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RESUMO:
À luz dos princípios constitucionais 

do direito à propriedade e do direito ao meio 
ambiente, o estudo tem como objetivo analisar 
o direito de passagem forçada, em vigor há mais 
de um século no ordenamento civil brasileiro, 
assinalando que nos casos em que áreas de reserva 
legal inevitavelmente compõem parte do trajeto 
da passagem, a tentativa de compatibilização deve 
atender às preocupações socioambientais atuais e 
conclui afirmando que o caminho está na análise 
judicial cautelosa de cada situação em particular, 
não havendo roteiro pré-estabelecido para  a 
concessão ou não do direito de acesso às vias 
públicas dessa forma.

Palavras-chave: Direito de passagem 
forçada, reserva legal, compatibilização.

ABSTRACT:
In the light of  the constitutional principles 

of  the right to property and the right to the 
environment, the study aims to analyze the right 
of  forced passage, in force for more than a century 
in Brazilian civil order, noting that in cases where 
areas of  legal reserve inevitably make up part of  
the passage path, the attempt at compatibilization 
must meet current socio-environmental concerns and 
concludes by stating that the path lies in the cautious 
judicial analysis of  each particular situation, with 
no pre-established roadmap for the granting or not 
of  the right of  access to public roads in this way

Keywords: Right of  forced passage, legal 
reserve, compatibilization.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

170

1. INTRODUÇÃO

As pautas ambientais têm dominado cada vez mais os meios de comunicação e 
o cotidiano em geral do povo brasileiro. Eventos como o rompimento da barragem em 
Mariana/MG, e agora novamente em Brumadinho, no mesmo estado, despertam não só 
novas discussões, mas também novas ideias e comportamentos, que acabam pressionando 
o poder legislativo a se movimentar rapidamente.

Dentro desse universo um tema polêmico é a exploração ou a utilização de áreas 
ambientalmente protegidas, como os parques, as áreas de preservação permanente, as 
reservas legais, etc. O que se percebe, desde 1988, é a existência de um ordenamento 
claramente protetivo, que, de maneira correta, concedeu status de direito fundamental ao 
meio ambiente, de terceira geração ou dimensão, ou seja, direito de titularidade coletiva e 
difusa, inserido em um capítulo específico (SILVA,2019).

A partir deste novo quadro protetivo, o presente estudo se concentra especificamente 
na análise do controverso exercício do direito de passagem forçada – art. 1.285 do Código 
Civil – por dentro de áreas de reserva legal.

Enquanto o acesso do imóvel isolado às vias públicas é garantido há mais de 
um século pelo ordenamento civil, o direito fundamental ao meio ambiente constitui 
natural resistência à sua aplicabilidade, apresentando-se, como questão de estudo: como 
compatibilizar o direito fundamental a um meio ambiente ecologicamente equilibrado 
(art. 225, CRFB) e o direito fundamental à propriedade, acompanhado de sua função 
social, também constitucionalmente estabelecida (art. 5º, CRFB) na aplicação do instituo 
da passagem forçada?

É mergulhando no conceito do instituto da passagem forçada e nas hipóteses de 
intervenção em áreas de reserva legal que se pretende, neste estudo monográfico, analisar 
acerca da possibilidade desses terrenos abrangerem parte do percurso necessário. É por 
meio da pesquisa da noção exata de “encravamento” do imóvel, assim como do que 
vem a ser a chamada “função socioambiental” da propriedade rural que se buscou uma 
possível resposta para o tema em estudo.

2. O DIREITO DE PASSAGEM FORÇADA

O direito de passagem forçada – já previsto no Código Civil brasileiro de 1916, art. 
559 – está presente no atual diploma civil no capítulo referente aos direitos de vizinhança, 
mais precisamente no art. 1.285 da lei.

Como destacam Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald (2009), para uma 
melhor compreensão do tema, é preciso um olhar voltado à história da economia e da 
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propriedade de bens imóveis em geral. Antes, as terras abrangiam enormes áreas e se 
concentravam nas mãos de poucos, sendo altamente improvável que as porções de terra 
rurais – objeto do presente estudo – não tivessem nenhum acesso a vias públicas, nascentes 
ou portos. Após a revolução industrial, com o deslocamento cada vez mais veloz de bens 
e valores dentro da sociedade, e sobretudo com a transferência do domínio dos bens 
imóveis pela sucessão familiar, o mapa das propriedades começou a se fragmentar.

Eventos como esses fizeram com que grandes latifúndios fossem divididos em 
inúmeros terrenos menores. Um dos reflexos desse processo foi o distanciamento ou até 
mesmo o isolamento de certas frações, que só poderiam ser utilizadas caso houvesse a 
permissão de passagem pelos vizinhos imediatos.

É nesse contexto que nasce a necessidade de positivação do direito à passagem 
forçada, independentemente da concordância ou não dos demais atingidos pelo exercício 
de tal garantia. Era preciso se estabelecer o mínimo de segurança jurídica possível para 
que as áreas isoladas continuassem a ser negociadas e aproveitadas adequadamente, sem 
o que se tornariam “vazios rurais”.

Com o passar dos anos e a evolução do instituto, chegou-se a seguinte redação, 
resumida em um único art. do Código Civil de 2002:

Art. 1.285. O dono do prédio que não tiver acesso a via pública, nascente 
ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger 
o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se 
necessário.
§ 1o Sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e 
facilmente se prestar à passagem.
§ 2o Se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo que uma das partes 
perca o acesso a via pública, nascente ou porto, o proprietário da outra 
deve tolerar a passagem.
§ 3o Aplica-se o disposto no parágrafo antecedente ainda quando, antes 
da alienação, existia passagem através de imóvel vizinho, não estando o 
proprietário deste constrangido, depois, a dar uma outra

A ilustração a seguir facilita a compreensão da norma:
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Como se pode notar, o imóvel à esquerda não possui acesso direto à via pública, por 
isso sendo chamado de “encravado”. Já a propriedade à direita tem amplo contato com 
a via, pois todo o seu limite frontal é com rua, sendo assim denominado de “serviente” 
pela doutrina (FARIA, ROSENVALD, 2009).

É bastante comum que se confunda, em um primeiro olhar, o instituto da passagem 
forçada com o da servidão de passagem, também previsto no Código de 2002; mas 
ambos não se misturam, apesar das semelhanças. O professor Flávio Tartuce distingue 
bem os dois casos:

[…] Não se pode confundir a passagem forçada com as servidões, em 
especial com a servidão de passagem. Isso porque a primeira é instituto 
de direito de vizinhança, enquanto que as segundas constituem um 
direito real de gozo e fruição. Além dessa diferença, a passagem forçada 
é obrigatória, diante da função social da propriedade; as servidões são 
facultativas. Na passagem forçada há necessariamente o pagamento de 
uma indenização ao imóvel serviente, enquanto que nas servidões a 
indenização somente será paga se houver acordo entre os proprietários 
dos imóveis envolvidos. (TARTUCE, 2018, p. 1138.)

Como assinalado, a passagem forçada é o direito que ampara os imóveis isolados, 
encravados; que decorre da imperatividade da lei e que obriga ao pagamento de uma 
indenização por parte do beneficiário ao imóvel serviente. A servidão de passagem, 
por sua vez, se diferencia justamente por nela não haver o encravamento do imóvel, 
que possui outras rotas de acesso ao caminho público, existindo apenas um acordo de 
vontades entre as partes (contrato de direito real: rol do art. 1.225 do Código) para 
que o beneficiário tenha um acesso melhor ou mais curto à via pública, com ou sem 
indenização.

3. O CONCEITO JURISPRUDENCIAL DE “ENCRAVAMENTO” DO 
IMÓVEL

Traçadas as primeiras linhas do instituto, passa-se agora a analisar o tratamento que 
a jurisprudência brasileira tem dado ao tema. Principalmente com relação ao seu ponto 
crítico, que está justamente na discussão sobre o que viria a ser um imóvel “encravado” 
na prática, havia inicialmente algumas incertezas jurídicas, conforme o caso concreto se 
apresentasse.

Seguindo a literalidade da norma, tanto o Código Civil anterior quanto o atual 
exigem a “inexistência” de acesso às vias públicas para que se caracterize o encravamento 
da propriedade. Mas o que exatamente significa “não existir acesso”? Seria preciso que o 
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isolamento do imóvel fosse em tal grau que tornasse absolutamente impossível se chegar 
até ele sem passar pelo terreno vizinho?

Diante de dúvidas como essas, o que advogados e juízes sabem é que a realidade 
costuma bagunçar bastante aquilo que parece simples no momento da elaboração da 
lei. No mundo fático, em que nem sempre os mapas e plantas baixas correspondem aos 
verdadeiros limites de uma fazenda, e no qual muitas vezes se nota o abandono às regras 
de boa vizinhança entre proprietários, as respostas demandam tempo.

Após 1988, com a nova estrutura e organização do poder judiciário nacional, o 
assunto passou a ser debatido em diferentes estados da Federação, nos quais os mais 
variados casos se apresentavam aos juízos singulares. Começaram a surgir, então, as teses 
de que o conceito hermenêutico de “encravamento” do imóvel deveria ser construído 
sobre princípios constitucionais como o da razoabilidade e o da função social da 
propriedade.

Por outro lado, também se multiplicavam as sentenças de improcedência aos 
pedidos de passagem forçada, acolhendo argumentos de defesa que noticiavam a 
existência de vias alternativas de acesso, ainda que o percurso fosse difícil ou até mesmo 
intransitável.

Como ocorre igualmente com outros temas afetos ao direito civil, a balança da 
razão costuma pender para lados opostos durante um bom tempo até que se possa 
verificar de fato algum equilíbrio na jurisprudência. Por se tratar de direito previsto em 
uma norma federal, não demorou muito para que o E. Superior Tribunal de Justiça fosse 
instado a se manifestar sobre a controvérsia.

Em Recurso Especial oriundo do estado de Mato Grosso do Sul, a Corte Federal 
estabeleceu, no ano de 2005, o posicionamento que pacificaria a interpretação do caput 
do art. 1.285, estabilizando o conceito de “encravamento” para a concessão do direito de 
passagem nos termos da ementa a seguir (REsp 316.336/MS, Rel. Min. Ari Pargendler, 3ª 
Turma, j. 18.08.2005, DJ 19.09.2005):

Civil. Direitos de vizinhança. Passagem forçada (CC, art. 559). Imóvel 
encravado. Numa era em que a técnica da engenharia dominou a natureza, 
a noção de imóvel encravado já não existe em termos absolutos e deve 
ser inspirada pela motivação do instituto da passagem forçada, que deita 
raízes na supremacia do interesse público; juridicamente, encravado é o 
imóvel cujo acesso por meios terrestres exige do respectivo proprietário 
despesas excessivas para que cumpra a função social sem inutilizar o 
terreno do vizinho, especial conhecido e provido em parte” (STJ, 2005)

Nas razões do precedente verifica-se que a propriedade rural em questão era 
próxima ao município de Rio Negro/MS, situando-se em uma espécie de “furna”, ou 
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faixa de terra circundada por morros e montanhas por quase todos os lados. 
Foi a partir dessa condição geográfica específica, que trazia sérias dificuldades 

de acesso ao proprietário, que o ilustre relator do recurso, Min. Ari Pargendler, acolheu 
e aprimorou o fundamento da relativização do requisito de isolamento do imóvel. 
Conforme descreve em seu voto, não pode o juiz fechar os olhos para a realidade e exigir 
do autor que demonstre um encravamento total, indiscutível e absoluto da propriedade.

Isso porque, por mais distante ou inacessível que seja o lugar, sempre haverá a 
alegação de que se pode chegar até ele de outras formas, além daquela pretendida pelo 
autor da demanda. É fácil de se constatar que, com a tecnologia hoje presente por todo 
o planeta, não há local algum em toda a superfície terrestre no qual o Homem não possa 
pisar, se quiser; a intenção da lei, no entanto, não é essa.

Não parece nada razoável exigir-se, por exemplo, a utilização de um helicóptero pelo 
dono das terras encravadas, ou que ele transite todos os dias por trecho demasiadamente 
penoso ou dispendioso para chegar ao seu destino. Nessa linha de raciocínio, autores 
como Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Faria passaram a concordar com as razões 
do importante precedente mencionado antes: 

[…] Contudo, parece-nos que, nos tempos atuais, a penetração do 
princípio constitucional da função social da propriedade evoca a 
destinação coletiva da coisa, em beneficio conjunto de seu titular 
e da comunidade, visando a uma finalidade econômica relevante. 
Assim, mesmo que exista uma saída para a via pública, constatando-
se dificuldade, insuficiência, inadequação ou, até mesmo, periculosidade 
do percurso, permitir-se-á ao magistrado interpretar o dispositivo de 
forma extensiva, concedendo ao proprietário necessitado outra saída 
para que seu imóvel tenha a sua utilização ampliada e possa atender às 
necessidades de exploração econômica. (ROSENVALD; FARIA, 2009, 
p. 453)

Nessa direção, desde o julgamento do Recurso Especial 316.336/MS, os tribunais 
estaduais têm acompanhado a posição firmada pelo STJ, interpretando as primeiras linhas 
do art. 1.285 no sentido de também se compreender como “encravado” o imóvel cujo 
acesso exija tamanho esforço do proprietário que acabe tornando sua destinação social 
ou exploração econômica praticamente inviável. 

4. A FUNÇÃO SOCIAL E SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE RURAL

Analisando a evolução político-jurídica dos Estados modernos, se percebe que 
já há algum tempo o direito de propriedade é objeto de conflito entre as correntes 
individualistas e solidaristas ao redor do mundo. Em um momento anterior na história, 
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as terras e tudo que há nelas deveriam servir aos seus donos, de forma que o solo era 
tratado como qualquer outro bem de seu proprietário.

No máximo, além de servir aos interesses pessoais de seu dono, o imóvel tinha 
relevância econômica para a atividade arrecadatória do Fisco, sendo essa a única utilidade 
pública a gravitar o bem. Com a expansão dos ideais sociais a partir do leste europeu no 
início do século XX, os ordenamentos começaram a modificar a perspectiva sobre qual 
seria a correta destinação ou razão de existir do direito imobiliário.

O professor José de Oliveira Ascenção, catedrático da Universidade de Lisboa, em 
Portugal, escreve sobre esse processo de mudança nas legislações:

[…] como se deduz das próprias expressões, no primeiro caso, a lei 
pretenderia apenas manter cada titular dentro de limites que se não 
revelassem prejudiciais à comunidade, enquanto que no segundo 
interviria activamente, fomentaria, impulsionaria, de maneira a que de 
uma situação de direito real derivasse um resultado socialmente mais 
valioso. Esta distinção é útil para a compreensão do material legislativo. 
Nomeadamente, podemos verificar com facilidade que, enquanto no 
século passado a lei quase se limitava a certo número de intervenções de 
caracter restritivo, agora multiplicam-se as intervenções impulsionadoras, 
de modo a aumentar o proveito que socialmente se pode extrair do bem 
(ASCENÇÃO, 2000. p.192.)

O autor relata exatamente a transformação ocorrida no conteúdo das normas em 
geral pelo planeta, que de limitadoras de liberdades individuais passaram a fomentar o 
aproveitamento dos bens imóveis em prol da comunidade. Surge então uma política de 
Estado baseada, no tocante à posse da terra, em um tipo de “meritocracia produtiva”, a 
chamada “função social” da propriedade.

Especificamente quanto a sua incidência na área rural brasileira, esse princípio 
orientou as discussões no país nos primeiros anos da Constituição de 1988. No campo 
jurídico, e também no âmbito administrativo, a década de 1990 é lembrada pelo debate 
acerca da reforma agrária e pela disputa de terras entre diferentes setores da sociedade, 
com demoradas e controvertidas desapropriações em favor do interesse público.

O principal amparo e fundamento dessa revolução é encontrado no art. 186 da 
CRFB/88:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos 
em lei, aos seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação 
do meio ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 
trabalhadores.
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Como se observa, apesar do constituinte originário ter protegido brevemente o 
direito de propriedade e a função social da mesma no art. 5º da Constituição – incisos 
XXII e XXIII, detalhou essa última apenas no transcrito ar. 186 (campo) e no art. 182 
(cidade).

E o que se depreende da leitura do art. 186 (norma de eficácia limitada, conforme 
classificação de José Afonso da Silva (2012), é a existência de um tripé fundamental para 
o atendimento da exigência constitucional: produção, preservação e respeito aos direitos 
trabalhistas. Assim, o espaço rural que cumpre sua função social é aquele que, de acordo 
com os recursos existentes dentro de seus limites, gera riquezas (capital) ou alguma outra 
utilidade considerável para a coletividade como um todo, sem degradar o meio ambiente 
ou violar as garantias dos trabalhadores que nele desempenhem suas tarefas.

Essa visão solidarista, que como dito impactou diversas áreas na última década do 
século XX, desaguou também no mais recente Código Civil do país, encontrando abrigo 
em seu art. 1.228. Dentre os seus cinco parágrafos, o mais relevante para o presente 
estudo é o 1º, que aprimorou o conceito da função social na vertente ambiental: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da 
coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a 
possua ou detenha.
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as 
suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, 
de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, 
as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e 
artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

Essa nova redação do art. 1.228 consagra um princípio ainda maior, mais recente 
e também mais abrangente: o da “função socioambiental” da propriedade. Miguel Reale, 
no cargo de Supervisor da Comissão Elaboradora e Revisora do Código Civil de 2002, 
parece ter notado a importância de se fornecer uma estrutura robusta um grau abaixo da 
Constituição, mesmo que em um só artigo do Código Civil.

Através desse artigo, a que todos os imóveis privados estão submetidos, são 
compartilhadas as diretrizes a serem seguidas de maneira uniforme em todo o território 
nacional, com as especificidades adicionais de cada localidade, obviamente. Em poucas 
linhas, Tartuce traz excelentes exemplos da eficácia do referido artigo no mundo real:

[…] Voltando à codificação privada, a norma geral civil brasileira foi além 
de tratar da função social, pois ainda consagra a função socioambiental da 
propriedade. Há tanto uma preocupação com o ambiente natural (fauna, 
flora, equilíbrio ecológico, belezas naturais, ar e águas), como com o 
ambiente cultural (patrimônio cultural e artístico). Exemplificando, o 
proprietário de uma fazenda, no exercício do domínio, deve ter cuidado 
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para não queimar uma floresta e também para não destruir um sítio 
arqueológico. Ainda ilustrando, o proprietário de um imóvel em Ouro 
Preto, Minas Gerais, deve ter a devida diligência para não causar danos a 
um prédio vizinho que seja tombado, sobre o qual há interesse de toda a 
humanidade. (TARTUCE, 2018. p. 1041.)

Essa nova fase legislativa, preocupada com os recursos naturais e culturais, espelha 
também a própria evolução do que vem a ser prioridade coletivamente falando. A atenção 
deixou de estar exclusivamente voltada à matéria social, ao desequilíbrio econômico entre 
detentores e não detentores de terras, para ser dedicada agora também à matéria orgânica 
– vegetal, animal –, antes não tão relevante.

A função socioambiental da propriedade, portanto, surge como um farol a iluminar 
o caminho daqueles que desejam a exploração do solo que possuem, irradiando a noção 
de que o bem está inserido em uma realidade cada vez mais compartilhada, integrada, 
fluida. O que há nos arredores e no interior da propriedade, de grandes sertões a pequenas 
veredas, agora é exposto, visível, e deve ser protegido.

5. DA RESERVA LEGAL E DAS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO

“Reserva legal” foi o termo técnico escolhido pelo legislador brasileiro para dar 
nome a área mínima a ser preservada dentro das propriedades rurais do país, mantendo-
se e protegendo-se a vegetação nativa nelas existentes. Sua razão de ser é bastante simples: 
preservação das espécies animais e vegetais que habitem a propriedade e a manutenção 
do equilíbrio ecológico local e regional.

A definição oficial é encontrada no art. 3º do Código Florestal – lei 12.651/12:

Art. 3.º  Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar 
o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel 
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos 
e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa; 

A delimitação presente no art. 12, a que o art. 3º se refere, impõe um percentual 
fixo de 20% de preservação para as terras fora da chamada “Amazônia Legal”, e um 
patamar variável de acordo com a região – de 20 a 80% - quando situadas dentro daquela. 

É importante destacar que compõe a mencionada Amazônia Legal os estados do 
Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Roraima e Rondônia, além das regiões 
situadas ao norte do paralelo 13° S, nos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do 
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meridiano de 44° W, no estado do Maranhão.
Com o conhecimento acerca do conceito e das normas que regem a reserva legal, 

se passa agora à análise das situações em que o ordenamento autoriza a exploração ou a 
modificação dessas unidades de conservação.

Em primeiro lugar, o diploma ambiental de 2012 reconhece uma forma de 
intervenção máxima nas reservas, amparada pela própria lei em um rol taxativo (§§ 6º, 7º 
e 8º do art.12), que é a supressão total da vegetação/área. 

Evidentemente, o intuito do legislador foi tentar listar nos referidos parágrafos 
situações em que os fins estão voltados ao interesse público, como empreendimentos de 
abastecimento de água e tratamento de esgoto, construção de ferrovias, rodovias, usinas 
hidrelétricas, dentre outras hipóteses ali elencadas.

Já fora dessas exceções, a principal e mais conhecida forma de intervenção nas 
reservas legais é o denominado “manejo sustentável”, previsto nos art. 3º, VII, e 20 
a 24 do Código Florestal. Em uma definição bem simples e didática, ele corresponde 
à utilização não degradante dos recursos da reserva, de maneira que se possa extrair 
produtos e matérias-primas naturais sem comprometer a renovabilidade do ecossistema 
local.

Com algumas poucas regras, a lei possibilita basicamente duas espécies de manejo: 
com ou sem fins comerciais. A primeira exige autorização do órgão público competente, e 
está ancorada em outros três requisitos: regeneração, manutenção e não descaracterização 
da área e das espécies nativas.

Já a segunda independe de autorização e se destina apenas ao consumo interno da 
propriedade rural, havendo a necessidade de declaração prévia dos motivos e do volume 
a ser explorado, sendo esse limitado a 20 metros cúbicos por ano por imóvel. Luís Paulo 
Sirvinskas comenta como devem ser a cobertura vegetal das reservas e o plano de manejo 
sustentável:

[…] A vegetação da área reservada deverá ser aquela existente no local. 
Procura-se conservar a vegetação típica de cada região, ou seja, cerrado, 
caatinga, manguezais, florestas, etc. O fato de não existir cobertura 
arbórea não afasta a obrigação de proteção da vegetação do local. A 
vegetação da reserva legal pode ser explorada economicamente, mediante 
manejo sustentável e previamente aprovado pelo órgão competente do 
SISNAMA, de acordo com a modalidade prevista no art. 20 da Lei n. 
12.651/2012. (SIRVINSKAS, 2018, p. 608.)

Por último, há ainda uma possibilidade interventiva comum a quase todos os 
tipos de unidades ambientalmente protegidas: as chamadas atividades eventuais ou de 
baixo impacto ambiental. O código traz um rol não exaustivo em seu art. 3º, X, no qual 
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enumera comportamentos humanos de mínima interferência natural, muitas das vezes 
necessários ao exercício de algum direito ou mesmo à proteção dessas áreas.

É o caso, por exemplo, da construção de cercas (alínea f), rampas para o lançamento 
de embarcações (alínea d) ou da implantação de trilhas para o ecoturismo (alínea c). Essas 
formas de interferência no meio obviamente não poderiam ser vedadas ou punidas pelo 
poder público, uma vez que o impacto ambiental gerado é praticamente inexistente em 
contraponto ao benefício produzido.

E é justamente nesse inciso, mais precisamente na alínea a, que se encontra a 
previsão legal de onde brota a fonte das discussões que deram nome ao presente artigo 
científico. Logo na primeira das alíneas está escrito:

X – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, 
quando necessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas 
e animais para a obtenção de água ou à retirada de produtos oriundos 
das atividades de manejo agroflorestal sustentável; 

Como visto nos itens anteriores, o direito de passagem forçada se traduz 
pela prerrogativa legalmente conferida ao proprietário ou possuidor de um imóvel 
juridicamente encravado de ter acesso à via pública, passando, para tal, por terreno ou 
área pertencente a imóvel vizinho. Mas o que acontece se, ao longo desse trajeto, houver 
determinada reserva legal que não possa ser circundada?

A hipótese parece improvável, mas não o é tanto assim. Um país com um território 
tão imenso, composto por sete grandes biomas – classificação atual do IBGE –, possui 
um mapa de propriedades rurais que mais parece um enorme quebra-cabeça.

De acordo com a região, é comum se encontrar rios, riachos, montanhas, florestas 
nativas, acidentes geográficos provocados pela erosão, incluindo grutas e cavernas, tudo 
isso dentro de um mesmo imóvel. Todos esses traços geográficos invariavelmente acabam 
direcionando o trânsito de pessoas (e animais) nessas áreas.

A ilustração seguinte auxilia na visualização da hipótese:
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No caso específico da reserva legal, se a única opção de passagem for através dela, 
a solução poderá ser simples se, por exemplo, tratar-se de imóvel encravado destinado 
apenas a moradia ou lazer, situação em que é possível garantir o acesso pelas “pequenas 
vias” de baixo impacto previstas na alínea a, inciso X, do mencionado art. 3º do Código.

Desde que a via em questão se limite ao estritamente necessário, permitindo o 
trânsito de veículos de pequeno ou médio porte, a previsão legal parece suficiente à 
fundamentação de eventual decisão judicial sobre o tema. Apoiando-se no que diz o 
diploma florestal, o magistrado terá argumentos para afastar qualquer alegação de  
prejuízo ao meio ambiente nesse caso, reconhecendo o direito à passagem forçada.

Restam dúvidas, no entanto, sobre uma situação um pouco mais complexa. 
Nos casos em que o imóvel encravado se destinar a alguma atividade produtiva ou 
comercial que exija o deslocamento diário de veículos de grande porte, veículos esses 
não compatíveis com as já mencionadas “pequenas vias de acesso”, será possível permitir 
a passagem atravessando uma reserva?

Grandes empreendimentos como usinas de açúcar e álcool, curtumes, frigoríficos e 
similares dificilmente estarão localizados em áreas desprovidas de  acesso às vias públicas, 
pois já faz parte do detalhamento inicial desses projetos a escolha de uma propriedade 
que permita um escoamento ágil da produção.

Mas setores um pouco menores, como granjas, fecularias, apicultura, piscicultura, 
dentre outros, podem se desenvolver a partir de pequenas propriedades, muitas vezes 
isoladas pela geografia da região. E são exatamente esses casos que acabam chegando ao 
judiciário, exigindo do julgador certa familiaridade com a aclamada teoria do “Diálogo 
das Fontes”, introduzida no país pela ilustre professora Cláudia Lima Marques (2012).

Isso porque esses processos acabam produzindo um forte entrelaçamento entre 
direito civil, ambiental e constitucional, com argumentos sólidos de ambas as partes e um 
cenário em que aparentemente todos têm razão. Nesse labirinto de alternativas e normas 
compete ao magistrado ponderar os princípios e regras invocados por autor e réu, mas 
também é preciso um estudo próprio sobre o tema.

Devido a toda essa complexidade, se mostra imprescindível uma atuação 
colaborativa do Ministério Público quando convocado a falar nos autos. O representante 
do parquet deve contribuir de maneira efetiva com a cognição jurisdicional, iluminando os 
caminhos possíveis sem qualquer parcialidade ou tendencionismo característico de um 
viés burocrático, ultrapassado ou inflexível.

A verdade é que os dias atuais têm exigido doses elevadas de dedicação e coragem 
dos profissionais da ciência jurídica. O que se nota é que o alcance de respostas 
minimamente satisfatórias aos questionamentos dessa realidade cíclica, digital e líquida – 
na terminologia de Bauman (2001), reclama a observação atenta da evolução do direito e 
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do entrelaçamento cada vez maior entre seus diferentes ramos.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões atuais sobre os temas relativos ao meio ambiente são de fato 
contagiantes. Os debates que envolvem assuntos do gênero normalmente se mostram 
bastante inflamados, veementes, característica que indiretamente acaba contribuindo 
para o crescimento e o desenvolvimento do direito ambiental no Brasil. 

E dentre os infinitos temas relacionados à matéria está o do presente estudo. O 
instituto da passagem forçada – remanescência do diploma civil de 1916 – convive agora 
com um novo mundo, no qual a legislação florestal se multiplica  como sementes que 
brotam e passam a envolver os demais ramos da ciência jurídica em um único e complexo 
“ecossistema normativo”.

A hipótese de virem a existir territórios ambientalmente protegidos (como as 
reservas legais) no trajeto de uma passagem forçada é mais comum do que se imagina, 
e o Poder Judiciário precisa estar preparado para responder satisfatoriamente quando 
provocado. 

Se o imóvel encravado se destinar simplesmente a moradia ou lazer, o princípio 
constitucional da razoabilidade aponta no sentido da garantia ao direito de passagem sem 
muitas discussões, com fundamento nas “pequenas vias de acesso” previstas no art. 3º, 
X, a da lei 12.651/12 - Código Florestal.

Já no caso de empreendimentos voltados a determinada atividade econômica que 
demande um fluxo de veículos maiores, como caminhões, a análise deve ser bem mais 
cuidadosa. Os dados pesquisados indicam que a solução nessas situações não deverá ser 
uniforme.

Considerando-se, por exemplo, um cenário em que a atividade desenvolvida no 
imóvel encravado seja de altíssima importância para a região, gerando benefícios sociais 
muito superiores aos impactos decorrentes do trânsito no interior da reserva, como a 
geração de empregos, diversificação da matriz de produtiva e arrecadação fiscal, o direito 
à passagem forçada passaria, então, a representar também um interesse público.

Nesse contexto, o princípio constitucional da função social da propriedade poderá 
amparar a concessão da referida passagem. Se afastando de qualquer visão ingênua da 
realidade rural brasileira, porém, é fundamental que tanto medidas ambientalmente 
preventivas quanto amenizadoras sejam adotadas na abertura e na manutenção dessas 
vias.

Dentre elas, certamente estarão o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório 
de Impacto Ambiental (RIMA), a adoção túneis e passarelas ecológicas para a fauna da 
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região, o reflorestamento compensatório em outra área do imóvel, além de outras, a 
serem assumidas pelo proprietário/empresário beneficiado com a passagem.

REFERÊNCIAS

ASCENÇÃO, José de Oliveira. Direito Civil. Reais. Coimbra: Coimbra, 2000. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BRASIL. Código Civil. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10406.htm, acesso em: 11/02/2019.

BRASIL. Código Florestal. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm, acesso em: 
11/02/2019.

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm, acesso em: 11/02/2019.

CARTILHA do Código Florestal Brasileiro: Reserva Legal. Disponível em: http://www.
ciflorestas.com.br/cartilha/reserva-legal_qual-deve-ser-o-tamanho-da-reserva-legal.html. 
Acesso em: 29/01/2019.

FARIA, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6.ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2009.

MARQUES, Cláudia Lima. Diálogo das Fontes: Do conflito à coordenação de normas do 
direito brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012.

SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2012.

SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional.  11. ed. São Paulo: Malheiros, 
2019.

SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 16 ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018

TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 8 ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Método, 
2018.

Registrado em: 30.11.2022
Aceito em: 06.01.2023

Revista Jurídica Unigran



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 24 | n. 48 | Jul./Dez. 2022

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

183


