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INíI'ERESSADO: Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem - DNER. 

A$SUNTO: Solicita autorização para construção de túnel 
dentro de terra indígena (Morro dos Cavalos) objetivando 
daq continuidade à duplicação da BR 101, no trecho 
compreendido entre os Municípios de Florianópolis/SC e 
Os~rio/RS. 

E~ENTA: Subsolo de terras indígenas. Domínio dos 
silvícolas até o campo da razoabilidade de sua utilização. 
Nãp é o subsolo que é considerado bem da União, mas 
sim os seus recursos minerais, que muitas vezes se 
encontram sob a terra. Inaplicabilidade do instituto da 
servidão administrativa. Havendo interesse público não 
existe restrição de ordem constitucional no uso do subsolo 
pela União para fins de construção de túnel sob terras 
indígenas, ouvido sempre a FUNAI, desde que o 
Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente viabilize 
o por não afetar o habitat dos silvícolas na superfície. 

1 

DOS FATOS 

Cuidam os presentes autos do licenciamento da duplicação da BR 101, trecho 
compreendido entre os Municípios de Floria~ópolis/SC e Osório/RS, cujo projeto envolve estudos 
técnicos e entendimentos firmados entre quatro órgãos federais, quanto à viabilidade, ou não, de sua 
implantação, a saber: ' 

a) Departamento Na~ional de Estradas de Rodagem - DNER; 

b) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMA; 

e) Fundação Nacional do Índio - FUNAI; e 

d) Ministério Público Federal. 

02. Um dos trechos constantes do citado projeto passa, através de túnel, pela Terra Indígena 
Morro dos Cavalos, localizada no Município de Palhoça/SC, pertencente ao Grupo Indígena Guarani, 
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daí porque da necessidade da participação e acompanhamento da FUNAI e do Ministério Público, 
assim como faz agora esta Consultoria Jurídica. 

03. É evidente que se o projeto da obra não cortasse a declinada terra indígena, ainda que 
pelo subsolo, não haveria da necessidade da intermediação do Ministério Público, nem da FUNAI, e 
muito menos desta Consultoria Jurídica, limitando-se o projeto apenas na manifestação do IBAMA 
quanto a elaboração do relatório de impacto ambiental para, ao final, conceder, ou não, a licença 
prévia do empreendimento a ser tocado pelo DNER. 

04. Após esta breve intervenção, passaremos a seguir a analisar a questão da construção de 
túnel em terras indígenas, a começar pelo conceito de terra indígena. 

DO MÉRITO 

05. O § I O do art. 231 da Constituição Federal de 1988 consagrou como terras 
tradicionalmente ocupadas pelos índios, segundo seus usos, costumes e tradições, aquelas: 

a) por eles ocupadas em caráter permanente; 

b) utilizadas para suas atividades produtivas; 

e) imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar social; e 

d) necessárias a sua reprodução física e cultural. 

ú6. Como bem ensina José Afonso da Silva', a base do conceito de terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios se funda nas quatro condições acima elencadas, ''todas necessárias e nenhuma 
suficiente sozinha". 

07. O constituinte revestiu a tradicionalidade dessas terras como sendo aquelas que foram 
passadas, sucessivamente e sem interrupção, de geração a geração". 

08. Cabe, portanto, ao Estado reconhecer e proteger seus direitos originários à terra que 
tradicionalmente ocupam em caráter permanente, nos termos do art. 231 e seus parágrafos, da 
Constituição Federal. 

1 Curso de Direito Constitucional Positivo, 6ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, 1990, p. 718. 

2 José Cretella Júnior, in Comentários à Constituição de 1988 (Ed. Forense Universitária, 1993, vol. VHI, p. 4.566), aduz 
que "dois são os pressupostos para que o Estado reconheça os direitos originários dos índios, a saber: (a) que as terras 
sejam tradicionalmente ocupadas, o que quer dizer, passando sucessivamente de geração a geração, de pai a filho, depois a 
neto, bisneto, tetraneto, e (b) que a ocupação seja em caráter permanente, sem interrupção. A ocupação tradicional, milenar 
e o caráter permanente da ocupação transformam a posse em dom fofo, sem a necessidade do qual que, outro req~ 
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09. Mas, afinal, o subsolo das terras indígenas também deve ser considerado de uso 
exclusivo dos silvícolas, nos termos do § 2º, do art. 231 da Magna Carta? Apesar da legislação e 
doutrina serem omissas a respeito, entendemos que a exclusividade assegurada no mandamento 
constitucional refere-se apenas às riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

10. Em momento algum o declinado texto constitucional referiu-se ao subsolo, que é 
tratado expressamente no inciso IX do art. 20 e tacitamente no § 3°, do art. 23 l, ambos da Carta 
Política, cujo conceito é completamente diverso do solo.3 

11. É que a Constituição considerou o subsolo como propriedade da União "em havendo, 
neste, jazidas, minas e outros recursos fósseis e minerais'", e tão somente. 

12. Destarte, nem mesmo aquele velho princípio de direito civil (o acessório acompanha o 
principal)", aplica-se ao caso vertente. Em outras palavras, por este princípio nem os índios nem os não 
índios detém a exclusividade das riquezas naturais do subsolo porque, neste caso, o subsolo é 
considerado bem da União (art. 20, inciso IX, da C.F.). Entenda-se como riquezas naturais os recursos 
mrnerais. 

13. De fato, dispõe o arts. 20, inciso IX, e 231, § 2º, da Carta Política: 

"Art. 20. São bens da União: 

IX-As riquezas minerais, inclusive os do subsolo;" 

"Art. 231 . 

§ 2° As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes." (Destacamos) 

3 José Cretella Júnior (ob. cit., vol. Ill, p. 1255) aduz: 
"Solo é a área onde se colocam ediflcios ou plantações. Ao solo opõe-se o subsolo. O solo pode ser público ou 

particular. São solos públicos os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominicais. 
Subsolo é o que fica debaixo do solo. As riquezas do subsolo representam, no conjunto da economia do Estado, 

um dos elementos de maior relevância e, em tomo desse assunto, a Polltica, a Economia e o Direito disputam a primazia. É 
que não somente se deve levar em conta, no exame dos problemas ligados à exploração das riquezas minerais, aquelas 
ligadas aos meios ou processo de extração, mas também ao domínio, à utilização da propriedade, ao aproveitamento do 
solo e do subsolo." 

"José Guilherme Braga Teixeira, in "O Direito Real de Superficie", Ed. Revista dos Tribunais, 1993, p. 57. 

5Maria Helena Diniz, in "Curso de Direito Civil Brasileiro", vol. I (Teoria Geral do Direito Civil), Ed, Saraiva, 1989, p. 
163, classifica como bem acessório os minerais contidos no subsolo. 
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14. Embora a d. Procuradoria-Geral da FUNAI entenda pela "impossibilidade de 
desassociação do solo e do subsolo por disposição constitucional", na verdade o que se vê é a própria 
Carta separar o domínio de propriedade do solo do subsolo e ainda assim quando se tratar de 

• • 6 recursos mmera1s . 

15. Por esse raciocínio, não é o subsolo que é considerado bem da União, mas sim os seus 
recursos minerais, que muitas vezes se encontram sob a terra. 

16. Portanto, os índios não têm em função do § 2° do art. 231 a propriedade do subsolo das 
terras indígenas. Na verdade eles têm o domínio do subsolo, dentro do campo de razoabilidade de sua 
utilização, desde que inexistam recursos minerais, assim como ocorre no campo do direito privado. 

17. Havendo interesse público, o Estado poderá utilizar-se do subsolo. 

18. Nesse sentido, José Cretella Júnior7 ensina: 

"O Estado tem o direito de utilizar, sem ainda recorrer à desapropriação, o 
espaço aéreo ad superos e as camadas profundas do solo ad inferes, desde que inúteis 
ao proprietário. A desapropriação tem lugar, entretanto, se a utilização dessas regiões 
(subsolo ou espaço aéreo) prejudicar o uso do imóvel correspondente, o que ocorre, 
entre outras hipóteses, quando a construção de viadutos, pontes ou elevados acarretar 
diminuição de utilização de prédios residenciais, comerciais ou industriais, vizinhos à 
obra pública. 

"Rigorosamenté, o sistema jurídico brasileiro permite que o proprietário do 
imóvel utilize, até onde as leis de direito público o não vedem, o subsolo ou o 
sobressolo (espaço aéreo). Se não o utilizam, outrem pode utiliza-lo, desde que a tal 
profundidade ou a tal altura que o proprietário não tenha interesse em proibi-lo ou opor 
se" (Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 2ª ed., v. XI, p. 79). 

Tem interesse e pode opor-se, legitimamente, o proprietário que planeja edificio 
de trinta andares; se se trata de aeroporto, à altura de vinte e nove, ou menos, ainda para 
helicópteros ( cf. Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 2ª ed., v. XI, p. 79). 

O mesmo ocorre quando o poder público pretende utilizar o subsolo, com a 
diferença de que o Estado tem a faculdade de desapropriar a superfície; o não 
proprietário, de modo algum. 

Pode também opor-se o proprietário que vai perfurar o solo, em pesquisa ou 
para construção subterrânea, se alguma companhia está lançando ou vai lançar tubos 
para fios abaixo da construção existente, embora sem qualquer perigo para essa ( cf. 
Pontes de Miranda, Tratado de direito privado, 2ª ed., v. X[, p. 79). 

6 Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins, in Comentários à Constituição do Brasil, Ed. Saraiva, 1998, 8º vol., p. I 050, 
ao comentar o§ 2º, do art. 231 da C.F., aduz que este dispositivo "não cuida do subsolo, pois este é de exploração da União 
quanto a seus recursos minerais, e sua exploração só pode ser autorizada ou concedida", tendo em vista o que dispõe o art. 
20, incisos IX e XI, da C.F. /14171 
70b. Citada, vol. IJI, p. 1254/1255. "'~ ( 
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Quando se estuda o poder de polícia, verifica-se que a atuação do poder público 
se faz sentir não somente com respeito ao solo, como também, ultrapassando a 
superficie, relativamente ao subsolo e ao sobressolo t= espaço aéreo)." 

Ao final conclui'': 

"Em suma, se o Estado necessita do subsolo para a construção de vias 
subterrâneas (rnetrô, galerias pluviais, passagem de fios, tubos), só recorrerá à 
desapropriação se tais obras trouxerem prejuízos patrimoniais ao proprietário do solo." 

19. Analogamente, e à exceção da desapropriação9, esse racioclnio também deve ser 
aplicável aos subsolos de terras indígenas, considerando que a Constituição Federal não restringe o seu 
uso para outros fins de interesse público. 

20. Na verdade, o espírito do constituinte foi o de proteger as terras dos aborígines das 
explorações minerais predatórias, daí porque condicionou a exploração das riquezas minerais, tanto do 
solo como do subsolo, mediante autorização do Congresso Nacional e ouvida a Comunidade Indígena, 
na forma da lei. 

21. No caso sub examine a utilização do subsolo das terras indígenas, além do interesse 
público, destinam-se justamente a preservar a superficie de modo que não se altere o seu habitat, 
estudo esse ainda a ser confirmado, ou não, pelo órgão responsável na elaboração do Relatório de 
Impacto sobre o Meio Ambiente. Isso é plenamente justificável na medida em que foi descartada a 
hipótese de utilização do solo dessas terras na duplicação do trecho da Rodovia BR l O lporque afetaria 
o ecossistema e, em conseqüência, o habitat dos silvícolas. 

22. Deste modo, tendo em vista o nítido interesse público envolvido já que, dentre outros 
beneficios, a duplicação da rodovia em questão importará em redução dos acidentes, poupando 
inúmeras vidas, vislumbramos possível a utilização do subsolo pela União para a construção do túnel. 
No entanto, tal possibilidade fica condicionada à comprovação, por intermédio de Estudo Prévio de 
Impacto Ambiental de que o túnel em questão não importará em qualquer impacto no habitat dos 
índios, assim como não restringirá o pleno usufruto das riquezas do solo. 

23. Em decorrência de tais premissas, parece clara a necessidade de ser ouvida a FUNAI 
durante o transcorrer de todo o processo, inclusive quanto ao teor do EIA - RIMA e do 
estabelecimento de medidas que impeçam o impacto na área indígena. Porém, tal oitíva não se 
confunde com autorização prévia, já que, se demonstrada a ausência de impacto, não haveria razão de 
ser a sua autorização e, por outro lado, se demonstrado o impacto, haveria restrições constitucionais à 
efetivação da construção. 

8José Cretella Júnior, ob. cit., vol III, p. 1257. 

9Manoela Carneiro da Cunha, in "Os Direitos do Índio", Ed. Brasiliense, 1987, p. 36, esclarece: "As terras 
indígenas gozam de uma série de garantias legais: não são passíveis de desapropriação, de usucapião, nem d~ 
penhora (Estatuto do Índio, arts, 38 e 61). .,,- ~[ 
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CONCLUSÃO 

24. Ex positis, entendemos, salvo melhor juízo: 

a) Que as riquezas minerais, incluídas as do subsolo, são bens da União; 

b) Que o subsolo pertence ao proprietário do solo, tendo os indígenas a sua posse 
permanente, cujo exercício vai até o campo de razoabilidade de sua utilização 
efetiva não se confundindo assim pela necessidade de se aplicar o instituto da 
servidão administrativa; 

e) Que não há restrição de ordem constitucional no uso do subsolo pela União para 
fins de construção de túnel sob terras indígenas, ouvida sempre a FUNAI, desde 
que o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente viabilize-o por não afetar o 
habitat dos silvícolas na superfície, não importando em qualquer restrição ao pleno 
usufruto das riquezas do solo. 

É o parecer que submetemos à superior consideração, com vistas a ulterior decisão 
ministerial, para posterior restituição dos autos à Fundação Nacional do Índio - FUNAL 

Sub censura. 

Assistente Jurídico 

DESPACHO CEP/CJ Nº 195/lOOl 

De acordo. 

À consideração superior opinando pela remessa dos autos ao Gabinete do Sr. Ministro. 

Brasília, 10/08/2001. 

~ o o, Wl_ U · ~- ~~- 
~A VILLELA DE SOUZA SCHETTINI 
Coordenadora de Estudos e Pareceres/CJ/CEP 


