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RESUMO 

 

 

 

A presente dissertação tem como objeto o estudo das obrigações propter 

rem e figuras correlatas.  

 

Os grandes civilistas dedicaram-se ao tema que será desenvolvido neste 

trabalho; o assunto não é inédito, muito ao contrário. Contudo, vários pontos permanecem 

controversos, até mesmo quanto à própria definição e alcance da noção de obrigação real. 

 

A importância da matéria não se resume a uma discussão acadêmica, 

meramente abstrata. Em realidade, o instituto é extremamente recorrente na doutrina e 

jurisprudência.   

 

Ocorre que, considerada a confusão conceitual que caracteriza essa 

espécie de obrigação, verifica-se que o instituto serve de fundamento a diversas decisões, 

muitas delas sem precisão técnica necessária.  

 

Decerto, criam-se vínculos e deveres sem que exista uma lei específica 

nesse sentido, sob o simples argumento de que se trata de uma obrigação propter rem. Não 

bastasse, são atribuídos determinados efeitos a essas obrigações, os quais não são 

necessariamente essenciais ao instituto.  

 

Nesse contexto, consideramos que uma releitura do conceito de 

obrigação real é oportuna e pode contribuir para um tratamento mais adequado de uma 

série de questões. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation discusses the propter rem obligations and related legal 

aspects.  

 

The propter rem obligations are not a new topic and it was studied by all 

main civil law scholars.  However, there are a many unsolved matters related to such 

obligations, including its exact definition and extension. 

 

The relevance of propter rem obligations is not limited to an academic 

debate; in fact it is a recurring matter by commentators and court precedents.   

 

Due to the conceptual misunderstanding as to the correct definition of 

propter rem obligations, this concept has been mistakenly used in several court decisions.  

 

Courts are creating legal obligations without proper legislation, based 

solely on the argument that such obligations are based on the propter rem principles, 

including the attribution of supposed legal effects not related to these obligations.  

 

In this context, we believe it is important to revisit the concept of the 

propter rem obligations to promote a better understanding of several issues. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Para a correta apreensão da noção de obrigação propter rem é necessária 

uma análise, ainda que não aprofundada, das principais características dos direitos das 

coisas. 

 

Decerto, a obrigação propter rem está intimamente relacionada aos 

direitos reais, na medida em que decorre justamente da titularidade de uma situação 

jurídica do direito das coisas.  

 

Assim, consideramos imprescindível o conhecimento dos aspectos mais 

importantes dos direitos reais; abordaremos, também, as diferenças essenciais entre os 

direitos pessoais e reais, pois a matéria é bastante útil à conceituação e natureza das 

obrigações propter rem.  

 

Essas questões serão desenvolvidas na primeira parte da dissertação. 

 

A segunda parte, que constitui a essência do nosso trabalho, tratará dos 

fundamentos teóricos das obrigações reais e institutos correlatos. 

 

Pretendemos atualizar o conceito de obrigação real, destacando as suas 

características mais importantes. Envidaremos esforços para estabelecer critérios que 

permitam identificar se determinada relação jurídica pode, ou não, ser considerada uma 

obrigação propter rem. 

 

Trataremos dos atributos que geralmente são associados às obrigações 

reais, em especial quanto à origem legal (taxatividade), transmissibilidade 

(ambulatoriedade) e possibilidade de exoneração pela renúncia. 

 

Um ponto de destaque em nossa dissertação diz respeito à diferenciação 

das obrigações reais e situações jurídicas assemelhadas; é o que ocorre com os ônus reais e 

as obrigações com eficácia real.  
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Não raro, essas expressões são utilizadas de forma indiscriminada pela 

doutrina e jurisprudência, como se sinônimos fossem, em prejuízo à boa técnica. 

 

A terceira parte é dedicada a uma análise detida nas hipóteses mais 

corriqueiras de obrigações reais.  

 

Abordaremos a contribuição condominial em seus diversos aspectos; 

serão discutidas a noção de condômino e as conseqüências da transmissão da propriedade 

em relação às dívidas condominiais pendentes.  

 

Outrossim, trataremos de importante questão debatida em nossos 

tribunais a respeito da contribuição em condomínios irregulares ou de fato. Para tanto, 

importa verificar se essas despesas realmente podem ser cobradas pelas associações de 

moradores e, em caso positivo, se aderem ao imóvel na hipótese de transmissão da 

propriedade. 

 

As obrigações propter rem têm destaque em matéria ambiental.  

 

É o que acontece, por exemplo, na responsabilidade civil por danos ao 

meio ambiente. Há acórdãos da lavra do Superior Tribunal de Justiça que estabelecem a 

obrigação do atual proprietário de área desmatada em promover a recuperação, mesmo que 

não tenha sido ele o causador da degradação.  

 

Ainda que se admita a importância e o interesse social que motivam essas 

decisões, é preciso questionar se tal obrigação é realmente propter rem, ao menos segundo 

os critérios estabelecidos pela nossa doutrina. 

 

Os impostos cujo fato gerador consistem na propriedade de bem imóvel 

(IPTU e ITR) são comumente considerados pela doutrina obrigações propter rem ou ônus 

reais.  

 

Serão analisadas a natureza dessa espécie de tributo, a noção de 

contribuinte e, ainda, a sucessão tributária e suas conseqüências em relação aos débitos 

fiscais em aberto. 
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Por fim, serão também abordadas outras hipóteses associadas às 

obrigações reais, tais como os direitos de vizinhança, as servidões e o usufruto.   
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CONCLUSÕES 

 

 

Após analisar as diversas hipóteses identificadas como obrigações reais, 

é possível compreender a dificuldade no trato do instituto. 

 

Dos principais casos estudados verifica-se, como única afinidade, a 

circunstância de que as obrigações propter rem têm sua origem na titularidade de uma 

situação jurídica do direito das coisas. 

 

Infere-se, ainda que de modo tênue, que essas obrigações são em geral 

impostas pela lei como modo de permitir ou facilitar a convivência de direitos reais 

conflitantes.  

 

O regime jurídico das obrigações reais, justamente pela heterogeneidade 

de suas manifestações, não obedece a um regime único. Em outras palavras, as 

características usualmente atribuídas às obrigações propter rem não estão sempre 

presentes. 

 

As obrigações reais obedecem ao princípio da taxatividade e, portanto, 

são previstas em lei. É possível notar uma mitigação do princípio em matéria condominial, 

em especial no estabelecimento de normas de convivência previstas na convenção e no 

regulamento interno. 

 

Esse regramento evidencia a incidência da autonomia da vontade na 

estruturação do direito real. Admite-se, assim, a criação de obrigações com natureza 

propter rem, as quais vinculam os atuais e futuros titulares das unidades condominiais.  

 

É certo, porém, que o conteúdo dessas obrigações estará sempre sujeito a 

um juízo de legitimidade, em conformidade com os interesses envolvidos. 
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Ao contrário do que costuma asseverar a doutrina nacional, consideramos 

que não é possível afirmar que toda obrigação propter rem seja dotada de ambulatoriedade, 

isto é, que sempre acompanha a coisa. 

 

Na verdade, o que identifica a obrigação real é a sua origem na 

titularidade de uma situação jurídica do direito das coisas; isso não significa que, 

necessariamente, a obrigação permanecerá vinculada ou aderida à coisa.  

 

Vale dizer, a ambulatoriedade, embora usualmente presente nas 

obrigações propter rem, não é uma característica essencial do instituto. Veja-se, por 

ilustração, a obrigação do condômino de contribuir com as despesas condominiais. 

 

Ora, não houvesse a determinação do artigo 1.345 do Código Civil, seria 

descabido defender a responsabilidade do adquirente pelos débitos condominiais vencidos 

– e não pagos – antes da transmissão. A obrigação é transmitida em razão de expressa 

vontade do legislador, que entendeu por bem prestigiar o crédito em prol da sobrevivência 

do condomínio. 

 

Em Portugal, contudo, não existe regra semelhante, de modo que o 

adquirente apenas responde pelos débitos que surgiram na vigência de sua titularidade 

sobre o bem. 

 

Situação diferente ocorre, por exemplo, nos casos de débitos relacionados 

aos serviços de energia e água. Ainda que se admita a natureza propter rem dessas 

despesas – pois o titular torna-se obrigado ao pagamento pelos serviços prestados ou 

disponibilizados – não se pode concluir que as dívidas vencidas sejam transmitidas ao 

novo adquirente, uma vez que inexiste determinação legal nesse sentido. 

 

Veja-se que a prestação que consiste no objeto da obrigação, em algumas 

situações, está diretamente relacionada à fruição pelo titular do direito real, não sendo 

razoável imputar ao adquirente a responsabilidade pelos débitos vencidos em todos os 

casos. 
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A renúncia ao direito real não implica, necessariamente, a exoneração 

das obrigações pendentes.  

 

Como abordado em capítulo próprio, entendemos que é justo e 

compreensível que o titular de um direito real exerça um juízo de valor a respeito da 

conveniência, ou não, da manutenção do seu direito.  

 

Tem, portanto, o direito de analisar se os benefícios que aufere com a 

titularidade da coisa compensam os custos que decorrem de uma obrigação propter rem ou 

dos ônus que recaem sobre o bem.  

 

Entretanto, no que diz respeito às obrigações propter rem, a renúncia 

gera efeito apenas em relação àquelas prestações que ainda não se tornaram exigíveis; vale 

dizer, não é possível a exoneração de obrigações que já se autonomizaram na vigência do 

seu direito. 

 

As obrigações com eficácia real não se confundem com as obrigações 

propter rem. São obrigações comuns, com a peculiaridade de que seus efeitos atingem 

terceiros (erga omnes), em razão de autorização legal e do registro imobiliário. É o caso da 

cláusula de vigência em contrato de locação e do direito de retrato na compra e venda. 

 

A expressão ônus real, por sua vez, deve ser compreendida como o 

aspecto passivo que decorre da concorrência de diferentes direitos reais sobre a mesma 

coisa (direitos reais sobre coisa alheia).  

 

Há uma acepção mais estrita, que remete aos ônus reais originados na 

Idade Média. Essa figura, cada vez mais rara, apenas encontra alguma importância no que 

diz respeito aos impostos cujo fato gerador é a propriedade sobre bens imóveis. 

 

Quanto aos chamados condomínios irregulares, discute-se a respeito da 

obrigatoriedade da contribuição. A divergência coloca em conflito dois princípios 

igualmente importantes: a vedação ao enriquecimento ilícito e a liberdade de associação. 
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De nossa parte, entendemos que o sujeito que efetivamente utiliza os 

serviços deve ser obrigado a arcar com as contribuições cobradas pelas associações de 

moradores. Esse dever, entretanto, não tem natureza propter rem, pois não decorre da 

titularidade do direito real, mas da efetiva utilização dos serviços prestados. 

 

E tais débitos, é importante ressaltar, não aderem à coisa e jamais 

poderiam ser transferidos ao novo adquirente do bem, por absoluta falta de amparo legal. 

 

A reparação pelos danos ambientais pode ser imposta ao adquirente de 

área já desmatada; entretanto, não consideramos que essa obrigação seja revestida do 

caráter propter rem, pois não é a conseqüência de um ato ilícito. 

 

Sem prejuízo, consideramos que o novo proprietário pode ser compelido 

a recuperar o local sob outros fundamentos, notadamente a garantia ao meio ambiente 

saudável. 

 

A proposta deste trabalho não consistia na superação de conceitos e 

problemas tão intricados como obrigações propter rem e ônus reais. Essa tarefa, no meu 

entendimento, não é possível, já que pela diversidade da matéria não existe um regime 

uniforme. 

 

Talvez o mérito resida justamente na simplificação do conceito, 

estabelecendo como propter rem (em razão da coisa) aquelas obrigações originadas da 

titularidade de uma situação jurídica de direito real. 

 

O regime e as características dessas obrigações deverão, contudo, ser 

analisados caso a caso.  
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