ 330).
No caso sub judice, tratava-se da. segunda hipótese e foi
cominada uma multa diária até que se reduza devidamente
o uso excessivo feito pelo proprietário da garage.
O enquadramento nas três situações referidas tem sido
geralmente aceito pela jurisprudência.
Um acórdão do 2.0 Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de
São Pauló, de 29-VII-1943, de que foi relator o Desembargador
TOLEDO PISA (in Rev. For., XCVII, pág. 654) também verbera
o triau uso, declarapdo que êste deve cessar quando não se
justifica pelo interêsse social.
Outro acórdão do Tribunal de São Paulo, oriundo da
3.a Câmara Cível e datado de 6 de outubro de 1943, abona a
teoria do uso excessivo do direito, estabelecendo que "o vizinho é responsável pelos danos que, no exercício irregular dos
seus direitos, venha causar à propriedade de outrem, mas ao
proprietário lesado incumbe, como autor, a prova do dano e
da sua relação direta com o mau uso da propriedade vizinha"
(Rev. For., XCIX, pág. 708).
Diversos acórdãos procuraram conceituar o mau uso
(Rev. For., CIII, pág. 484; CIV, pág. 501 e CVIII, pág. 96).
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Um julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
de 23 de janeiro de 1945, que teve como relator o então Desembargador RIBEIRO DA CoSTA (Rev. For., CIV, pág. 501),
firmou o princípio de que "a localização ou utilização de uma
indústria ou negócio de qualquer natureza sofre a limitação
imposta pelo respeito à vida, à saúde e ao sossêgo da vizinhança.
.
A emprêsa transportadora que instala oficina de reparos
em zona residencial e desenvolve atividades ruidosas com sacrifício do repouso e tranqüilidade dos vizinhos deve responder -.. conçl:ui o acórdão - pelos prejuízos a êstes c~~os,
;não a socorre~dÇ> as circunstâncias de explorar um ~ço
público ,e _es~ar regularmente licenciada",
·A di&tin9ão ~ntre os efeitO& da autorização administrativa e. a: r:es~bili.da.de civil apurada pelo poder jud,iciârio
se justifica plenamente. (V. o. voto do Ministro Pml.ADEU'!IO
Azli:VEDO, n.O 223, in Um. Triênio de 11!-dicatura, vol. II, pág. 124,
e a sentença ,proferida pelo juiz AGUIAR DIAS, ·in Revista Forense, CXXVII, pág. 525).
A idéia do uso excessivo reaparece em acórdão do Supremo Tribunal Federal, de 3 de junho de 1947, proferido em
julgamento da 2.a. Turma. no agravo de instrumento número 13.250 (in Rev. For., CXVI, pág. 433), que considera que:
"o próprio .uso licito da propriedade vizinha, desde que se
toma mau pelo excesso, pela exorbitância, e causa dano, incide na possível órbita processual da ação cominatória. Os
sinos das igrejas podem estar a serviço dos caprichos dos
homens, transformando-se em perturbadores do sossêgo dos
vizinhos".
Um julgado da 2.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
de São Paulo (Rev. For., CXVII, pág. 181), aplicando o mesmo critério, considerou lesiva aos interêsses dos vizinhos a
manutenção em zona urbana de um apiário, sem possibilidade de impedir que as abelhas penetrem e molestem as pessoas residentes nos prédios limítrofes. Não havendo superior
necessidade social para que o apiário continuasse naquela região, ordenou o acórdão que cessasse a sua exploração.
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Em agôsto de 1947, um acórdão unânime da 2.a Turma
do Supremo Tribunal Federal rejeitou um recurso extraordinãrio, com base em violação, pela sentença recorrida, do artigo 554 do Código Civil (Rev. For., CXVII, pág. 416), tendo
D relator, Ministro JOSÉ LINHARES, insistido na definição da
função do juiz que deve investigar "em cada caso concreto, o
mau uso da propriedade".
Assim é, proficientemente esclarece SAN TIAGO DI.UiTAS.

.. Põsto diante de um conflito, o juiz acolherá ou rejeitará
a demanda conforme lhe parecer mau ou bom o uso da propriedade nocivo ao reclamante: se o uso é bom, os prejuizos
que sofre o vizinho devem ser tolerados, pois suportá-los é um
dos encargos ordinários do domfnio; se o uso é mau, devem
ter fim os prejuizos, pois aquêle que os causa já nio age nos
limites do seu direito, antes pelo contrário, fazendo do prédio
uma utilização proibida, procede contra o direito e vincula-se
por ato llfcito" (SAN Tl'Aoo DANTAS, O .conflito de vizinhança
e sua composição, n.o 132}.
A nossa jurisprudência tem afastado por incompleta a
teoria da emulação. Neste sentido, há um acórdão líder da
1.a Turma do Supremo Tribunal Federal, de 11 de outubro
de 1948, de que foi relator o Ministro RIBEIRo DA CosTA (Rev.
For., CXXVI, pág. 66) cuja ementa é a seguinte: "li: licito o
alteamento de muro divisório, desde que não cause prejuizo
à servidão de luz de que se beneficia o prédio vizinho.
A teoria da emulação, em matéria de direito de vizinhança, está relegada ao abandono".
O voto do Ministro Relator fundamenta-se na lição de
SCIALOJA, CORREIA TELES e SAN TIAGO DANTAS, para concluir
apontando a substituição da teoria da emulação pela do
abuso do direito.
Diversos julgados, aderindo ao exemplo dado pela jurisprudência e pela doutrina francesa, estabelecem que, sendo
possível a supressão do estado prejudicial, está o vizinho
obrigado a promovê-la em benefício do sossêgo dos moradores
dos prédios vizinhos (in Rev. For., CXXVII, pâg. 524). Assim,
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também, em França, os proprietários de motores elétricos,
que incomodavam os seus vizinhos possuidores de aparelhos
de rádio, pela criação de parasitas que dificultavam as audições, viram-se obrigados, por sentenças judiciais e posteriormente por lei especial referente ao assunto, a tomar as medidas necessárias para evitar tais interferências (H. et L.
MAZEAUD, op. cit., tomo I, págs. 566 e seguintes) .
A jurisprudência recente só tem dado valor à teoria da
pré-ocupação quando coletiva e, assim mesmo, desde que o
uso não se torne anormal, desatendendo às exigências da
coexistência social. Um acórdão unânime da 1.a Turma do
Supremo Tli.bunal Federal, de 5 de novembro de 1951, que
teve como relator o Ministro NÉLSON HuNGBIA, pôs fim às
dúvidas criadas na matéria por uma decisão do Tribunal· de
Justiça de São Paulo, de 10-VIII-1944 (in Rev. For., C, página 507) que sugeria a adoção irrestrita da pré-ocupação.
O voto do Ministro NÉLSON· HuNGRIA refere-se às teses
abonadas pol" PHILADELPBO AzEV'EI>O e SAN TIAGo DANTAS, para
concluir assinalando que:
"Está. a calhar na espécie o seguinte trecho da dissertação de SAN TIAGo DANTAS (op. cit., pág. 235), .ao tratar, d~U~
imissões illcitas e depois de notar que, por vêzes, a imissão
altera as condições gerais do prédio vizinho e, se não inutiliza
a propriedade, a faz sofrer no seu todo: "É o caso do morador
que vê se instalar no edifício contíguo uma serraria. Os
ruídos que invadem o seu domicilio não lhe trazem um dano
parcial, limitado como o da privação de água corrente; mas
um prejuízo de que não se pode determinar a extensão nem
o contôrno, abate-se sôbre a coisa e aniquila a utilidade contida no seu direito" (Rev. For., CXL, págs. 135 e segs.).
Se a jurisprudência se desenvolveu muito fecunda em
tôrno da matéria nos quinze últimos anos, a doutrina se limitou a raros estudos eruditos incidentemente feitos em obras
gerais, relativas a outros assuntos, como nos livros Da Responsabilidad·e Civü, de JosÉ DE AGUIAR DIAS (3.a edição de
1954, págs. 477-519, 2.o volume) e Condomínio, de CARLOS MAXIMILIANo (3.a edição de 1950, págs. 54-71) ou então a ar-
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tigos em revistas, como O problema da responsabilidade nas
relações de vizinhança, de CuNHA BARRETO (in Rev. For., volume 82, pág. 31).
Transcrevemos a seguir as ementas dos principais acórdãos e sentenças relativos aos conflitos de vizinhança e publicados após a primeira edição do presente livro.
DIREITO DE VIZINHANÇA- AÇAO COMINATóRIA
O proprietário tem ação cominatória para impedir que o
vizinho pratique atos ou levante construções que lhe causem
prejuízos ou afetem a segurança de seu prédio.
(Regis e Agostini Ltda. versus Benjamim Inglesias Malvar
e sua mulher - Ap. 8.994 -. Rei. Desembargador Duque Estrada - . Ac. unânime da 5.a Câ,mara do TJDF -. 1-Vll-1947
-R. F., 117, pág. 164).
DIREITO DE VIZINHANÇA -

MAU USQ

O vizinho tem o direito de se opor ao mau USC) do direita
de propriedade de modo a perturbar a saúde e e sossêgo,
como o caso de manter um apiário em zona urbana, sem possibilidade .de impedir que a.s abelhas penetrem e molestem as
pessoas residentes nos. prédios limítrofes.
(José de Paula versus Djalma Pires Salgado e outros, embargos n.o 2.741, Relator Desembargador Costa e Silva Acórdão da 2. a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais- 16-11-1948- R. F., 117, pág. 188).
DIREITO DE VIZINHANÇA -. MAU USO
O uso normal da propriedade importa restrição no gôzo
da propriedade vizinha, cujo titular só pode impedir que o
mau uso da outra seja nocivo à saúde, segurança e tranqüilidade dos que vivem na esfera do seu domínio.
(Jacinto Cintra de Paula versus J. Fernandes Filho & Irmão Ltda.- Rec. Extraordinário n.o 7.250- Relator Ministro José Linhares- Acórdão unânime da 2.a Turma do Supremo Tribunal Federal, em 5-VIII-1947 - R. F., 117, página 416).
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MAU USO

O proprietário do prédio vizinho tem direito de impedir
o mau uso da propriedade dos demais.
(Vitor Falson versus Sociedade Progresso da MocidadeApelação n.o 28.449 - Rei. Desembargador Carneiro de Lacerda- Acórdão unânime da 4.a Câmara Cível do Tribunal
de Apelação de São Paulo, em 13 de abril de 1946 - R. F ..•
108, pág. 96).
DIREITO DE VIZINHANÇA - INSTALAÇAO DE INDúSTRIA EM ZONA RESIDENCIAL - LEI DO SIL1!:NCIO
A localização ou utilização de uma indústria ou negócio
de qualquer natureza sofre a limitação imposta pelo respeito
à vida, à saúde e ao sossêgo da vizinhança.
A emprêsa transportadora que instala oficina de reparos
em zona resiaencial e desenvolve atividades ruidosas, com sacrifício do repouso e tranqüilidade dos vizinhos, deve responder pelos prejuízos a êstes causados, não a socorrendo as circunstâncias de explorar um serviço público e de estar regularmente licenciada.
(Dina Regattieri Ferrari e outros versus Mário Bianchi
- Ap. n.o 3.210 - Relator Desembargador Raul Camargo Acórdão unânime da 4.a Câmara Cível do Tribunal de Apelação do Distrito Federal, em 23 de janeiro de 1945 -R. F.,
104, pág. 501).
DIREITO DE VIZINHANÇA- MAU USO DA PROPRIEDADE
- AGUAS INSERVtVEIS
Faz mau uso da propriedade quem faz derivar água.s carregadas de detritos industriais para a propriedade vizinha,
possibilitando danos à sua segurança, ao sossêgo e à saúde
dos que a habitam.
(Anderson, Clayton & Cia. Ltda. versus Francisco Vidrih
- Ap. n.o 20.617 - Relator Desembargador Meireles dos
-S.T.D.-
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Santos - Acórdão unânime da 4. a Câmara do Tribunal de
Apelação de São Paulo, em 1.0 de fevereiro de 1945 - R. F.,
CIII, pág. 484).
PERíCIA- AÇA.O COMINATóRIA- FUNÇAO DO JUIZ
NA DffiEÇA.O DO PROCESSO
Em ação cominatória, proposta para impedir o mau uso
do prédio vizinho, não tem lugar perícia para apurar a perturbação nervosa decorrente dêsse mau uso.
Deve o juiz negar a perícia quando fôr impraticável, em
razão da natureza transitória do fato. Tem êle ampla auto~
nomia para dirigir o processo, devendo limitar as diligências
às circunstâncias que se relacionarem com o fato jurídico que
serve de fundamento ao pedido.
(Reclamante: D. Maria dos Anjos Urbano- Reclamação
0
n. 539 -Relator Desembargador Vicente Piragibe- Acórdão unânime do Conselho de Justiça do Tribunal de Apelação
do Distrito Federal, em 25 de março de 1943 - R. F., XCV,
pág. 368).
VIZINHANÇA -

CHAMINÉ -

AÇAO COMINATóRIA

Cabe ação cominatória para impedir que a chaminé do
prédio vizinho cause dano aos proprietários adjacentes. 1:sse
direito não fica prejudicado pelo fato de ser a chaminé anterior aos demais prédios.
(Rios, Soares, Martins e Cia. Ltda. versus Emprêsa Mer:..
cantil de Imóveis Ltda. -Recurso extraordinário no 16.648
- Relator Ministro Ribeiro da Costa - Acórdão unânime da
1.a Turma do Supremo Tribunal Federal, em 26 de junho de
1950 - R. F., CXXXIV, pág. 442).
VIZINHANÇA -

USO DA PROPRIEDADE

É normal o uso da propriedade que não cause dano à segurança, ao sossêgo e à saúde dos vizinhos, como a hipótese
de construção de pôsto de lubrificação e abastecimento de
automóveis em recinto fechSdo, com os requisitos de higiene.
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(Oscar Amorim e outros versus The Texas Co. South
America Ltda. - Rec. extraordinário n.o 15.380 - Relator Ministro Hahnemann Guimarães - Acórdão unânime da 2. a
Turma do Supremo Tribunal Federal, em 3 de janeiro de
1950 - R. F., CXLIII, pág. 126).
VIZINHANÇA - PRECEITO COMINATóRIO - PROTEÇAO
DO SOSS:mGO - AUTORIZAÇAO ADMINISTRATIVA
As relações de vizinhança estão subordinadas à normali-

dade do uso ou do procedimento em relação aos vizinhos.
Cabe preceito cominatório para proteção do sossêgo, contra abusos de viz1nhos.
Sendo possível a supressão do estado prejudicial, está o
vizinho obrigado a promovê-lo, em benefício do sossêgo dos
moradores dos prédios vizinhos.
A autorização administrativa não obsta o exame da atividade considerada prejudicial aos direitos de vizinhança.
(Itajubá Hotel Ltda. versus Clube dos Fenianos - Sentença do Juiz de Direito da 13.a Vara Cível do Distrito Federal, Dr. Aguiar Dias, de 11 de abril de 1949 - R. F.7
CXXVII, pág. 524).
MAU USO DA PROPRIEDADE VIZINHA - RUíDO EXCESSIVO- AÇAO COMINATóRIA- SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTóRIA
Não improcede a ação cominatória que se destina a evitar o mau uso da propriedade vizinha por excesso de ruídos,
pelo simples fato de ter o réu sido absolvido de processo criminal fundado em perturbação do sossêgo. O uso de instrumento sonoro pode não chegar a constituir infração criminal
e, no entanto, importar utilização anormal e, portanto, justificar o processo cominatório.
(Abdon Nicolau Azaro versus Henrique Archer Pinto Rec. extraordinário n.o 7.276·- Relator Ministro Hahnemann
Guimarães - Acórdão unânime da 2. a Turma do Supremo
Tribunal Federal, de 14-XII-1948 -R. F., CXXVII, pág. 419).
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DffiEITO DE VIZINHANÇA- MAU USO DA PROPRIEDADE
- PREJUíZOS E DANOS CAUSADOS NO PRÉDIO VIZINHO- OBRIGAÇÃO DE COMPó-LOS- AÇÃO COMINATóRIA PROCEDENTE
Constitui mau uso da propriedade, e não simples perturbação ou inconveniente resultantes da vizinhança dos prédios, que a cada um cabe suportar, o fato de a chaminé de
uma fábrica expelir grande quantidade de fuligem e suas
máquinas produzirem trepidação no prédio vizinho e ensurãecedor barulho, de modo a produzir danos e prejuízos ao
imóvel contíguo.
(Teodora Dunda versus Maria Colella Capetto - Acórdão unânime da 3.a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, em 9 de novembro de 1950 - Apelação
n.o 49.882 - in Revista dos Tribunais, n.o 190, pág. 237
Relator Desembargador Raphael de Barros Monteiro).
DIREITO DE VIZINHANÇA- MAU USO DA PROPRIEDADE
Não se pode considerar mau uso da propriedade o funcionamento de uma tipografia na parte baixa de um prédio situado em zona não estritamente residencial. Somente o uso
anormal da propriedade incide na sanção legal.
(Heitor Assunção Santiago versus Manuel Domingues e
outra- Acórdão unânime da 3.a Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cm 9 de março de 1950,
na apelação n. 0 46.904, in Revista dos Tribunais, n. 0 186, página 176 - Relator Desembargador José R. A. Vallim).
MAU USO DA PROPRIEDADE - ALTO-FALANTES INSTALADOS NA FACHADA DE PRÉDIO OCUPADO POR ESTAÇÃO RADIOFóNICA - PERTURBAÇÃO DO SOSStGO ALHEIO
O fato de funcionar a radioemissora com autorização do
govêrno federal não implica interêsse dêste, em ordem a ser
.necessária uma ação especial para cancelamento da permi.s-
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são, na hipótese de causar tal funcionamento prejuízo a terceiros. Nem, por êsse fato, está o poder judiciário impedido
de apreciar a existência ou não de lesões a direitos individuais de terceiros, origiqários de mau uso da propriedade.
Embora instalada em desacôrdo com as prescrições técnicas de ordem geral, desde que o funcionamento da emissora foi autorizado pelo poder público competente, não há
como enxergar mau uso da propriedade pelo incômodo causado aos vizinhos, se tais incômodos derivam da atividade
normal radiofônica, devidamente fiscalizada pelo órgão controlador. Ao juiz não cabe determinar mudança de local, restando aos prejudicados recorrer às vias administrativas.
Constitui evidente mau uso da propriedade o emprêgo de
alto-falantes de grande potência na proximidade de casas residenciais para transmissão de programas radiofônicos, pouco importando que tal usa tenha sido permitido pela autoridade policial, por isso que não pode ela autorizar o que constitui até contravenção penal.
A propriedade privada deve satisfazer sempre o interêsse
sério e legítimo do proprietário: dentro dessa medida êle usa
corretamente de seu bem, mas a responsabilidade surge sempre, pela criação de um risco excepcional, um prejuízo ou incômodo excessivos.
(Belarmino Dei Nero e Radiodifusora Pirassununga apelantes e apelados - Acórdão da 1. a Câmara Cível do Tribunal
de Justiça de São Paulo, de 1.0 de novembro de 1949, na apelação n.o 41.765, sendo relator o Desembargador Vasco Conceição, in Revista dos Tribunais, n.o 185, pág. 158).

ANEXO II
As presentes Notas, correspondentes aos números postos
entre colchetes no texto, foram levantadas pelo Dr. Fábio De
Mattia, ainda em vida do professor San Tiago Dantas, e com
o seu conhecimento. Dedicado ao grande mestre e presença
constante nos últimos anos de sua vida, o Dr. De Mattia cuidadosamente procurou na jurisprudência, nas leis e na doutrina, o ato dos tribunais e do legislador, e o pensamento dos
juristas, que trouxessem novas informações ou o prestígio de
autoridades à tese de seu amigo.
Transcrevo a carta do ilustre advogado de São Paulo, dirigida a San Tiago Dantas, quando lhe remeteu as anotações
que fizera:
São Paulo, 7 de ag6sto de 1964
I?ustre Professor e Amigo,

,.

Foi com grande satisfac,xão e, por que não dizer, com
emoção que ouvi sua voz segundá-feira passada pelo telefone
interurbano.
A satisfação de seu regresso ao Brasil em primeiro lugar,
suas condições de saúde melhoradas e a oportunidade de lhe
entregar o trabalho que executei completaram a minha alegria.
Aguardo seu chamado para viajar ao Rio a fim de conhecer seu parecer sôbre o modesto trabalho que tentei compilar em t6rno da sua magistral obra s6bre Direito de Vizinhança.
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Aproveito o ensejo para apresentar os meus cumprimentos à Dona Edméa e pedir ao querido amigo que receba o
abraço do
Fábio De Mattia

Mantivemos as Notas tal como foram elaboradas. Os
advogados e especialistas compreenderão sua importância na
leitura da obra de San Tiago Dantas.
T. M. M.

\

NOTAS DO DR. FABIO DE MATTIA
[ 1]

Com referência ao assunto, vide, na Revista dos Tribunais~
n.0 171, pág. 518, o voto do eminente Ministro PEDRO CHAVEs
no julgamento dos embargos n.o 30.471 da Capital, pelo 2.0
Grupo de Câmaras Civis do Tribunal de Justiça de S. Paulo.

[ 2]

Sôbre êste aspecto da matéria, HELY LoPES MEIRELLES, na sua
recente obra Direito de Construir- pág. 114 - Editôra Revista dos Tribunais - 1961, diz o seguinte: "Os assuntos urbanísticos são de competência concorrente federal, estadual e
municipal, porque a plan.ificação físico-social do solo, a ordenação das áreas urbanas e urbanizáveis e o policiamento administrativo das construções interessam a tôdas as esferas estatais,
em maior ou menor intensidade, conforme a matéria a prover.
Dessa coexistência de interêsses nacionais, regionais e locais, rc•
sultam as competências sucessivas da União, dos Estados membros, e dos Municípios para estabelecer e impor limitações u:·banísticas ao ruõo da propriedade particular".
A seguir, à pág. 116, completa: "Matérias constitucionais há,
ainda, que embora atribuídas originàriamente à União, permite
a Constituição sejam providas em caráter supletivo e complementar pelos Estados membros (Art. 6.0 ) e, conseqüentemente~
pelos municípios, passando assim a competência concorrente às
três esferas estatais".
E continua à pág. 117: "A constituição Federal Brasileira de
1946, lamentàvelmente, é omissa a respeito de urbanismo, não
contendo disposição específica sôbre assunto de tal magnitude
quando outros consideram em seu texto constitucional e o disciplinam sistematizadamente na legislação ordinária. A Constituição italiana, de 27 de dezembro de 1947, atribui competência expressa às regiões para legislarem sôbre "urbanística".

[ 3]

Quanto à matéria de poluição atmosférica, consultar a Lei número 3.798, de 5 de fevereiro de 1957, regulamentada pelo Decreto n.0 32.231, de 13 de maio de 1958, do Estado de S. Paulo.
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[ 4 J Com referência ao então Distrito Federal, hoje Estado da Guanabara, devemos ainda levar em consideração os decretos: número 9.293, de 23 de junho de 1940, n. 0 6.918, de 6 de fevereiro
de 1941, e n.o 10.643, de 22 de novembro de 1952, que dispõem
sôbre proteção paisagística.
C5 J

O Código de Obras do Município da Capital de São Paulo (Lei
n. 0 3.427, de 19 de novembro de 1929, e decreto municipal número 165, de 1.0 de setembro de 1933) foi aprovado pelo Ato
Municipal n. 0 663, de 10 de agôsto de 1934, sendo conhecido por
Código Artur Saboya, com as modificações feitas pela lei municipal n.0 4.615, de 13 de janeiro de 1955, que refundiu os capítulos 4, 5 e 6 do Código referentes a: "Condições Gerais das
Edificações", "Edificações para fins especiais" e "Execução da
Construção".
A legislação complementar dêste Código é vasta, merecendo
destaque a lei municipal n.0 5.261, de 4 de setembro de 1957,
que estabeleceu coeficiente de aproveitamento de lotes, densidade demográfica, área mínima de lote por habitação e área
mínima de espaços livres; e a lei municipal n.0 4.805, de 29 de
setembro de 1955, que dispõe sôbre ruídos urbanos, localização
e funcionamento de indústrias incômodas, nocivas ou perigosas, lei esta regulamentadá pelo decreto munici<pal n. 0 3.962,
de 26 de agôsto de 1958 e Decret:> n. 0 7.330, de 29-12-1967.
(Apud HELY LOPES MEIRELLES, Direito de Construir, págs. 130 e
131, nota 74, 1961, Edição Revista dos Tribunais, S. Paulo).

[ 6]

Quanto ao assunto, ver JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE ALCKMINRepertório de Jurisprudência do Código Civil - Direito das
Coisas - vol. 1.0 - Max Limonad - S. Paulo - 4.3 tiragem pág. 360.

[ 7 J Cf. Prof. SÍLvio RODRIGUES - Direito das Coisas - Max Limonad Editor - 1964 - pág. 148. :mste conceito do autor, referente a teoria da preocupação, é citado pelo eminente Prof.
SÍLVIO RODRIGUES, que transcreve em seu magnífico livro um
trecho.
[ 8 J Cf. consultar o Prof. SÍLVIO RoDRIGUEs em Direito das COisas,
pág. 149, Max Limonad Editor, 1964.
[ 9]

O critério geralmente adotado na doutrina e na jurisprudência
é o da normalidade. Ver Direito das Coisas- Prof. WASHINGTON
DE BARROS MONTEIRO - pág. 135 - Edição Saraiva - S. Paulo
-1961.
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"O critério da normalidade, cuja formulação se deve a lHERINe
e RIPERT, é o fundamento doutrinário das decisões sôbre questões de Vizinhança". Ver também JOSÉ GERALDO RODRIGUES DE
ALCKMIN - Repertório de Jurisprudência do Código Civil Direito das Coisas- Vol. I - pág. 356- Max Limonad- São
Paulo - 4.a tiragem.
"O critério da normalidade é o fundamento doutrinário das
decisões sôbre questões de vizinhança". R. F. 87-712 -Acórdão
do Desembargador SABóiA LIMA, de Tribunal de Justiça d~ então
Distrito Federal.

I·

J

!lO

Consultar os interessantes acórdãos que abraçam a teoria do
uso normal: R. T. 255-346 e R. T. 230-170.
Quanto à matéria em aprêço o Tribunal de Justiça de São
Paulo, no acórdão exarado, ante a apelação n.O 77.077, de Itapetini:nga, decidiu que: "Não se pode afirmar que o réu usa da
sua propriedade de modo anormal, "em grau que excede a
medida das obrigações ordinárias de vizinhança", pelo fato de
ter em seu quintal frondosa pairieira, cujos ramos mais altos
alcançam o muro lindeiro e cujas fôlhas se desprendem, voam
e caem no telhado da casa, sem lhe causar prejuízos, principalmente se os incômodos de que se queixa o autor já existiam
antes da aquisição do prédio por êle" (R. T., 255-346) .
Autores que se referem à teoria do uso normal:
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA - "Instituição de Direito Civil" vol. IV - Direitos Reais - Companhia Editôra Forense 1.8 edição- 1970 - págs. 146, 147, 148 e 149.
ORLANDO GOMES - "Direitos Reais" - Tomo 1.o - Companhia
Editôra Forense - 3.8 edição - 1969 - págs. 243 e 244 - indica
a teoria do "uso normal dJa coisa própria" como um dos critérios
reguladores das relações de vizinhança.
MIGUEL MARIA DE SERPA LoPES - "Curso de Direito Civil" - Direito das coisas - vol. VI - 2.6 edição - Livraria Freitas Bastos - 1962 - págs. 490 e 491 - págs. 483 e 484.
HELY LoPEs MEIRELLES- "Direito de Construir" - Editôra Revista dos Tribunais Ltda.- São Paulo- 1961- págs. 18 e 19.
ROBERTO DE RUGGIERO - "Instituições de Direito Civil" - VOl. ll
-Edição Saraiva- São Paulo- 1958- pág. 392.
J. A. DE FARIA MOTTA -"Condomínio e Vizinhança" - 2.8 edição
Edição Saraiva- São Paulo- 1955 - pág. 136.
ARNALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - "Os Direitos de Luz e Vista na
Relação Legal de Vizinhança" - Edição Revista Forense - Rio
de Janeiro - 1957 - pág. 170.
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CLÓVIS BEVILÁQUA - "Direito das Coisas" - vo.l. I - 5.a edição
atualizada por José de Aguiar Dias - Companhia Editôra Forense - Rio de Janeiro- pág. 162.
TITO FuLGÊNCIO - "Direitos de Vizinhança" - Edição atualizada por José de Aguiar Dias - Companhia Editôra Forense Rio de Janeiro - 1959 - pág. 13.
ETTORE CASATI e GIACOMO RUSSO - "Manuale de! Diritto Civile
Italiano" - Unione Tipografica - Edltrice: Torinese - Torino
- 1948 - pág. 308.
Dalloz-Paris
ALEX WEIL - "Droit Civil" - "Les Bien.;;"
1970 - págs. 125 e seguintes.
LÉON JULLIOT DE LA MORANDIERE - "Préc~s de Droit Civil"
tome deuxieme - 4.a édition - Librairie Dalloz - Paris
l966 - págs. 33 e 34.
LoDOVIco BARASSI - "Istituzioni di Diritto Civile" - quarta edizione riveduta e aggiornata - Dott. A. Giuffre - Editare Milano - 1948 - págs. 323 e 324.
ALBERTO TRABUCCHI - "Istituzioni di Diritto Civile" - Tredicesima edizione riveduta - CEDAM - casa Editrice Dott. Antonio Milani - 1962 - pág. 395.

Consultar, outrossim, o acórdão exarado ante a apelação número 36.281, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, transcrito na
R. T. 309-471, que decidiu: "É perfeitame:..lte possível concili~r
-se o pedido reconvencional com o rito especial da cominatória,
quando ação e reconvenção têm o mesmo fundamento.
A construção de barracão com infração de posturas municipa:s,
por si só, não estabelece presunção de prejuízo e não legitima
ação do vizinho.
O conceito de mau uso de propriedade referido no Artigo 302,
n. 0 VII, do Código de Processo Civil, se afere pelo incômodo excessivo, capaz de causar prejuízo ou desassossêgo, prevalecendo
nessa matéria o critério de normalidade. É assim reprimível o
incômodo anormal".

O critério da normalidade é identificado no acórdão exarado
ante a apelação n.o 68.201, da Capital, pela Terceira Câmara

Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, que decidiu: "Se no
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uso da propriedade se percebe ou vislumbra qualquer exorbitância, qualquer exagêro, que poderia ser remediado ou atenuado, mas não o foi, será o mesmo uso nocivo, ilícito, condenado pelo direito" (R. T., 230-170).
Além dêsses consagram a doutrina "do uso normal" os seguintes acórdos encontráveis em: R. T., 116-432, acórdão do Supremo Tribunal Federal; R. F., 68-568, do Tribunal de Justiça do
então Distrito Federal; R. F., 87-712, do Tribunal de Justiça do
então Distrito Federal; R. F., 117-188, do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais; R. T., 105-759; R. T., 138-272; R. T., 162-655 e R.
T., 186-176, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
[11] No que à matéria concerne, consultar o volume 171 da Revista
dos Tribunais, pâgs. 517 e 158, onde se encontra o interessante
voto do Ministro PEDRO CHAvEs no julgamento pelo Segundo
Grupo de Câmaras Civis do Tribunal de Justiça de São Paulo.
o douto Ministro do Supremo Tribunal Federal defende esta
teoria considerando "que a sistemática do nosso Código CivU
assim colocou a questão, quando a disciplinou no artigo 554".

r'•

,I

[121 Quanto à matéria em aprêço, o Tribunal de Justiça de S. Paulo
se pronunciou do seguinte modo: "Ao proprietário é facultado
fazer no prédio o que lhe apraz, contanto que daí não resulte
intoleráveis limitações do direito de uso do imóvel vizinho, por
parte do respectivo dono ou ocupante" (R. T., 219-204, Apelação n.o 64.084).
"No período diurno o rumor das indW!trias e a agitação do comércio se impõe ao cidadão como um ônus normal da vida urbana, como uma contraprestação das múltiplas vantagens que
essas atividades lhe proporcionam. A noite, porém, o trabalho
ruidoso e incômodo para a vizinhança tem sentido diverso,
apresentando-se como ato antijurídico e ofensivo do direito
ao descanso, irrecusável a todos que labutam durante o dia.
Tratando de zona mista, é de primeira intuição que os moradores de prédios residenciais têm de suportar barulhos normais, produzidos nas oficinas, durante o dia, mas os proprietários das oficinas não podem prejudicar o sossêgo dos vizinhos, em tal zona, com ruídos produzidos pelos trabalhos noturnos" (Apel. n.O 63.691, de S. Paulo).

"Condena-se o réu a demolir conjunto industrial por êle construido em bairro essencialmente residencial, infringindo ato
municipal que aprovou o loteamento de terrenos situados no
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bairro, destinando-os unicamente a construções residenciais"
(R. T., 267-210, Apelação n. 0 79.733).

Sôbre êsse assunto o Tribunal de Apelação de São Paulo, no·
acórdão exarado ante a apelação n.0 22.928, sendo relator o
Desembargador MAcEDO VIEIRA, em 10 de agôsto de 1944, decidiu
que: "Não pode reclamar contra o mau uso da propriedade·
vizinha, com fundamento em ruído e trepidação resultantes de
atividade industrial, quem adquiriu a propriedade com pleno
conhecimento desta circunstância, sobretudo quando não há
no local zoneamento estabelecido" (Revista Forense, vol. 100,
pág. 507).

Quanto à matéria, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão exarado ante a apelação n.o 46.381, de Mogi das Cruzes.
em 1.0 de junho de 1950, decidiu que: "O direito do vizinho,
exigindo que não seja molestado em seu sossêgo, não vai ao
ponto de obrigar a paralização de tôdas as atividades ou a
sua mudança: basta os inconvenientes da vizinhança se reduzam ao mínimo, de forma tal que possam ser razoàvelmente
suportados" (Revista Forense, vol. 136, pág. 169).

Do modo semelhante, o Tribunal de Apelação do Distrito Federal, no acórdão exarado ante a apelação n.o 3.210, em 23 de
janeiro de 1945, decidíu que: "A localização ou utilização de
uma indústria ou negócio de qualquer natureza sofre a limitação imposta pelo respeito à vida, à saúde e ao sossêgo da vizinhança.
A emprêsa transportadora que instala oficina de reparos em
zona residencial e desenvolve atividades ruidosas, com sacrifício do repouso e tranqüilidade dos vizinhos, deve responder pelos prejuízos, a êstes causados, não a socorrendo as circunstâncias de explorar um serviço público e de estar regularmentelicenciada" (Revista Forense, vol. 104, pág. 501).

Compulsar os acórdãos constantes da nota à página 174, que
bem revelam o espírito dado pelo legislador ao Artigo 554 do
Código Civil.
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êsses acórdãos os constantes de: R. T. 171-517;
T., 172-234; R. T. 195-376; R. T. 185-158; R.
218-2"15; R. T., :f03-454; R. T., 332-219; R.
322-115; R. T., 371-144; R. T., 382-145; R.
400-~161;
402-171; R. F., 208-175; R. F., 211-174; R.
101-328; R. F., 103-484; R. F., 177-229 .
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A inteligência e aplicação·. do Artigo 554 do Código Civil aparece nas seguintes fichas do Ementário Forense: Ementário
Forense, agôsto de 1957. Ano IX. Número 105; Ementário Forense, janeiro de 1958. Ano X. Número 110; Ementário Forense~
março de 1954. Ano VI; Ementário Forense, março de 1964. Ano
XVI. Número 184; Ementário Forense, dezembro de 1954. Ano.
VI.

A Constituição Federal de 1946 consagra no seu Artigo 147 que:
"O uso da propriedade será condicionado ao bem-estar social".

concedida ação cominatória ao proprietário ou inquilino do.
prédio, para impedir que o mau uso da propriedade vizinha
prejudique a segurança e sossêgo ou saúde dos que o habitam
(Código de Processo Civil, art. 302, nQ VII.

É

[13]

l-

Sôbre êsse assunto o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
no acórdão exar.ado ante a apelação n.o 8.707, em 25 de julhO>
de 1950, decidiu que: "Se a construção invade o terreno vizinho
em parte mínima e não lhe prejudica a utilização, o invasor
não deve ser condenado a demoli-Ia, mas apenas a indenizar
a área invadida, segundo o seu justo valor. Seria anti-social,
mormente nesta hora de crise de habitações, fazer demolir
uma casa de apartamentos só para recuar de 27 centímetros
numa de suas paredes laterais; seria summum jus, dando lugar
à summa injuria. O mais razoável e de acôrdo com os princípios
da justiça é tolerar a invasão, mandando indenizar o prejudicado. Em casos análogos, de conflitos de vizinhança, essa tem.
sido a orientação dos tribunais (SAN TIAGO DANTAS, O ConflitD'
de Vizinhança e sua composição, ns. 99 e 134) ."
Ementário Forense. Outubro de 1951. Ano ID. N.o 25.
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Jurisprudência a respeito do Artigo 558, do Código Civil. Sôbre
êsse assunto o Tribunal de Alçada de São Paulo, no acórdão
exarado ante a apelação n.0 36.348, da Capital, em 4 de dezembro de 1959, decidiu que: "A ação cominatória é o meio
processual idôneo para o proprietário de um imóvel exigir do
seu vizinho o corte de galhos de árvore causadores de danos.
O proprietário de um prédio é obrigado a cortar os galhos de
árvore que lhe pertence, quando êsses galhos invadem imóvel
vizinho, causando prejuízos" (Revista dos Tribunais, vol. 301,
pág. 510).
Já no acórdão exarado ante .a apelação n. 0 11.075, da Capital,
em 16 de agôsto de 1957, o mesmo Tribunal decidiu que: "É
preceito do Código Civil (art. 558), que as raízes e ramos de
árvores, que ultrapassem a extrema do prédio, poderão ser cortados, até o plano vertical divisório, pelo proprietário do terren:>
invadido. O exercício dêsse direito não depende de nenhuma
formalidade, bastando o simples fato de ultrapassarem as raízes e ramos da divisa" (Revis'ta dos Tribunais, vol. 270, páginas 499 e 500).
Ao seu turno, no acórdão exarado ante a apelação n.o 5.150, da
Capital, em 30 de março de 1954, decidiu que: "O vizinho, embora prejudicado pelas raízes e galhos que invadem sua propriedade, não pode obrigar o confinante a remover a árvore
causadora dos danos, desde que se encontre fora da linha divisória. O que pode exigir, com perdas e danos, é o corte da
ramagem e raizame, que ultrapassam as divisas, até o seu
plano vertical, nos têrmos dos artigos 554 e 558 do Código Civil" (Revista dos Tribunais, vol. 224, pág. 399).

Consultar quanto à matéria a Revista dos Tribunais, vol. 255,
página 346.
Além dêsses acórdãos, tratam da matéria: Arquivo Judiciário,
vol. 32, pág. 142; Revista dos Tribunais, vol. 160, pág. 740; Revista dos Tribunais, vol. 173, pág. 793; Revista dos Tribunais,
vol. 76, pág. 328, e Arquivo Judiciário, vol. 87, pág. 220.
U5l

Quanto à matéria do art. E63, ver, em sentido análogo, o que
estatuem os artigos 69 e 105 do Código de Aguas - Decreto
n. 0 24.643, de 10 de setembro de 1934. No art. 69 nota-se apenas
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pequena alteração de redação. Sôbre êsse assunto o Tribunal
de Alçada de São Paulo, no acórdão exarado ante a apelação
n.o 26.950, da Capital, em 8 de abril de 1959, decidiu que: "0
prédio inferior somente é obrigado a receber as águas que a
natureza, sem auxílio do homem, fêz ir ter ao prédio superior
e que dêste defluam, também por fôrça da natureza, para o
inferior" (Revista dos Tribunais, vol. 290, pág. 354) .

~

O Tribunal de Alçada de São Paulo, no acórdão exarado ante
a apelação n.o 39.375, de Pindamonhagaba, em 30 de novembro
de 1960, decidiu que: "O artigo 563 do Código Civil, combinado
com os artigos 699 e 702 do mesmo estatuto, sujeita o dono do
prédio serviente a receber as águas provindas dos imóveis dominantes, podendo o dono da servidão fazer tôdas as obras
necessárias à sua conservação e uso, não sendo lícito ao proprietário do prédio a jusante embaraçar, de modo algum, o
uso legítimo da servidão" (Revista dos Tribunais, vol. 309, página 505).

l

O Tribunal de Apelação do Rio Grande do Sul, no acórdão
exarado ante a apelação n.0 2.789, a 22 de maio de 1945, decidiu
que: "O dono do prédio inferior é obrigado a receber as águas
que correm naturalmente do superior, a cujo proprietário, todavia, é vedado realizar obra que agrave o ônus suportado por
aquêle. Nas águas que por êsse modo fluem compreendem-se
apenas as pluviais e as nascentes. Sôltas essas águas, na via
pública, em determinados períodos de tempo, não podem os
proprietários dos prédios inferic.res ser obrigados a re.cebê-las
artificialmente, senão pelos meios de direito, agindo, pois, no
exercício regular de direito quem impede a penetração das
águas em seu prédio, fazendo-as refluir para o prédio superior"
(Revista Forense, vol. 104, pág. 518) .
Além dêsses acórdãos, tratam da matéria: Arquivo Judiciário,
vol. 32, pág. 142; Revista dos Tribunais, vol. 160, pág. 740; Revista dos Tribunais, vol. 173, pág. 793; Revista dos Tribunais,
vol. 76, pág. 328, e Arquivo Judiciário, vol. 87, pág. 220.

(
I
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Art. 569 - A ação de demarcação é regulada pelos artigos 415
a 450 do Código de Processo Civil - Decreto-lei n.o 1.608, de
18 de setembro de 1939. Quanto à matéria em aprêço, o Tribunal de Justiça do Paraná, no acórdão exarado, ante a apelação n.0 104-59, de Londrina, em 14 de setembro de 1959, decidiu

S.T.D.-
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que: "Aquêle que sucede no prédio por título universal ou singular, adquire-o sem necessidade de declaração expressa, com
tôdas as servidões ativas e passivas" (Revista dos Tribunais,
fevereiro de 1960, n.0 292, pág. 696) .

Por sua vez, o Tribunal de Justiça do Paraná, no acórdão exarado ante a apelação n.0 430-60, de Londrina, em 24 de janeiro
de 1961, decidiu que: "Tratando-se de prédio encravado e não
de simples atravessadouro, o direito de vizinhança a aplicar é
o que regula a passagem forçada e não o que impede o alargamento de servidão de trânsito" (Revista dos Tribunais, maio
de 1961, vol. 307, pág. 721).

Sôbre êsse assunto, o Tribunal de Apelação do Estado do Rio
de Janeiro, no acórdão exarado, ante a apelação n.0 1.047, de
Campos, em 9 de junho de 1944, decidiu que: "O imóvel é encravado qu.ando não tem saída para a via pública, fonte ou
pôrto ou quando a saída não seja segura ou praticável como,
verbi gratia, por não poder ser transitada, ou se insuficiente
às necessidades do prédio.
Mesmo quando o vizinho é estranho, por não ser o vendedor
ou o condômino, o senhor do prédio encravado pode reclamar-lhe servidão de passagem desde que a saída, que tiver, não
seja segura ou praticável" (Revista dos Tribunais, setembro
de 1945, vol. 157, pág. 821).

Sôbre êsse assunto o Tribunal de Justiça de :3ão Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n. 0 22.397, de Jaboticabal, em
16 de maio de 1944, decidiu que: "A servidão só pode ser constituída a favor de proprietários, e nunca entre ou por locatários, bem por titulares de direitos reais. Não é encravado o
imóvel que tem saída para a via pública, embora por percurso
maior" (Revista dos Tribunais, nov. de 1944, pág. 152, vol. 203).

Por outro lado, o Tribunal de Alçada de S. Paulo, no acórdão
exarado ante a apelação n.0 44.417, de 7 de agôsto de 1961.
decidiu que: "Só existe encravamento para o fim de obter
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passagem, quando o prédio se acha inteiramente desprovido
de meios de comunicação" (Revista dos Tribunais, junho de
1962, n. 0 320, pág. 448) .
[17]

Sôbre êsse assunto o Tribunal de Alçada de São Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n. 0 29.438, da Capital, em 27
de maio de 1959, decidiu que: "O promitente comprador pode
invocar o Artigo 554 do Código Civil para impedir o mau uso
do prédio vizinho. O devassamento de um prédio mediante
aberturas envidraçadas e, ainda, a derivação de águas pluviais
para o imóvel vizinho contrariam o artigo 573, do Código Civil, constituindo mau uso de propriedade" <Revista d()s Trtbunais, n.O 289, pág. 639).

Quanto à matéria em aprêço o Tribunal de Alçada de São
Paulo, no acórdão exarado ante a apelação n.o 39.866, da capital, em 28 de novembro de 19·60, decidiu que: "Simples abertura de luz, provida de vitral basculante, embora exceda as dimensões fixadas pelo artigo 573, parágrafo 1.o, do Código Civil,
não faz nascer para o vizinho o dever de tolerá-la e nem
quanto a ela usucapião de servidão" (Revista dos Tribunais,
vol. 310, pág. 502) .
Por outro lado o Tribunal de Alçada de São Paulo, no acórdão
exarado ante a apelação n. 0 33.684, da Capital, em 28 de dezembro de 1959, decidiu que: "Não obstante excedendo o limite
de 10 centímetros por 20, não deve ser considerada violação do
artigo 573, do Código Civil, simples abertura em parede, destinada ao recebimento de luz e que não possibilita devassamento de prédio vizinhe." <Revista dos Tribúnais, vol. 297, página 561).

Ao seu turno, o Tribunal de Alçada de S. Paulo, no acórdão
exarado ante a apelação n.0 16.821, de Bragança Paulista, em
21 de novembro de 1956, decidiu que: "Não distingüindo o artigo 573, do Código Civil, entre visão direta e oblíqua, o preceito deve ser aplicado tanto a uma quanto a outra, desde que
a janela esteja a menos de metro e meio do prédio vizinho. A
razão de ser do preceito é a de resguardar o prédio vizinho do
devassamento, quer visual, quer auditivo e, assim, tendo-se em
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vista o objetivo da lei, pouco importa que a janela esteja situada de frente ou em direção obliqua, em realção à linha divisória. O que se deve ter em vista é se a janela foi aberta a
menos de metro e meio e se há o devassamento que a lei quer
atalhar" <Revista d'os Tribunais, vol. 262, págs. 5.11 e 512).

Sôbre êste assunto consultar o artigo publicado no vc.lume 286
da Revista dos Tribunais, pág. 962, de autoria do douto jurista
Prof. JOSÉ FREDERICO MARQUES.
Consultar, também, Revista dos Tribunais, vol. 287, pág. 317;
.Revista dos Tribunais, vol. 287, pág. 804; Revista dos Tribunais,
vol. 302, pág. 477 e Revista dos Tribunais, vol. 334, pág. 325.
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A nunciação de obra nova, ação conferida não apenas ao pro-

prietário, mas, também, ao possuidor, vem regulada nos artigos 384 a 392, do Código de Processo Civll - Decreto-lei número 1.608, de 18 de setembro de 1939, e cujos artigos 386 e 387
tiveram nova redação pelo Decreto-lei n.o 4.565, de 11 de agôsto
de 1942.
Quanto à matéria do artigo 588, parágrafo 1.0, consultar os
acórdãos existentes em: R. T., 230-364, R. T., 205-547 e R. T.,
322-630.
[18] Sôbre êsse assunto o Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo, no acórdão exarado ante a apelação n.o 2.519, de Sorocaba, em 19 de fevereiro de 1953, decidiu que: "Não pode o vizinho, que já tem o imóvel guarnecido na divisa, com um tapume, pretender compelir o seu confrontante a contribuir para
a substituição por outro. Se por razões especiais êle não se satisfaz com o tapume existente, tem de fazê-lo à sua custa, na
forma preceituada pelo parágrafo 3.0, do art. 588, do Código
Civil" (Revista dlos Tribunais, vol. 211, pág. 429).
[19]

Quanto à matéria do art. 565, ver, em seu sentido análogo, o
artigo 90, do Decreto n.0 24.643, de 10 de julho de 1934, também
conhecido como Código de Aguas. Convém examinar os artigos 70 e 94, do Código de Aguas. O artigo 70 completa o artigo 565, do Código Civil, ao dispor que o fluxo natural, para os
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prédios inferiores, não constitui, por si só, servidão em favor
dêles. O artigo 94 corresponde ao artigo 447, do Código Civll
português, que dispõe: "O proprietário de qualquer nascente
não poderá mudar o seu curso costumado se dela se abastecerem os habitantes de qualquer povoação".

Sôbre êsse assunto o Tribunal de Justiça de São Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n.0 98.166, de Jaú, em 24 de
março de 1960, decidiu que: "Usa de seu direito o dono de propriedade que represa águas de nascente, deixando-as retomar
depois o leito natural para penetrar em prédio inferior. A diminuição ou poluição das águas, resultando momentâneamente das obras de represamento, não ensejam a possessória"
(Revista dos Tribunais, vol. 299, pág. 218).

De modo s'emelhante, o Tribunal de Alçada de São Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n.0 23.811, de Tanabi, em 14
de maio de 1958, decidiu que: "O proprietário de uma nascente
podendo usar, ampla e livremente das águas, para satisfazer
suas necessidades, pode também represá-las. Não pode ser êle
obstado pelo dono do prédio inferior, cujo direito se restringe
às sobras" (Revista dos Tribunais, vol. 274, pág. 741).

t~;··

[20]

,,..-_

No que diz respeito ao artigo 575, ver o que estatui o artigo 105·
do Código de Aguas - Decreto n.0 24.643, de 10 de julho d~
1934, que modificou a redação do artigo 575 do Código Civil,.
acrescentando "de modo que as águas se escoem". O dispositivo do Código de Aguas restabeleceu na lei a forma de que a
mesma originàriamente se revestia e com a qual foi promulgada em 1916. O texto havia sido alterado pela lei n.o 3.725,
de 1919.
Sôbre êsse assunto o Tribunal de Alçada de São Paulo, no
acórdão exarado ante o recurso ex officio de n. 0 35.359, da Capital, em 11 de novembro de 1959, decidiu que: "Se antes o
prédio do autor não recebia água nenhuma do telhado do vizinho, não se admite que o proprietário dêste reforme o telhado de sua casa de modo a que, em virtude de se projetar o
beiral sôbre o terreno da casa limítrofe, venha nêle despejar
águas pluviais, por colocação incompleta de calha" (Revista
dos Tribunais, vol. 305, pág. 525).
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r211 ·o artigo 585 relaciona-se com os artigos 96 e 98 do Código de

1j

Aguas. Confrontando-se o artigo 585 com o artigo 96 do Código
de Aguas perceberemos que êste dispõe apenas sôbre o aproveitamento de água subterrânea, enquanto que o artigo 585 do
Código Civil refere-se às escavações para qualquer fim. O que
se pode deduzir dos artigcs 96 do Código de Aguas e 585 do Código Civil é que se a escavação objetiva "aproveitamento de
águas do subsolo", a hipótese se rege pelo artigo 96. Se a escavação visa a fim diferente e ela prejudica o aproveitamento de
água pelo vizinho, rege-se pelo artigo 585. Em face da lei atual,
não se apresenta tão amplo o direito do proprietário de terreno
de abrir poço ou galeria. 1!:sse direito não pode prejudicar a-proveitamento já existente. É um respeito a uma espécie de preocupação de água subterrânea (R. T., 72-131 e in Repertório de
Jurisprudência !Wo Código Civil, JoSÉ GERALDO RoDRIGUES DE
.Ar.cra.uN, número 1.219).
O art. 98 do Código de Aguas tem a mesma redação do art. 584
do Código Civil. Consultar sôbre a matéria a lei paulista número 1.561-A, de 29 de dezembro de 1951.
[22]

Sôbre êste assunto, o Supremo Tribunal Federal, no acórdão
ex.arado ante o recurso extraordinário n.o 44.250, do Ceará, em
14 de janeiro de 1960, decidiu que: "Infringe êsse dispositivo o
condómino que levanta uma parede de tijolos sôbre a parede
divisória ou de meação, em tôda a sua espessura. - ln casu,
teve aplicação o Art. 581 do Código Civil, perante o ilustre
Tribunal de Justiça do Geará, em face da prova carreada para
os autos, inclusive perícia. O réu, ora recorrente, havia levantado uma parede de tijolos sôbre a parede divisória ou de
meação; em tôda a sua espessura e travejando-a inteiramente,
impedia, assim, que dela se utilizassem os autores da lide. E,
dai, a procedência desta, sem ocorrer ofensa de lei federal ou,
sequer, dissídio de julgados, visto como os trazidos a confronto apreciaram situações com outras peculiaridades. Não
conheceram do recurso" (Ementário Forense, dezembro de
1962, ano XIV, n.o 169).
Quanto à matéria em aprêço, o Tribunal de Alçada de São
Paulo, no acórdão exarado ante a apelação n.0 45.405, de Itapetininga, em 30 de agôsto de 1961, decidiu que: "Se o muro divisório está implantado em tôda a sua totalidade no terreno
do vizinho, não pode o confrontante utilizá-lo, com construção,
em tôda a sua espessura" (Revista dos Tribunais, vol. 322, página 504).
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Por sua vez, o Tribunal de Apelação de S. Paulo, no acórdão
exarado ante a apelação n. 0 18.413, em 8 de junho de 1943,
decidiu que: "0 vizinho que não contrit-uiu para a construção
de muro divisório não pode alterá-lo sem prévia anuência do
proprietário, modificando a sua natureza e destinação, máxime
se o aproveitamento não se cinge a meia espessura e a modificação foi inspirada pelo propósito de molestar o confrontante" (Revista Forense, vol. 99, pág. 450).

Jfi!

l

r

Artigo 581 - Por outro lado, o Tribunal de Alçada de São
Paulo, no acórdão exarado ante a apelação n.0 30.781, da Capital, em 20 de julho de 1959, decidiu que: "Não pode o condômino de muro de meação levantá-lo e, aproveitando-o, nêle
apoiar, em tôda a sua largura, telhado de cômodo construído
junto ao mesmo" (Revista dos Tribunais, vol. 292, pág. 529).

I

í

f
[23]

Quanto à matéria do artigo 579 do Código Civil, ver em sentido análogo os artigos 451 a 453 do Código de Processo Civil Decreto-lei n.0 1.608, de 18 de fevereiro de 1939.
Sôbre êsse assunto o Tribunal de Justiça de São Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n.O 51.543, da Capital, em 27
de abril de 1951, decidiu que: "0 simples travejamento de parede divisória não a transforma em parede-meia se construída
tôda ela em terreno de um dos proprietários confinantes.
Os condôminos de uma parede-meia, sujeitos às regras da comunhão "pro-diviso", podem dela utilizar até o meio de sua
espessura, não pondo em risco a segurança ou a separação dos
dois prédios. Exige-se consentimento expresso para demolição
de parede-meia" (Revista dos Tribunais, vol. 193, pág. 224).

Ao seu turno, o Tribunal de Justiça de São Paulo, no acórdão
exarado ante a apelação n.0 51.256, da Capital, em 29 de setembro de 1950, decidiu que: "Tratando-se de muro divisório
ou parede-meia, que não pertença exclusivamente a um dos
confrontantes, assiste ao vizinho o direito de se utilizar do
mesmo para travejamento. As restrições do artigo 579 do Código Civil só se referem a parede ou muro divisório pertencente
exclusivamente a um dos confrontantes. Não há restrições ao
travejamento em se tratando de parede-meia ou muro-meio"
(Revista dos Tribunais, vol. 189, pág. 797).
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No mesmo sentido o Tribunal de Alçada de São Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n.O 29.489, de Santos, em 3 de
junho de 1959, decidiu que: "0 vizinho, dono de prédio com
paredes-meias ou em comum, pode prodeder a sua demolição.
mas é obrigado a fechar o do confinante à sua custa para garanti-lo contra riscos até então inexistentes" (Revista dos
Tribunais, vol. 289, pág. 640) .
Consultar o acórdão constante da Revista dos Tribunais, volume 328, página 484.
[24]

Os Direitos de
Vista na Relação Legal de Vizinhança - pág. 19 - Edição Revista Forens.e - Rio de Janeiro - 1957 - O Professor

Com referência ARNALDo CÂNDmo DE OLIVEIRA Luz e Vista na Relação Legal de Vizinhança ção Revista Forense - Rio de Janeiro - 1957.

[27]

l.

e

ARNALDo CÂNDIDO DE OLIVEmA não adota a tese da impossibilidade de consistir o direito real também numa prestação tn taciendo, face ao direito nacional, reportando-se ao que diz o
autor dêste trabalho.

[26]

:j

Com referência ARNALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA Luz

[25]

é

f
"'"j

r

Os Direitos de
pág. 29 - Edi-

Cf. Professor ORLANDO GoMES, Direitos Reais, Editôra Forense,
Rio de Janeiro - 1958 - pág. 265.
Cf. Professor ARNALDO CÂNDIDO DE OLIVEIRA - Os Direitos de
Luz e Vista na Relação Legal de Vizinhança - pág. 29 - Edição Revista Forense - Rio de Janeiro - 1957 - O autor considera fórmula feliz a divisão dos direitos de vizinhança em
onerosos e gratuitos. ver ORLANDO GoMES - Direitos Reais Tomo 1.0 - Ccmpanhia. Editôra Forense - 3.a edição - 1969 págs. 239 e 240.
Cf. Revista dos Tribunais - vol. 303 - pág. 454, apelação número 30.146, do Tribunal de Alçada de São Paulo.
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[28]

Sôbre êsse assunto o Tribunal de Alçada de São Paulo, no
acórdão exarado ante a apelação n.0 45.585, da Capital, em ~
de novembro de 1961, decidiu que: "Não pode o vizinho utili- (,~
zar-se, sem licença do proprietário, de parede situada inteiramente em terreno dêste. Nem mesmo lhe é licito encostar, a
\ ...
essa parede, tanque e aparelhos higiênicos" (Revista dos Tri·~
bunais, vol. 328, pág. 484).

[29]

Cf. JOSÉ GERALDO RoDRIGUES DE ALCKMIN -Repertório de Jurisprud~ncia do Código Civil Direito das Coisas, vol. I, pá-
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gina 357, Max Limonad- São Paulo- 4.6 tiragem- O autcr
resume as presentes· regras ao arbitrio do magistrado.
[30]

Cf. JOSÉ GERALDO RoDRIGUES DE .ALCKMIN - Repertório de JUrisprutUncta ão Código Civil - Direito ãas Coisas, vol. I, página 357 - Max Limonad Editor - São Paulo, 4.a. tiragem Transcreve o ilustre magistrado paulista êstes três modos de
de compor o conflito de vizinhança.

[31]

1!:ste modo de o juiz compor o conflito de vizinhança é usado.
em sentido anãlogo pelo ilustre Professor SiLVIo RoDRIGUEs
para o caso em que o uso da propriedade não é nem ilegal,.
nem abusivo, mas, não obstante, traz prejuízo para o vizinho.
Ver com referência a transcrição desta regra em SiLVIO RoDRIGUES - Direito ãas Coisas - pãg. 150 - nota 109 - Max.
Llmonad Editor - 1964: - São Paulo.

[32]

Cf. acórdão único da 5.a. Câmara Civll do Tribunal de Apelação
do Distrito Federal, na apelação n.o 9..696, decidida em 16 de
maio de 1941, tendo como relator o Desembargador A. SABÓIA
I.l:MA, in Arquivo Judiciário, vol. 59, pãg. 146; Revista Forense,
VOl. 87, pág. 712. (ApUJd, JOSÉ GERALDO RoDRIGUES DE ALclciii:IN, Re-

\

pertório d.e Jurisprudéncia de Direito Civil, Direito das Coisas.
vol. I - pág. 357 - Max Limonad Editor - São Paulo - 4.a.. ti-

ragem).
[331

1!:ste é o prazo previsto no art. 698 do Código Civil BrasileirO).
com as modificações introduzidas pela lei n.0 2.437, de 7-3-1955.
Além das obras acima indicadas, se podem consultar ainda,.
sôbre a matéria, as seguintes:
ALBANo, RAFFAELE - "Immissioni - Diritto Civile - "Novis-·
simo Digesto Itallano"' vol. vm.
AscENSÃO, JOSÉ DE OLIVEIRA- "As Relações Jurídicas Reais" Livraria Morais Editôra - LisbOa - 1962 - "A Tipicidade dos
Direitos Reais" - Lisboa - 1968.
AzEVEDO, GUSTAVO PHILADELFO - "0 direito de construir e os regulamentos administrativos" - (ln Revista de Direito da Procuradoria Geral - Rio de Janeiro, 1955, vol. n, págs. 29 a 44.
BALDI GIOVANNI- "Le obbligazioni propter rem"- G. Giappichelli Editare, Torlno - 1950.
BARASSI, LoDOVICO - "Istituzioni di Diritto Civile" - 4.a. ediçã()
Dott. A. Giuffrê- Editare- Milano- 1948.
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BLAISE, JEAN-BERNARD - "Responsabilité et obligations coutumiêres dans Ies rapports de voisinage", in Revue Trimestrielle
de Droit Civil - tome soixante troisiême - 1965.
BULHÕES DE CARVALHO, FRANCISCO PEREIRA - "Posturas municipais em face ao direito de vizinhança"- (ln Revista Forense,
Rio de Janeiro, 1950, Ano 47, vol. 127, págs. 524-527).
CARVALHO, JOÃO PROOÓPIO DE- "A responsabilidade do proprietário em face do direito de construir e das obrigações oriundas
da vizinhança" - (ln Revista Forense - vol. 144).
CASSOY, RoMERO e JIMENEZ, ALFARO - Verbête "Vecindad (Derecho de)", ln "Diccionario de Derecho Privado", vol. II, páginas 3.949 e seguintes.
CHAMOUN, EBERT - "Instituições de Direito Romano" - 4.a edição revista e aumentada - Companhia Editôra Forense Rio- 1962.
CHAPus, RENÉ - "Res.ponsabilité Publique et Responsabilité
Privée" - Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence Paris - 1954.
CHAVES, PEDRO- "Prédios encravados"- (ln Gazeta da Relação
de Lisboa- Lisboa, 1936-37, Ano 50, pág. 129).
CoGLIOLO, PIETRo - "Limiti a.lle proprietà nascenti dei rapporti
de vicinanza - Stabilimenti Industriali vicini a case di abitazione" (ln Sriti Varii di Diritto Privatto, Milano, Itália, 1940).
COMPARATO, FÁBIO KONDER - "Obrigações de meios, de resultado
e de garantia" - ln Revista dos Tribunais, vol. 386, págs. 26 e
seguintes.
COSTA, ALFREDO DE ARAÚJO LOPES DA- "Demarcação - Divisão
- Tapumes" - Editôra Bernardo Alvares S. A. - 1963 - Belo
Horizonte.
CosTANTINO, MICHELE - "Contributo alla Teoria della Proprietà" - Editore Jovene - Napoli - 1967.
CUNHA BARRETO - "O problema da responsabilidade nas relações de vizinhança" - (ln Revista dos Tribunais - São Paulo,
1940 - vol. 126 - pág. 417).
DE RUGGIERO, ROBERTO - "Instituições de Direito Civil" - VOlume n - tradução da 6.a edição italiana, com notas remissivas aos Códigos Civis Brasileiro e Português, pelo Dr. Ary dos
Santos - Edição Saraiva - São Paulo - 1958.
DIAS, JosÉ DE AGUIAR- "Vizinhança, ;preceito cominatório; proteção do sossêgo; autorização administrativa" - (ln Revista
Forense, Rio de Janeiro, 1950, Ano 47, vol. 127 pág. 542-527).
GALLOTTI, ANTÔNIO e PEREIRA LIRA, JOSÉ- "Direito de vizinhança
e sossêgo público (Razões) " (ln Revista de Jurisprudência Brasileira - Rio de Janeiro - 1941 - vol. 52 pág. 310) .
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GALLOTTI, ANTôNio - "O sossêgo e o artigo 554 do Código Civil
- O mau e o bom uso da propriedade- O critério da normalidade como fundamento doutrinário da distinção - A extensão do ruído e a receptividade dos vizinhos prejudicados Doutrina e jurisprudência" (ln Revista Forense - Rio de Janeiro, 1945, vol. 103 - pág. 557)
GINossAR, S. - "Droit Réel, Propriété et Créance" - Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence - Paris - 1960.
GoMEs, ORLANDO - "Direitos Reais" - tomo 1.0 - Companhia
Editôra Forense- 3.a. ediç.ão- 1969.
JOSSERAND, LOUIS - "Cours de Droit Civil Positif Français" vol. I - Librairie du Recueil Sirey - deuxiême édition - 1932
-Paris.
LIMA, ALVINO - "CUlpa e Risco" - Editôra Revista dos Tribunais Limitada - 2.a. tiragem - São Paulo - 1963.
LOPES, MIGUEL MARIA DE SERPA - "Curso de Direito Civil" vol. VI - 2.a. edição - Livraria Freitas Bastos S. A. - 1962.
MAIA, PAULO CARNEIRO - "Estudos de Direito Civil - Obrigações - Propter rem" - Editôra Alba Limitada - Rio - ,1962.
MEDEIROS DA FONSECA, ARNOLDo; MAGALHÃES CARVALHO, DURVAL e
GALLOTTI, Luís- "O Código Civil autoriza a abertura de seteiras
com dez centímetros de largo por vinte centímetros de alto
nas paredes, mas não autoriza o fechamento de largas aberturas por gradeados justapostos". (ln Revista de Jurisprudência,
Rio de Janeiro, 1942, vol. 57, pág. 170).
MEIRELLES, HELY LOPES - "Direito de construir" - Editôra Revista dos Tribunais - São Paulo - 1961.
MONTEIRO, WASHINGTON DE BARROS- "Direito das Coisas"- Edição Saraiva - São Paulo - 1961.
MoRAIS, JusTo DE - "Abertura de janela, direito de abrir janela sôbre ''passagem", como conseqüência contratual - A
proibição de abertura de janelas sôbre "prédio vizinho" tem
como fundamento a defesa do sigilo na vida domiciliar. Parecer". (ln Revista de Jurisprudência Brasileira - Rio de Janeiro - 1940 - vol. 47 - pág. 11) .
MoTTA, J. A. DE FARIA- "Condomínio e vizinhança- direitos e
ações" - Saraiva e Cia. Editôres - São Paulo - 1942.
MURGEL REZENDE, 0SWALDO - "RazÕes - As aberturas, VãOS e
óculos, que prescrevem contra o vizinho, são as necessárias à
entrada de ar e luz - Inteligência e aplicação do Artigo 573
do Código Civil" - (ln Revista de Jurisprudência Brasileira Rio de Janeiro - 1930 - vol. 6.0 - pág. 414).
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NOEL Dix - "Retroactive Zoning and Nuisances" (ln Columbia
Law Review - New York - U. S. A. - 1941 - vol. XLI pág. 457).
PEREIRA, CAIO MÁRIO DA SILVA - "Instituições de Direito Civil"
- vol. IV - Companhia Editôra Forense - 1970.
PINTo FALCÃo, ALCINo - "Da responsabilidade do vizinho e da
Prefeitura Municipal, por dano à propriedade do confinante"
(ln Revista Forense, 1950 - Ano 47 - vol. 130, págs. 41-44) .
PoNTES DE MIRANDA- "Tratado de Direito Privado"- Parte Especial - tomo XIII - Editor Borsoi - Rio de Janeiro - 1955.
RIVALLAND, JEAN MARIE- "Les charges d'urbanisme"- Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence - Paris - 1969.
RocHA, CLóvis PAULo DA- "Direito de Vizinhança" - l n Revista
Forense, vol. 203, págs. 15 e seguintes.
RODRIGUES, SÍLVIO - "Direito das Coisas" - Max Limonad Editor
- São Paulo - 1964.
ROMANO, FRANCESCO - "Diritto e Obbligo Nella Teoria Del Diritto Reale", Morano Editare - Napoli - 1967.
SANTOS, MOACYR DO AMARAL - "Cautio damni infecti" - ln Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo vol. LII - 1957 - págs. 216-241 - "Açóes Cominatórias no
Direito Brasileiro" - 2.o tomo - 3.8 edição - Max Limonad
Editor - São Paulo - 1962.
SAVATIER, RENÊ - "Cours de Droit Civil" - tome premier deuxiême édition - Librairie Général:e de Droit et de Jurisprudence - Paris - 1947.
TABE:T, ANDREA e 0TTOLENGHI, E:Nzo- "La Proprietà- ln "Giurisprudenza Sistematica Civile e Commerciale" - Unione Tipografico Editrice Torinese - Torino - 1968.
TRABUCCHI, ALBERTO - "Istituzioni di Diritto Civile" - tredicesima edizione riveduta - CEDAM - Casa Editrice Dott. Antonio Milani - Padova - 1962.
WALD, ARNOLD - "A Evolução da Teoria dos Direitos de Vizinhança" - ln Revista de Direito Público - vol. 67 - pág. 504.
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