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Resumo: É frequente a alusão à obrigação propter rem no Direito Ambiental a fim de 

justificar o dever do proprietário ou possuidor do imóvel de reparar os danos ambientais 

causados à propriedade, ainda que tais sujeitos não tenham dado causa à ocorrência do 

dano. Embora a doutrina e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sejam 

firmes nesse sentido, o presente estudo lança uma visão crítica sobre a obrigação 

propter rem no Direito Ambiental, a fim de promover a reflexão sobre se deve também 

o superficiário – proprietário ou possuidor –ser responsabilizado por danos causados ao 

imóvel em razão de empreendimento viabilizado mediante servidão de mina, muitas 

vezes instituída por força de decisão judicial em nome do interesse público. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na definição civilista, obrigação propter rem é a que “recai sobre uma pessoa, por força 

de determinado direito real. Só existe em razão da situação jurídica do obrigado, de 

titular do domínio ou de detentor de determinada coisa”
290

. Quando transposta ao 

Direito Ambiental, a obrigação propter rem é usualmente invocada para justificar a 

responsabilidade de um titular de uma posição jurídica pelo dano ambiental, ainda que a 

ele não tenha dado causa com a prática de um ato ilícito. 

Inclusive, é pacífico no STJ o entendimento de que a obrigação de reparação por danos 

ambientais é propter rem,
291

 isto é, adere ao título e se estende tanto ao proprietário, 

quanto ao possuidor, sejam eles presentes ou futuros ao momento de ocorrência do 

dano. A posição encontra-se tão fortalecida que foi refletida na Súmula nº 623/STJ e em 

tese de jurisprudência da Corte Superior – adiante analisadas. 

Apesar do dogma em torno da questão, situação peculiar ocorre quando se pensa na 

hipótese de servidão de mina, instituída em propriedades nas quais se localize uma 

jazida ou em limítrofes, para fins de pesquisa ou lavra mineral, dentro do que se 

compreende, também, demais atividades que se façam necessárias à exploração mineral, 

como construção de instalações, abertura de vias de transporte de material e pessoal, 

captação e adução de água e depósito de material. Nesses casos, é de se indagar se o 

proprietário do imóvel – muitas vezes coagido por força de decisão judicial a aceitar a 

instituição da servidão de mina em nome do interesse público e, assim, permitir o 

ingresso do minerador em sua propriedade, quando tal instituição não se dá de forma 

amigável – está sujeito à responsabilização por dano ambiental ainda que a ele não 

tenha dado causa, direta ou indiretamente. 

Na prática, a questão passa despercebida, pois, ordinariamente, é natural que se pense 

na responsabilização exclusiva da mineradora pelos danos causados ao meio ambiente. 

Não obstante, ela existe e merece ser enfrentada. Por isso, o presente artigo pretende 

realizar uma leitura crítica do entendimento do tribunal superior sobre a natureza 

propter rem da obrigação de reparação por danos ambientais, a fim de analisar, ao final, 

se deve o superficiário ser responsabilizado por dano ambiental causado em razão de 

empreendimento concebido via servidão de mina.  
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2 NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO POR 

DANOS AMBIENTAIS 

2.1 OBRIGAÇÃO AMBIENTAL PROPTER REM: DOUTRINA, 

JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO 

Na obrigação propter rem, “a fonte da obrigação é a titularidade de uma posição 

jurídica ativa”
 292

. Com isso se quer dizer que a obrigação propter rem não nasce de ato 

lícito ou ilícito, mas do mero fato de determinado sujeito assumir uma situação jurídica. 

Em outras palavras, obriga-se simplesmente por ser, e não por fazer.  

No Direito Ambiental, as referências à obrigação propter rem são numerosas, seja em 

estudos acadêmicos ou em decisões judiciais, encontrando eco também na legislação. 

Isso decorre da função socioambiental da propriedade, que eleva o proprietário ao status 

de protetor dos recursos ambientais (art. 186, inciso II, CF)
293

.  

Erika Bechara afirma que a obrigação ambiental propter rem é instituto de alta 

relevância para o Direito Ambiental, na medida em que, “por força dessa obrigação que 

grava o imóvel, o titular da propriedade danificada tem o dever de restabelecer o 

equilíbrio ecológico ainda que não tenha causado ou sequer contribuído para tal 

perda”
294

. Isto é, o proprietário deve adotar as providências necessárias para manter a 

propriedade incólume contra os danos ambientais, seja mediante a proteção dos recursos 

naturais existentes na propriedade ou mediante a recuperação dos que tenham sido 

destruídos, não importando se o dano foi provocado por ele (atual proprietário), pelo 

proprietário anterior ou por possuidores (e.g. locatários, comodatários, arrendatários). 

A intenção em se estabelecer a obrigação propter rem de reparar o dano ambiental é 

ampliar o rol de responsáveis pela recuperação do meio ambiente e, assim, facilitar o 

retorno ao statuo quo anterior à degradação ambiental
295

. Assim, fortalece-se a tutela do 

meio ambiente, na medida em que institui um vínculo de solidariedade entre o titular da 

propriedade e o autor do dano ambiental
296

.  

Por isso é que, via de regra, a obrigação propter rem é invocada pelo STJ para 

fundamentar a existência de obrigação de reparar o dano ambiental daquele que adquiriu 

o imóvel posteriormente à configuração do dano
297

. O entendimento, segundo 

Wanderley José dos Reis, é pacífico no STJ desde 2002, no julgamento do Recurso 

Especial nº 343.741/PR
298

. Desde então, foram tantos os julgados nesse sentido que a 
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 BUZANAR, Maurício Baptistella. Da Obrigação Propter Rem. Dissertação de Mestrado. São Paulo: 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 2012, p. 79. 
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 Art. 186, inciso II, CF: “[a] função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: 

[...] II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente”. 
294

 BECHARA, Erika. A Responsabilidade Civil do Poluidor Indireto e a Obrigação Propter Rem dos 

Proprietários de Imóveis Ambientalmente Degradados. In: Cadernos Jurídicos, ano 20, nº 48. São Paulo, 

2019, p. 137-165. 
295

 Ibid, p. 157.  
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 DOS REIS, Wanderley José. Natureza Propter Rem da Obrigação de Reparação por Danos 

Ambientais. Dourados: Revista Jurídica UNIGRAN, v. 20, n. 4, 2018, p. 107. 
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 Nesse sentido, ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.090.968/SP. Relator: Luiz Fux. 

Brasília, 15 jun. 2010. 
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Corte Superior firmou a tese de jurisprudência
299

 segundo a qual “a obrigação de 

recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, mesmo que não 

tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza propter 

rem”. 

Não bastando, em 2018, o STJ publicou o enunciado de Súmula nº 623/STJ, dispondo 

que “as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-

las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. Uma 

afirmação inserta em um julgamento da Corte Superior é igualmente ilustrativa do quão 

forte é a orientação do STJ nesse sentido: “para o fim de apuração do nexo de 

causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria 

fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que 

façam, e quem se beneficia quando outros fazem”
300

. 

Também na legislação, é possível ver alusão clara à obrigação propter rem. O Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/2012), por exemplo, estabelece que as obrigações 

previstas na referida Lei têm natureza real e são transmitidas aos sucessores, de 

qualquer natureza, no caso de transferência do domínio ou posse do imóvel rural (art. 

2º, §2º, Lei nº 12.651/2012)
301

. O mesmo diploma impõe ao proprietário do imóvel a 

obrigação de recompor a vegetação da Área de Preservação Permanente, ressaltando 

que a obrigação se transmite ao sucessor na mesma hipótese de transferência de 

domínio ou posse do imóvel rural (art. 7º, §2º, Lei nº 12.651/2012)
302

. De modo 

semelhante, a Lei Estadual Paulista nº 13.577/2009 dispõe que um sujeito, ainda que 

não tenha concorrido para a ocorrência do dano ambiental, é responsável pela 

remediação da contaminação ocorrida na área de sua propriedade (art. 13, inciso II, Lei 

Estadual Paulista nº 13.577/2009)
303

. 

 

2.2 DISTINÇÃO ENTRE OBRIGAÇÃO PROPTER REM DE REPARAR 

DANO AMBIENTAL E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO 

AMBIENTAL 

A obrigação propter rem de reparar o dano ambiental, é bom dizer, não se confunde 

com a responsabilidade civil por dano ambiental, embora tais conceitos, não raro, 

sejam mencionados conjuntamente na seara do Direito Ambiental. Em parte, isso se 

deve ao fato de que tais conceitos aplicam-se com frequência de forma concomitante em 
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 Tese de jurisprudência nº 9 em Direito Ambiental. 
300

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo: REsp nº 1.090.968/SP. Relator: Min. Luiz Fux. 

Brasília, 03 ago. 2010. 
301

 Art. 2º, §2º, Lei nº 12.651/2012: “§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são 

transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel 

rural”. 
302

 Art. 7º, §§1º e 2º, Lei nº 12.651/2012: “§ 1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área 

de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a 

promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei. § 2º A 

obrigação prevista no § 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de 

domínio ou posse do imóvel rural”. 
303

 Art. 13, inciso II, Lei Estadual Paulista nº 13.577/2009: “São considerados responsáveis legais e 

solidários pela prevenção, identificação e remediação de uma área contaminada: [...] II – o proprietário da 

área”. 
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casos versando sobre o dever de reparação dos danos ambientais. De outro lado, a 

referência indistinta a tais conceitos ocorre muitas vezes por falta de cuidado técnico, 

como se todos eles se prestassem a um único significado. 

A distinção entre obrigação propter rem de reparação por danos ambientais e 

responsabilidade civil por danos ambientais é importante e ressaltada por Tiago 

Vaitekunas Zapater: 

O fundamento teórico dessa distinção e das suas consequências não repousa 

apenas na estrutura lógica da obrigação propter rem, mas também nos 

princípios do Direito Ambiental. A obrigação de conservação ambiental do 

imóvel deriva do princípio da função socioambiental da propriedade, e por 

esse motivo, adere à propriedade. A responsabilidade civil por danos 

ambientais deriva do princípio do poluidor-pagador e, por isso, adere ao risco 

assumido ou gerado por determinadas atividades.
304

 

Inclusive, a noção de responsabilidade civil por dano ambiental vem acompanhada de 

outras, como de responsabilidade objetiva e solidária, que não se confundem com a 

obrigação propter rem. A responsabilidade objetiva refere-se à possibilidade de 

responsabilizar determinado agente praticante por um dano, independentemente da 

existência de ato ilícito, configurado por dolo ou culpa. No Direito Ambiental, significa 

dizer que não é, por exemplo, necessário perquirir se o poluidor agiu com culpa para 

que seja tido como responsável a indenizar e reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros por sua atividade
305

 (art. 14, §1º, Lei nº 6.938/1981)
306

. De outro 

lado, a responsabilidade solidária refere-se à existência de mais de um responsável pelo 

cumprimento de uma obrigação em sua totalidade. No Direito Ambiental, significa 

dizer, por exemplo, que qualquer um que participar na deflagração de um dano 

ambiental será responsável pela integralidade dos danos
307

 (art. 942, caput, Código 

Civil), incluindo nesse conceito o terceiro indiretamente relacionado com a atividade 

poluidora (artigo 3º, inciso IV, Lei nº 6.938/1981)
308

. 

A distinção, mais do que puramente acadêmica, possui implicações práticas. Afinal, se o 

descumprimento de obrigação ambiental por um possuidor (e.g. locatário) não danifica 

propriamente o imóvel, tal ato não gerará implicações jurídicas – i.e. responsabilidade – 

para o proprietário, mas apenas para os causadores diretos do dano ambiental. De outro 

lado, se esse mesmo possuidor desmata a Área de Preservação Permanente abrangida 

pelo imóvel, o proprietário, ainda que não tenha concorrido em medida alguma para tal 

ato, será obrigado a recuperá-la. Todavia, a sua obrigação encerra-se aí: não estará o 
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 ZAPATER, Tiago Vaitekunas. Áreas Contaminadas e Reparação Integral: diferença entre obrigação 

propter rem e responsabilidade civil por dano ambiental. São Paulo: Revista do Advogado, n. 133, 2017, 

p. 218-228. 
305

 GARCIA, Leonardo de Medeiros. THOMÉ, Romeu. Direito Ambiental. 2.ed., rev., ampl. e atual. 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2010, p. 138. 
306

 Art. 14, §1º, Lei nº 6.938/1981: “Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o 

poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados 

ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados 

terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 

ambiente”. 
307

 “Para correção do meio ambiente, as empresas são responsáveis solidárias e, no plano interno, entre si, 

responsabiliza-se cada qual pela participação na conduta danosa” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça: 

REsp nº 18.567. Relatora: Eliana Calmon. Brasília, 16 jun. 2000). 
308

 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. 10. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 438-440. 
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proprietário, nesse caso, obrigado a pagar indenização ou prestar compensação pelos 

danos causados pelo possuidor que não se relacionem diretamente ao imóvel
309

. 

 

3 COLOCAÇÃO DO PROBLEMA: A SERVIDÃO DE MINA 

Como se sabe, a propriedade do solo não se confunde com a do subsolo. Essa dicotomia 

entre ambos é, inclusive, pregada na Carta Magna (art. 176, caput, CF)
310

. Também o 

Código Civil vai ao encontro dessa separação, ao dispor que a propriedade do solo não 

abrange as jazidas, as minas e os demais recursos minerais existentes sob ele (art. 1.230, 

Código Civil)
311

. 

Ocorre que, em razão da rigidez locacional
312

, o minerador “não pode escolher sua 

atividade produtiva, porque as minas devem ser lavradas onde a natureza as colocou”
313

. 

Por isso, é normal que o minerador, detentor de um título autorizativo de 

aproveitamento de substância mineral em área situada em imóvel do qual não seja 

proprietário, necessite ingressar em imóveis de terceiros para que possa viabilizar a sua 

atividade. Essa necessidade existe não apenas para a realização da lavra, propriamente 

dita, mas também para outras atividades envolvidas no ciclo da mineração, como 

realização de pesquisa mineral, construção de instalações, abertura de vias de transporte 

de pessoas e materiais, depósito de materiais e rejeitos da mineração, transmissão de 

energia elétrica e captação e adução de água. 

Na prática, em casos com esse, o minerador, por vezes, viabiliza o seu ingresso no 

imóvel de forma amigável, seja adquirindo o imóvel do superficiário – designação 

usualmente dada ao proprietário ou posseiro –, caso a aquisição do título de propriedade 

seja de seu interesse, seja firmando um acordo para ingresso no imóvel mediante 

pagamento de indenização, caso o ingresso na área apenas faça sentindo em caráter 

temporário. Em outros casos, contudo, isso não é possível, sobretudo quando o dono do 

imóvel resiste ao ingresso do minerador em sua propriedade. 

Por causa de situações como essa, o legislador pátrio criou marcos regulatórios 

especiais para permitir a atividade minerária em áreas de terceiros. Isto é, mesmo 

                                                 
309

 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 161. 
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 Art. 176, caput, CF: “As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de 

energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou 

aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra”. 
311

 Art. 1.230, Código Civil: “A propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos 

minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por 

leis especiais”. 
312

 Como explicado por Adriano Drumond Cançado Trindade, a rigidez locacional refere-se à inexistência 

de alternativa locacional para o aproveitamento do recurso mineral. O autor menciona que “o setor 

mineral se depara com desafios decorrentes da rigidez locacional com grande frequência, mesmo em 

casos de empreendimentos de pequeno porte, que precisam se adaptar às circunstâncias do local onde será 

conduzida a operação (tanto no aspecto ambiental como no aspecto social e no uso do solo). Há casos em 

que comunidades inteiras tiveram que ser reassentadas em outro local para que empreendimentos 

mineiros pudessem ser implementados”. Nesse sentido: TRINDADE, Adriano Drummond Cançado. 

Mineração e Intervenção na Propriedade Privada. In: SION, Alexandre Oheb (Org.). Empreendimentos de 

Infraestrutura e de Capital Intensivo: Desafios Jurídicos. 1ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, v. 1, p. 

279-296. 
313

 FREIRE, William. Código de Mineração Anotado. Belo Horizonte: Mandamentos, 2010, p. 55-56. 
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quando o ingresso amigável no imóvel não é possível, a legislação prevê outras formas 

de aproveitar os recursos minerais, afinal, tais atividades são feitas em atendimento ao 

interesse nacional (art. 176, §1º, CF)
314

 e são consideradas de utilidade pública (art. 5º, 

alínea f, Decreto-Lei nº 3.365/1941)
315

. Essas formas são a desapropriação e a 

instituição de servidão de mina. 

Quanto à primeira, é interessante ressaltar que, mesmo com a existência do Decreto-Lei 

nº 3.365/1941, parte da doutrina entendia pela inexistência da figura da desapropriação 

minerária. A questão, contudo, parece ter sido resolvida com a Lei nº 13.575/2017
316

, 

que prevê a competência da ANM para aprovar a delimitação de áreas e declarar a 

utilidade pública para fins de desapropriação ou constituição de servidão mineral (art. 

2º, XXI, Lei nº 13.575/2017)
317

. 

A servidão de mina, por sua vez, encontra-se expressamente prevista no Código de 

Mineração, que prevê a possibilidade de sua instituição em propriedades nas quais se 

localize uma jazida ou em limítrofes, para fins de pesquisa ou lavra mineral, dentro do 

que se compreende, também, demais atividades que se façam necessárias à exploração 

mineral, como construção de instalações, abertura de vias de transporte de material e 

pessoal, captação e adução de água e depósito de material (art. 59, Código de 

Mineração)
318

. O rol do artigo 59 do Código de Mineração, é bom dizer, é 

exemplificativo, e não taxativo
319

. 

Retornando ao cerne deste estudo, tem-se que tanto na hipótese de venda do imóvel, 

quanto na de desapropriação, a dúvida posta sobre a existência de obrigação do 

superficiário de reparar o dano ambiental resta prejudicada. Afinal, se a obrigação 

propter rem decorre justamente da situação jurídica de proprietário (no latim, propter = 

                                                 
314

 Art. 176, §1º, CF: “A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que 

se refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da 
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sede e administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas 
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315
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FEIGELSON, Bruno. Curso de Direito Minerário. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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e a fiscalização das atividades para o aproveitamento dos recursos minerais no País, competindo-lhe: [...] 

XXI - aprovar a delimitação de áreas e declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou 

constituição de servidão mineral”. 
318

 Art. 59, Código de Mineração: “Ficam sujeitas a servidões de solo e subsolo, para os fins de pesquisa 

ou lavra, não só a propriedade onde se localiza a jazida, como as limítrofes. Parágrafo único. Instituem-se 

Servidões para: a) construção de oficinas, instalações, obras acessórias e moradias; b) abertura de vias de 

transporte e linhas de comunicações; c) captação e adução de água necessária aos serviços de mineração e 

ao pessoal; d) transmissão de energia elétrica; e) escoamento das águas da mina e do engenho de 

beneficiamento; f) abertura de passagem de pessoal e material, de conduto de ventilação e de energia 

elétrica; g) utilização das aguadas sem prejuízo das atividades pre-existentes; e, h) bota-fora do material 

desmontado e dos refugos do engenho”. 
319

 FEIGELSON, Bruno. Op. Cit. 
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“em razão de”; rem = “coisa”), ao se desfazer do imóvel, o (antes) superficiário livra-se 

da obrigação.
320

 

Na servidão de mina, por sua vez, o superficiário permanece proprietário do imóvel, o 

que, a luz do entendimento doutrinário e da jurisprudência do STJ, permitiria afirmar, 

em princípio, a possibilidade de responsabilizá-lo pelos danos ambientais causados ao 

imóvel, ainda que não tenha concorrido em grau algum para a sua ocorrência. No tópico 

seguinte, promove-se uma reflexão acerca deste ponto. 

 

4 A RESPONSABILIDADE PROPTER REM DO SUPERFICIÁRIO DE 

REPARAR DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO MINERADOR AO 

IMÓVEL 

Erika Bechara afirma que, “quando o proprietário aluga, cede em comodato ou arrenda 

o imóvel a um terceiro, essa obrigação [de preservar o imóvel contra dano ambiental e 

repará-lo] não lhe abandona”
321

, pois a obrigação é propter rem. Contudo, será que se 

pode dizer o mesmo na hipótese de servidão, em que, como visto, a interferência de 

terceiro no imóvel do superficiário não ocorre por exclusiva liberalidade deste, mas 

sempre em nome do interesse nacional e da utilidade pública, ainda que a instituição da 

servidão ocorra amigavelmente? Isto é, se o superficiário não tem escolha senão 

permitir o ingresso do minerador em seu imóvel, deve ele ser obrigado a reparar danos 

ambientais causados ao imóvel em razão da atividade minerária? 

Imagine-se a seguinte situação: uma mineradora constrói em terreno de propriedade de 

terceiro uma barragem de rejeitos, havendo o acesso e o uso do imóvel sido viabilizados 

mediante instituição de servidão de mina. Vindo a ocorrer um rompimento da barragem, 

seja por responsabilidade ou não da mineradora (o que é irrelevante para o presente 

debate), deve o superficiário, que não contribuiu para os danos ambientais causados, ser 

obrigado a repará-los? Poder-se-ia pensar também em caso menos extremo: vindo uma 

mineradora a desmatar parte da Área de Preservação Permanente em um imóvel para 

realização de pesquisa mineral, o superficiário é obrigado a recuperá-la? 

A dúvida, ressalte-se, atém-se aos danos provocados ao próprio imóvel, uma vez que a 

obrigação propter rem decorre, justamente, da situação jurídica de titular daquele bem. 

E, como obrigação propter rem de reparar danos ambientais não se confunde com 

responsabilidade civil por danos ambientais
322

, ao superficiário não poderá ser atribuída 

a responsabilidade de responder integralmente pelos danos externos ao imóvel causados 

pela atividade minerária. Erika Bechara é clara nesse sentido: 

No que tange à amplitude da obrigação propter rem ambiental, há que se 

destacar que por força dela o proprietário está obrigado a recompor as 

características ambientais do imóvel destruídas pelo terceiro – locatário, 

                                                 
320

 Como explica Erika Bechara, a exceção ocorrerá se o proprietário do imóvel for o causador direto ou 

indireto do passivo floresta ou da contaminação nele existente. Nesse caso, sua obrigação de recuperação 

da área não derivará unicamente da obrigação propter rem, de forma que, ainda que extinta a obrigação 

propter rem, residirá a sua responsabilidade por reparar o dano ambiental, em virtude de tê-lo causado. 

Nesse sentido: BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 162. 
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 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 158. 
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 Vide tópico 2.2. 
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comodatário, arrendatário ou antigo proprietário. E só. Os danos ambientais 

(além daqueles observados na propriedade) e os danos à saúde que o poluidor 

direto causar a partir da atividade desenvolvida no imóvel estão fora do 

campo da obrigação propter rem que, de seu turno, está focada unicamente 

na situação (ambiental) da propriedade, não nos danos externos a ela.
323

 

Obriga-se, então, o superficiário a reparar os danos ambientais causados ao próprio 

imóvel nesse caso? A Súmula nº 623/STJ e a tese de jurisprudência da Corte Superior 

não excepcionam o superficiário da regra geral. Contudo, é certo também que os 

julgamentos que originaram as referidas súmula e tese não enfrentaram essa questão. 

Afinal, como dito, a obrigação propter rem é usualmente invocada para justificar a 

existência de obrigação de reparar o dano ambiental daquele que adquiriu o imóvel 

posteriormente à configuração do dano.
324

 

O melhor entendimento parece ser o de que o superficiário está obrigado a reparar o 

dano ambiental. Apesar de o ingresso de terceiro em imóvel de sua propriedade não 

decorrer de exclusiva liberalidade do superficiário, deve ele, em atendimento aos 

princípios da precaução e da prevenção, zelar pela incolumidade da propriedade contra 

o dano ambiental. 

De todo modo, deve-se assegurar o direito de regresso, in casu, a ser exercido contra o 

minerador. Aliás, como o STJ já teve a oportunidade de decidir, a feição propter rem da 

obrigação de reparar os danos ambientais não exclui a possibilidade de regresso: 

[S]abe-se que a ação de terceiros não isenta o proprietário de 

responsabilidade civil ambiental por dano ao bem protegido. Primeiro, 

porque, conforme jurisprudência pacífica do STJ, cuida-se de 

responsabilização de feição objetiva e propter rem, ressalvado o direito de 

regresso. Segundo, porque uma das obrigações do titular do domínio, 

decorrência da função ecológica da propriedade, vem a ser exatamente zelar 

pela coisa, de modo a evitar sua degradação ambiental.
325

 

O fundamento para o direito de regresso é simples: caso o dano ambiental tenha sido 

provocado pelo minerador, inexiste dúvidas de que será ele responsável a indenizar o 

superficiário por eventuais danos sofridos para reparar o dano ambiental. De outro lado, 

não havendo o dano ambiental sido provocado pelo minerador, mas por evento de força 

maior, por exemplo, caberá igualmente o regresso contra o minerador, pois este é 

objetivamente responsável em razão da teoria do risco criado ou do risco integral
326

 – 

aplicável ao minerador em razão do risco de sua atividade, mas não ao superficiário. 
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 BECHARA, Erika. Op. Cit., p. 161. 
324

 A título de exemplo, veja-se: “A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso 

que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por 

eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código 

Florestal (art. 16, § 2º da 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais, 

obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas legais, de no mínimo 20% de cada 

propriedade, em prol do interesse coletivo”. Ver: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Processo: REsp 

nº 1.090.968/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Brasília, 03 ago. 2010. 
325

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp nº 1.376.199/SP. Relator: Min. HERMAN BENJAMIN. 

Brasília, 07 nov. 2016. 
326

 O entendimento de que se aplica à atividade de mineração a teoria do risco integral não é uníssona na 

doutrina. Em sentido contrário: ROSENVALD, Nelson. DE FARIAS. Cristiano Chaves. NETTO, Felipe 
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Com isso, assegura-se tanto a manutenção do mais amplo rol de responsáveis pela 

reparação do dano ambiental – afinal, o interesse máximo é de manutenção do meio 

ambiente ecologicamente estável –, quanto a possibilidade de manter o superficiário 

indene de danos com a posterior possibilidade de se ressarcir perante o minerador. 

 

5 CONCLUSÃO 

Como visto, é frequente a alusão à obrigação propter rem no Direito Ambiental a fim de 

justificar o dever do proprietário ou possuidor do imóvel de reparar os danos ambientais 

causados à propriedade, ainda que tais sujeitos não tenham dado causa à ocorrência do 

dano. A Tão frequente é essa alusão que a doutrina e a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça firmaram entendimento nesse sentido. 

Apesar disso, deve-se refletir se o mesmo entendimento pode ser aplicado aos casos em 

que o proprietário ou possuidor do imóvel são obrigados, em nome do interesse público, 

a permitir o ingresso do minerador em seu imóvel, via instituição de servidão de mina. 

Entende-se que também neste caso o melhor entendimento é o de que o superficiário 

está obrigado a reparar o dano ambiental, em atendimento aos princípios da precaução e 

da prevenção. 

Contudo, o dever de reparar está adstrito aos danos ambientais causados ao próprio 

imóvel, afinal, obrigação propter rem de reparar danos ambientais não se confunde com 

responsabilidade civil por danos ambientais. Além disso, fica assegurado o direito de 

regresso a ser exercido contra o minerador, pois a feição propter rem da obrigação de 

reparar os danos ambientais não exclui a possibilidade de regresso. 
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