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RESUMO: Este artigo analisa os principais aspectos da água como bem público, 

especialmente as questões relacionadas ao Código de Águas (Decreto n° 24.643/34). Seu 

principal objetivo consiste em trazer à reflexão os aspectos controversos relacionados à 

gestão dos recursos hídricos municipais, face aos prejuízos de toda ordem à Administração 

Pública, conseqüentemente, a toda população campomagrense. 

 

1. O meio ambiente como um direito fundamental 

 

Com a abertura material consagrada pelo artigo 5º
1
, § 2º

2
, da Constituição Federal é 

possível afirmar que há direitos dotados do status de fundamentalidade, apesar de não 

inseridos no rol do art. 5º
3
, dentre os quais se destaca o meio ambiente, dotado de higidez e 

equilíbrio. MILARÉ assim se posiciona: 

 

A par dos direitos e deveres individuais e coletivos elencados no art. 5º, elencou o 

legislador constituinte, no caput do art. 225, um novo direito fundamental da 

pessoa humana, direcionado ao desfrute de condições de vida adequada em um 

ambiente saudável ou, na dicção da lei, ecologicamente equilibrado. 

 

Em nota de rodapé, o mesmo autor afirma que esse direito fundamental nada perde em 

conteúdo por situar-se topograficamente fora do Título II (Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais), Capítulo I (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos) da Lei Maior, 

já que esta admite, “como é da tradição do constitucionalismo brasileiro, a existência de 

                                                           
1
 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes...” 
2
 § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
3
 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

1998, pp. 81 e ss. No mesmo sentido, FARIAS, Paulo José Leite. Competência federativa e proteção 

ambiental. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. p. 222.  O constitucionalista cearense Guerra Filho 

situa o direito ao meio ambiente dentre os direitos fundamentais de terceira geração ou de solidariedade 

(GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria processual da constituição.  2. ed. São Paulo: Celso Bastos, 

2002. p. 95). 



outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte (cf. art. 5º, parágrafo 

2º)”
4
 . 

 Além de chancelado pelo art. 225
5
 combinado com o art. 5, “caput”

6
,  ambos da CF, 

esse direito encontra-se assentado em documentos internacionais firmados por ocasião dos 

principais encontros dos quais o Brasil figurou como um dos protagonistas de maior 

destaque, dentre os quais, a Declaração de Estocolmo de 1972 (princípio n° 1)
7
, a 

Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992 (princípio 

n° 1)
8
 e a Carta da Terra (princípio n°4)

9
.  

A jurisprudência, por sua vez, vem acatando esse entendimento. Tal se mostra em voto 

proferido pelo Ministro Carlos Velloso, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, no 

qual apregoou-se que esses direitos estão espalhados por toda a Constituição, e não apenas 

nos setenta e oito incisos do art. 5º. In verbis: 

 

Direitos e garantias individuais não são apenas os que estão inscritos no art. 5º. 

Não. Esses direitos e essas garantias se espalham pela Constituição. O próprio art. 

5º no seu § 2º, estabelece que os direitos e garantias expressos nesta Constituição 

não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

                                                           
4
 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 95.   

5
 Esse dispositivo pode ser qualificado como a espinha dorsal do sistema protetivo ambiental brasileiro. Diz 

que: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações”. 
6
 O direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado está em íntima correlação com o direito mais 

elementar de todo ser humano – a vida . Sem um patamar mínimo de equilíbrio ambiental e de disponibilidade 

de recursos ambientais, especialmente do recurso água, não há condições de vida.  
7
 “1. O homem é ao mesmo tempo obra e construtor do meio ambiente que o cerca, o qual lhe dá sustento 

material e lhe oferece oportunidade para desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Em larga 

e tortuosa evolução da raça humana neste planeta chegou-se a uma etapa em que, graças à rápida aceleração 

da ciência e da tecnologia, o homem adquiriu o poder de transformar, de inúmeras maneiras e em uma escala 

sem precedentes, tudo que o cerca. Os dois aspectos do meio ambiente humano, o natural e o artificial, são 

essenciais para o bem-estar do homem e para o gozo dos direitos humanos fundamentais, inclusive o direito à 

vida mesma”. 
8
 “Os seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma 

vida saudável e produtiva, em harmonia com a natureza”.  
9
 Esse dois últimos documentos foram firmados por ocasião da ECO-92, realizada no Rio de Janeiro, no 

período de 3 a 14 de junho de 1992. (Princípio 4. Assegurar a generosidade e a beleza da Terra para as 

atuais e às futuras gerações.  a) Reconhecer que a liberdade de ação de cada geração é condicionada pelas 

necessidades das gerações futuras. b)Transmitir às futuras gerações valores, tradições e instituições que 

apóiem a prosperidade das comunidades humanas e ecológicas da Terra a longo prazo). 

 



Sabido, hoje, que a doutrina dos direitos fundamentais não compreende, apenas, 

direitos e garantias individuais, mas, também, direitos e garantias sociais, direitos 

atinentes à nacionalidade e direitos políticos. Este quadro todo compõe a teoria 

dos direitos fundamentais. Hoje não falamos, apenas em direitos individuais, 

assim de primeira geração. Já falamos de direitos de primeira, de Segunda, de 

terceira e até de quarta geração
10

 . 

 

Neste particular a doutrina qualifica o direito ao meio ambiente como direito 

fundamental de terceira geração, inserindo dentre os direitos de solidariedade, direitos de 

fraternidade ou direitos dos povos. Firmada a fundamentalidade do direito ao meio 

ambiente equilibrado e sadio, deve-se destacar que tal „status‟ veda qualquer possibilidade 

de emenda constitucional que permita situações de enfraquecimento ou esvaziamento do 

preceito, tanto quanto aquilo que a parte da doutrina chama retrocesso social. 

Assim, partindo-se da noção de que o meio ambiente representa um direito 

fundamental e de que a água é um dos principais recursos ambientais, entende-se que 

compete ao Ministério Público, por força do art. 129, inc. III, da CF
11

, atuar, com primazia, 

na tutela desse recurso que, embora renovável, é limitado, ressaltando-se que seu 

aproveitamento tem crescido consideravelmente, devido ao aumento da população mundial 

e usos na agricultura e indústria. 

2. A água como bem público  

O Código Civil de 1916, em seu art. 526
12

, dispunha sobre as águas sob a 

perspectiva privatista, de modo que a propriedade do solo abarcava a do sobre e subsolo, 

inclusive as águas subterrâneas. 

O Código de Águas (Decreto n° 24.643/34) classificou, em seus arts. 8 e 96
13

, as 

águas em públicas, comuns e privadas, mantendo-se fiel ao vetusto CC de 1916, no tocante 

                                                           
10

 ADIN n. 939-7. Acórdão  publicado na íntegra na Revista Trimestral de Jurisprudência  151, p. 755-841. 
11

 Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:(...) III - promover o inquérito civil e a ação civil 

pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos; (...). 
12

 “Art. 526. A propriedade do solo abrange a do que lhe está superior e inferior em toda a altura e em toda a 

profundidade, úteis ao seu exercício, não podendo, todavia, o proprietário opor-se a trabalhos que sejam 

empreendidos a uma altura ou profundidade tais, que não tenha ele interesse algum em impedi-los. (Redação 

dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, de 15.1.1919). 



à possibilidade de haver águas privadas. Esse diploma tinha por escopo precípuo disciplinar 

a disponibilidade das águas para uso na produção de energia. 

Após essa fase, que estava em consonância com as respectivas constituições, a 

tendência do ordenamento jurídico pátrio passou a ser a de publicizar o domínio de todas as 

formas de água. 

Primeiramente, o anterior Código de Minas (DL n. 1.985/40, art. 4º)
14

 excluiu do 

domínio privado as jazidas minerais e os fósseis úteis à indústria. Posteriormente, o art. 84 

do DL n. 227/67
15

 deu nova redação ao preceito, mas manteve a propriedade da jazida 

dissociada da propriedade do solo, atribuindo-a à União. Essas disposições estavam 

consentâneas com o art. 161 da CF de 1967
16

. 

A Constituição de 1988 inova, reconhecendo, na água, bem exclusivamente 

público
17

, de uso comum do povo, revestindo-se das garantias insertas no artigo 225. 

                                                                                                                                                                                 
13

 “Art. 96. O dono de qualquer terreno poderá apropriar-se por meio de poços, galerias, etc., das águas que 

existam debaixo da superfície de seu prédio contanto que não prejudique aproveitamentos existentes nem 

derive ou desvie de seu curso natural águas públicas dominicais, públicas de uso comum ou particulares. 

Parágrafo único. Se o aproveitamento das águas subterrâneas de que trata este artigo prejudicar ou diminuir as 

águas públicas dominicais ou públicas de uso comum ou particulares, a administração competente poderá 

suspender as ditas obras e aproveitamentos”. 
14

 “Art. 4º A jazida é bem imóvel, distinto e não integrante do solo. A propriedade da superfície abrangerá a 

do sub-solo, na forma do direito comum, não incluída, porém, nesta a das substâncias minerais ou fósseis 

úteis à indústria”. 
15

 “Art 84. A Jazida é bem imóvel, distinto do solo onde se encontra, não abrangendo a propriedade dêste o 

minério ou a substância mineral útil que a constitui. (Renumerado do Art. 85 para Art. 84 pelo Decreto-lei nº 

318, de 1967)”. 

16 Art.161 - As jazidas, minas e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem 

propriedade distinta da do solo para o efeito de exploração ou aproveitamento industrial. § 1º - A exploração e 

o aproveitamento das jazidas, minas e demais recursos minerais e dos potenciais de energia hidráulica 

dependem de autorização ou concessão federal, na forma da lei, dada exclusivamente a brasileiros ou a 

sociedades organizadas no País. § 2º - É assegurada ao proprietário do solo a, participação nos resultados, da 

lavra; quanto às jazidas e minas cuja exploração constituir monopólio da União, a lei regulará a forma da 

indenização. § 3º - A participação referida no parágrafo anterior será igual ao dízimo do imposto único sobre 

minerais. 

17
 Fiorillo considera que a água enquanto integrante do bem ambiental tutelado pelo art. 225 da CF  se insere 

no conceito de BEM DIFUSO,  ou seja, um tipo de bem que não seria público nem privado. Esse tertium 

genus  seria caracterizado pelos bens de uso comum do povo e de um plus: essenciais à sadia qualidade de 

vida (FIORILLO, Celso Pacheco. O direito de antena em face do direito ambiental no Brasil. São Paulo: 

Saraiva, 2000. p. 117-119).  



Pela atual Constituição, tem-se que as águas superficiais pertencem aos Estados e à 

União; as subterrâneas, aos Estados, com exceção daquelas decorrentes de obras da União, 

na forma da lei (arts. 20, III, e 26, I)
18

. 

Visando a regulamentar o art. 21, XIX, da CF (instituir o sistema nacional de 

recursos hídricos e as regras atinentes à outorga), foi editada a Lei da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei n° 9.433/97), cujo art. 1º, I, considera a água bem de domínio 

público, sujeita à cobrança quando usada para fins econômicos (art. 4º, VII, da Lei n° 

6.938/81). 

Assim, após a edição dessa lei, a comunidade jurídica tem sustentado com maior 

vigor a tese de que não mais existem águas de domínio privado, conforme entendem 

Machado
19

, Silva
20

, Freitas
21

 e, em recente e alentada obra, Viegas
22

. 

O Código Civil de 2002 não alterou o tratamento dispensado pelo seu antecessor à 

abrangência do direito de propriedade, no tocante à regra geral de que a propriedade do solo 

abarca a do espaço aéreo e a do subsolo correspondentes (arts. 1299 e 1230). Sem embargo 

disso, foi pioneiro no tocante à abrangência da função social da propriedade, de molde a 
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 Art. 20. São bens da União: III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território 

estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. (...). Art. 26. Incluem-se 

entre os bens dos Estados: I - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. 
19

 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos hídricos: direito brasileiro e internacional, São Paulo: 

Malheiros, 2002. p. 25-26. Esse autor, entretanto, defende o direito adquirido dos proprietários de nascentes 

ou outros mananciais subterrâneos que, pelo art. 8 do Código de Águas eram consideradas particulares e que, 

por tal razão, fariam jus à indenização.    
20

 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional.  São Paulo: Malheiros, 1994. p. 85. Esse autor  

chega a dizer que toda a água é bem de uso comum de todos, sendo um bem livre para o consumo humano, 

animal e para fins agrícola e industrial. “Mas não é livre para ser conspurcada a sua qualidade essencial, a sua 

pureza, indispensável ao consumo”. 
21

 FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: considerações gerais. In: FREITAS, Vladimir Passos (org.). Águas: 

aspectos jurídicos e ambientais. 2. ed.  Curitiba: Juruá, 2002. P. 21. 
22

 VIEGAS, Eduardo Coral. Visão jurídica da água. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 89-91. Na 

perspectiva desse autor, a água é bem público enquadrável na categoria de uso comum do povo. 



nela inserir o respeito à incolumidade ambiental, no parágrafo 1 do art. 1228
23

, alinhando-

se aos comandos constitucionais que assim já o faziam
24

.  

Portanto, em relação às jazidas e minas, que já estavam descoladas do direito de 

propriedade sobre o solo desde o Código de Minas, afasta-se de plano a possibilidade de 

domínio privado. Ademais, a totalidade dos recursos minerais são propriedade da União, 

por força dos arts. 20, IX, e 176 da Constituição de 1988. 

No tocante às águas subterrâneas, é mister lançar mão de uma interpretação 

sistemática, como convém, que considere a força normativa da Constituição para então 

concluir-se pela inexistência de águas de propriedade privada, por força dos arts. 20, inc. 

III, e 26, I, ambos da CF de 88, combinados com o art. 1º, I, da Lei n° 9.433/97 e com o art. 

1228, § 1º, do CC 2002. 

Em recente e lúcida decisão, o STJ assentou, em processo de desapropriação no qual 

o proprietário pedia indenização por desapossamento do aqüífero, não ter ele qualquer 

direito a ser indenizado, máxime porque não detinha outorga para explorar a água do 

subsolo. Esse acórdão consubstancia um marco na jurisprudência brasileira, conforme se 

infere de seus termos: 

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. OBRA 

REALIZADA POR TERCEIRA PESSOA EM ÁREA DESAPROPRIADA. 

BENFEITORIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROPRIEDADE. SOLO E 

SUBSOLO. DISTINÇÃO. ÁGUAS SUBTERRÂNEAS. TITULARIDADE. 

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. BEM PÚBLICO DE USO COMUM DE 

TITULARIDADE DOS ESTADOS-MEMBROS. CÓDIGO DE ÁGUAS. LEI 

N.º 9.433/97. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 176, 176 E 26, I. 

1. Benfeitorias são as obras ou despesas realizadas no bem, para o fim de 

conservá-lo, melhorá-lo ou embelezá-lo, engendradas, necessariamente, pelo 

proprietário ou legítimo possuidor, não se caracterizando como tal a interferência 

alheia. 2. A propriedade do solo não se confunde com a do subsolo (art. 526, do 

Código Civil de 1916), motivo pelo qual o fato de serem encontradas jazidas ou 

recursos hídricos em propriedade particular não torna o proprietário titular do 

domínio de referidos recursos (arts. 176, da Constituição Federal). 3. Somente os 

bens públicos dominiais são passíveis de alienação e, portanto, de 

desapropriação.4. A água é bem público de uso comum (art. 1º da Lei n.º 
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 § 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. 
24

 Arts. 170, inc. VI, e 186, II, da CF de 1988.  



9.433/97), motivo pelo qual é insuscetível de apropriação pelo particular. 5. O 

particular tem, apenas, o direito à exploração das águas subterrâneas mediante 

autorização do Poder Público cobrada a devida contraprestação  (arts. 12, II  e 20, 

da Lei n.º 9.433/97). 6. Ausente a autorização para exploração a que o alude o 

art.12, da Lei n.º 9.443/97, atentando-se para o princípio da justa indenização, 

revela-se ausente o direito à indenização pelo desapossamento de aqüífero. 7. A 

ratio deste entendimento deve-se ao fato de a indenização por desapropriação 

estar condicionada à inutilidade ou aos prejuízos causados ao bem  expropriado, 

por isso que, em não tendo o proprietário o direito de exploração de lavra ou dos 

recursos hídricos, afasta-se o direito à indenização respectiva. 8. Recurso especial 

provido para afastar da condenação imposta ao INCRA o quantum indenizatório 

fixado a título de benfeitoria
25

.  

 

3. Conclusão 

Todo indivíduo requer um piso vital mínimo para exercer o mais elementar 

de seus direitos – a vida. A água é a essência dessa vida. Daí por que o tema deve ser 

priorizado, não só na semana em que tradicionalmente se comemora o dia Mundial da água, 

mas todos os dias.  

Ao incumbir o Poder Público e a coletividade do dever de defender e 

preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, o Constituinte a todos nós 

envolveu. Todos os poderes do Estado e suas instituições estão imbuídos desse dever. Cada 

um de nós, enquanto habitante passageiro deste município pode e deve fazer a sua parte. 

Simples gestos como efetuar uma correta separação dos resíduos sólidos, não desperdiçar 

água, não jogar lixo nos rios, nascentes e mananciais podem fazer a diferença.  

Neste particular destaca-se a Lei Municipal n.º830/2014 que Institui no 

calendário oficial do município de Campo Magro a “Semana Municipal da Água” e da 

outras providencias. 

Por fim, cabe ao Poder Público Municipal incentivar as empresas, as 

entidades, os entes públicos e as escolas a realizarem atividades com a finalidade de 

divulgar a importância da água, seu uso e disponibilidade, proporcionando eventos e 

promoções da Semana Municipal da Água (art.2º da Lei Municipal n.º830/2014). 
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 RESP n. 518744/RN, Rel. Ministro Luiz Fux. Disponível em: <http://www.cjf.gov.br/Jurisp/Juris.asp>  

http://www.cjf.gov.br/Jurisp/Juris.asp

