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RESUMO 

 

O atual cenário mundial despertou para ciência do direito o interesse no estudo 
de um tema imprescindível a sobrevivência do homem e do planeta, a água, de maneira mais 
restrita a gestão desse recurso. As tragédias ambientais vivenciadas ao longo do século XX, 
associada à necessidade de encarar o meio ambiente com olhares mais cautelosos despertou a 
humanidade para o ideal do desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, com destaque a 
nova perspectiva apresentada pelo ordenamento jurídico a partir da Constituição Federal de 
1988, qual seja, o novo regime jurídico das águas, o trabalho ora apresentado passa pelas 
análises de alguns elementos de grande relevo a fim de traçar uma linha de compreensão para 
busca pela melhor gestão hídrica no Brasil e mais detidamente no estado do Rio Grande do 
Norte, partindo do estudo do ato administrativo de outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos. Este estudo leva em consideração a incidência da ordem econômica sobre as águas, 
face estas se mostrarem como elemento estratégico para soberania estatal, partindo da 
compreensão da possibilidade de sua mercantilização. Para tanto, o estudo acerca do ato 
administrativo da outorga de direito de uso dos recursos hídricos o direcionará a posição de 
instrumento intermediador, capaz de garantir a manutenção quantitativa e qualitativa do bem 
natural, resguardando sua natureza jurídica de bem público e desestimulando possível 
retrocesso à apropriação desse recurso nos termos do direito civil da propriedade. Tomando 
como direcionamento o método dedutivo o trabalho pautará no estudo das normas vigentes, 
em uma escala que parte da estrutura normativa federal para a estadual. Concluindo, mostrará 
a partir da utilização do método hipotético-dedutivo retratar a atual realidade na efetivação do 
ato administrativo da outorga de direito de uso diante do contexto atual que, mesmo evoluído 
legislativamente, ainda se depara com dificuldades inúmeras na resolução de conflitos quanto 
à garantia da proteção e preservação dos recursos hídricos disponíveis em razão de algumas 
fragilidades que ainda permeiam o sistema executor do ordenamento jurídico vigente.  
 

Palavras-chaves: Recursos hídricos – desenvolvimento sustentável – outorga de direito de 
uso – commodity – proteção e preservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

ABSTRACT 

 

  The current world scenario sparked the interest in the study of a crucial theme, 
to the science of law, the survival of man and of the planet, the water, in a more restricted way 
to manage this resource. The environmental tragedies experienced during the twentieth 
century, associated with the need to face the environment with more wary looks awakened the 
humanity to the ideal of the sustainable development. In this context, especially the new 
perspective provided the Federal Constitution of 1988, in others words, the new legal regime 
of the waters, this paper analyses some elements of great value with the goal of drow a row 
understanding in order to seek the better management of waters in Brazil and more 
specifically in Rio Grande do Norte, starting from the study of the administrative act of 
concession of water resources use. This study takes into account the impact of the economic 
order of the water, as a reason these is shown as astrategic element of state sovereignty, based 
on the possibility of its commercialization. Therefore, the study of the administrative act of 
granting of right to use water resources will direct the instrument position intermediary, able 
to ensure the quantitative and qualitative maintenance of the resource,  protecting the legal of 
water like a public resource, discouraging the possible return to the appropriation of water in 
the civil law. Taking as targeting deductive working method be founded on the study of 
current rules, on a scale that part of the federal law to the state law. Concluding, using the 
hypothetical-deductive method, will show the administrative reality in the execution of the 
administrative act of the right, showing that even with a great legislation still have a lot of 
difficulties to solve the problems in conflicts as the protection and preservation of the water, 
due to some weaknesses that still permeate the executor system current law. 
 

Keywords: Water resources - sustainable development - granting of right of use – commodity 
– protection and preservation. 
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INTRODUÇÃO. 

 

Se a ciência do Direito já não tinha se expandido o suficiente a fim de 

conferir maior disciplinamento sobre aspectos da vida econômica, política e social dos 

indivíduos, as tragédias ambientais e a perspectiva de escassez de um recurso 

imprescindível à vida fez na atualidade surgir o que muitos doutrinadores denominam de 

Direito das Águas, um braço importante e de destaque do Direito Ambiental, a fim de 

orientar e nortear o regramento normativo em prol da proteção e preservação desse bem, 

sem abandonar disciplinamentos provenientes especialmente do Direito Constitucional e 

do Direito Administrativo. É com base nos ensinos aferidos pela ciência do direito nas 

ramificações ora apresentadas que será pautado todo este trabalho. 

Afirmar que a água é um bem imprescindível para manutenção da vida do 

homem e de todo o planeta é uma verdade inegável, pressente na consciência de todos. 

Não importa sob que aspecto ela venha a ser suscitada, ou sobre qual ciência esteja sendo 

estudada. O certo é que o senso comum é unânime quanto ao fato de que quando se fala em 

água fala-se principalmente de vida. A importância é inegável, e sempre o foi, contudo, as 

tragédias ambientais vivenciadas no século XX criaram um alerta ao homem e esse 

elemento natural tornou-se alvo de preocupações ao redor do mundo, objeto de discussões 

nos mais variados setores: social, cultural, econômico, político e jurídico. 

Mais do que ser responsável pela manutenção da vida e do equilíbrio 

corporal do homem, a água está presente direta ou indiretamente nas mais variadas 

atividades, desde o lazer, a navegação, a produção de alimentos, a dessedentação de 

animais, produção de energia, assim como participando nos variados setores de indústria, 

servindo, dentre outras funções, como insumo de produção. Ela favorece o progresso social 

e econômico dos Estados1 sendo difícil, por exemplo, e porque não dizer impossível, 

apontar um ramo do setor industrial que dispense por completo seu uso, que funcione sem 

a presença de água, seja para consumo daqueles que trabalham nelas, empresas, para 

garantir a higiene, seja como componente indispensável em alguma etapa do processo 

produtivo. 

																																																													
1 A fim de esclarecer ao leitor as variações no uso da letra inicial maiúscula ou minúscula quando referirmos 
a palavra “Estado” esclarecemos que a mesma será apresentada em maiúsculo quando fizer referência ao 
Estado soberano, nação, ao passo que o uso da mesma palavra com uso da inicial em minúsculo, ou seja 
estado, será feita quando nos referirmos a estado-membro, ente da federação.  
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A água ou recurso hídrico foi por muito tempo encarado como um recurso 

natural ilimitado, infinito, que poderia ser extraído indistinta e indefinidamente, sem sofrer 

danos, sem que a sociedade cogitasse a possibilidade de escassez. Por muito tempo 

acreditou-se que ela estava sempre se renovando, ou seja, se extraída de algum reservatório 

naturalmente era reposta, não se revestindo do caráter da finitude, logo tornando distante 

pensar no que hoje é uma realidade em diversos países, em uma crise da água2. 

A realidade vista nos dias de hoje despertou o homem para algo antes 

inimaginável, deixando evidente e inconteste a finitude desse bem. Antes mais um recurso 

ofertado pela natureza, a ser utilizado indiscriminadamente pelo homem, a ser aproveitado 

por todos a qualquer tempo e sem qualquer controle, hoje objeto de proteção por meio dos 

ordenamentos jurídicos no mundo inteiro, dentre eles o do Brasil. A capacidade do homem 

em perceber que o mundo que o circunda pode ser por ele “controlado” o fez senhor das 

coisas, um senhorio que trouxe consequências drásticas em razão do abuso no 

aproveitamento.  

Parando para pensar na disposição das águas numericamente, em linhas 

gerais, o planeta apesar de ter ¾ de sua superfície coberta de água apenas 2,5% (dois e 

meio por cento) de todo esse volume é de água doce, ou seja, água passível de ser 

destinada ao consumo. O Brasil se destaca nesse contexto como portador de 

aproximadamente 13% (treze por cento)3 de todo volume de água doce do mundo, se 

destacando como um país rico em disponibilidade hídrica, porém com variações espacial e 

demográfica das vazões que impedem uma boa distribuição dos recursos hídricos para 

satisfazer as variadas demandas de consumo, gerando situações de escassez que requer, em 

caráter de urgência, melhoras no sistema de gestão. 

O Brasil, como dito, é um grande reservatório de água doce, porém, ao 

mesmo tempo, é um país de grande extensão, com consideráveis variações demográficas, 

geológicas e climáticas que conduzem a uma irregularidade na distribuição quantitativa e 

qualitativa de água para população e demais setores (indústria, agricultura, entre outros). 

																																																													
2 Segundo dados da ONU, datados de 2012, cerca de 40% (quarenta por cento) da população mundial já sofre 
com falta de água. Países situados na América Latina, o que inclui o Brasil, duplicaram ao longo do século 
XX o volume de água extraída, em decorrência do aumento populacional e a elevada taxa industrial. Dados 
como esses são extraídos de relatório emitidos pela ONU no tocante aos estudos sobre recursos hídricos. 
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/onu-apresenta-relatorio-sobre-recursos-hidricos-em-
forum-mundial-da-agua/. 
3 Os dados referentes a disponibilidade hídrica podem ser observados nos portais da Agência Nacional de 
Águas (ANA), bem como no da Organização das Nações Unidas (ONU), sendo eles: 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/imprensa/noticia.aspx?id_noticia=12365 e www.nacoesunidas.org.br. 
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Sua formação abarca regiões com grande abundância desse líquido precioso, as quais, 

contudo, detém baixa densidade demográfica, ao passo que nas áreas com grande 

contingente populacional as reservas são escassas. 

Além de toda desigualdade geográfica outros fatores contribuem para as 

dificuldades na distribuição, proteção e preservação da água, tais quais crescimento 

populacional e a poluição. Esta, por sua vez, é fator de destaque face à grande quantidade 

de casos de descarga de efluentes e dejetos em mananciais hídricos, comprometendo a 

água limpa disponível ao abastecimento do homem. Some-se a isso o fato de que água é 

um bem que, após a certeza de ser limitado tornou-se um recurso caro, não só por envolver 

atividades como transporte e tratamento, tanto para consumo como para descarte após uso, 

mas pela valorização do bem em si. 

Todo desenvolvimento alcançado até o presente momento, principalmente a 

partir da Revolução Industrial, é feito a custa dos recursos naturais, especialmente dos 

considerados vitais a vida como é o caso da água, a demanda por esse recurso só tem 

aumentado, e a perspectiva é que ela cresça ainda mais4. Como consequência o fantasma 

da escassez vem se tornando uma realidade para qual não é possível fechar os olhos, 

afetando milhares de pessoas em várias partes do mundo, desestruturando a natureza e 

interferindo drasticamente no equilíbrio para manutenção da vida. 

O reconhecimento da água como bem de importância ímpar, a sua 

indispensabilidade à vida e a certeza de que não é recurso infinito, são alguns aspectos que 

a colocam em posição de destaque. Se já não fossem suficientes as razões para conduzir a 

sociedade e seus representantes a pensarem nela como alvo de disposições normativas de 

imediata concretude, a sua valorização, seu reconhecimento como verdadeiro bem 

econômico, acaba por demandar maior atenção e cautela, pois intensifica os conflitos 

inerentes ao aproveitamento, impondo até mesmo em uma precificação desse elemento 

natural. Assim, a gestão dispensada a esse bem precisa compatibilizar com a nova visão 

conferida à água no século XXI, um bem de mercado, sem abandonar o ideal de 

sustentabilidade. 
																																																													
4 O Relatório “Água para um mundo Sustentável”, publicado pelo Programa Mundial de Avaliação dos 
Recursos Hídricos, realizado pela UNESCO, elaborado em 2015 é enfático ao registrar que até 2030 haverá 
um déficit considerável de disponibilidade hídrica no mundo. É necessário uma reformulação urgente na 
gestão desse recurso, tudo para compatibilizar a manutenção do desenvolvimento sustentável. Matérias com 
referências a esses dados e a preocupação da população mundial estão disponíveis em: 
http://nacoesunidas.org/ate-2030-planeta-pode-enfrentar-deficit-de-agua-de-ate-40-alerta-relatorio-da-onu/ e  
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-office/single-
view/news/urgent_need_to_manage_water_more_sustainably_says_un_report/#.Vk09SHarTIV. 
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As formas como esse elemento pode ser aproveitado trazem implicações nos 

mais variados campos de estudos, implicações políticas, econômicas, culturais e jurídicas. 

A necessidade do homem em fazer uso desse recurso obriga aqueles que estão na posição 

de gestores trabalharem cada vez mais para manter o equilíbrio entre desenvolvimento e 

sustentabilidade. 

Por mais que pensemos na necessidade de conduzir um trabalho intenso e 

constante de proteção e preservação das águas5, não é impossível imaginar os inúmeros 

conflitos e as burlas ao sistema que possam advir. Os anseios gananciosos da humanidade 

são estímulos à busca constante de mecanismos de maior e melhor aproveitamento dos 

recursos. Como um bom exemplo cite-se a dificuldade em regularizar a explotação6 de 

água, o que gera uma quantidade considerável de poços de extração hídrica sem 

regulamentação, os chamados poços clandestinos. 

Como dito o homem já percebeu que não pode ficar de olhos cerrados para 

os problemas com as águas, tanto o é que ao longo do século XX algumas normas foram 

editadas a fim de conferir uma maior atuação do Poder Público e da sociedade civil em 

direção a ações de proteção e preservação desse recurso. Algumas normas podem até datar 

de décadas atrás, no entanto, a efetivação e interpretação de muitas delas são recentes.  

No início do século XX o ordenamento jurídico brasileiro já se pronunciava 

com o Código de Águas, Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, porém, somente a 

partir da Constituição Federal de 1988 pode-se definir um marco para uma melhor 

regulamentação do meio ambiente e dos recursos que o compõe. A partir dela várias 

normas foram editadas buscando conferir efetividade as ações por parte da sociedade e do 

Poder Público para garantir a sobrevivência sadia desse bem natural. A Lei federal nº 

9.433/97, instituidora da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH), atendendo a 

uma previsão constitucional contida no artigo 21, inciso XIX, da Constituição Federal de 

1988, é modelo na aludida gestão, trazendo a tona instrumentos aptos a conduzir as ações 

de proteção e fiscalização no aproveitamento hídrico. 

Contudo, ainda há muito que se trabalhar em prol das águas no Brasil. 

Muitas previsões normativas encontram-se presas ao papel, sem condições mínimas de 

																																																													
5 É preciso deixar registrado que toda menção as águas, ou recursos hídricos, constante neste trabalho está a 
se referir às águas doces. Não tem o presente trabalho a intenção de discutir pontos voltados às denominadas 
águas minerais, nem mesmo em discussões de regulamentação e gestão do ambiente marinho. 
6 No estudo das ciências da terra a explotação é termo utilizado para indicar a ação de extrair e obter os 
recursos naturais. 
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aplicabilidade, sem uma regulamentação precisa para que ganhem os espaços reais da 

sociedade. Muito ainda precisa ser feito para firmar uma consciência ambiental, é preciso 

fazer com que o desenvolvimento acate o que já conseguiu a Constituição expressar: 

sustentabilidade. Ademais, toda norma até então apresentada precisa se adequar a realidade 

de que a água é um bem econômico, elemento estratégico para o desenvolvimento dos 

Estados, e “objeto” que vem recebendo a cada dia um olhar mais ambicioso do mercado, 

para assim ser possível trabalhar de forma a conduzir as ações governamentais no caminho 

do desenvolvimento sustentável.  

Tudo até o momento apresentado evidencia a necessidade de constantes e 

contínuos estudos, sempre tentando um aprofundamento e detalhamento das questões 

voltadas ao aproveitamento hídrico no Brasil. O trabalho aqui exposto, por sua vez, tentará 

fazer esse estudo voltar-se de maneira mais específica ao estado do Rio Grande do Norte a 

fim de deixar clara e evidente a impossibilidade de se trabalhar mecanismos de 

aproveitamento que direcionem a uma mercantilização total desse bem natural. É 

necessário agarrar-se a palavra harmonização, trabalhar toda ação de interpretação jurídica 

a fim de trilhar os caminhos necessários para alcançar sempre um aprimoramento na gestão 

das águas. 

Assim, busca o trabalho ofertar aos estudiosos do tema uma visão empírica, 

dentro do contexto espacial do estado do Rio Grande do Norte, de como o ordenamento 

tem se comportado quanto à conciliação entre a proteção hídrica pautada no princípio 

constitucional do desenvolvimento sustentável e a incidência da ordem econômica sobre o 

referido bem, haja vista a possibilidade que vem sendo suscitada de mercantilização da 

água. Para tanto, trabalhará o ato administrativo de outorga de direito de uso dos recursos 

hídricos como elemento intermediador, capaz de garantir a manutenção quantitativa e 

qualitativa do recurso, resguardando sua característica de bem público de uso comum e 

desestimulando possível retrocesso a apropriação desse bem natural. 

Buscando respostas coerentes no contexto jurídico positivo, cujos reflexos 

atingem o campo social, político e econômico, será verificado o regime jurídico das águas 

no ordenamento jurídico brasileiro, o debate acerca da titularidade do bem hídrico, 

pautando-se na estrutura firmada pelo direito de propriedade, cuja interpretação tem 

recebido novos contornos, quando visto pelo caráter ambiental, após a Carta de 1988, 

passando a serem trabalhadas especialmente a partir do seu princípio da função social. 
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Contudo, por mais que o presente estudo seja direcionado a uma análise 

jurídica da outorga de uso dos recursos hídricos, está a falar de um bem ambiental, um 

recuso natural essencial à vida, a humanidade, a integridade e saúde do próprio planeta. 

Tratar do presente tema, ou qualquer outro que se relacione com o meio ambiente e com as 

águas é alcançar reflexos para além das regras, para além dos textos normativos. A 

preocupação e busca pela excelência na gestão desse recurso é tentando diminuir os danos 

de uma perspectiva assustadora, a de que em uma média de 20 (vinte) anos, milhares de 

pessoas sofrerão gravemente com a escassez de água. 

Tentando desenvolver a proposta ora apresentada, o trabalho será pautado 

em uma pesquisa descritiva, que tenta compreender a harmonização de princípios traçados 

constitucionalmente e que aparentemente parecem se contrapor, utilizando instrumentos 

legais para a ação de equilíbrio entre eles, trabalhará com o método dedutivo a partir da 

constatação de afunilamento entre as propostas apresentadas, haja vista que todo 

conhecimento apurado e apresentado parte de uma ordem normativa previamente 

estruturada ou em construção. Há uma constante em trabalhar com perspectivas mais 

generalizadas para, após uma análise interpretativa, alcançar a realidade local. É possível 

afirmar que há na realidade uma associação deste com o método hipotético-dedutivo, pois 

há uma demonstração das fragilidades que ainda permeiam à estrutura jurídico-positiva 

brasileira quando se remete à gestão das águas. 

Quanto ao método hermenêutico utilizado primeiramente é preciso tecer a 

verdade de que é impossível interpretar as normas a partir do isolamento de um único 

método da hermenêutica jurídica ou mesmo selecionar um único elemento da exegese e 

assim desenvolver toda uma compreensão da disposição normativa apresentada. A 

hermenêutica como mecanismo de compreender o conteúdo das normas jurídicas e traçar o 

melhor caminho para aplicação delas aos casos apresentados é única, não se fraciona, 

sendo os processos empregados variantes que fornecem instrumentos, elementos que 

permitem a solução mais adequada7. 

Conciliar modelos hermenêuticos8 e extrair de cada um deles meios para 

melhor solução, ou melhor, para encontrar o encaixe de subsunção do fato à norma é ação 

																																																													
7 Essa ideia de que a hermenêutica é uma só é bem colocada pelo autor Carlos Maximiliano. 
MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª edição. Editora Forense. Rio de 
Janeiro. 2001. P. 87. 
8 Miguel Reale expressa essa unicidade na hermenêutica ao dizer que “A interpretação das normas jurídicas 
tem sempre caráter unitário, devendo suas diversas formas ser consideradas momentos necessários de uma 
unidade de compreensão (Unidade do Processo Hermenêutico). REALE, Miguel. Fontes e modelos do 
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que se mostra mais adequada. Mesmo que venha a seguir um ideal positivista, restrito a 

leitura da lei, partindo de um entendimento estritamente gramatical, lógico, dela precisa ser 

extraída não só a compreensão indicada explicitamente, quanto àquela que está nas 

entrelinhas, a ideia indireta da norma.  

Mais do que compreender o que expressa literalmente a norma, também é 

preciso observar qual o fim pensado por ela dentro do contexto social, político e 

econômico, assim quais os fatores extraído de tais contextos irão influenciar a lei em 

estudo. Tal trabalho de coordenação sistemática é de extrema importância quando está a se 

discutir temas ligados ao estudo do meio ambiente e de como a sociedade lida com o 

aproveitamento dos seus recursos.  

Utilizando uma comunhão de elementos acerca dos métodos disponíveis no 

estudo da ciência do direito e partindo para construção do trabalho proposto, este trará no 

primeiro capítulo uma apresentação acerca do regime jurídico das águas no atual estágio 

do ordenamento jurídico brasileiro, tomando como base para formação do referido regime 

a classificação desse recurso que está fixada e passou a ser acolhida pelo sistema vigente, 

especialmente com a nova visão da Constituição de 1988. Também será apresentado o 

direito de propriedade voltando olhares para o princípio da função social, com fins a tornar 

mais claro a compreensão acerca do encaixe da água no contexto normativo e o porquê das 

delimitações de domínio. 

O segundo capítulo trará uma visão acerca da contextualização da água e a 

proteção a ela dispensada pelo ordenamento jurídico a partir da Constituição do Império de 

1824 até os dias atuais, a fim de levar o leitor uma compreensão de contextualização 

histórica de que momento o legislador abriu os braços para a problemática da crise hídrica. 

Para tanto será apresentado as principais normas que tratam do tema e que estão em vigor, 

portanto, aptas a conduzir as ações não só do Poder Público, mas de toda sociedade, 

trazendo à tona a regulamentação jurídica editada e aplicada no estado do Rio Grande do 

Norte. 

O capítulo terceiro analisa o princípio do desenvolvimento sustentável, sua 

conceituação e inclusão no ordenamento jurídico, sua inserção no contexto trazido pela 

Constituição Federal de 1988, a qual abraça como direito fundamental do homem o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, direcionando o foco para ideia de sustentabilidade 

																																																																																																																																																																																									
Direito. Para um novo paradigma hermenêutico. 1ª edição. 1994. 4ª tiragem. Editora Saraiva. São Paulo. 
2010. P. 111.   
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hídrica. A partir dessa compreensão traz também a ordem econômica, especialmente pela 

incidência que as regras de mercado estão tentando fazer recair sobre as relações firmadas 

para aproveitamento desse recurso e como é preciso e indispensável harmonizar a proteção 

e preservação das águas com seu aproveitamento econômico. 

No quarto capítulo o enfoque será sobre um dos instrumentos da Política 

Nacional de Recursos Hídricos, a outorga de direito de uso. O capítulo mostrará sua 

aceitação no ordenamento brasileiro, como ela está disciplinada legalmente e como ela 

direciona as formas de aproveitamento desse bem natural, a água, para assim garantir a não 

titularidade desse bem ao mesmo tempo em que permite um controle quantitativo e 

qualitativo dele. Para tanto, será realizada uma demonstração de como a outorga tem sido 

não só regulamentada, mas principalmente efetivada, tentando traçar sua efetivação legal 

no estado do Rio Grande do Norte e equilíbrio com a nova visão sobre as águas no século 

XXI. 

Toda a explanação realizada nos quatro capítulos de desenvolvimento tem 

como objetivo central realizar um estudo acerca do instrumento de outorga de direito de 

uso dos recursos hídricos, presente tanto na Política Nacional de Recursos Hídricos, 

firmada pela Lei federal nº 9.433/97, como na Política Estadual do Rio Grande do Norte, 

instituída pela Lei estadual nº 6.908/96 e regulamentada pelo Decreto estadual nº 

13.283/97. Será apresentado o instrumento em sua natureza jurídica, verificando o 

principal fim a ser por ele alcançado, bem como os pontos mais importantes disciplinados 

nas normas. 

Em outras palavras tem-se a proposta de analisar a adequação dogmático-

jurídica do instrumento de outorga do direito de uso dos recursos hídricos, dentro do 

contexto da Política Estadual dos Recursos Hídricos no Rio Grande do Norte (PERH), a 

fim de mostrar como a legislação se comporta na oferta de soluções aos problemas que 

surgem do conflito entre o direto fundamental à propriedade (pública) e o princípio 

Constitucional do desenvolvimento sustentável trazido no art. 225 da Constituição Federal 

de 1988, ou seja, uma efetivação que promova maior racionalidade e sustentabilidade as 

questões atinentes ao tema ora proposto, permitindo a continuação do desenvolvimento 

econômico dando ênfase ao contexto sócio geográfico do estado do Rio Grande do Norte. 

Partindo dessa análise mais ampla o trabalho buscará, sempre tendo por 

bases conceituações gerais, pautadas em normas de caráter nacional, para posteriormente 

encontrar o ponto necessário no que tange ao estado do Rio Grande do Norte, questões 
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como o comportamento quanto à efetividade do referido instrumento de outorga ao longo 

desses quase 20 anos de vigência da Lei estadual nº 6.908/96. 

É preciso observar que apesar de bastante avançadas às normas que se 

prestam a gestão desse bem, muitos entraves ainda requerem uma atenção. Os 

instrumentos, instituídos na Lei federal nº 9.433/97, ainda não alcançaram um nível de 

eficácia satisfatório. A outorga em estudo, extremamente viável e importante, não detém 

uma fiscalização eficaz, e observa-se que em todo território nacional, conforme dispões a 

Agência Nacional de Águas (ANA), menos de 30% (trinta)9 por cento das atividades 

desenvolvidas em torno de corpos hídricos foram legalmente outorgadas. 

Além dessas questões, válido também se mostra um estudo acerca da 

mercantilização da água, e sua adequação com os ditames da ordem econômica, 

especialmente com o que dispõe a Lei Maior em seu art. 170, inciso VI, a importância do 

instrumento de outorga como mecanismo regulador e fiscalizador a fim de não permitir 

aludida mercantilização, suscitada cada dia mais fortemente por aqueles que encaram este 

recurso sempre ponderando em pé de igualdade seu caráter estratégico para o 

desenvolvimento. 

Por fim, o trabalho mostrará que a problemática das águas no Brasil e no 

estado do Rio Grande do Norte não se pauta em inexistência ou falha legislativa, mas sim 

nas ações governamentais que ainda são incipientes frente às necessidades prementes do 

homem e daquelas que por ele criadas se tornaram indispensáveis no dia-a-dia. O Rio 

Grande do Norte não se eximiu em trabalhar a legislação de proteção e preservação das 

águas. Ciente de sua situação geográfica busca trabalhar os instrumentos legais adequando-

se a situação de seca constante e baixa densidade pluviométrica associada a um consumo 

em todos os setores, tais quais, abastecimento humano, dessendentação animal, agricultura, 

indústria entre outros. 

 

 

 

 

 

 

																																																													
9 Dados e percentuais são repassados à sociedade pela Agência Nacional de Águas através do seu portal na 
internet: http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx. 
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1. REGIME JURÍDICO DAS ÁGUAS NO CONTEXTO JURÍDICO-POSITIVO 

BRASILEIRO A PARTIR DA SUA INSERÇÃO COMO BEM PÚBLICO E A 

APLICABILDIADE DOS INSTITUTOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE. 

 

De grande relevo no Direito Administrativo, com reflexos na seara 

ambiental, é o estudo dos bens públicos e sua correta adequação às disposições do modelo 

jurídico-positivo vigente, de forma a delimitar o regime jurídico a eles imposto, 

conduzindo ao aplicador do direito a escolha correta das diretrizes normativas e eventuais 

políticas públicas a serem utilizadas, sempre primando por uma proteção e preservação que 

caminha lado a lado da moderna perspectiva de desenvolvimento, qual seja, o 

desenvolvimento sustentável. Entender esse aspecto é permitir ao administrador público, 

bem como a própria sociedade, a estruturação da melhor gestão deles.  

Os bens de caráter ambiental, antes de qualquer denominação nesse sentido, 

estão inseridos nos contexto geral fixado pela ordem Constitucional e pela teoria do Direito 

Administrativo. Logo, entender como são dimensionados pelas normas atualmente em 

vigor, partindo de um breve conhecimento do contexto histórico, possibilita ao jurista 

trabalhar uma análise mais pormenorizada das normas que se voltam a sua proteção, 

preservação e, principalmente, gestão. Nesse caminho, necessário ter em mente que, 

mesmo não deixando de lado o rigor das leis, a obediência à ordem jurídica que vem sendo 

construída pelo Legislador, está a se falar de algo que sofre diretamente reflexos da ordem 

econômica, social, cultural e política dos Estados.  

Todo esse pensar, iniciado por um olhar mais geral, mais abrangente, até 

alcançar um conteúdo mais delimitado, visa definir e classificar de maneira mais específica 

as águas, como bens jurídicos, tendo em vista toda transformação pela qual esse bem tão 

precioso à humanidade vem passando ao longo dos anos, não só sob a perspectiva 

econômica, social e política, como dito, mas também quanto à sua regulamentação jurídica, 

principalmente no final do século XX e início do século XXI. É compreender como as 

normas atuais estão se compatibilizando com a realidade, com as práticas sociais e 

econômicas, no qual a valorização econômica abre espaço para possibilidade que reporta a 

longas e profundas discussões, como, por exemplo, a inserção da água como uma 

commoditie ambiental, o que conduz, mesmo que indiretamente, a uma mercantilização 

desse recurso com aplicação das normas que regem o mercado, e que precisam estar 

harmonicamente associadas à aplicabilidade do regime jurídico de direito público. 
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As lições de Floriano de Azevedo Marques Neto são ínsitas ao traçar linhas 

de classificação, compreensão e orientação na inserção jurídico-positiva dos referidos bens. 

Pautando esta parte do trabalho de forma mais detida aos ensinamentos deste autor é válida 

a afirmação trazida por ele de que, diante da previsão normativa existente, descabe a 

intitulação de uma terceira espécies de bens, além dos bens públicos e dos bens privados10. 

Essa acepção, contudo, não é seguida por muitos, sendo possível afirmar 

que para os doutrinadores que assumem um caráter mais ambientalista, e aqui encontram 

aqueles que debruçam olhares mais específicos aos recursos hídricos, aceitar uma terceira 

espécie de bens permite conferir uma maior garantia na efetivação das normas de gestão. 

Há, portanto, uma preocupação de que as normas vigentes não consigam ofertar a devida 

proteção se não aceitar as novas classificações. Defender mais um elemento, o chamado 

bem ambiental, demandam novos esforços jurídicos que nem sempre são bem 

apresentados. Coerente é a busca pela melhor aplicabilidade das normas vigentes no 

sistema, caso contrário estaríamos a negar eficácia e conferir fragilidade a ele, levando-o a 

uma insegurança jurídica indesejável. Antes de abrir novos caminhos no contexto legal é 

imperioso verificar as falhas já existentes e buscar minimizá-las. 

No entanto, é precisa e fundamental uma coerência entre as definições, haja 

vista as repercussões que tais provisões podem gerar no que se refere à proteção das águas, 

bem fundamental e essencial à manutenção da vida. Visando essa compreensão mais 

conexa com o que nos permite o atual ordenamento, e respeitando a estrutura positivada, 

sem abrir mão dos conceitos principiológicos e os reflexos sociais e econômicos passíveis 

de serem aplicados, este capítulo prima por uma apresentação do regime jurídico dos 

recursos hídricos, partindo da adequação categórica deles na classificação de bens públicos 

e sua submissão a institutos próprios do direito de propriedade, porém de maneira 

particularizada.  

O exercício dos direitos inerentes ao domínio, ou mesmo à propriedade, são 

fundamentais e essenciais para a efetivação dos meios eficientes à defesa do patrimônio 

público, mesmo aquele de uso indistinto das pessoas11, assim, a pretensão dos 

ambientalistas seria o destaque pretendido face um possível desligamento entre o direito 

administrativo e o direito civil. 

																																																													
10 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. P. 93. 
11 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
Regime Jurídico das Utilidades Públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 94.	
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1.1. Os bens no Sistema Jurídico Brasileiro, os bens públicos e a classificação dos 

recursos ambientais. 

  

Estudar os bens jurídicos é partir de um estudo das normas que compõem o 

direito privado a fim de compreender melhor a própria definição de “bem”. A partir disso, 

segue posteriormente ao direito público, o qual, ressalte, tem por base as diretrizes 

privatistas, e que consegue dispor acerca dos bens públicos propondo normas para regê-lo. 

Na visão publicista o legislador tratou de normatizar não só os bens que formam o 

patrimônio estatal, como aqueles que estão à disposição para satisfação de interesses de 

toda coletividade. Como se verá é nessa última categoria que se inserem os bens de caráter 

ambiental.  

Para compreender como são definidos, como estão distribuídos, e a 

destinação dos bens públicos é preciso partir da própria conceituação destes. Assim, como 

dito, partindo da norma privatista, passe a uma análise bem inicial, qual seja, a 

diferenciação entre bens e coisas. Por muito se discutiu o conceito de bens e coisas no 

direito, demonstrando uma constante divergência e a inexistência de uma definição única e 

precisa por parte dos doutrinadores, havendo uma inconsistência na delimitação do que 

comporia cada um dos termos. O que se tem é uma constante tentativa de separação e 

especificação das coisas e dos bens, o que abrange cada um para, a partir de então, 

delimitar a incidência das normas jurídicas. 

Se seguirmos o entendimento trazido por Carlos Roberto Gonçalves, que de 

uma forma simples define, “coisa é gênero do qual bem é espécie”12, compreenderemos 

como coisa, nos termos do autor, tudo que há na natureza, exceto o homem, submetendo-se 

as classe de bens aquilo que materialmente, detendo valor econômico, figura como objeto 

das relações jurídicas. Em sentido similar, pautando-se no ensinamento de Sílvio 

Rodrigues, Flávio Tartuce também apresenta a coisa como gênero e bens como espécie, em 

uma dedução lógica e simples põe que “todos os bens são coisas, porém nem todas as 

coisas são bens”13, conciliando sua definição, em apoio a de outros doutrinadores, a 

percepção firmada pelo atual Código Civil. 

																																																													
12 GONÇALVEZ, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume I. Parte Geral. 2ª edição. Atualizada até 
a Lei n. 11.127/2005. Editora Saraiva. 2005. São Paulo. P. 238. 
13 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Editora Forense. Rio de Janeiro. Editora 
Método. São Paulo. 2011. P. 144. 
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Buscando traçar a compreensão também no contexto do direito público é 

preciso verificar como se manifesta os doutrinadores desse ramo da ciência do direito, e 

seguindo a linha de entendimento de um deles, o qual em seu estudo de bens públicos se 

preocupa em delimitar coisas e bens, vê-se uma percepção mais restrita, mais limitada, 

contudo, sem fugir do que prevê o direito privado. Assim, tem-se a constatação de que as 

coisas abrangeriam tudo que não fosse pessoas, inclusive aquilo que não for passível de 

apropriação, servindo unicamente para uma satisfação humana, ao passo que os bens são 

apontados como aqueles que além de pertencer ao mundo natural, também fazem parte do 

mundo jurídico, sobre os quais recaem as relações jurídicas14. 

Em aceitação do que viria a ser bem, mais detidamente os bens públicos, 

alvo deste trabalho, não é possível atribuir uma conceituação única e precisa, a doutrina 

tende a divergir no que comporia o rol dos bens públicos, cada qual utilizando critérios 

diferentes de forma a melhor satisfazer o significado da expressão. Como se verá mais 

adiante, os bens podem ser apresentados como públicos a partir do critério utilizado, se 

partindo da relação de propriedade ou de funcionalidade do bem ou mesmo de ambas. 

Odete Medauar em seus ensinamentos apresenta-os como aqueles que pertencendo a entes 

estatais conseguem atender, seja direta ou indiretamente, o interesse público, submetendo-

os a normas específicas, derrogatórias das que compõem o regime privado15. 

Em leitura sobre as discussões doutrinárias acerca dos bens e das coisas 

encontraremos posições das mais variadas, inclusive aqueles que, ao contrário do que fora 

aqui apresentado, conferem aos bens uma amplitude maior do que as coisas, além de 

encontrarmos desdobramentos para inserção ou não de uma valoração econômica, bem 

como sobre a existência entre bens jurídicos e os não jurídicos. O trabalho se limitará a 

preocupação quanto aos bens a fim de levar ao estudo o que poderia estar inserido nesse 

termo e se assim inclui as águas, passível de valoração e submisso às disposições 

normativas. A partir de então, percorrerá a bipartição entre públicos e privados, apontando 

as variações entre os termos bens e coisas unicamente para adequar-se as previsões 

contidas no Código Civil de 2002, tornando mais fácil a compreensão do tema. 

Tais definições, como dito, estão de acordo com a nova previsão do Código 

Civil de 2002, que trata do assunto de modo diferente do disposto no Código de 1916, para 

																																																													
14 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 41. 
15 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 18ª edição. rev. e atual. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo. 2014. P. 279. 
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o qual coisas e bens eram termos utilizados indistintamente, se posicionando, qualquer 

deles, como objeto de direito16.  

Sob a acepção de bens, como apresentados pelo Código Civil, enfrenta-se o 

primeiro passo para o estudo dos bens públicos. Logo se vê que o legislador optou pela 

bipartição de regimes jurídicos, ou seja, dividiu os bens para que de um lado 

permanecessem aqueles sob o direcionamento das normas de caráter privatista, enquanto 

do outro aqueles que se submetem ao regime de direito público17. Tal diferença conduz a 

disciplinamentos próprios, delimitando o regime jurídico a ser seguido, indicando o aporte 

de fundamentação legal e principiológica a ser analisado pelo Poder Judiciário na 

resolução de eventuais conflitos.  

Toda essa classificação, a princípio sob uma sistematização, traduz-se como 

de elevada importância quando se discute titularidade, patrimonialidade, e, no caso dos 

bens que se encontram no meio ambiente, dominialidade para fins de uma melhor gestão. 

Voltando a análise ao que se propõe o presente trabalho abstrai-se disso uma melhor 

adequação legal quanto às ações a serem efetivadas para concessão do direito de uso dos 

recursos hídricos. 

Ainda quanto à definição e classificação dos bens o Código Civil lista um 

rol do que comporia os chamados bens públicos, rol este que não merece um estudo sob o 

aspecto de ser taxativo, como bem confirmou o enunciado 287 do CFJ/STJ18 da IV Jornada 

de Direito Civil. Contudo, seguindo o disciplinamento do artigo 99 do referido Diploma 

Civilista, traçando uma diferenciação com base na destinação, há os bens de uso geral ou 

comum, destinados ao aproveitamento por todos, indistintamente; os de uso especial, os 
																																																													
16 GONÇALVEZ, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Volume I. Parte Geral. 2ª edição. Atualizada até 
a Lei n. 11.127/2005. Editora Saraiva. São Paulo. 2005. p. 239. 
17 O Código Civil de 2002, ao dispor sobre os bens, apresenta uma classificação para o que viria a compor o 
rol dos bens públicos, nos seguintes termos: “Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes 
às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que 
pertencerem. Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e 
praças; II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os dominicais, 
que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou real, 
de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais 
os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado”.	
18 O CJF – Conselho da Justiça Federal “com sede em Brasília-DF, tem como missão exercer, de forma 
efetiva, a supervisão orçamentária e administrativa, o poder correcional e a uniformização, bem como 
promover a integração e o aprimoramento da Justiça Federal” – informação disponível em: 
http://www.cjf.jus.br/cjf/o-que-e. Ele promove as chamadas Jornadas de Direito Civil, na qual enunciados 
são publicados com fins a uniformizar e, de certa maneira, adequar o conteúdo normativo as questões sociais. 
O enunciado 287 citado no texto dispõe que “O critério da classificação de bens indicado no art. 98 do 
Código Civil não exaure a enumeração dos bens públicos, podendo anda ser classificado como tal o bem 
pertencente à pessoa jurídica de direito privado que esteja afetado à prestação de serviços públicos”. 
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quais são afetados para uso do Estado na execução de algum serviço público e, por fim, os 

bens dominicais, aqueles que compreendem o patrimônio disponível da pessoa jurídica, 

nas palavras de Celso Antônio, aqueles objeto de direito real19. Nos termos do civilista 

Flávio Tartuce “Os bens públicos de uso geral do povo e os de uso especial são bens do 

domínio público do Estado. Os dominicais são do domínio privado do Estado”20. 

A natureza pública dos bens assim classificados pode ser aferida sob duas 

percepções. De um lado estariam os bens que comporiam o patrimônio do Estado como 

pessoa jurídica de direito público, passível de direitos e obrigações na ordem jurídica, bens 

que comporiam seu acervo ficando submetidos à disciplina normativa privada, ou seja, 

submetidos ao regime jurídico, por exemplo, da propriedade. Por outro lado há os bens 

públicos que conforme dispõe Flávio Tartuce ficam regidos pelo regime jurídico público 

do Estado, mas que não compõem o acervo patrimonial deste. 

Os caminhos para alcançar a compreensão do que viriam a ser classificados 

como públicos, nos termos firmados pelo Código Civil brasileiro, partem inicialmente de 

uma ideia de quem é o detentor do bem em análise, qual a titularidade deste, mantendo 

com este a relação de pessoa-bem conforme artigo 98 do mesmo Código. Assim a previsão 

legal afirma serem públicos os bens que pertençam à pessoa jurídica de direito público, 

sendo os demais bens privados. Nos termos propostos pelo legislador civilista, os bens 

públicos, seguindo uma classificação baseada na titularidade, compreenderiam os bens da 

União (art. 20, CF), dos Estados (art. 26, CF), dos Municípios (quando nos limites do ente 

federado e não classificados como bens da União ou dos Estados) e os do Distrito Federal. 

Além dos entes da federação também fazem parte da categoria de bens públicos, baseando-

se na ideia de titularidade, aqueles que integram o acervo das autarquias21. Estamos aqui 

diante do que Floriano de Azevedo Marques Neto denomina de concepção subjetiva22 ao 

classificar os bens públicos. 

																																																													
19 MELLO, Celson Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até EC 
nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2006. P. 859. 
20 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Editora Forense. Rio de Janeiro. Editora 
Método. São Paulo. 2011. P. 160. 
21 Segue esse entendimento quando pauta-se na disposição contida no artigo 41 do Código Civil, o qual 
dispõe: “Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o Distrito 
Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias; IV - as autarquias, inclusive as associações 
públicas; (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005) V - as demais entidades de caráter público criadas por 
lei”. 
22 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 102. 
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Contudo, observa-se uma insuficiência desse critério subjetivo, o qual olha 

apenas a titularidade, a dominialidade, ou seja, quem detém a propriedade do bem. Felizes 

foram os doutrinadores que, diante da insuficiência dos critérios fixados pelo Diploma 

civilista, acabaram por adotar novas variantes a essa classificação, acrescendo ao rol de 

bens públicos, que já não é exaustivo, diversos outros bens, muitos inclusive de 

propriedade, como registro no órgão competente, de particulares.  

Seguindo o entendimento esposado por Floriano de Azevedo Marques Neto, 

buscando argumentar a favor dos bens que se submetem ao regime jurídico de direito 

público, fala-se no critério objetivo, critério este que considera a classificação a ser fixada 

a partir da relação de funcionalidade. Em outras palavras é bem público, submetendo-se ao 

regime de direito público, aquele bem que tem seu uso voltado ao interesse coletivo, no 

qual a relação está não precisamente entre o proprietário e o bem, ou entre proprietário e 

terceiros, mas principalmente entre o bem e toda a coletividade23. Apesar de não ser o 

objetivo do Diploma civilista, este não deixou de lado a ideia em aceitar quando da 

classificação dos bens públicos aquela que toma por base a funcionalidade, tanto o é que 

no seu artigo 99 acaba por classifica-los de acordo com o seu uso, conforme apresentado 

um pouco acima neste tópico. 

Essa dupla permissão para a escolha do bem público, ora sob um critério 

subjetivo, ora por um olhar objetivo, é encontrada, por exemplo, na doutrina de Celso 

Antônio Bandeira de Mello24, o qual ao conceituar os bens públicos abrange não só aqueles 

que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, e aqui se permite uma compreensão 

subjetiva pautada na ideia do domínio, porque não dizer de titularidade, como também 

aqueles que assim o são pela afetação recebida, ou seja, os quais destinados a um serviço 

que favorece o interesse público tornam-se bem público e contribuem para consecução 

maior do Estado, permite a proteção a direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.  

Indo além da classificação pautada na bipartição de regimes jurídicos, é 

possível analisar diversas outras, as quais apesar de fixadas na lei com direcionamento aos 

bens particulares permitem adequação no tocante aos bens públicos. Contudo, não pretende 

o presente trabalho adentrar em um estudo detalhado sobre cada uma delas, por acreditar 

não ser essencial no momento, fixando-o ao que explica e delimita os bens como públicos, 

																																																													
23 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 103. 
24 MELLO, Celson Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até EC 
nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2006. P. 858. 
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a fim de encaixar mais corretamente os recursos naturais, dentre os quais os recursos 

hídricos. 

Na constante alteração pela qual passa o Direito, com formulações de novas 

conceituações, inserção de novos disciplinamentos legais acerca do meio ambiente e seus 

recursos, muitos estudiosos não satisfeitos com o que prevê a ciência jurídica positivada, 

passaram a adotar uma terceira espécie de bens, os chamados bens difusos, de caráter 

transindividual, condizendo com a nova posição assumida pela sociedade, principalmente a 

partir da segunda metade do século XX, de proteção ao meio ambiente.  

Essa ideia de bem ambiental como bem difuso tem sido difundida a fim de 

permitir, pelo menos em tese, uma maior proteção, em prol de uma vida digna e com 

qualidade. Para fundamentar e buscar uma base jurídico-positiva reconhecida, alguns 

princípios tendem a justificar essa espécie de bem, dentre os quais o princípio do poluidor-

pagador - o qual será estudado em momento próprio do presente trabalho -, mas para uma 

noção inicial condiz com uma ideia de responsabilização pelo aproveitamento dos recursos 

naturais, o qual não pode ocorrer de maneira gratuita e indiscriminada. Para aqueles que 

aceitam essa nova espécie de bem, o ordenamento jurídico brasileiro estaria na melhor 

expressão do direito civil-constitucional25. 

Contudo, é necessário ter cautela na aceitação de novas teorias, na criação 

de novas denominações, haja vista o fato de que muitas delas não trazem verdadeiramente 

inovações de relevo à ciência do direito, nem sempre clarificam ou torna mais acessível ou 

fácil o estudo, nem mesmo induzem uma maior eficácia na subsunção do fato à norma. A 

proteção ambiental é urgente e necessária, no entanto, não é preciso furtar-se ao que já dita 

o sistema jurídico, mas buscar dar efetividade ao que fora construído legislativa e 

doutrinariamente ao longo dos tempos, tornando-o dinâmico e passível de aplicabilidade 

no atual estágio social.   

Diante de toda essa definição, classificação e submissão ao regime jurídico 

de direito público é preciso compreender o que realmente diferencia a relação de domínio 

estabelecida com o meio ambiente, e aos seus recursos. Não há como trabalhar a percepção 

de propriedade como definida para as relações do direito privado, entre as pessoas, físicas 

ou jurídicas, e seus bens, imóveis, móveis, títulos de créditos, entre outros, aos que 

compõem o rol dos bens públicos. Por outro lado, impossível abrir mão dela, pois a 

																																																													
25 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Editora Forense. Rio de Janeiro. Editora 
Método. São Paulo. 2011. p. 161. 
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propriedade, em todas as suas dimensões, conduz a melhor atuação Estatal em benefício do 

meio ambiente, logo alguns pontos precisam ser bem compreendidos, pois são 

perfeitamente adequados à realidade jurídico-ambiental. 

Analisando o que até o momento fora apresentado, compreender os bens 

públicos é entender, nas palavras de Floriano de Azevedo Marques Neto, em obra já 

referendada, como o Estado-Administração se posiciona frente à sociedade, e porque não 

dizer em prol desta. A própria Constituição, aponta como princípio no artigo 5º26, inciso 

XXIII, a função social da propriedade, princípio este que não se aplica apenas aos bens 

submetidos ao regime jurídico de direito privado. O Estado, na administração de seus bens, 

sejam eles integrantes da propriedade estatal27, sejam eles de titularidade de todos, também 

é obrigado a se submeter aos preceitos constitucionais, dentre os quais o referido princípio. 

Caberá a ele eficiência em todos os bens que ficarem sob seu domínio, tanto os que 

compõem o patrimônio quanto para os bens não passíveis de apropriação, os bens 

ambientais em sua maioria. Estes não deixam de ser públicos, porém recebe uma 

regulamentação específica, voltada especificamente a proteção ambiental28. 

O Estado, como pessoa jurídica de direito público, passa a deter bens, não 

só a fim de garantir sua manutenção com a formação de um patrimônio que permita a 

execução das atividades estatais, mas também para fornecer a satisfação dos interesses 

coletivos, atendendo as necessidades sociais. Em ambos os casos, mesmo com 

direcionamentos distintos, é cabível aplicação dos institutos da propriedade, ou seja, tanto 

aos bens do patrimônio quanto aos chamados bens públicos pertencentes a todos, 

submetendo a dominialidade do Estado em razão do princípio fundamental da soberania29. 

Aludido princípio se apresenta como um verdadeiro paradigma de 

interpretação constitucional, vislumbrando a adequação correta na aplicabilidade 

normativa acerca do gerenciamento, do aproveitamento adequado e conecto ao 

desenvolvimento sustentável das águas. Essa soberania, aqui mencionada como princípio, 

foge à ideia clássica oriunda do período absolutista, por outro lado retrata o Estado 
																																																													
26 “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: (...);XXIII - a propriedade atenderá a sua função social.” Constituição 
Federal de 1988, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
27MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 36. 
28 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 18ª edição. rev. e atual. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo. 2014. p. 277. 
29 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 38. 
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Constitucional no qual as leis ofertam substrato para o controle das ações governamentais, 

conferindo uma submissão do povo na medida em que confere a este segurança, garantia 

de respeito aos seus direitos, ao mesmo tempo em que permite a participação efetiva nas 

ações do Estado-Administração voltadas a atender o mínimo necessário para sociedade30. 

Diante do atual estágio mundial de necessidade de controle no 

aproveitamento dos recursos naturais, de necessidade de proteção e preservação destes, e 

até mesmo podendo se falar em conflitos armados por causa da busca da água, recurso 

natural de suma importância à vida, a soberania permite que o Estado não sofra 

intervenções externas, permitindo a este o exercício pleno dos direitos e deveres sobre os 

bens de seu domínio. Reflete a soberania o Poder estatal sobre seus bens, seus recursos, o 

definir como utilizá-los e qual seria a melhor forma de gestão a garantir sua proteção, 

considerando suas necessidades imediatas, mas jamais abandonando as necessidades que 

se mostram intrínseca a toda e qualquer geração. 

Assim, o que se busca no estudo dessas distinções e classificações propostas 

pelo ordenamento jurídico é a inserção adequada das águas no atual contexto jurídico-

positivo, para em seguida melhor compreender o regime jurídico que recai sobre elas, e a 

correta aplicabilidade das normas de proteção e preservação que norteia o aproveitamento 

das águas doces sempre tendo como sustentáculo o princípio do desenvolvimento 

sustentável. Nesse contexto acaba por conduzir a efetiva aplicabilidade do instrumento da 

outorga do direito de uso dos recursos hídricos.  

Para encarar as águas como bem público, deixando um pouco de lado a 

exaltação a uma terceira espécie de bem, os bens difusos, é preciso fugir da ideia de 

“pertencimento” e buscar pensar mais na acepção de utilidade31, e aí melhor se encaixa, 

como significação para o termo bem público, a ideia de domínio. A própria Constituição, 

ao definir os bens de cada ente da federação é expressa ao dispor acerca desse recurso. O 

																																																													
30 Trazemos nesse ponto uma interpretação dos ensinamentos de Paulo Bonavides em sua obra Teoria Geral 
do Estado. BONAVIDES, Paulo. Teoria Geral do Estado. 8ª edição. Editora Malheiros. São Paulo. 2010. 
31 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 45. 
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artigo 20, inciso III32, apresenta as águas dentro do domínio da União, o artigo 26, inciso 

I33, por sua vez, expõem aquelas que compõem o domínio dos estados membros. 

Caso o estudo parta de um abandono dos elementos de patrimonialidade, 

volta-se ao instituto da afetação, comum a indicação dos bens públicos a partir da 

funcionalidade. Em definição simples e objetiva atribui-se ao termo afetação a destinação 

que34 é dada a um bem público, a atribuição conferida a este para atender o interesse 

público. A que servirá determinado bem é justamente uma indicação clara da sua afetação, 

a qual pode ocorrer de maneira expressa, por lei ou por ato administrativo, ou de forma 

tácita, quando não demanda qualquer ato jurídico para que aconteça, necessitando apenas 

de mero fato, uma ação material da administração pública. Independente da forma como 

ocorra não é ela instituto inerente ao bem em si, em outras palavras, a natureza do bem não 

condiciona a afetação, é preciso uma destinação clara e específica, sendo possível falar, 

inclusive, em bens que permitem múltiplos aproveitamentos. 

Além de toda aferição jurídica sobre bens e coisas existe uma aferição de 

caráter econômico, o qual de extrema relevância para o presente trabalho, já que o 

aproveitamento hídrico, pelo menos no que se refere aos que dependem do instrumento de 

outorga de direito de uso, ficam submetidos, em regra, a um regime de cobrança e acabam 

detendo um forte caráter de cunho econômico. A escassez que vem sendo constatada e a 

utilidade imprescindível desse recurso conduz cada dia a sua caracterização, enfática, 

como bem público, assim como também um bem econômico, não só pelas características 

que podem ser aferidas a ele, mas por clara disposição legal. 

Como será visto em momento próprio deste trabalho o aproveitamento 

hídrico acabou levando esse recurso a ser visto pelo mercado como um bem passível de 

subsunção às suas regras. Mesmo que se prime pela preservação e proteção das águas, 

mesmo que a coloque como um bem inatingível, justamente por pertencer a todos 

indistintamente, o que se observa é uma tendência em encarar as águas como elemento 

																																																													
32 “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.” Constituição Federal 
de 1988, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
33 “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;” 
Constituição Federal de 1988, Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
34 MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 18ª edição. rev. e atual. Editora Revista dos 
Tribunais. São Paulo. 2014. 273. 
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forte no mercado, e assim passa a receber influência direta das suas leis, as quais, por sua 

vez, tendem a mercantilizar esse recurso. 

Assim, de acordo com o que fora apresentado neste tópico ao foco principal 

do trabalho que se dispõe a discutir os recursos hídricos – as águas - e seu aproveitamento, 

observa-se claramente sua inclusão, em aspectos jurídicos, ao rol dos chamados bens 

públicos. Adentrando a uma classificação mais pormenorizada permite-se afirmar tratar-se 

de um bem público de uso comum, em maior parte, revestido de normas específicas 

voltadas a proteção ambiental. 

 

1.2. O direito de propriedade e sua função social. 

 

O direito de propriedade remonta o período de dominação do Império 

Romano. Ao longo dos séculos se tornou alvo de estudo que ultrapassa as discussões 

jurídicas, sendo um instituto de importância ímpar ao despontar como elemento 

indispensável ao desenvolvimento das sociedades. Longos são os debates acerca da 

natureza jurídica da propriedade, para alguns fugindo da percepção de um direito, muitas 

vezes não se estendendo a nada além da terra em si. Contudo, é sabido que se posiciona ele 

como um direito subjetivo complexo, intrínseco ao ser humano, vinculado a garantias 

fundamentais como liberdade, solidariedade, qualidade de vida, saúde pública, entre 

outros. 

Não restrito a propriedade imóvel, mas a todos os bens de mercado, o direito 

de propriedade ao longo dos tempos evoluiu e ganhou novos contornos. Atualmente recebe 

direcionamentos próprios que permitem uma estreita ligação ao meio ambiente e as normas 

que se voltam a sua proteção e preservação. Como se verá mais adiante, a garantia do 

direito de propriedade está vinculada, de forma indissociável, ao princípio da função 

social. Toda oferta deve ser respaldada em um interesse maior, o interesse coletivo. 

Interessante e necessário, portanto, vê como se estabelece o instituto da propriedade e 

como este passou a ser regulamentado pelas normas do atual sistema jurídico, 

reformulação pensada e proposta pela Constituição Federal de 1988 e seus reflexos nas 

questões envolvendo o meio ambiente e seus recursos. 

Assim como o estudo dos bens, o instituto da propriedade tem como base o 

direito privatista, tomando o Diploma Civil como instrumento legal de partida, no qual se 

encontram diretrizes que servem de substrato inicial para sua regulamentação. Ter em 
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mãos normas de caráter privatista para compreensão do direito de propriedade, como é 

regulamentado, reflete bem toda sua origem individualista, com anseios eminentemente 

econômicos, representando o poder do homem na sociedade, membro atuante no mercado, 

ofertando a este os instrumentos de defesa contra ingerência de terceiros. 

O homem manteve nos tempos primitivos uma relação de propriedade na 

qual tudo pertencia a todos, um direito natural coletivo35, foi o começo, logo se observaria 

uma evolução da natureza comunal para individualização dos bens. Com o tempo o homem 

foi audacioso o suficiente para passar a identificar e se apropriar de bens como sendo seus, 

o aproveitamento que deles poderia ser retirado e assim restringindo a intervenção de 

terceiros. A percepção econômica vislumbrada com a apropriação transformou a 

propriedade em símbolo de riqueza e poder. Surgem então os conflitos de interesses e o 

homem descobre possibilidades antes inimagináveis para os recursos naturais, passando a 

tomar posse destes. 

A natureza jurídica do direito de propriedade se mistura a discussões acerca 

da origem do mesmo. Para alguns um direito natural, em outras palavras um estágio natural 

das coisas, para outros, derivação própria da constituição da sociedade civil36. Alguns o 

apontam como resultado da formação do Estado. O próprio Rousseau, em seu Contrato 

Social, evidencia a possibilidade do homem, saindo do estado natural para o contrato 

social, garantir uma liberdade e a apropriação de tudo que possui, nas suas palavras: 
O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um 
direito ilimitado a tudo que o tenta e pode alcançar, o que ganha é a 
liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Para que não haja 
engano em suas compensações, é necessário distinguir a liberdade 
natural, limitada pelas forças do indivíduo, da liberdade civil, que é 
limitada pela liberdade geral, e a posse, que não é senão o efeito da força 
ou do direito do primeiro ocupante, da propriedade, que só pode ser 
baseada num título positivo.37 
 

Partindo do que anuncia Rousseau, a regulamentação confere efetividade e 

garantia a propriedade, ofertando segurança como não se observava no estado natural. 

Outros meios podem ser apresentados para garantir, mas enfatiza a necessidade e 
																																																													
35 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. 
E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. 
Curitiba. 2011. P. 25/81.  
36 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. 
E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. 
Curitiba. 2011. p. 82. 
37 ROUSSEAU, Jean Jacques. O contrato Social. Tradução Rolando Roque da Silva. Edição eletrônica Ed 
Ridendo Castigat Mores. Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cv00014a.pdf. 
P. 12. 
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imperiosidade dos títulos jurídicos que mais do que regulamentar, impõe o respeito e 

abstenção por parte de terceiros.  

Assim despontando como um direito da primeira geração38 o direito de 

propriedade refletiu o caráter individualista ressaltado no então Estado Liberal e alcançou o 

status de direito fundamental do homem – o que se perpetuou na atual Constituição 

Federal, art. 5º, inciso XXII 39, tendo por muito tempo refletido uma atuação de abstenção 

por parte do Estado, preservando assim as liberdades individuais40. Como verdadeiro 

instituto jurídico, a propriedade se caracteriza por ser um direito subjetivo, um reflexo da 

própria personalidade, ou instrumento de concretização desta no contexto social, a fim de 

permitir ao homem seu desenvolvimento41. 

Como direito subjetivo, já afastado da percepção natural de um direito 

comunal, a propriedade por muito tempo carregou o caráter individualista, bem enfatizado 

no Código Civil de 1916, e assim o fora pelo fato de que a interferência do homem na terra 

foi o fator responsável pela apropriação daquele com relação a esta. Contudo, as relações 

de propriedade sofrem transformações ao longo dos tempos, de instituto jurídico, 

																																																													
38 Importante é trazer a posição firmada ao dispor sobre primeira, segunda ou terceira geração de direitos. 
Filiemo-nos ao que preceitua o constitucionalista Paulo Bonavides que ao dispor acerca dos Direitos 
Fundamentais é expresso ao mencionar o termo “geração” como direitos não sucessivos, mas sim 
cumulativos. Não utilizamos a expressão “geração” neste trabalho indicando sobreposição, mas sim uma 
sequência sucessiva de direitos que, suscitados em períodos distintos da história, foram se completando, 
atendendo a anseios que os anteriores não conseguiam alcançar por si só. Nas palavras do autor Paulo 
Bonavides “Os direitos fundamentais passaram na ordem institucional a manifestar-se em três gerações 
sucessivas, que traduzem sem dúvida um processo cumulativo e qualitativo”. BONAVIDES, Paulo. Curso 
de Direito Constitucional. 28ª edição. atual. Editora Malheiros. São Paulo. 2013. P.581. Não se tenta impor 
alguma hierarquia, os direitos na medida em que surgia uma nova geração não suplantava os anteriores, mas 
sim os complementavam. Isso porque está a se falar em direito independentes, autônimos. Some a isso o fato 
de que a sequência de primeira, segunda e terceira geração, muitas vezes, se misturavam em tempo e espaço. 
39 A Constituição de 1988 já passa a refleti uma propriedade que, como coloca o prof. Vladimir da Rocha 
França “A propriedade não pode ser mais vista como um direito estritamente individual nem como uma 
instituição de direito privado”, “O regime jurídico da propriedade não se restringe às normas de direito civil, 
compreendendo sim todo um complexo de normas administrativas, ambientais, urbanísticas, empresariais e, 
evidentemente, civis, fundamentado nas normas constitucionais. Cabe ao direito civil disciplinar as relações 
jurídicas civis decorrentes do direito de propriedade. A Constituição confere à propriedade uma concepção 
mais ampla, determinando juridicamente a sua limitação positiva (até onde vai o conteúdo) e a sua limitação 
negativa (até onde vêm ou podem vir as incursões dos outros), procurando orientá-la como um instrumento 
de bem-estar social” o que se mostrará ao longo deste tópico. FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil 
Constitucional da Função Social da Propriedade. Artigo publicado em Artigo publicado na Revista de 
Informação Legislativa. V. 36, n. 141, p. 9 – 21, jan./mar. 1999. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/446. 
40 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 4ª edição. Editora Lumen Juris. 
Rio de Janeiro. 2007. P. 173. 
41 TEIXEIRA DE FREITAS, apud, CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O Conflito entre o Direito de 
Propriedade e o Meio Ambiente. E a questão da Indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª 
edição (2004). 7ª reimpressão. Editora Juruá. Curitiba. 2011. P. 92. 
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naturalmente conquistado pelo homem, passa a receber modelos e configurações que 

refletem o momento histórico vivido.  

As mudanças sociais ao longo do século, reformuladas claramente pela 

Carta de 1988, muitas delas reflexos justamente do abuso de poder no aproveitamento 

dessas propriedades, especialmente quanto ao uso dos recursos ambientais, demandaram 

um novo comportamento do Estado, já na sua fase de Estado Social, em prol dos interesses 

coletivos, ressaltando já o caráter social da propriedade. 

O Código Civil de 1916, apresentando claramente uma percepção 

individualista e paternalista, refletindo o caráter liberal da época, ao disciplinar a 

propriedade praticamente limitou os seus dispositivos a regulamentar o direito de 

vizinhança. Editado ainda sob uma atmosfera liberalista, voltada com ênfase a satisfação 

pessoal e econômica, onde tudo passava a ter valor no mercado, longe estava de refletir 

uma sociedade com preocupação às questões de ordem ambiental.  

Em outras palavras o referido Diploma refletia a ordem constitucional que 

vigorava, a qual apenas trazia em seu texto garantia aos direitos fundamentais da primeira 

geração, posto que embebida pelo ideal liberal da época. Assim o foi com a Constituição 

do Império, de 1824, e a Constituição 1891, as quais, espelhos do Estado Liberal, 

garantiram o direito de propriedade sem limitações, ofertando a quem o detinha amplo 

exercício. Essa formação constitucional, contudo, fora modificada a partir da Carta de 

1934, já demonstrando limites ao uso da propriedade, demonstração da influência do 

Estado Social, com fortes reflexos da Constituição de Weimar de 191942. A Carta de 1934 

foi a primeira a tratar dos direitos sociais, mesmo que não ofertasse regras eficazes para 

sua efetivação43. 

																																																													
42 Em uma retrospectiva as Constituições brasileiras a partir de 1934, é possível encontrar o viés social no 
aproveitamento do direito de propriedade, mesmo sendo um direito subjetivo em estreitos laços com a 
personalidade, vejamos: Constituição de 1934, artigo 113, 17 “17) É garantido o direito de propriedade, que 
não poderá ser exercido contra o interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar. A desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública far-se-á nos termos da lei, mediante prévia e justa indenização. Em caso 
de perigo iminente, como guerra ou comoção intestina, poderão as autoridades competentes usar da 
propriedade particular até onde o bem público o exija, ressalvado o direito à indenização ulterior”; A Carta de 
1937 acabou por suprimir as limitações, retornando o direito de propriedade a plenitude vivida nas 
Constituições do Império e a de 1891; A Constituição de 1947 em seu artigo 147 dispunha que “O uso da 
propriedade será condicionado ao bem-estar social. A lei poderá, com observância do disposto no art. 141, § 
16, promover a justa distribuição da propriedade, com igual oportunidade para todos”; a Constituição de 
1967, mesmo sob um regime autoritário, condicionou a propriedade à função social em seu artigo 157, 
seguindo os mesmos termos a Constituição de 1969 em seu artigo 160. 
43 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. 
E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. 
Curitiba. 2011. P. 35. 
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A propriedade confere a quem a detém um número de atribuições. Em 

análise ao Código Civil de 2002 o seu artigo 1.228 é expresso ao disciplinar que “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”44. Se estiver a falar de 

propriedade imóvel, a propriedade é garantida a partir do registro no órgão competente, o 

qual permite a publicidade desta, exigindo por outro lado abstenção da coletividade, qual 

seja, o respeito e evitando turbações45. 

A instrumentalização, por sua vez, ocorre pelo domínio, formando uma 

complexa relação jurídica que possibilita ao titular um feixe de atribuições, as quais acima 

identificadas, pois referidas no dispositivo do Código Civil46. No domínio encontram-se 

mais coerentemente apresentadas as normas cabíveis aos bens públicos, especialmente 

aqueles de caráter ambiental cuja titularidade muitas vezes é direcionada ao povo como um 

todo, não considerando aqui o conjunto de bens patrimônio do Estado, além de dispensar 

estes, muitas vezes, o registro. O registro é instrumento apto a garantir publicamente a 

existência da propriedade e todos os seus elementos, protegendo o proprietário contra 

ingerências desmedidas de terceiros.   

Essa divisão entre domínio e propriedade permite que esta seja identificada 

em sua forma plena quando todos os elementos constantes no dispositivo legal estiverem 

presentes, quais sejam, o jus utendi, fruendi, abutendi e à reivindicatio, sendo definida 

como limitada quando ausente qualquer desses elementos47. Interessante essa aferição 

quando analisamos os bens públicos, mais detidamente os de cunho ambiental, haja vista 

que mesmo pertencendo ao Estado, este não poderá tornar efetivo possuidor do bem, seu 

único titular, não será a ele permitido exercer de maneira indiscriminada todos os 

elementos permissivos da propriedade, o que decorre não apenas do princípio social da 

propriedade, mas principalmente por garantias do artigo 225 da Constituição Federal de 

1988.  

O aproveitamento de todo bem ambiental – trate assim para facilitar a 

assimilação do assunto discutido – diferente do que se processa com o direito de 
																																																													
44 Código Civil Brasileiro. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. 
Acessado em 06.08.2015. 
45 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 4ª edição. Editora Lumen Juris. 
Rio de Janeiro. 2007. P. 177. 
46 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 4ª edição. Editora Lumen Juris. 
Rio de Janeiro. 2007. P. 176. 
47 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 5. Direito das Coisas. 6ª edição. Editora Saraiva. 
São Paulo. 2011. P. 230. 
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propriedade sobre os bens particulares haja vista tratar-se de um bem público, deve se dá, 

mesmo por parte do Poder Público, em total adequação as previsões normativas. Quando 

está a se analisar uma situação de um particular, ao contrário do que ocorre com os bens 

públicos, é possível falar em total liberdade conferida ao titular para aproveitamento do 

bem, claro, obedecendo às previsões constitucionais que recaem sobre todos, previsões que 

trazem à sociedade alguns direitos e obrigações. 

Tempos antes da Carta de 1988 restrições eram apresentadas à propriedade, 

reconhecendo que esta passa a servir não só o indivíduo, seu detentor, mas a toda 

sociedade. Tempo histórico no qual já vigora os direitos de segunda geração, os direitos 

sociais, que limitam as garantias individuais a fim de permitir a satisfação do interesse da 

sociedade. No caso da propriedade é a necessidade de não tornar, ou melhor, não manter 

esse um direito absoluto48. São os primeiros passos para o que hoje tanto se anuncia a 

função social da propriedade. 

Já encarando o que dispõe a ordem constitucional vigente, garantindo o 

direito de propriedade no artigo 5º, inciso XXII, apresenta a função social da propriedade 

em seu artigo 5º, inciso XXIII, como um garantia essencial e indispensável ao mesmo. Mas 

do que isso apresenta como diretriz da ordem econômica em seu artigo 170, incisos II e 

III49, o que se apresenta coerente com o fato de que a propriedade “incide sobre tudo o que 

for economicamente apreciável e apropriável pelo indivíduo”50. Mantendo a harmonia 

hierárquica entre as normas, em respeito ao Estado formado com a Norma Fundamental de 

1988, o Código Civil condiciona o exercício dos direitos inerentes à propriedade a garantia 

das finalidades econômicas e sociais. Tal garantia é percebida quando expressou o 

legislador que é preciso estar atento a contínuas ações de preservação da flora, fauna, 

belezas naturais, poluição das águas e do ar, claramente apontadas no artigo 1.228, § 1º, do 

Diploma Civil51. 

																																																													
48 TEIXEIRA DE FREITAS, apud, CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O Conflito entre o Direito de 
Propriedade e o Meio Ambiente. E a questão da Indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª 
edição (2004). 7ª reimpressão. Editora Juruá. Curitiba. 2011. p. 91/92. 
49 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: (...), II - propriedade privada; III - função social da propriedade;(...)”. Constituição Federal de 
1988, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. 
50 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil Constitucional da Função Social da Propriedade. Artigo 
publicado em Artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 36, n. 141, p. 9 – 21, jan./mar. 1999. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/446. 
51 “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 
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Não propôs o legislador apenas o direcionamento quanto ao uso da 

propriedade, mas tentou trazer limitações necessárias ao exercício dos direitos inerentes a 

ela, especialmente quando está a se falar em propriedade sobre bens de caráter ambiental. 

A própria Lei federal nº 6.938/81, ao instituir a Política Nacional do Meio Ambiente 

(PNMA) trouxe diversos disciplinamentos para fins de garantir os limites necessários ao 

uma preservação e proteção ambiental. Na sequência diversas leis foram promulgadas com 

fins semelhantes, dentre as quais, e aqui já tratando das águas, destacamos a Lei federal nº 

9.433/97, instituidora da Política Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH). 

A propriedade a partir do estudo civil-constitucional não se limita a previsão 

do antigo Código Civil de 1916 que a vinculava unicamente a ideia de poder do titular 

sobre o bem. A relação jurídica – como é encarada a propriedade no atual contexto 

jurídico-positivo – reflete mais amplamente seu caráter social, convergindo para o 

princípio da função social traçado pela Carta de 1988, como ensina Cristiano Chaves e 

Nelson Rosenvald “Na Constituição Federal o termo propriedade é conceituado de forma 

bem mais ampla do que no Código Civil, servindo a qualquer espécie de titularidade 

aferível patrimonialmente”52. 

Essa afirmação é reforçada pelos mesmos doutrinadores ao trazerem à tona 

a nova instituição de propriedade firmada pela Constituição de 1988, abrangendo não só a 

propriedade privada, mas também a propriedade pública. A função social prevista pela 

mencionada Lei Fundamental do Estado envolve questões de cunho econômico, mas 

também submersos nos princípios que preenchem o ordenamento jurídico contemporâneo, 

como a solidariedade, o qual fora esquecido desde o período de instituição dos direitos 

fundamentais de primeira geração, e o princípio da dignidade da pessoa humana, basilar 

para todo sistema normativo53. 

A função social da propriedade, ressaltada na Carta de 1988 e que oferta 

novos contornos ao estudo da propriedade, tenta restabelecer a relação que fora instituída 

nos tempos antigos, nas quais o homem, como integrante do grupo social, buscava sua 

satisfação sem suprimir os interesses dos demais. Em outras palavras uma tentativa 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.” Lei nº 10.406/2002, 
Código Civil, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm.	
52 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 4ª edição. Editora Lumen Juris. 
Rio de Janeiro. 2007. P. 179. 
53 ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 4ª edição. Editora Lumen Juris. 
Rio de Janeiro. 2007. P. 179/180. 
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libertação da concepção estritamente privatista firmada pelo estado liberal. Tal menção não 

induz um retorno à configuração da propriedade sob a sua natureza comunal, mas tenta 

deixar evidente que o homem é mais uma peça no quebra-cabeça social, se busca suas 

satisfações também precisa estar fazendo parte de toda engrenagem que garante o mínimo 

existencial para o coletivo. 

Antes de seguir, ressaltando a norma mencionada no início deste tópico, 

interessante ressaltar o disciplinamento positivado na Carta de 1988, onde o artigo 5º, 

inciso XXII, garante a todos o direito de propriedade. Esse direito é complementado no 

inciso seguinte – inciso XXIII - pelo princípio da função social, deixando clara a 

preocupação do constituinte em afastar o individualismo que vigorou ao longo de toda 

vigência do Diploma Civilista de 1916. Uma reformulação que reforça o Estado Social o 

qual sucumbiu o Estado Liberal, tornando evidente e buscando eficácia ao princípio da 

solidariedade por tanto tempo esquecido. Até a própria Lei de Introdução ao Código 

Civil54, ao disciplinar a maneira como as normas serão aplicadas e efetivadas na sociedade 

resguarda no artigo 5º orientação para atender aos fins sociais e as exigências do bem 

comum, não sendo passível separar tais diretrizes, pois além de imprescindíveis, são 

perfeitamente compatíveis.  

Toda mudança no regramento normativo da propriedade não deixa de lado a 

essência desse direito, ou seja, não abandona a ideia original de que ela serve a um 

aproveitamento também econômico, instituto que favorece as ações de mercado, servindo 

como instrumento de peso na ordem econômica. Essas características convergem, de certa 

maneira para a garantia de uma atuação direta do proprietário a fim de satisfazer os 

elementos dispostos no artigo 1.228 do Código Civil acima elencado. Ademais, é possível 

verificar que o exercício deles, em uma interpretação mais limitada, permite ao titular o 

não uso da propriedade, em atenção aos termos utilizados pelo dispositivo legal, ao 

conferir as garantias que estimularam a origem desse direito, usar, gozar e dispor do bem, 

permitiria uma negativa, onde o proprietário teria a faculdade de não se utilizar desses 

direitos. 

Como dito a Constituição de 1988, já fazendo parte de um Estado que se 

preocupa com o bem-estar da sociedade, um estado não tão ausente, logo sem as amarras 

do liberalismo, apresentou em seu artigo 5º o princípio da função social da propriedade, 

																																																													
54 Decreto-Lei nº 4.657 de 4 de setembro de 1942, disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657.htm. Acessado em 10.08.2015. 
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limitador do uso do direito de propriedade ao mesmo tempo em que se mostra como norte 

para a ordem econômica, de forma a não permitir a imposição de uma faculdade negativa 

ao proprietário, verdadeiro alicerce do regime jurídico-constitucional da propriedade55. 

Assim, a antiga ideia de que tudo era permitido acaba sendo expurgada do 

contexto sócio jurídico. Há um leque amplo de dispositivos normativos que condicionam o 

uso desse direito de propriedade, especialmente quando há um alargamento e inserção no 

estudo da propriedade pública, ao mesmo tempo em que o garante, condiciona a maneira 

como este deve ser exercido56. 

As novidades trazidas pela terceira geração de direitos, elevando a um 

patamar antes impensável o direito ambiental, conduziu o ordenamento a trabalhar com 

reflexões conciliatórias, de modo a manter em certo equilíbrio entre os direitos 

fundamentais surgidos em gerações distintas, os quais fazem parte do sistema em pé de 

igualdade, previstos expressamente na própria Constituição Federal, norma fundamental do 

Estado. Nas palavras de Raimundo Alvez “A harmonização entre o direito de propriedade 

e o seu condicionamento à função social tornou-se imprescindível”57. 

O § 1º do artigo 1.228 do Código Civil consagra de forma expressa a função 

social da propriedade, desdobrando-se como princípio orientador do direito ora em debate, 

bem como mecanismo principal de limitação ao exercício dos poderes inerentes a ele, 

levando alguns doutrinadores a dizer que mais do que tratar da função social o dispositivo 

desenhou padrões do que se pode identificar como função socioambiental da propriedade58. 

O direito em debate precisa melhor se moldar, não só para conferir à sociedade os meios 

que possibilitam alcançar suas satisfações mínimas, mas também para garantir o que prevê 

a Constituição em seu artigo 225, ou seja, um ambiente saudável que permita uma vida 

com qualidade tanto as presentes quanto as futuras gerações. 

																																																													
55 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Perfil Constitucional da Função Social da Propriedade. Artigo 
publicado em Artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 36, n. 141, p. 9 – 21, jan./mar. 1999. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/446. 
56 Interessante as palavras de Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald quando colocam que: “A intervenção 
legislativa serve como freio ao egoísmo humano, valorizando-se a fraternidade em detrimento de uma 
igualdade meramente formal entre proprietários e não-proprietários. Há uma aproximação com uma 
concepção tomista, segundo a qual o proprietário é mandatário da comunidade para a gestão de bens 
direcionada à satisfação geral, mesmo que a coisa apenas pertença ao patrimônio de uma pessoa”. 
ROSENVALD, Nelson; FARIAS, Cristiano Chaves de. Direitos Reais. 4ª edição. Editora Lumen Juris. Rio 
de Janeiro. 2007. P. 202. 
57 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O Conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio 
Ambiente. E a questão da Indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição (2004). 7ª 
reimpressão. Editora Juruá. Curitiba. 2011. P. 18. 
58 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume Único. Editora Forense. Rio de Janeiro. Editora 
Método. São Paulo. 2011. P. 796. 
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De certa forma é uma adequação ao que dita o artigo 186 da Carta de 1988, 

o qual dispõe parâmetros condutores de uma intervenção na propriedade atendendo a sua 

função social. Os requisitos nele dispostos, apesar do artigo mencionar a propriedade rural, 

é extensivo a toda e qualquer propriedade e tratam: do aproveitamento racional e adequado 

da propriedade, da utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do 

meio ambiente; observância dos dispositivos que regulam as relações de trabalho e, por 

fim, condiciona a exploração ao bem-estar dos proprietários e trabalhadores59. 

A preocupação com o interesse da sociedade, portanto, deixou de ser algo a 

ficar em segundo plano e alcançou posição de destaque no disciplinamento do direito de 

propriedade. Reforçando o que fora dito, “a propriedade passou a ser considerada um 

direito limitado e condicional, e deixou de ser um direito sem condições e sem limites, 

sagrado, inviolável, que se justifica por si só”60. O direito subjetivo da propriedade ainda 

está resguardado, mas este passa a ser obrigatoriamente desempenhado sob certas 

condições, primando pela função social. Uma demonstração da indispensabilidade de uma 

interpretação que não se afasta do viés constitucional. 

A extensão no disciplinamento e no estudo desse direito fundamental sai um 

pouco do que regra o direito civil, as limitações e restrições à propriedade voltando-se a 

efetivação da sua função social envolve um complexo de normas que são encontradas no 

Direito Administrativo, Econômico, Urbanístico e, principalmente, Constitucional, o que 

fora enfaticamente até o momento apresentado61. 

As normas que limitam ou restringem a propriedade tem raízes nas 

declarações de direitos do século XX, iniciadas pela Declaração apresentada com a 

Revolução soviética, ressaltando um socialismo, aqui pensado em termos gerais, os quais 

não o aboliu, mas condicionou referido direito62. Registre-se que referido condicionamento 

																																																													
59 Ainda nas palavras do professor Vladimir da Rocha França, válido ressaltar que “O princípio da função 
social da propriedade legitima juridicamente a intervenção do Estado na propriedade em todos de seus 
diversos graus: da limitação do exercício do direito de propriedade até a própria expropriação”. FRANÇA, 
Vladimir da Rocha. Perfil Constitucional da Função Social da Propriedade. Artigo publicado em Artigo 
publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 36, n. 141, p. 9 – 21, jan./mar. 1999. Disponível em: 
http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/446. 
60 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. 
E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. 
Curitiba. 2011. P. 95. 
61 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. 
E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. 
Curitiba. 2011. P. 148. 
62 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição. Revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional. (até a Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada e, 
31.12.2004). Editora Malheiros. São Paulo/SP. 2005. P. 161/162. 
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se volta à adequação do uso pelo proprietário ao interesse social, coletivo. O caráter 

absoluto, exclusivo e perpétuo firmado pela doutrina civilista não mais vigora, há uma 

flexibilização deste a partir das obrigações e deveres que são apresentados ao proprietário e 

dos quais este não poderá eximir-se63.  

No atual contexto político, histórico e jurídico facilmente percebe-se que 

muitas dessas imposições, além de envolverem questões de saúde pública, segurança, 

economia, refletem a preocupação ambiental. É preciso estar atento para forma de 

aproveitamento da propriedade, especialmente dos recursos nela presentes, recursos 

naturais que indispensáveis à vida passaram a ser alvo de normas de proteção e 

preservação. 

É preciso ter em mente, contudo, que falar, compreender e fazer valer a 

função social não se identifica com as limitações externas que podem interferir e mesmo 

alterar a utilização da propriedade. A função social passa a ser intrínseca a própria 

propriedade, limitações como servidão ou mesmo desapropriação, por sua vez, são 

externas, e podem se apresentar como instrumentos administrativos capazes de conciliar o 

direito em questão e sua função social, em outras palavras, mecanismos de efetivação 

desta. 

As limitações apresentadas, sendo extrínsecas ao direito de propriedade, 

podem ser impostas a partir da constatação de alguns pressupostos, dentre os quais 

destaque se dá ao não cumprimento das ações que convergem para proteção e preservação 

do meio ambiente e seus recursos, evitando a poluição e danos irreparáveis a estes. Por isso 

afirmam alguns que enquanto “os limites internos antecedem o direito de propriedade, os 

limites externos, ao contrário, lhe são consecutivos”64. Carlo Octaviano Mangueira65 

explica: 

...é importante notar que a função social é um princípio que age dentro do 
próprio conteúdo do direito de propriedade, razão pela qual não pode ser 
confundida com as limitações externas ao direito de propriedade, que são 

																																																													
63 JOSÉ AFONSO DA SILVA, apud, CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito 
de Propriedade e o Meio Ambiente. E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª 
edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. Curitiba. 2011. P. 148. 
64 CAMPOS JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. 
E a questão da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. 
Curitiba. 2011. P. 155. 
65 MANGUEIRA, Carlos Octaviano de M. Função Social da Propriedade e Proteção ao Meio Ambiente: 
notas sobre os espaços protegidos nos imóveis rurais. Revista de Informação Legislativa. Brasília. Ano 37. 
N. 146. Abr/jun. 2000. P.229-249. Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/594. Acessado em 
11.08.2015. 
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restrições posteriores à constituição do direito, como, por exemplo, a 
instituição de servidões por parte do Poder Público. 

 

Um ponto interessante ao tratar da função social é manter a correta 

colocação dela dentro do contexto sócio jurídico, de modo a não colocar como um 

exercício do Poder de Polícia. Contudo, é imperioso adiantar que ambos não são 

sinônimos, reforçando a ideia de que a função social é intrínseca ao direito de propriedade, 

não pode ela ser vista como limites ao seu exercício66. 

A sociedade contemporânea pede e impulsiona uma nova posição por parte 

dos Tribunais Pátrios quando se está a discutir o direito de propriedade e sua função social. 

A legislação civilista, mesmo de cunho privado já passa a ser interpretada sob os olhares 

constitucionalizados, está na era do que muitos denominam de direito civil-constitucional. 

Essa nova tendência somada às diversas normas que vão sendo editadas levam a certo 

abandono da percepção absolutista a propriedade, ressaltando a proteção ambiental por 

meio dessa garantia fundamental. 

A realidade ainda está distante do que pretende a norma positivada na 

Constituição. A função social em si confere, por exemplo, legitimidade a diversas ações 

por parte do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, porém, no Brasil o que temos é 

ainda uma intensa amarra aos primórdios de um ordenamento cuja proteção principal era o 

indivíduo. A legislação, contudo, adequa-se ao contexto atual, e apesar da vigência do 

Código civilista, percebe-se sua aplicação à propriedade móvel, restando a Constituição a 

correta regulamentação da propriedade imóvel quando se está a falar em função social. 

 

1.3. O regime jurídico dos bens públicos. 

 

Compreendendo toda organização jurídico-positiva quanto aos bens 

públicos no direito brasileiro, entendendo também como o instituto da propriedade é 

disciplinado e os reflexos aplicáveis aos referidos bens, passa-se ao estudo do regime 

jurídico destes para em seguida compreender como os recursos naturais, e mais 
																																																													
66 Essa distinção é bem colocada por Raimundo Alves Campos Jr, cujas palavras segue: “a função social não 
surge como limite ao exercício do direito de propriedade, mas como princípio incidente sobre o conteúdo, 
impondo comportamentos positivos. O poder de polícia, entretanto, é um dos mais importantes instrumentos 
de que dispõe o Estado para a defesa do meio ambiente, posto que demarca o conteúdo de direitos privados, 
impondo freios à atividade individual com o fim de assegurar a efetividade do interesse público”. CAMPOS 
JÚNIOR, Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. E a questão 
da indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. Curitiba. 
2011. P. 159. 
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precisamente as águas – recursos hídricos – estão inseridos, como são disciplinados e, 

principalmente, como a legislação em vigor pode melhor ser aplicada para fins de uma 

gestão mais conexa com a perspectiva da sustentabilidade, frente à nova realidade do 

século XXI, a mercantilização das águas. 

A leitura dos tópicos acima mostra que os bens públicos ao serem 

analisados pelo direito detêm peculiaridades próprias. Estas, por sua vez, tendem a afastar 

deles o que poderia denominar de regime geral dos bens disciplinado no Código Civil, em 

outras palavras, a impossibilidade de aplicar as normas apresentadas pela legislação 

civilista diante do seu caráter privatista e individualista. Falar de bens públicos é trazer à 

tona aspectos singulares, sempre mencionados e imprescindíveis, dentre eles a 

inalienabilidade, impenhorabilidade, não oneração e imprescritibilidade.  

Os desdobramentos de um regime jurídico público devem ser observados 

conforme o plano de abordagem a ser tratado, ou seja, se está a se buscar uma 

compreensão e solução na aquisição, na gestão ou na alienação dos bens públicos67. 

Considerando o objeto principal do presente trabalho, mesmo trazendo uma análise geral 

da aquisição e da disposição, será quanto à gestão o aprofundamento do estudo, etapa na 

qual, conforme ensina Floriano de Azevedo Marques Neto, estão mais bem configurados 

os mencionados atributos dos bens públicos68.  

As múltiplas possibilidades advindas dos bens públicos, dentre as quais a 

destinação, domínio e a finalidade a qual estará ele destinado, tem conduzido a doutrina a 

defender a impossibilidade em aceitar a existência de um único regime jurídico de direito 

público. Segundo aponta Floriano de Azevedo Marques Neto, o Direito tende a tratar todo 

e qualquer bem público como submetido a um único regime. A doutrina, por sua vez, na 

própria classificação dos bens, como mostrado no primeiro tópico deste capítulo, acaba por 

separar os bens públicos gerais dos que comporiam o patrimônio do Estado. São essas 

diversidades que permite definir qual o melhor regime a incidir. 

Primeiramente, fazendo uma breve abordagem do plano de aquisição dos 

bens públicos é cabível falar em aquisição originária e derivada, onde encontramos 

compondo o primeiro grupo aqueles bens que não foram adquiridos, os quais por razões 

																																																													
67 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 250 
68 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 248. 
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diversas sempre permaneceram sob o domínio do Estado. Esse grupo trata dos bens que 

por alguma razão tem uma natureza pública intrínseca69. 

Tratar dos bens que ingressam no patrimônio do Poder Público de forma 

derivada é apresentar os que assim se tornam pela determinação de algum instrumento 

jurídico, sejam instrumentos de caráter privado, tais quais, contrato de compra e venda, 

uma doação, herança, ou mesmo por instrumento de natureza pública como nos casos de 

desapropriação ou derivação legal. Muitas vezes essa aquisição decorre do poder que o 

Estado detém para adequação dos interesses da coletividade, sendo possível falar nos casos 

de bens adquiridos em processo de desapropriação, no qual a manifestação de vontade do 

proprietário é irrelevante para a efetivação do processo70. 

O plano da alienação permite uma transferência do bem, logo o domínio 

deste passa a outra pessoa que eventualmente pode vir a ser de direito público interno. 

Nesse plano não cabe falar em uso do bem, mas em transferência total de seu domínio. 

Mesmo sendo possível a alienação, tratando-se de bem público, esta será condicionada a 

fatores de desafetação, autorização legal, licitação, avaliação econômica e, principalmente, 

o interesse coletivo71. 

Quanto à gestão fala-se em uma gestão patrimonial e em uma disciplina 

(gestão) de uso. Aquela pensada para otimizar, aumentar, o patrimônio Público, portanto, 

voltada a uma valorização econômica, ao passo que esta, inerente a utilidade do bem, 

concorre para o seu emprego ideal, a adequação entre a finalidade proposta e o interesse 

coletivo em jogo72. Considerando a proposta do presente trabalho o enfoque recai na gestão 

direcionada a disciplina de uso, já que não cabe traçar os bens públicos que estão 

acobertados de características ambientais, mais detidamente os recursos hídricos, como 

integrantes do patrimônio do Estado. 

																																																													
69 MORAND-DEVILLER, apud, MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e 
Exploração Econômica. O regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo 
Horizonte/MG. 2014. p. 250/251. 
70 É muito importante registrar que no plano da aquisição dos bens públicos a exigência da licitação é de 
extrema relevância, tanto o é que o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal é expressa quanto a isso, 
vejamos: “ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão 
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações”.  
71 Para melhor compreensão de cada uma dessas condições ler Floriano de Azevedo Marques Neto, sua obra 
de bens públicos já referendada neste trabalho, páginas 304 a 311, pois não comporta se estender no tema que 
não é alvo do presente trabalho.  
72 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 270. 
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A principal forma de analisar um bem público a fim de aferir qual o regime 

jurídico que sobre ele recairá, e mesmo se será possível a aplicabilidade de mais de um 

regime, buscando conhecer qual o mais adequado, é analisar a gestão do referido bem. Esta 

segue diversos princípios de ordem constitucional, princípios implícitos e explícitos que 

norteiam toda teia de normas quanto ao regime jurídico. A compreensão desse regime, 

partindo da gestão, precisa ser feita constatando alguns desses princípios, especialmente os 

que se encontram explícitos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 

O artigo 37, caput, da Constituição logo em seu caput apresenta princípios 

orientadores de toda construção do regime jurídico aplicável à gestão dos bens públicos. 

Somado a estes há ainda alguns implícitos e aqueles previstos em outros artigos espalhados 

ao longo da Carta constitucional. O princípio da legalidade é o primeiro e um dos mais 

importantes do rol trazido pelo mencionado dispositivo, além de sua importância, precisa 

ser bem compreendido principalmente para deixar clara a distinção quanto à legalidade 

apresentada no artigo 5º da Norma Fundamental73. 

Muito se observa na doutrina o ensinamento de que o princípio da 

legalidade determina que toda ação por parte da Administração Pública precisa ser 

realizada com respaldo legal, ou seja, necessário se faz que o legislador tenha previsto de 

forma clara e precisa as ações a serem realizadas pelo representante do Poder Público em 

algum dispositivo do direito positivado. Apesar de correta a acepção pensada não pode ser 

ela encarada de maneira absoluta. Há mais a se extrair do citado dogma. 

A legalidade como princípio constitucional a direcionar a atuação da 

Administração na gestão dos bens públicos não pode ficar adstrita à existência de uma lei 

para cada atuação pública. A simples autorização geral para a Administração já justifica a 

obediência ao princípio referendado, referência que muitas vezes se faz valer por meio de 

norma quanto à competência do agente. Porém, mas do que essa constatação de que há 

previsão em algum dispositivo normativo para atuação do agente público, o princípio 

																																																													
73 O princípio da legalidade encontra-se expresso em dois momentos da Constituição, primeiramente no 
artigo 5º, o qual em seu inciso II determina que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei”; em outro momento a Constituição disciplina em seu artigo 37 que “ A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte”. 
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requer que não haja uma proibição. A garantia legal dessa autorização deixa implícita a 

inexistência no ordenamento vigente de uma norma proibitiva74. 

Além do princípio da legalidade o artigo 37 apresenta o princípio da 

impessoalidade, trazendo a efetivação da igualdade em termos constitucionais, mas 

permitindo certa pessoalidade se assim a natureza jurídica do bem demandar. Cabe ainda o 

Princípio da moralidade, que além de exigir a atuação ética, prega uma moral 

administrativa, a qual facilmente se entende quando no estudo da lei de improbidade 

administrativa, Lei nº 8.429/92, que expõe situações onde o agente público viola o dever de 

probidade. Princípio este de estreitos laços com a legalidade. 

A publicidade é outro princípio expresso no artigo constitucional 37 e que 

norteia a correta gestão dos bens públicos, moldando o regime jurídico. Ele envolve não só 

a transparência quando se fala em bens que compõem o patrimônio público, mas abarca 

também a ideia de como se dá as ações, procedimentos e mecanismos de registros no 

tocante aos referidos bens. 

Por fim, trazendo à tona os princípios explícitos no texto constitucional do 

artigo 37, mencionamos o princípio da eficiência, o qual após diversas críticas conseguiu 

seu espaço na norma fundamental. Apresentado como desnecessário pela doutrina, tem se 

mostrado de suma importância para direcionar as ações da Administração Pública perante 

o uso e gestão dos bens públicos. Importantes são as palavras de Floriano de Azevedo 

Marques Neto75 ao mostrar a necessidade e o papel ímpar deste princípio no ordenamento 

jurídico brasileiro. Referido autor enfatiza o papel duplo da eficiência quando positivada 

ao se mostrar como sinalizador da atuação da administração pública em prol da satisfação 

das finalidades públicas, bem como ao servir de controle na atuação do Poder Público para 

atender os anseios coletivos. 

Dois princípios que não se encontram expressos no caput do artigo 37 da 

Constituição, mas que merecem a devida acolhida quando se está a falar do regime jurídico 

dos bens públicos, são os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade, quase 

sempre analisados conjuntamente pela doutrina. A ausência desses princípios na Carta de 

																																																													
74 Explicando melhor o tema o autor afirma que “a gestão dos bens públicos há de ser feita em 
compatibilidade com a lei, o que não significa dizer qualquer ato de gestão deste patrimônio tenha de ser, 
sempre e expressamente objeto de autorização legal”. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens 
Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O regime jurídico das utilidades públicas. 1ª 
reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 271. 
75 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 278. 
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1988 não implica omissão legislativa. A Lei federal nº 9.784/1999 apresenta-os 

explicitamente em seu artigo 2º quando dispõe “A Administração Pública obedecerá, 

dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”, sendo mais direta quando em seu inciso VI norteia as ações da 

Administração Pública nos termos “adequação entre meios e fins, vedada a imposição de 

obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao 

atendimento do interesse público”. 

A lei supracitada além dos dispositivos acima transcritos apresenta menção 

aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em outros dispositivos76. O que é 

preciso ter em mente é que tais princípios são apresentados como condicionantes das ações 

da Administração Pública, impondo limitações à discricionariedade administrativa77. 

O princípio da razoabilidade está muito conectado a discricionariedade 

empenhada pelo administrador nas decisões a serem tomadas, ponderando os critérios de 

oportunidade e conveniência com o fim público a ser alcançado, interesse maior 

pretendido. Dentro dessa perspectiva é possível compreender o princípio da 

proporcionalidade, traduzido nos meios utilizados pela Administração para o alcance do 

fim comum78. 

Toda proposta de compreensão do regime jurídico dos bens públicos, a ideia 

de que a aplicabilidade desse bem tem que estar adstrita a uma finalidade de garantia do 

interesse público, característica que confere a tais bens alguns atributos específicos, sendo 

eles a inalienabilidade, a impenhorabilidade, não oneração e a imprescritibilidade. 

																																																													
76 Deixemos registrado aqui os dispositivos da Lei nº 9.784/1999 que expõe ao administrador a necessidade 
de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: “Art. 2º A Administração Pública 
obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 
proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência: 
(...) omissis; VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em 
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (...); VIII - 
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados...” “Art. 29, § 2º. As 
atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão 
realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos 
interessados de propor atuações probatórias”. 
77 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. Sâo Paulo. 
2014. P. 80. 
78 “E essa proporcionalidade deve ser medida não pelos critérios pessoais no administrador, mas segundo 
padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante dos termos frios da lei, mas diante 
do caso concreto. Com efeito, embora a norma legal deixe um espaço livre para a decisão administrativa, 
segundo critérios de oportunidade e conveniência, essa liberdade às vezes se reduz no caso concreto onde os 
fatos pode apontar para o administrador a melhor solução”. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. Sâo Paulo. 2014. P. 81. 
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Analisando um a um desses atributos poderemos compreender melhor a adequação correta 

do bem público dentro do contexto jurídico-positivo brasileiro. 

Primeiramente, trazendo o caráter da inalienabilidade, há uma tendência a 

observá-la de forma absoluta. A doutrina acaba trazendo uma ideia generalizada e 

conferindo um caráter amplo de que todos os bens públicos seriam inalienáveis, 

entendimento que não condiz com a realidade, o que faz com que alguns substituam o 

termo pela alienabilidade na forma da lei79. Há bens que assim serão definidos por 

disposição constitucional, porém a inalienabilidade precisa ser observada de forma 

relativizada, pois o que se tem verdadeiramente é uma alienabilidade condicionada, nas 

palavras de Floriano de Azevedo Marques Neto80 “os bens públicos podem, em tese, ser 

alienados, desde que cumpridas algumas formalidades”.  

É preciso ter em mente, contudo, que considerando os bens ambientais, com 

enfoque nos recursos hídricos, essa inalienabilidade condicionada acaba perdendo força e 

porque não dizer voltando à ideia inicial de uma inalienabilidade absoluta, haja vista a não 

incidência de uma titularidade sobre o bem. Quando se concede vazões hídricas, como se 

verá no estudo da outorga de direito de uso, não cabe falar em transferência de titularidade 

e/ou propriedade do bem, mas sim uma cessão de determinado percentual hídrico para uso 

conforme requisitos previamente fixados em lei. 

Um segundo atributo dos bens públicos é a impenhorabilidade, o qual se 

apresenta como decorrência direta da inalienabilidade, estando conexo com o 

procedimento de execução fixado pela Constituição Federal em seu artigo 100, dispositivo 

este que firma como regime de execução contra Fazenda Pública, pelo qual a satisfação de 

crédito de eventuais credores privados será realizada por meio dos precatórios. Os 

precatórios como propostos foi uma maneira encontrada para afastar o regime de penhora 

nas referidas execuções. 

Para quem defende a relativização do atributo inalienabilidade, sendo a 

impenhorabilidade uma decorrência daquela também deve ser relativizada, ou seja, há a 

possibilidade em tese de penhora de bens públicos quando estes tiverem sido desafetados e 

posto para alienação. Além disso, cite-se o caso dos bens pertencentes a pessoas jurídicas 

de direito privado que estão prestando serviço de interesse público. 

																																																													
79 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até EC 
nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2006. P. 860. 
80 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 293. 
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Por fim, como um terceiro atributo cita-se a imprescritibilidade, em outras 

palavras a garantia de que os bens públicos não venham a ser objeto de usucapião, o que 

claramente vem expresso pela Constituição de 1988 em seu artigo 183, § 3º81, e no artigo 

19182. Não se limitando a Norma Fundamental, o Decreto-Lei nº 9.760/46, bem como o 

Código Civil deixam claramente expresso a não possibilidade de os bens públicos serem 

adquiridos por particulares por meio de usucapião83. 

Em que pese toda apresentação até o momento, é quando se analisa a gestão 

de uso do bem público que melhor se apresenta a fixação do regime de direito público, o 

qual tem por fim discutir questões inerentes a um bem de suma importância e sobre o qual 

as diretrizes normativas precisam de uma melhor análise, a água. 

É preciso ter em mente que toda gestão parte de acepções já aqui 

mencionadas, a finalidade de agir em prol da satisfação coletiva, ou seja, garantir o 

atendimento do interesse público, bem como que esse intento seja realizado de modo a 

trazer a maior eficiência ao bem. Essa abordagem permite, concomitantemente, a serventia 

econômica, haja vista que no contexto atual todo bem público, mesmo que inalienável, 

podem ser objeto de uma valorização. O rol dos bens que compõem a dominialidade 

pública serve não só a aumentar o patrimônio do Estado, mas estão dentro de um contexto 

para garantir o bem-estar coletivo, buscando um desenvolvimento que, como se verá em 

capítulo próprio, está sob a orientação da sustentabilidade. 

O uso do bem público, e aqui tratando do bem de uso comum, poderá ser 

realizado de diversas formas. Dispondo sobre os bens públicos de uso comum a primeira 

forma de aproveitamento a se pensar é o coletivo, o que deriva da própria classificação. 

Nessa situação tem-se um uso indistinto entre os membros da sociedade, onde qualquer 

																																																													
81 Referido artigo dispõe: “Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinqüenta 
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua 
família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (...).§ 3º 
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”. 
82 Dispõe o artigo 191 da Constituição Federal: “Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural 
ou urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona rural, não 
superior a cinqüenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua 
moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião”. 
83 A fim de confirmar a previsão normativa citada, o que fora claramente apresentado por Floriano de 
Azevedo Marques Neto em obra repetidamente citada neste trabalho, vejamos as disposições legais 
referendadas: Constituição Federal, artigo 183, § 3º “Os imóveis públicos não serão adquiridos por 
usucapião”; artigo 191, parágrafo único, “Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião”; Decreto-
Lei, artigo 200 “Os bens imóveis da União, seja qual fôr a sua natureza, não são sujeitos a usucapião”; por 
fim, o Código Civil, artigo 102 “Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião”. Como se observa, 
diretrizes normativas claras e de teor idêntico. 
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sujeito, não gerando uma sobrecarga no bem, tem a capacidade de aproveitá-lo de maneira 

indistinta e igualitária aos demais84. Para esse uso não se espera qualquer característica 

pessoal específica, qualquer qualidade subjetiva particularizada ou mesmo autorização por 

parte da administração. 

Essa utilização comum, dita também ordinária, prescinde, em regra, de 

qualquer intervenção da administração pública. Pode ocorrer livremente, contudo há casos 

em que a comunicação se mostra necessária, situação esta que já começa a fugir da regra 

geral, pois deixa evidente que nem todo uso se dá de maneira indistinta, igualitária e 

harmoniosa. São situações que pregam uma liberdade sem fugir do disciplinamento geral. 

Mesmo se estando diante de um bem comum à incidência das regras são necessárias, e isso 

não implica uma descaracterização do uso do bem, pois é preciso observar as garantias de 

preservação, controle, inclusive normas de ética e moral. 

Há situações em que o bem público, mesmo classificado como de uso 

comum, fica sujeito a uma utilização mais próxima daquela incidida sobre bens privados, 

sendo cedido para pessoa ou mesmo grupo de pessoas com fins específicos. Situações nas 

quais eles são direcionados a um uso especial, muitas vezes causando uma sobrecarga ao 

bem, a qual senão dificulta no mínimo impede o aproveitamento harmônico pelo resto da 

comunidade85. 

Quando surge uma particularidade desse tipo pode se está diante de um uso 

privado, onde ainda é possível a concorrência no aproveitamento do recurso, ou aquelas 

que mais se voltam ao uso exclusivo. No uso privativo nem sempre há uma total exclusão 

do resto da sociedade, como colocado, às vezes a cessão pela administração para o 

particular não atinge nem mesmo a integralidade do bem público em questão, situação 

diferente da verificada nos casos de aproveitamento exclusivo, quando afasta a 

possibilidade de outro administrado intervir sobre o mesmo recurso. 

Tais variações na utilização do bem público muitas vezes se conectam com 

a própria classificação geral deste, ou seja, se bem comum, especial ou dominial, sem, 

contudo, haver uma regra específica e rígida para tanto. Independente da forma como se dê 

o uso do bem, o correto é que, em face da finalidade de satisfação do interesse coletivo, 

sempre será possível um aproveitamento pelo administrado, seja ele direto ou 

																																																													
84 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até EC 
nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2006. P. 870. 
85 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até EC 
nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2006. P. 871. 
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indiretamente86, mas em várias dessas possibilidades será necessária uma manifestação, 

uma intervenção do Poder Público que vai além da ideia de fiscalização, muito além do 

que o exercício do Poder de Polícia tem a garantir. 

Há ainda situações nas quais o uso desse bem, logo a incidência de normas 

na gestão dele, será realizada de forma condicionada. Isso se dá quando há uma 

necessidade de manifestação por parte da Administração Pública dizendo se concorda ou 

não com a intervenção do homem. Em outras situações, por sua vez, ocorrerá de maneira 

incondicionada, quando essa manifestação não é necessária, nem mesmo o preenchimento 

de qualquer requisito por parte do administrado, sendo imposto apenas que ele se encontre 

apto – uma aptidão de caráter físico – pra fruição do bem. 

Nesse aspecto interessante observar que mesmo apesar de existir situações 

onde descabe qualquer manifestação por parte da administração pública, não há exclusão 

total desta, pois ainda permanece a função fiscalizadora, verdadeiro exercício do Poder de 

Polícia. Há o disciplinamento do uso do bem público87, muitas vezes visando melhoria 

para coletividade, na medida em que, disciplinando seu aproveitamento o Poder Público 

confere certas garantias. Isso é bem observado quando se está a falar de recursos naturais 

passíveis de uso comum. Submetidos à norma constitucional de sustentabilidade, servindo 

ao benefício das presentes e futuras gerações, precisam estar resguardados a fim de que 

mantenham sua disponibilidade em quantidade e qualidade. 

Seguindo a compreensão a partir do uso de recursos naturais, difícil será 

separar, de forma clara e precisa, quando o bem estará sob as normas voltadas a disciplinar 

o seu uso ou quando estará sendo apresentadas condicionantes para este. Nesse ponto 

alcança-se o aproveitamento dos recursos hídricos, o qual, salvo as situações previamente 

fixadas em lei, precisa ser realizado a partir do atendimento as condições previamente 

fixadas, condições estas a serem observadas e garantidas por meio do instrumento da 

outorga para direito de uso, acompanhado da cobrança pela vazão hídrica pretendida. 

																																																													
86 Como assevera Floriano de Azevedo MARQUES NETO “Mesmo quando o uso individual se traduz num 
uso privativo (como adiante veremos), sempre deverá haver um benefício para a coletividade, seja na fruição 
da atividade executada pelo particular no bem (o explorador do quiosque na praia), seja na aferição de 
receitas públicas (a outorga onerosa de uma concessão de uso)”. 
87 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 318. 
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Assim, para a compreensão do uso condicionado dos bens públicos, 

ressalta-se a necessidade de verificação de condições subjetivas do usuário88. Apesar de 

tratar de uma condição própria de quem utilizará o recurso, não é intrínseca a ele, mas a 

situação na qual esteja o administrado inserido. É importante, porém, deixar claro que não 

há afronta direta ao princípio fundamental da isonomia, pois quando se menciona condição 

subjetiva própria do cidadão que busca utilizar-se do referido bem, é necessário entender 

que não se define previamente quem fará parte desse rol de possíveis beneficiários, essa 

“condição especial” exigida está disponível para todos que pretendem obter alguma licença 

pública, em outras palavras, qualquer pessoa que passe a deter as condições necessárias 

poderá se dirigir ao Poder Público e apresentar seu requerimento para uso do bem. 

Para que se dê a correta gestão do bem público, a cobrança por este também 

entra como elemento a ser executado pelo Estado. Tanto o é que o Código Civil é expresso 

no artigo 103, permitindo a efetivação de cobrança no uso comum dos bens. É diretriz 

perfeitamente adequada ao direito de uso das águas no contexto jurídico-positivo 

brasileiro, haja vista a imposição, por lei, da cobrança pelo usuário dos recursos hídricos, 

cobrança esta que será efetuada a partir da concessão do direito de uso com o pedido de 

outorga 89. 

Essa retribuição pecuniária, a qual confere a ideia de valoração econômica, 

vem adquirindo justificativas outras de grande importância principalmente no contexto 

socioambiental. A perspectiva da sustentabilidade, as preocupações oriundas de anos e 

anos de uso desenfreado e sem controle dos recursos naturais, conduziu a fixação de 

princípios como o usuário-pagador ou o do poluidor-pagador induzindo a consignação da 

cobrança para um ideal que ultrapassa a incidência de um caráter econômico e abre 

margem a novas maneiras de estímulo e incentivo à proteção e preservação dos bens 

públicos, principalmente aqueles que fazem parte do extenso leque denominado meio 

ambiente. 

Como colocado, o controle, a gestão do bem público é aferida ao Poder 

Público, incidindo sobre os administrados. Muitas vezes esse controle se dá conferindo a 

alguns membros da sociedade garantia de aproveitamento do bem, fazendo exercer sobre 

																																																													
88 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 320. 
89 A Lei nº 9.433/97, que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos e disciplinou a outorga de 
direito de uso e a cobrança pelo uso dos recursos hídricos apresenta nos artigos 11 ao 18 disciplinamento 
sobre a outorga e nos artigos 19 ao 22 sobre a cobrança. Além da referida lei, outras normas especificam os 
referidos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. 
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ele um uso privativo, como colocado acima, um uso que em algumas situações acaba por 

afastar o aproveitamento por outras pessoas. Esse uso, além de ser por tempo limitado, é 

feito mediante ato jurídico específico, ato este que poderá ser uma autorização, permissão, 

concessão de uso, entre outros. 

Para que o uso seja possível, como apontado nas linhas acima, em algumas 

situações é indispensável à manifestação por parte do Poder Público, nas palavras de 

Floriano de Azevedo Marques Neto90, um título habilitador específico, necessário para 

casos de uso privativo, por exemplo. Esse instrumento habilitador poderá ser efetivado de 

algumas formas, seja por ato unilateral da Administração, seja por contrato firmado entre 

esta e o particular ou mesmo algum instrumento que indique parceria entre o Poder Público 

e o ente privado. Considerando o objeto do presente trabalho, a outorga de direito de uso 

dos recursos hídricos, o estudo se limitará a analisar as situações específicas de 

manifestação unilateral do Poder Público, tentando mostrar a necessidade, no atual estágio 

mundial de crise hídrica, a importância a ponto de excluir qualquer outra forma de cessão 

de direito de uso que implique uma mercantilização da água. 

A fixação de um instrumento específico, ou de regras gerais e passíveis de 

aplicação aos casos de uso do bem público mediante manifestação da Administração não é 

uniforme na doutrina. Assim, não há uma regra geral para delimitação do ato habilitador 

para uso do bem, encontra-se na verdade variações a depender do tipo do bem e o destino 

que a ele será dado. O que se tem é que serão tais atos administrativos emitidos pelo ente 

do Poder Público titular do domínio do bem, por isso importante compreender como o 

direito de propriedade é aplicado nesses casos, adequando-se a uma perspectiva não de 

titularidade. Há situações que essa competência, contudo, é delegada, passando as mãos de 

algum órgão que recebe a gestão do mesmo 91. 

 

1.4. Bens públicos de caráter ambiental: as águas no atual contexto jurídico-positivo, 

classificação e regime jurídico. 

 

Diante do que fora até o momento apresentado é preciso compreender como 

o ordenamento jurídico brasileiro abarca a questão das águas, como incide sobre elas e 

																																																													
90 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 332.  
91 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Bens Públicos. Função Social e Exploração Econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Editora Fórum. Belo Horizonte/MG. 2014. p. 334. 
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como permite um disciplinamento capaz de coadunar-se com o ideal da sustentabilidade. 

Importante traçar as linhas gerais desse bem natural, a água - recurso hídrico 92-, no atual 

contexto firmado pelo Legislativo, trazendo toda disciplina até então analisada e 

orientando o que fora compatível com esse bem tão importante nos dias atuais. 

A água, antes de qualquer preceito científico, e aqui não se está a pensar 

apenas na ciência jurídica, mas na ordem econômica ou social, é um recurso da natureza, 

substância indispensável à manutenção de toda vida no planeta e de suma importância para 

o homem. É responsável pela estabilidade das suas funções corporais na medida em que 

direta ou indiretamente participa de várias reações bioquímicas, além de compor mais de 

60% (sessenta por cento) de todo corpo humano93.  

Como já adiantado no início deste trabalho a água é indispensável à 

indústria alimentícia, além de servir a uma infinidade de atividades94. Não cabendo aqui 

uma análise técnica da substância o que é preciso observar e será pincelado ao longo do 

trabalho é que toda a importância que esse recurso natural detém despertou olhares atento 

no mundo todo, a preocupação com o amanhã, a certeza de uma escassez, e não só por 

benevolência ou solidariedade, mas também pela ínsita vontade que o homem em 

sociedade tem de crescer e se desenvolver, fazendo com que atualmente encontremos 

variados textos normativos voltados a discipliná-la95. 

A preocupação do legislador com a água teve início ainda no começo do 

século XX, como apresentado, e de lá para cá só tem sido intensificada e aperfeiçoada. O 

Legislador abriu olhares para muito além de tecer os caminhos à navegação, a 

dominialidade dos cursos hídricos, assim como ultrapassa a percepção do servir de 

propriedade de algum particular, não se limitando a dirimir eventual conflito de posse ou 

																																																													
92 Válido ressaltar que não será neste trabalho feita qualquer distinção entre os termos águas e recursos 
hídricos, sendo aplicados indistintamente, como sinônimos. Esta observação é necessária haja vista a 
diferenciação que muitos doutrinadores fazem acerca das duas formas de se dirigir ao aludido recurso. 
93 Dados obtidos em http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/01/agua-compoe-ate-60-do-corpo-e-e-usada-
em-todas-reacoes-quimicas.html. 
94 As definições aqui apresentadas foram frutos de uma combinação de informações obtidas em sítios da 
internet voltados ao estudo das águas, dentre os quais destaco: http://nacoesunidas.org/acao/agua/. 
http://www.brasilescola.com/geografia/agua.htm; https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua. 
95 Válidas as palavras de Édis Milaré quando afirma: “A água é outro valiosíssimo recurso diretamente 
associado à vida. Ela participa com elevado potencial na composição dos organismos e dos seres vivos em 
geral; suas funções biológicas e bioquímicas são essenciais, pelo que se diz simbolicamente que a água é 
elemento constitutivo da vida. Dentro do ecossistema terrestre o papel junto aos biomas é múltiplo, seja 
como integrante da cadeia alimentar e de processos biológicos, seja como fator condicionante do clima e 
dos diferentes habitats”. MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. 
Jurisprudência. Glossário. 7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos 
Tribunais. 2011. P. 261. 
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domínio. A exaltação dada ao meio ambiente ganhou particularidades ao longo do século 

XX, reforçadas já no início do século XXI. A legislação foi ampliada, e os esforços para 

efetivação desta, a concretude dos dispositivos da norma, tem sido constantes. 

O Código Civil de 1916 abriu esse caminho, seguido pelo Código de Águas 

de 1934, qual seja, o Decreto federal nº 24.643, de 10 de julho de 1934, ganhando força 

com a Constituição de 1988 e, mais ainda, com a Lei federal nº 9.433/97. Contudo, a 

classificação, o encaixe ideal da água dentro das classificações jurídicas positivas nem 

sempre foram de fácil percepção pelo jurista, principalmente pela ênfase que tem se dado 

ao novo ramo do Direito, o Direito Ambiental, para o qual muito tendem a criar novas 

acepções e definições tendentes a conflitar com as regras já existentes. 

Diante do que fora apresentado neste capítulo é possível traçar linhas gerais 

e coerentes acerca desse recurso natural a fim de que venha, de maneira correta e eficaz, 

receber a incidência das normas existentes, permitindo uma melhor gestão, uma melhor 

atuação pela Administração Pública, haja vista recair sobre esta a maior responsabilidade 

no que tange aos atos da referida gestão, sem deixar de lado a participação da sociedade 

civil. 

No debate entre coisas e bens é legalmente reconhecido que a água passou a 

ser apresentada expressamente como um bem, atualmente um bem jurídico. A Lei federal 

nº 9.433/97, ao dispor acerca dela, aponta-a como bem de domínio público logo em seu 

artigo 1º96, evidenciando-a como um recurso natural limitado dotado de valor econômico. 

A subsunção desse recurso à categoria dos bens, sujeitos as disposições do sistema 

jurídico, também o levam a receber incidências da ordem econômica, o que justifica a sua 

atual valoração, sob uma avaliação pecuniária que não se limita aos serviços de transporte 

ou tratamento dela, mas como se verá em capítulo próprio, abre espaço para distorções na 

aplicação direta das normas de mercado. 

Como bem que é, passa a ser regulamentada pela comunhão harmônica 

entre as disposições legais dentre as quais as previsões trazidas pelo Código Civil, Diploma 

responsável pelo disciplinamento dos bens no país, tanto aqueles que se sujeitam ao regime 

privado quanto os submetidos ao regime jurídico de direito público. No início da 

regulamentação das águas no Brasil era permitido que estas fizessem parte do patrimônio 

																																																													
96 Válido trazer como prevê a Lei nº 9.433/1997 em seus próprios termos: “Art. 1º. A Política Nacional dos 
Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: I – a água é um bem de domínio público; II – a água 
é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico...”. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9433.htm. 
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dos particulares. Ao delimitar os bens imóveis, o Código de 1916 acaba por abranger tudo 

que a ele estivesse vinculado, logo, sendo a terra propriedade de um particular, todo corpo 

hídrico que nela contivesse caberia ao proprietário. 

As transformações mundiais, os debates cada vez mais enfáticos e 

constantes quanto ao meio ambiente, a forma como este vinha sendo degradado pelo 

homem, a percepção de que todos, indistintamente, dependem dele e dos recursos que ele 

oferta, alteraram a visão do legislador. Não era mais prudente deixar ao alvedrio do 

indivíduo dispor sobre como utilizar a água, mesmo que o manancial, superficial ou 

subterrâneo, estivesse dentro de sua propriedade. O ordenamento sofreu alterações e 

retirou das mãos do particular a possibilidade de exercer domínio/propriedade sobre as 

águas. 

Enquadrada como bem as águas fluentes dentro dos limites da fronteira 

brasileira passaram ao domínio público, como expresso na Lei federal nº 9.433/97, artigo 

1º, inciso I. Assim, passou a fazer parte, no contexto do atual Código Civil, dos bens 

públicos expressamente elencados no artigo 99, quando lista como público os bens 

pertencente ao domínio das pessoas jurídicas de direito público. A Constituição Federal de 

1988 também indica essa dominialidade ao identificar os bens da União (art. 20, incisos 

III), dos Estados (art. 26, inciso I) e dos demais entes federais, Distrito Federal e 

Municípios. 

Assim, as águas adentram numa esfera de bem público, ocupando a 

categoria de bem público de uso comum, por se tratar de elemento que a todos pertencem, 

sem fazer parte da ‘propriedade’ de ninguém, o que induz a um domínio público. O 

legislador ao tratar das águas como um bem público, de uso comum, não visa incluí-la 

dentre o rol de bens afetados ao patrimônio do Estado, ou mesmo de um bem que sujeito a 

administração do Estado possa ser repassado para o particular.  O que será enfaticamente 

ressaltado ao longo do trabalho é que está a se tratar desse bem como sujeito a gestão 

pública, sem eximir o particular, membro da sociedade civil, de exercer seus direitos e 

deveres em prol dessa boa gestão. 

Como bem público, a água passa a se submeter às delimitações a estes 

conferidas. Ingresso no contexto dos bens de uso comum, pois passíveis, na visão geral, de 

aproveitamento por todos, se submetem ao regime jurídico de direito público, logo incide 

sobre elas todas as previsões referendadas para os bens públicos, quais sejam a 

inalienabilidade, impenhorabilidade, não oneração e imprescritibilidade. Ademais, todas as 
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previsões principiológicas também recaem sobre as águas, mais ainda, sobre a forma como 

a Administração Pública executa as ações de proteção, preservação e administração desse 

bem.  

Inserida como um bem público de uso comum demanda, contudo, 

particularidades que precisam ser bem observadas. Mesmo que existam mananciais, 

reservatórios hídricos com possibilidade de aproveitamento indiscriminado pelo homem, as 

transformações pelas quais passaram a sociedade, dentre elas a necessidade de pensar nos 

recursos ambientais como recursos que precisam ser regulados e protegidos, acabou por 

traçar um regime diferenciado. 

Bem públicos sim, de uso comum também, porém não sujeitos ao uso 

aberto, indiscriminado e sem regras de regulamentação. As águas disponíveis ao lazer, em 

sua maioria, fornecidas para banho, pesca, entre outras atividades, salvo em propriedades 

privadas, permitem o uso pelo homem sem que este tenha que se dirigir a um órgão 

público e solicite qualquer documento tornando-o apto a tal aproveitamento. São usos 

gerais, porém também dentro da ordem de fiscalização, afinal questões de segurança, saúde 

pública e mesmo a possibilidade ou não de pesca em determinados locais ou épocas 

precisam ser bem delimitados. 

Mas se pensar nas águas que estão a servir o consumo, agricultura, 

dessendentação de animais, serviços de saneamento, indústria dentre outros o uso comum 

instituído pela sua natureza jurídica ganha contornos bem mais estreitos e limitados. Sobre 

elas todas as referências dos bens públicos, bem como incidência dos princípios gerais de 

gestão destes, se cabe o uso coletivo, quando o indivíduo é apenas mais uma parte da 

sociedade, o uti universi 97, trata-se de um uso geral, que não procura analisar o indivíduo 

que está a fazê-lo, nem mesmo impor condições. Porém, para as águas, mesmo bem de uso 

comum, é possível identificar situações que requerem certa cautela e assim trazem esse 

bem de uso comum para uma gestão como bem de uso individual. 

Consumo, agricultura, agropecuária, insumo de produção, quando ofertados 

revestem-se de um aproveitamento individualizado, pois mesmo norteado pelo ideal de uso 

múltiplo como fixa a lei que institui a gestão, muitas vezes acaba por restringir o acesso a 

certos reservatórios quando já existem um ou mais cessões de direito de uso a partir dele, 

pois é preciso trabalhar a disponibilidade hídrica sob um constante controle de sua 

																																																													
97 MARQUES NETO. Floriano de Azevedo. Bens Público. Função Social e exploração econômica. O 
regime jurídico das utilidades públicas. 1ª reimpressão. Ed. Fórum. Belo Horizonte. 2014. P. 314.  
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qualidade e quantidade para que seja possível adequar-se a previsão constitucional de 

sustentabilidade, a qual será melhor explicada em capítulo adiante. 

Como se vê, o uso comum a que está submetido os recursos hídricos sofre 

particularizações, todas capazes de se sujeitarem as regras gerais do regime jurídico de 

direito público a que estão submetidos os recursos naturais. Mesmo que pertença a 

coletividade a titularidade do bem, a Administração Pública, como gestora, precisa 

trabalhar mecanismos eficazes e coerentes para não impedir o atendimento de 

abastecimento hídrico a todos da comunidade, desde aquele que apenas procura o 

abastecimento, até as grandes indústrias, que fazem da comercialização das águas meio de 

vida.    
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO JURÍDICO-POSITIVA DOS 

RECURSOS HÍDRICOS NO ORDENAMENTO BRASILEIRO. 

 

Como se depreende da leitura já no primeiro capítulo, é possível afirmar que 

a preocupação com as águas, da maneira como se apresenta nos dias atuais, é algo recente. 

As normas direcionadas a gestão desse recurso natural, pautada na ideia ambientalista de 

sustentabilidade, só passaram a fazer parte do contexto jurídico nacional de forma mais 

explícita a partir da década de 1980, antes desse período o que se tinha era pouco ou quase 

nada. As normas existentes até então não permitiam, muitas vezes, uma conscientização 

social quanto à importância de se preservar e cuidar desse importantíssimo bem, 

responsável pela manutenção da vida no planeta, merecedor de olhares cautelosos e atentos 

de todos os membros da sociedade. 

Muito da legislação pautava-se em disposições gerais, abrangendo todo o 

meio ambiente, um bom exemplo foi a Lei nº 6.93898, de 31 de agosto de 1981, voltada a 

uma Política Nacional do Meio Ambiente, com disposições passíveis de serem aplicadas as 

causas que envolvessem recursos hídricos. Mas apenas na década de 1990 foram dados 

passos mais específicos quanto à gestão desses recursos, o que ocorreu com a promulgação 

da Lei federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, instituindo a Política Nacional de 

Recursos Hídricos.  

Em linha constitucional a Carta de 1988 foi um marco para tais questões, a 

partir dela é possível observar com mais frequência à elaboração de documentos jurídicos, 

ou seja, normas distribuídas em leis, resoluções, instruções, assim como políticas públicas 

aptas a garantir a manutenção e preservação não só do meio ambiente de forma ampla, mas 

com ênfase em cada um dos seus recursos e, por fim, do próprio homem, por envolver a 

garantia da sua saúde e da vida. 

Diante dos fatos, dos desastres ambientais vivenciados em âmbito mundial, 

a escassez e até total falta de água em alguns lugares do planeta fez algo que parecia 

distante se tornar uma preocupação forte, constante e bem próxima da realidade atual de 

todas as sociedades. Isso repercutiu com ênfase no contexto jurídico, tanto o é que hoje há 

um leque de normas que evidenciam a realidade da crise hídrica para a qual não se pode 

mais fechar os olhos. O próprio texto da vigente Constituição, marcada por um caráter 
																																																													
98 Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e 
mecanismos de formulação e aplicação, entre outras providências encontra-se disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm. 
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ambientalista, já fixa diretrizes não só em regras como também por meio de princípios 

constitucionais aptos a conduzir a sociedade a novos caminhos. É preciso reensinar o 

homem a utilizar esse recurso, saber como dominar e mantê-lo em quantidade e qualidade 

beneficiando toda população, um aproveitamento sustentável, mostrando caminhos que 

ressaltam não só sua essencialidade para a manutenção da vida, mas abre novas 

possibilidades, especialmente quanto a sua valorização econômica. 

Buscando compreender como vem sendo tratada as águas dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro, para posteriormente analisar e apresentar um estudo mais 

detalhado acerca de alguns elementos específicos, dentre os quais a outorga de direito de 

uso como mecanismo de controle da quantidade e qualidade deste recuso, analisando como 

este é regulado e como vem sendo efetivado desde sua implementação, o presente trabalho 

apresenta neste capítulo um delinear histórico para entender como se iniciou e como vem 

sendo desenvolvida, sob olhares da ciência jurídica, a proteção desse bem. Para tanto, faz 

inicialmente uma abordagem constitucional tomando como ponto de partida a Constituição 

Brasileira de 1824. 

A partir dessa constatação, de como se posicionou o ordenamento jurídico 

ao longo dos tempos em relação a este recurso, será facilmente perceptível à variação no 

seu regime jurídico, até chegar ao que fora mostrado no primeiro capítulo, sendo possível 

entender porque hoje o país demanda um vasto acervo de normas frente ao que detinha ao 

longo de todo século XX. 

Além disso, o pouco que se tinha em termos de normas eram restritos 

quanto aos temas. No período de vigência do Código de Águas, Decreto nº 24.643, de 10 

de julho de 1934, o que se percebia era um enfoque muito mais voltado às questões do 

Direito Privado, o caráter individualista e a ordem econômica prevalecia muito mais do 

que qualquer aspecto de âmbito estritamente ambiental, fato completamente alterado com a 

Constituição de 1988 e leis posteriores, vejamos. 

 

2.1. O fundamento constitucional para gestão das águas. 

 

Iniciando uma análise mais detalhada acerca das disposições pertinentes as 

águas nas Constituições brasileiras, percebemos que nas primeiras Cartas Constitucionais 

nada ou quase nada existia de prerrogativas voltadas a este elemento natural. Quando 

presentes, muitas vezes tratavam de disposições privatistas, ora analisando conflitos de 



61	

	

domínio entre proprietários, questões muito mais voltadas à titularidade de porções de 

terras nas quais continham determinado manancial99 hídrico, ora trazendo para o rol de 

bens que compunham o patrimônio do governo da época. Percebe-se uma ausência, 

portanto, de qualquer disciplinamento voltado a uma preocupação quanto à poluição, a 

gestão dos recursos ambientais, menos ainda apontando-os como direito fundamental. Uma 

realidade jurídica totalmente diferente da vivida na atualidade, pautada em valores mais 

próximos dos ideais transindividualistas. 

A Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824, 

outorgada pelo Imperador D. Pedro I, em nada disciplinou acerca das águas. Como o 

próprio nome a definia, o corpo do seu texto era mais inserto de disposições com caráter 

estritamente político, dispondo com ênfase sobre os Poderes, que na época, como lembra 

José Afonso da Silva100, estava sob a formulação quadripartite de Benjamin Constant, 

Poder Legislativo, Moderador, Executivo e Judiciário, sem descartar menção a direitos 

individuais e garantias, principalmente quando se considera o período na qual foi 

apresentada. Além disso, trouxe diretrizes acerca da administração das Províncias.  

A primeira Constituição Republicana, promulgada em 24 de fevereiro de 

1891, não divergiu muito em termos de conteúdo ambiental da Constituição do Império. 

Não se preocupou em tratar de temas como domínio hídrico, mas já traçava parâmetros em 

questões interessantes ao conferir competência legislativa ao Congresso Nacional quanto à 

navegação sobre rios compartilhados, ou seja, rios situados para além das fronteiras de um 

estado ou mesmo para além do território nacional101.  

Regendo o país, que ainda mantinha a denominação República dos Estados 

Unidos do Brasil, a Constituição de 1934 não foi muito enfática em diretrizes quanto aos 

recursos hídricos, nem mesmo tratava as águas sob esta denominação. Contudo, 

diversamente do que aconteceu com os textos anteriores, já conseguiu disciplinar a questão 

relativa ao domínio das águas, distribuindo os mananciais até então conhecidos, ou sob as 

																																																													
99 Significado extraído do Dicionário de Português Online Michaelis Manancial corresponde a uma nascente 
de água, uma fonte abundante. Disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=manancial 
100 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição. Revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional (até a Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada em 
31.12.2004). Malheiros Editores. São Paulo. 2005. P. 75. 
101 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. 42. 
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possíveis extensões, entre União e Estados 102. Tais previsões foram repetidas pela 

seguinte, a Carta Constitucional de 1937. 

Na sequência das Constituições até a que antecedeu a de 1988 percebemos 

que o constituinte focou no que já continha na Carta de 1934, ou seja, delimitação de 

domínios dos corpos hídricos do país, diferenciando aqueles que ficariam sob a 

responsabilidade da União daqueles que permaneceriam subordinados a dominialidade dos 

estados-membros. Apesar de algumas poucas variáveis, no geral as demais Cartas 

Políticas, 1946 e 1967, bem como a EC 1/1969, acabaram se restringindo a uma 

preocupação quanto ao domínio, vindo, basicamente, a repetir os textos anteriores sem 

demonstrar qualquer preocupação além de uma delimitação de titularidades, deixando 

evidente a total intervenção do Poder Público103. Fora um período onde os recursos 

ambientais eram vistos, unicamente, como elementos de aproveitamento econômico. 

Mesmo já reconhecendo direitos de caráter social, os recursos ainda se submetiam a um 

regime focado no liberalismo e os ideais a ele intrínsecos. 

Somente com a Constituição de 1988 podemos perceber uma maior 

preocupação do Poder Público e da sociedade, representados pelo constituinte, com o meio 

ambiente, e consequentemente com os recursos hídricos. O caráter social está bastante 

presente na atual Constituição, os ideais exaltados pelos chamados direitos de terceira 

geração estão fortemente apresentados em seus dispositivos, um abraço aos direitos 

difusos, conferindo maior amparo às causas ambientais, abrindo espaço para uma visão e 

proteção mais detalhada dos recursos vitais ao homem e ao planeta. Esta ofertou uma tutela 

mais enfática ao meio ambiente, e assim aos recursos a ele pertencentes. Nesse contexto a 

Norma Fundamental104 cedeu às águas todo um aparato jurídico disponível à proteção ao 

meio ambiente, o que fez muitos a classificarem como bem ambiental, revestindo-se como 

verdadeira cláusula pétrea. 

A Constituição de um país é a lei fundamental deste, norma que é editada 

para servir de base e norte a todas as demais normas de maneira geral, abrangendo 

																																																													
102 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. p. 
42/43. 
103 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. p. 46.  
104 Essa perspectiva de Norma Fundamental foi instituída por Kelsen por meio de sua teoria pura do direito. 
Para Kelsen todo sistema jurídico, o direito que se explica como uma unidade de uma pluralidade de normas 
demanda uma norma que servirá como fundamento de validade, a qual Kelsen denomina Grundnorm, a qual 
validade não pode mais ser questionada. Assim, essa norma fundamental é fonte comum para todas as 
normas que compõem o sistema normativo, equivalendo, portanto, a Constituição. KELSEN, Hans. Teoria 
Pura do Direito. 5ª ed. Ed. Martins Fontes. São Paulo/SP. 1996.  
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princípios e regras, as quais compõe o sistema normativo, e assim sendo deverá traçar o 

conteúdo e o caminho a ser percorrido por todo o ordenamento. Como apresenta Kelsen105, 

essa é uma norma que além do fundamento de validade do sistema apresenta também todo 

embasamento ao conteúdo para as demais normas, direcionando toda estrutura jurídica 

positiva. 

Se todo conteúdo normativo for pautado no que preleciona Kelsen, então é 

notória a importância que deve ser conferida a Lei máxima de um Estado, sendo esta a 

estrutura base de todo ordenamento, a qual não só direciona toda competência legislativa, 

ou seja, indicando quais autoridades serão responsáveis pela criação e publicação das 

demais normas em todas suas espécies, mas também fixa todo conteúdo destas, as quais 

deverão estar em estrita e total conformidade, mantendo um sistema harmônico. É por 

meio da Constituição que se firma toda organização, toda composição do Estado. 

Dessa forma, para que melhor seja compreendido todo emaranhado de 

normas que se voltam à proteção e preservação do meio ambiente, dos recursos que dele 

fazem parte e consequentemente das águas, das normas que traçam toda gestão dos 

recursos hídricos e como essa gestão deverá ser concretizada, necessário partir da Norma 

Fundamental, da Constituição Federal. 

Toda essa subsunção é decorrência da obediência e adequação ao 

reconhecimento da força vinculativa da norma escrita, evidenciada pelo positivismo 

jurídico, pois por mais que seja acolhida a tese de superação do positivismo106 é inegável a 

importância que este traz para o direito. O reconhecimento da necessidade de conciliar o 

direito com outras ciências, em estudá-lo a partir de uma interdisciplinaridade, não impõe 

um abandono à certeza de que a positivação precisa ser obedecida, em face da garantia que 

ela confere ao sistema, proporcionando segurança jurídica, oferecendo ao homem proteção 

contra as ações abusivas do Estado, assim como lhes garantindo direitos os quais escritos, 

não devem ser questionados quanto sua existência e validade. 

Seguindo essa percepção jurídico-positiva traçada por Kelsen, em que firma 

toda legitimidade e validade do ordenamento jurídico em uma Norma Fundamental 

sobreposta, se compreende a atual conjectura formada no sistema para o disciplinamento 

																																																													
105 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5ª ed. Ed. Martins Fontes. São Paulo/SP. 1996.  
106 Cristiane Derani estudando o direito ambiental econômico traz citação de Fosthroff acerca da superação 
do positivismo jurídico, o qual afirma que tal superação em ponto algum pode corresponder ao abandono ao 
direito positivo, o qual confere, principalmente, a segurança jurídica. DERANI, Cristiane. Direito Ambiental 
Econômico. Ed. Saraiva. São Paulo. 2008.	
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acerca dos recursos hídricos, em outras palavras, tendo a Carta de 1988 como conteúdo 

mínimo. 

Depois de observar como as Cartas Políticas anteriores firmavam 

entendimento sobre tais recursos, tendo constatado por muito tempo o total descaso com 

tudo que se refere ao meio ambiente, é necessário que, a fim de melhor alcançar a 

problemática central do presente trabalho, e caminhar rumo a uma solução plausível e 

conexa com a ideia de desenvolvimento amparado pela sustentabilidade, vislumbrar a 

perspectiva legal trazida pela Constituição Federal de 1988. 

No contexto da atual Carta percebe-se uma alteração considerável quando se 

fala em proteção ambiental. A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco para 

o meio ambiente dentro do sistema jurídico brasileiro, atendendo a perspectiva mundial 

passou a abraçá-lo como verdadeiro direito fundamental da pessoa humana107. Se observar 

os delinear histórico das constituições percebe-se facilmente a abstenção em dispor sobre 

as questões ambientais. Quanto às águas muitas vezes se limitavam ao domínio, haja vista 

o contexto no qual foram elaboradas, não havia disposições voltadas especificamente à 

proteção ao meio ambiente108, tudo se restringia aos interesses patrimoniais, cobertos pela 

estrutura jurídica e política da ordem econômica. Havia muito apego ao ideal individualista 

em vigor desde o início do século XX. 

Em 1988 esse cenário foi completamente alterado, a constituição cidadã109 

também recebeu denominações como constituição verde ou constituição ambientalista, 

pois passou a tratar temas correlatos a assuntos em prol de uma proteção e preservação 

ambiental. Seu destaque foi tanto que não se ateve a tratar do assunto de forma esparsa, ao 

longo do texto, dispôs de maneira específica e ressaltou o assunto em capítulo próprio, o 

Título VIII, intitulado “Da ordem social”, Capítulo VI, do meio ambiente. 

A Constituição foi promulgada sob os ideais do Estado Democrático de 

Direito, um Estado onde todos, sociedade e Poder Público, devem respeitar e cumprir o 

que ditam as normas, de forma vinculada e igualitária, como bem proclama o seu art. 1º, 
																																																													
107 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. Ed. Malheiros. São Paulo/SP. 2002. p. 
43. 
108 SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. 4ª ed. Ed. Malheiros. São Paulo/SP. 2002 P. 
46. 
109 A Constituição de 1988 passou a ser assim identificada pois “diferentemente das sete constituições 
anteriores, começa com o homem, foi escrita para o homem, e o homem é seu fim e sua esperança (é por este 
motivo que foi denominada, por Ulysses Guimarães, de Constituição Cidadã)”. CAMPOS JÚNIOR, 
Raimundo Alves de. O conflito entre o Direito de Propriedade e o Meio Ambiente. E a questão da 
indenização das Áreas de Preservação Florestal. 1ª edição. 7ª reimpressão. Juruá Editora. Curitiba. 2011. 
P. 36. 
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caput, ao afirmar que “A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito”. Um Estado que prima pela garantia dos direitos fundamentais, as quais refletem o 

interesse do povo, representação clara do seu poder110. 

O Estado Democrático de Direito ressaltado pela Carta de 1988 apresenta a 

adoção de um regime onde o Estado é submetido às disposições legais, garantindo a 

separação dos poderes, respeito aos direitos individuais do povo, preceitos que representam 

conquistas de um estado liberal que ultrapassaram o tempo. Some a isso a concretização de 

um estado social, ofertando cidadania, permitindo que o povo também consiga efetivar sua 

participação das decisões governamentais de respaldo para o equilíbrio dos anseios sociais, 

para satisfação do que promove o desenvolvimento da sociedade111. 

A Constituinte de 1987, firmando o ideal democrático, ao mesmo tempo em 

que conferiu um Estado que tem no Direito os limites para sua atuação, também garantiu a 

participação cidadã quanto aos direitos fundamentais e alguns deveres, assim como deixou 

evidente a possibilidade de intervenção Estatal no Domínio Econômico e na Ordem 

Social112. O Princípio democrático exaltado no artigo 1º da Carta de 1988, que norteia toda 

construção constitucional, conduz a possibilidade, face autorização, de participação ativa 

de todos os integrantes da sociedade. É uma demonstração clara de que não cabe apenas ao 

Poder Público a possibilidade de atuar em favor da efetivação das normas de proteção e 

preservação ambiental, trazendo para cada indivíduo a consciência de que possui direito e 

dever de agir. 

Como se percebe, toda essa “distribuição” de direitos e obrigações para o 

Poder Público e os cidadãos nada mais é que uma derivação da perspectiva de um Estado 

cujas bases estruturais firmam-se no ideal democrático113. Reflexo da liberdade pela qual 

																																																													
110 A Constituição é clara ao expressar no parágrafo único do artigo 1º que “Todo o poder emana do povo, 
que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Constituição 
Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.  
111 O constitucionalista José Afonso da Silva traz em sua obra Direito Constitucional positivo uma visão 
didática do contexto no qual fora promulgada a Carta de 1988. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito 
Constitucional Positivo. 24ª edição. Revista e atualizada nos termos da Reforma Constitucional (até a 
Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada em 31.12.2004). Malheiros Editores. São Paulo. 2005. 
Ps. 112/122. 
112 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Princípio da legalidade administrativa e competência regulatória no 
regime jurídico-administrativo brasileiro. Artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 51. 
N. 202. P. 7 – 29. Abr./jun. 2014. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/503034.	
113 O ideal democrático aqui suscitado ressalva a ideia de igualdade, liberdade e garantia da dignidade da 
pessoa humana, princípios que delimitando o regime sob o qual se firmou o Estado, conduzem os direitos e 
garantias fundamentais, inclusive fazendo parte destes, ao mesmo tempo em que atuam como indicadores de 
toda estruturação político normativa de proteção ao meio ambiente e seus recursos. Isso porque a 
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tanto se lutou, e da igualdade conferida a todos, indistintamente, ofertando mecanismos 

para fazer valer sua voz na busca pela satisfação e concretização dos interesses coletivos. 

Resguardar o meio ambiente e seus recursos, sabendo da importância que tem para saúde e 

vida do homem, além das influências diretas e indiretas nas economias dos Estados, é ato a 

ser alcançado dentro do que preceitua o Estado Democrático de Direito vivenciado pela 

República Federativa do Brasil. 

Esse princípio – democrático - veio complementado pelo princípio da 

legalidade, o qual oferta garantia ao Poder Público em sua atuação, mas com bases mais 

fortes na própria igualdade, esta, mais do que um princípio, disposta no texto magno como 

verdadeiro direito fundamental114. As disposições em lei devem vincular a todos 

indistintamente, independente do papel que ocupam na sociedade, sem restrição a uma 

eventual função legislativa, mas no que tange ao discutido neste trabalho, as ações 

administrativas, inclusive de fiscalização115. 

Nesse contexto, de alargamento constitucional em prol do meio ambiente há 

um conteúdo extenso quanto ao disciplinamento nos mais diversos setores da regulação116 

																																																																																																																																																																																									
possibilidade de participação social nas decisões do Estado para proteger e preservar o meio ambiente e seus 
recursos, estende o leque de possibilidades e amplia a rede fiscalizadora para que as normas assim dispostas 
possam ganhar maior efetividade. Como preceitua José Afonso da Silva, esse ideal reflete hoje no que 
conceitua-se como Estado Democrático de Direito, o qual conseguiu conjugar as previsões do Estado de 
Direito, ou seja, respeito e subsunção as leis, com o Estado Democrático, de ampla participação popular. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição. Revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional (até a Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada em 
31.12.2004). Malheiros Editores. São Paulo. 2005. P. 112/120. 
114 Nesse contexto, válidas são as palavras do Professor Vladimir da Rocha França ao dispor que “O princípio 
do Estado Democrático de Direito determina que nenhuma competência estatal exista e seja válida sem 
prévia norma jurídica, bem como que o exercício do poder estatal deve ser feito em conformidade com ela. 
Assim, ele se apresenta como juridicidade.(...) Diz-se democrático o Estado de Direito instituído pela CRFB, 
para negar que a juridicidade seja meramente formal (REALE, 1998; ROCHA, 1994). O respeito a esse 
princípio pressupõe a observância, pelo Estado, das diretrizes de justiça social presentes no texto 
constitucional, bem como dos direitos e garantias fundamentais que dão amparo axiológico ao próprio 
sistema do Direito positivo (REALE, 1998; ROCHA, 1994). Um dos desdobramentos expressos do princípio 
do Estado Democrático de Direito é o princípio da legalidade administrativa. FRANÇA, Vladimir da Rocha. 
Princípio da legalidade administrativa e competência regulatória no regime jurídico-administrativo 
brasileiro. Artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 51. N. 202. P. 7 – 29. Abr./jun. 2014. 
Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/503034.	
115 GUERRA, Glauco Martins. Princípio da legalidade e Poder Normativo: dilemas da autonomia 
regulamentar. Artigo elaborado a partir dos estudos realizados para o curso de pós-graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, denominado “Princípio da Legalidade”, proferido pela Profa. Odete 
Medauar, no primeiro semestre de 2003, a quem manifesto minha admiração pelo espírito crítico e 
construtivo nas novas idéias do Direito Administrativo. Disponível em: 
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125422/Rev24Art15.pdf/9393b8fc-7faf-4b9b-bd09-
9295329fb645. Acessado em 18.05.2015. 
116 Seguindo entendimento esposado pelo professor Vladimir da Rocha França, compreendamos regulação 
como a atividade estatal em determinado setor, mais detidamente a estática e a dinâmica jurídica. FRANÇA, 
Vladimir da Rocha. Princípio da legalidade administrativa e competência regulatória no regime 
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jurídica quanto às águas, tendo o constituinte traçado as diretrizes acerca da distribuição de 

aproveitamento econômico, domínio para gestão, competências, entre outros fatores 

importantes. Ponderação de relevo faz Cid Tomanik Pompeu117 nas questões das normas 

voltadas aos direitos fundamentais no atual estágio do Estado de Direito ao afirmar que 

uma sujeição mútua de Administrados e Administração, conforme já apontado em linhas 

acimas. 

Toda essa alteração do sistema em favor do meio ambiente conduziu para 

uma alteração do regime jurídico das águas a partir da Constituição de 1988, quando 

afastadas do caráter particular passaram a categoria de bem jurídico, um bem público de 

uso comum, revestido, claro, do caráter ambiental. Essa perspectiva constitucional reforçou 

para as águas sua classificação geral de bem público, pretendendo deixar registrado o fato 

de está a falar em bem pertencente a toda coletividade e que merece a devida proteção e 

preservação por parte de todos, ou seja, não só pelo que integram à Administração Pública 

como também pelo próprio indivíduo, membro do corpo social, que não só pode usufruir o 

referido bem, mas recebeu a incumbência quanto a fiscalizar e também protegê-lo. 

É verdade que essa percepção dos recursos ambientais não afasta deles o 

fato de estarem sujeitos a interesses não só coletivos, mas também individuais. Interesses 

que muitas vezes são pleiteados e buscados por um indivíduo, ou grupo de indivíduos 

específicos, como ressalta Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida118, uma visão poliédrica 

face às múltiplas funções por eles cumpridas, quais sejam, a ecológica, a econômica e a 

cultural. O ressalte nesse sentido é justamente a necessidade de comungar o caráter de bem 

público de uso comum do povo e seu reconhecimento como bem econômico, ênfase do 

atual estágio social capitalista. 

O Poder Constituinte de 1988 recebeu forte influência da Lei federal nº 

6.938119, já mencionada neste trabalho e, recepcionando-a, apresentou a sociedade uma 

nova visão sobre o meio ambiente, tornando-a um marco nas questões ambientais. Não se 

conteve a Constituição em fixar parâmetros de competência legislativa e material, ou 

																																																																																																																																																																																									
jurídico-administrativo brasileiro. Artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 51. N. 202. 
P. 7 – 29. Abr./jun. 2014. Disponível em: http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/503034. 
117 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2008, p. 44. 
118 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato (org.). Recursos Hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, 
econômicos e socioambientais. Volume 1. Alínea Editora. Campinas/SP. 2007. P. 51. 
119 Como já apresentado essa Lei foi editada em 31 de agosto de 1981, instituiu a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, além de dá outras providências. Verdadeiro 
marco na proteção ambiental foi a porta para um disciplinamento mais enfático e detalhado também nas 
questões hídricas. 
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mensurar os domínios hídricos, a Carta Política também apresenta diretrizes no tocante à 

inserção da água nas questões econômicas, e o que seria o principal ponto de discussão 

sobre as águas, sua vinculação a vida do homem, uma questão de saúde pública. 

Afim de não deixar nenhum aspecto constitucional de lado, ponto 

importante para compreensão da outorga do direito de uso dos recursos hídricos é quanto 

ao domínio destes, como foi sendo fixado e como se encontra distribuído pelos entes da 

federação, tema já mencionado no primeiro capítulo ao tratar do direito de propriedade e 

seus reflexos nos recursos ambientais. Além disso, é preciso compreender qual o sentido 

dessa denominação para o atual regime hídrico das águas no Brasil. 

Sendo ponto importante no presente trabalho o domínio das águas vem 

sendo tratado nas constituições desde 1934, fato também percebido e ressaltado por 

Pompeu120. É constante a preocupação do constituinte desde aludida Carta de 1934 quanto 

a delimitar a que entidade da federação irá “pertencer”121 determinado corpo hídrico, seja 

superficial, seja subterrâneo. Não entrando em detalhes aqui esse tema será mais bem 

explanado em tópico seguinte, essencial para compreensão das delimitações de 

competência, principalmente administrativa, quando a esse bem ambiental. 

Delineando as previsões contidas na atual Constituição promulgada em 

1988, foi conferida de forma privativa a União competência para legislar sobre as águas, 

conforme dispõe o artigo 22, inciso IV, facultando ao ente federal a possibilidade de 

conferir aos estados membros competência em função legislativa, ou seja, na criação de 

direito das águas mediante a promulgação de lei complementar com referida autorização, 

artigo 22, parágrafo único. Ressalte-se que a criação de direito das águas não condiz com a 

elaboração de normas voltadas a administração desse recurso, em outras palavras normas 

administrativas de gestão122. 

Ainda no que concerne a competência legislativa a Constituição Federal 

garante uma competência concorrente entre os entes federados para legislar sobre situações 

																																																													
120 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. P. 45. 
121 A preocupação em utilizar o verbo pertencer entre aspas se dá pela particularidade que recai sobre as 
águas quando o assunto é titularidade/domínio, expressões que necessitam ser bem aplicadas no contexto 
gramatical para não gerar complicações semânticas haja vista a alteração de regime jurídico a que se 
submeteu aludido recurso a partir da Constituição de 1988, enfatizado com a Lei nº 9.433/1997, discutido no 
Capítulo 1 do pressente trabalho. 
122 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006, p. 
47/48. 



69	

	

que acabam por abranger as águas, conforme dita o artigo 24123. No entanto, aludida 

competência apresenta condicionantes, ou seja, cabe a União apresentar normas de caráter 

geral, o que não impede a atuação dos Estados na ausência destas normas, uma atuação que 

se dá de forma suplementar.  

Além das competências legislativas algumas outras são conferidas à União, 

tal qual explorar o potencial energético, o que a cabe fazer mediante articulação com os 

Estados, a efetuação do transporte aquaviário, entre outras. Nesse rol destaque recebe a 

instituição do sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos, com definição dos 

critérios de outorga do direito de uso, conforme dispõe o artigo 21, inciso XIX. 

Antes de ingressar no ponto objeto do presente trabalho, além de 

interessante é importante balizar acerca das águas que compõem o território nacional e 

como o ordenamento a disciplina, a fim de garantir uma boa compreensão quanto à 

separação entre tipos de recursos hídricos e as consequências que essa divisão gera em 

relação à outorga de direito de uso. 

Apesar de recair sobre a União a maior carga legislativa no tocante as águas, 

há também dispositivos constitucionais voltados a ações a serem realizadas pelos Estados e 

Municípios, alguns, contudo, não trazendo esse recurso de forma direta e específica. O 

artigo 23 traça a competência comum entre os entes federados, cabendo a estes proteger o 

meio ambiente e combater a poluição (inciso VI); promover programas de saneamento 

básico (inciso IX); registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 

exploração dos recursos hídricos e minerais em seus territórios (inciso XI).  

Neste último inciso destaque a separação que se faz entre as águas 

superficiais, águas subterrâneas e águas minerais, pois cada um recebe disciplinamento 

jurídico próprio. Entre as águas superficiais e subterrâneas não há distinção quanto a sua 

composição química, sofrendo alterações basicamente quanto a sua localização, sendo 

enquadradas em corpos de água não por serem superficiais ou subterrâneas, mas por 

atenderem as classes firmadas no Plano de Recursos Hídricos. Pode-se afirmar serem 
																																																													
123 O artigo 24 da Constituição Federal apresenta o seguinte texto no que concerne as águas: “Art. 24. 
Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: VI - florestas, caça, 
pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição; VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de 
valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; § 1º No âmbito da legislação concorrente, a 
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. § 2º A competência da União para legislar 
sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. § 3º Inexistindo lei federal sobre 
normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. § 4º 
A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for 
contrário.”. 	
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parcelas separadas de um mesmo ciclo hidrológico, um parte permanecendo na superfície, 

enquanto em alguns locais, pelas permeabilidade do solo, elas infiltram para o subsolo124.  

As águas minerais, por sua vez, tem sua definição feita pelo Decreto-Lei nº 

7.841/45, o qual em seu artigo 1º as apresenta como: 

 
Art. 1º. Águas minerais são aquelas provenientes de fontes naturais ou de 
fontes artificialmente captadas que possuam composição química ou 
propriedades físicas ou físico-químicas distintas das águas comuns, com 
características que lhes confiram uma ação medicamentosa. 

 

Como se observa para as águas minerais há especificações químicas, físicas 

ou físico-químicas próprias, as quais em nada se comparam àquelas ditas como águas 

comuns. Essa variação conduziu o legislador a enquadrá-las em um contexto jurídico 

exclusivo, ou seja, são reguladas por diplomas específicos, detendo, inclusive, natureza 

jurídica diversa das águas superficiais e subterrâneas que são vislumbradas como águas de 

domínio comum. 

A variação em “tipos” de águas não exime a necessidade de outorga para 

seu aproveitamento, pois em qualquer delas é necessário medidas que garantam o 

monitoramento quantitativo e qualitativo dos corpos hídricos, compatibilizando o ideal de 

sustentabilidade com as novidades do mercado, o qual mesmo que indiretamente já reflete 

nesse setor. Contudo, a matriz hídrica brasileira se mostrou por muito tempo falha na 

medida em que deixou de lado os mananciais de água subterrânea, cujas reservas são 

destaque no abastecimento público e privado, e cuja integração com as águas superficiais é 

indispensável. Além disso, os tipos sofrem influências jurídico-positivas diferentes e 

acabam também sendo direcionados a procedimentos variados no processo de outorga de 

direito de uso e aproveitamento desse recurso. 

Dentro desse contexto de variações nas classificações gerais acerca dos 

corpos hídricos, se são superficiais, subterrâneos ou de águas minerais, o ordenamento, por 

meio de Resolução, acabou regulamentando o que foi firmado pela Lei federal nº 9.433/97, 

ou seja, o enquadramento em classes, um instrumento traçados pela Política Nacional de 

Recursos Hídricos, disposto no artigo 5º, inciso II, da referida lei. Por meio dele é possível, 

além da classificação supra indicada, saber quais as qualidades de determinado reservatório 

																																																													
124 Essa distinção de águas superficiais, subterrâneas, em seu aspecto técnico, pode ser encontrada em 
diversos artigos constantes em periódicos na internet, ou mesmo em manuais de algumas instituições 
públicas, como informativos disponíveis no site da Agência Nacional de Águas: 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx. 
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recai em outra classificação, diferenciando os tipos de águas doces, salobras e salinas, cada 

uma com características próprias que indicarão o uso a que melhor se destinam125. 

Buscando traçar diretrizes nos mais diversos setores desse recurso, a 

Constituição faz algumas ponderações sobre um ponto extremamente importante, a questão 

da propriedade dos recursos hídricos dentro do contexto de estado federado. Ao apresentar 

os bens pertencentes a cada ente da federação a Carta de 1988 acaba por trazer a tona 

também referência aos recursos hídricos. Diante do que fora apresentado no capítulo 

primeiro, ressalte as disposições positivadas na referida Carta. 

No artigo 20, elencando os bens da União, o Constituinte menciona em seu 

inciso 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. Assenta também como bem da União os recursos minerais, incluindo os do 

subsolo. Ora, como visto anteriormente há as chamadas águas minerais, que por 

particularidades em sua composição diferem das superficiais e da subterrânea, ficando 

conforme disciplina o constituinte de 1987, sob o domínio da União. 

Na sequência de identificação dos bens dos entes federados a Constituição 

fixa em seu artigo 26 os bens dos Estados, trazendo como integrantes as águas superficiais 

ou subterrâneas, fluentes, emergentes ou em depósito, ressalvando, claro, as decorrentes de 

obras da União. 

É importante observar que a propriedade sugerida pelos referidos artigos, 

quando suscitam os bens da União, ou os bens dos Estados, precisa ser compreendida com 

cautela, pois como visto no primeiro capítulo quando se está a falar em águas, um bem 

público de uso comum, descabe toda e qualquer discussão acerca da possibilidade em 

impor titularidade sobre elas. A Constituição de 1988, complementada pela Lei federal nº 

9.433/97, trouxe novos posicionamentos sobre o regime jurídico das águas, o que reflete na 

reformulação ou reinterpretação das normas envolvendo direito de propriedade, pois, sob 

																																																													
125 A Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005, a qual sofreu complementações e alteração pelas 
Resoluções nº 410/2009 e 430/2011, “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais 
para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá 
outras providências”. Apresenta no primeiro artigo as definições para águas doces, salobras e salinas, 
tratando de dispor acerca de cada uma delas ao longo do texto direcionando o respectivo aproveitamento, 
fator de influência direta na solicitação de outorga de direito de uso. Diponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf. 
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uma perspectiva de direitos cuja titularidade pertence a todos, e sendo um bem público, 

reveste-se da característica de inalienabilidade. 

A Constituição deixa clara a diferença entre águas superficiais, águas 

subterrâneas e águas minerais, especialmente pelo fato de separar a ideia de que sobre as 

águas superficiais há um domínio por parte do estado membro da federação, cabendo a este 

uma boa administração do bem para adequar a garantia de proteção e preservação. Já no 

tocante as águas minerais, estas podem estar subsumidas a titularidade da União, sendo 

elas disciplinadas pelo Decreto-Lei nº 7.841/45, Código de Águas Minerais. 

Outro aspecto ressaltado pela Carta de 1988 é a preocupação das águas no 

contexto da ordem econômica nacional. Direta ou indiretamente a Constituinte não deixou 

de lado esse bem de suma importância quando tratou da ordem econômica, tanto o é que 

traçou a proteção do meio ambiente como um de seus princípios norteadores. Elencado no 

artigo 170, inciso VI, indica o caminho a ser traçado não só pelo Poder Público, na sua 

ação fiscalizadora, mas pela própria iniciativa privada, no tocante a forma como 

desenvolverá suas atividades.  

Como se observa, no delinear histórico constitucional, a preocupação foi de 

certa forma uma consequência da evolução do constitucionalismo, movimento a partir do 

qual progressivamente foram sendo reconhecidos e acrescentados direitos aos homens, 

alargando o rol dos chamados direitos fundamentais, inexistentes até o Estado Moderno 

instituído no século XVIII. Foi nesse abraçar de novos direitos que a proteção ao meio 

ambiente, e aos recursos a ele inerentes, passou a categoria de direito fundamental, e desta 

forma foi sendo inserida nos assunto que a Norma Fundamental rege. Para compreender 

essa inserção, interessante uma apresentação histórica dessa evolução.  

O constitucionalismo, surgido no Estado Liberal, é tido como a constante 

busca do homem, quando homem político, um homem cidadão do Estado do qual faz parte, 

pela limitação do poder daqueles que ocupavam posições sociais mais elevadas126. Trouxe 

dentre suas ideais básicas além do princípio do governo limitado e da separação dos 

																																																													
126 Aqui importante se faz a doutrina dos professores Leonardo Martins e Dimitri Dimoulis quando afirmam 
na obra Teoria Geral dos Direitos Fundamentais a necessidade de coexistência de três elementos para 
existência dos direitos fundamentais, o Estado, como aparelho voltado ao controle do território, impondo 
decisões através da Administração Pública e detendo um poder centralizado; o indivíduo, passando o homem 
a ser visto como ser individualizado, não mais como membro de determinado grupo, mas ser independente, 
autônomo; por fim, o texto normatizado, regulador da relação Estado indivíduo, o que justifica a Constituição 
escrita, no sentido formal. MARTINS, Leonardo; DIMOLIUS, Dimitri. Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais. 3ª ed.; ver., atual. E ampl.; ED. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. P.21/24. 
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poderes do Estado, a garantia de direitos, partindo do reconhecimento do homem como 

integrante vivo da sociedade127. 

Com a revolução pela instalação do Estado Liberal a Constituição deu 

contornos mais definidos ao Direito, permitindo um primeiro passo para encaixar os 

estudos a ele direcionados como verdadeira ciência, categoria alcançada através da ideia do 

positivismo jurídico proposta por Hans Kelsen em sua obra Teoria Pura do Direito. Traz 

Kelsen a percepção de um estudo restrito as normas do Direito, sem se ater a conduta 

humana, a qual só passa a ser considerada quando determinadas pelas normas jurídicas128. 

Para ele seria necessário trazer para este estudo análises que ultrapassem as fronteiras do 

Direito.  

A Constituição, instrumento que traça o conteúdo político e administrativo 

do Estado, firma-se como Norma Fundamental129, instituindo todo sistema jurídico e sendo 

para este seu fundamento último, traçando as linhas de atuação dos que ocupam posição 

elevada de governo do estado e reflete os anseios de toda sociedade, fixando direitos e 

obrigações. 

Partindo do chamado constitucionalismo clássico ou liberal, passando pelo 

constitucionalismo social e chegando ao seu atual estágio, o constitucionalismo 

contemporâneo, a preocupação com o meio ambiente e seu reconhecimento como direito 

fundamental do homem é algo ainda bastante recente, surgindo como resposta à dinâmica 

social, impulsionada pela reação do planeta em face da extração desenfreada dos recursos 

naturais como insumo de produção para o desenvolvimento tecnológico e econômico dos 

Estados.  

Como se vê, decorrendo de toda essa progressão do contexto social, político 

e econômico do Estado, a atual Constituição, promulgada em 1988, tornou-se expressa 

																																																													
127 “O poder, segundo o constitucionalismo liberal, deveria mover-se, por conseguinte, em órbita específica, a 
ser tratada pela Constituição. Com o emprego do instrumento constitucional, aquela concepção restritiva da 
competência dos órgãos estatais se fez dominante. Ingressou assim o termo Constituição na linguagem 
jurídica para exprimir uma técnica de organização do poder aparentemente neutra.” BONAVIDES, Curso de 
Direito Constitucional. 2013. P. 38/39.  
128 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Ed. Martins Fontes. 1996 São Paulo/SP. p. 79. 
129 Apesar de já explicado, importante trazer alguns trechos da obra de Hans Kelsen, Teoria Pura do Direito, 
onde ele bem apresenta a Constituição como uma norma fundamental, que conduz todo sistema normativo de 
um Estado. Como afirma o ilustre jurista “Uma norma que representa o fundamento de validade de uma outra 
norma é figurativamente designada como norma superior. (...) A norma fundamental é a fonte comum da 
validade de todas as normas pertencentes a uma e mesma ordem normativa, o seu fundamento de validade 
comum. (...) É a norma fundamental que constitui a unidade de uma pluralidade de normas enquanto 
representa o fundamento de validade de todas as normas pertencentes a essa ordem normativa”. Percebemos, 
portanto, que a norma fundamental de um Estado, nos ensinamento de Kelsen, nada mais é do que a próprio 
Constituição desse Estado, na qual toda ordem jurídica deverá se pautar. 
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quanto à preocupação ambiental, e dentro dela dos recursos hídricos. Através do artigo 225 

reconhece-se o meio ambiente equilibrado como direito fundamental do homem, bem 

como apresenta um princípio que vem ganhando destaque, bastante discutido quando 

pensada a ordem econômica estatal com a proteção ao meio ambiente, o Princípio do 

Desenvolvimento Sustentável. Esse princípio é capaz de condicionar o pensamento do 

homem ao reconhecimento de que suas atitudes precisam ser repensadas, e suas ações 

serem cautelosamente efetivadas.  

 

2.2. A Política Nacional de Recursos Hídricos a luz da Constituição de 1988, o 

domínio das águas e as delimitações com fins a outorga de direito de uso. 

  

Como ressaltado no tópico anterior um ponto que merece ser bem estudado 

é quanto ao domínio dos recursos hídricos, pois é a partir dessa definição que se firmará a 

competência para concessão das outorgas de direito de uso do referido bem, assim como 

todas demais ações de natureza administrativas decorrentes do ato de outorga, dentre as 

quais a fiscalização. Em leitura as normas que disciplinam as águas no país facilmente se 

observa a preocupação com essa questão, o domínio, e todas as questões que dele derivam. 

Em análise ao Dicionário Michaelis130 da língua portuguesa é possível 

entender o que advém do termo domínio, o qual se refere à ideia de alguém que exerce 

sobre determinado bem qualidade de proprietário, podendo dispor da coisa da forma que 

bem lhe aprouver, enfim, trazendo uma ideia de possessão. Juridicamente o termo não foge 

muito, ou melhor, não adquire significações muito diferentes, mas permite uma separação 

do conceito de propriedade. 

O domínio, dentro do que prevê e determina o direito, se apresenta como um 

dos elementos da propriedade, compondo-a, mas sem com ela se confundir. A propriedade 

volta-se a um direito de caráter mais formal, firmando uma relação jurídica complexa entre 

aquele que a detém e a coletividade131. O domínio, por sua vez, “repousa na relação 

material de submissão direta e imediata da coisa ao poder do seu titular, mediante o 

																																																													
130 Dicionário online de língua portuguesa, disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=dom%EDnio. Acessado em 15.05.2015.  
131 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 4ª ed. ED. Lumen Juris LTDA. 
São Paulo/SP. 2007. 
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senhorio, pelo exercício das faculdades de uso, gozo e disposição”132, ou seja, não se 

confundindo com propriedade, mas sendo parte dela. 

Essa percepção de domínio vinculada à propriedade é conexa com as 

previsões cíveis, de cunho eminentemente patrimonialista, mesmo numa sociedade onde 

prevalece o princípio constitucional de função social que deve ser dada a propriedade. 

Resquícios de uma sociedade ainda vivendo no ideal do Código Civil de 1916, estruturado 

em um contexto histórico no qual se evidenciada o sistema econômico capitalista, cujo 

lucro era um dos seus principais objetivos. Abrange faculdades como uso, gozo e 

disposição do bem e em razão disso merece ser observado com cautela quando se está a 

tratar de direito ambiental. 

A visão trazida pela atual Constituição Federal consegue reorientar essa 

percepção de domínio afastando do estrito aspecto patrimonialista, vinculado a um 

aproveitamento econômico dos bens com interesse individual. Atualmente, as previsões 

civilistas precisam e devem ser analisadas a partir de ponderações constitucionais, 

considerando o contexto no qual atuou a Constituinte de 1987 e qual a perspectiva 

apresentada por ela. 

Nesse momento do trabalho demonstra-se a total filiação a corrente dos que 

se voltam ao estudo do chamado Direito Civil Constitucional, para os quais o Direito Civil 

não pode ficar adstrito unicamente às previsões contidas no Código que o representa. A 

hierarquia constitucional vai além de uma formalidade, de uma estrutura piramidal 

orientadora de quem obedece a quem, conduz a uma superposição de valores, norteando 

toda estrutura normativa que a segue, e dentre eles encontra-se o Direito Civil. Uma 

verdadeira reconstrução axiológica dos preceitos privatistas, principalmente no que se 

refere à obediência imperiosa a efetivação dos direitos fundamentais.  

Como se observa, mesmo tratando-se de expressões autônomas, com 

conceituações distintas, há uma intrínseca relação entre propriedade e domínio, não 

podendo ser diferente já que este faz parte daquela. O Código Civil de 2002, tentando 

conferir significado ao termo propriedade, acaba por relacioná-lo, em seu artigo 1.228, aos 

elementos inerentes do domínio, tratando de uso, gozo e disposição, cada um desses termos 

traz conteúdos próprios, que direcionam e conduzem o agir daquele que detém tais poderes 

sobre o bem. 

																																																													
132 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 4ª ed. ED. Lumen Juris LTDA. 
São Paulo/SP. 2007. P. 177. 
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Essa compreensão de domínio sob o que dita a norma civilista ainda permite 

uma aceitação de que as águas podem sim ficar sob o domínio do Estado. Tanto o é que o 

Código Civil vigente em seu artigo 99, ao determinar os bens públicos colaciona no seu 

inciso I os rios e mares, enquadrados como bens públicos de uso comum do povo. Porém, 

como bem ressaltado no capítulo anterior não há uma exclusão de conceitos, um abandono 

às previsões legais ainda em vigência, mas a necessidade de incidência de métodos 

hermenêuticos para que seja possível atribuir a eles uma significação conexa com as 

previsões da nova ordem constitucional. 

Em outras palavras compreender o domínio no contexto dos recursos 

hídricos requer uma análise que ultrapassa as significações trazidas pelo direito privado, é 

preciso fugir dos conceitos clássicos, é apagar qualquer ideia de apropriação e absorver um 

entendimento de que toda expressão nesse sentido tem que seguir a linha de que se está a 

falar em gerenciamento. A água, recurso de caráter ambiental, pelo disciplinamento 

firmado na Constituição de 1988 passou a categoria de bem ambiental, integrando o rol dos 

direitos fundamentais, e se firmando, assim, como verdadeira cláusula pétrea. Porém é 

preciso ter em mente que não se está a excluir o que consta no ordenamento, busca-se 

harmonizar no novo regime uma percepção da água como um bem público, refletindo 

direitos fundamentais com características difusas, e como recai sobre ela as normas que 

regulamentam o domínio e a propriedade no sistema jurídico brasileiro. 

É preciso conciliar a água como um bem público, sim, mas sobre o qual 

recai um caráter ambiental, refletindo características dos chamados direitos difusos nos 

termos do artigo 81, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.078/90133, aqueles que não estão 

vinculados a determinadas pessoas ou determinados grupos, mas pertencentes a todos os 

indivíduos sem nenhuma distinção. Nessa posição ela é um bem de titularidade indivisível, 

justificando, mais uma vez, a ausência de titularidade sobre os recursos hídricos, assim as 

características inerentes à propriedade, sendo elas, usar, gozar, fruir e dispor, precisam ser 

trabalhadas com cautela principalmente pelo Poder Público, o qual está em primeiro lugar 

nas ações de proteção, preservação e especialmente gestão da água.  

																																																													
133 “Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo 
individualmente, ou a título coletivo.  Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - 
interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza 
indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”. Essa Lei nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências, 
disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. 
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Toda essa ponderação visa traçar uma linha de compreensão coerente 

quanto às disposições normativas em vigor. As novidades em terminologias que surgem 

dia após dia precisam estar atentas ao que já está consolidado no ordenamento, caso 

contrário, a segurança jurídica advinda da garantia das normas positivadas esvazia-se, 

ferindo toda perspectiva do próprio Estado de Direito, complementar ao Estado 

Democrático ora vivido, o qual tem como uma de suas características a submissão ao 

império das leis, como ensina José Afonso da Silva134, tais leis como representação da 

vontade do povo. Uma harmonização entre a previsão constitucional e a Lei federal nº 

9.433/97, a qual identifica as águas como bem de domínio público. 

O Direito, seus princípios, regras, suas doutrinas, trazem significações, 

entendimentos acerca de situações, fatos, objetos, recursos que alteram toda forma de 

como a sociedade olha para eles assim que sofrem alterações em suas definições. Encarar 

as águas como bem de domínio público é pensar de forma a conciliar toda regulamentação 

de propriedade e domínio em vigor no país com as novidades trazidas pela Carta de 1988. 

Nesse caminhar atrelar as águas regras objetivas da propriedade seria colocá-las como bem 

sujeito as ingerências diretas do Poder Público como se este fosse, mesmo que 

indiretamente, seu legítimo proprietário. Imperioso é pensar nas normas jurídicas a partir 

de um trabalho de interpretação que aponta ele – Poder Público – como responsável pela 

proteção e preservação delas, seu legítimo gestor. 

No entanto, apesar das discussões acima, e mesmo que o entendimento não 

se paute nas acepções civilistas apresentadas, por estarem adstrita às questões de direito 

privado, a concepção firmada pelo direito público também nos confere entendimento 

similar, pois se coaduna com a propriedade dos entes Estatais. Porém, a questão não é 

pacífica, pois entre os administrativistas não há unanimidade ao compreender o que viria a 

ser domínio público. 

Para Hely Lopes Meireles, suscitado por Luciana Cordeiro de Sousa 135, há 

a certeza de que o domínio público só poderá ser exercido, como ocorre na propriedade, 

sobre os bens que pertencem às entidades públicas. Por outro lado, Celso Antônio Bandeira 

de Melo, acolhendo os ensinamentos de Rui Cirne Lima, faz uso da expressão em uma 

																																																													
134 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição. Revista e atualizada nos 
termos da Reforma Constitucional (até a Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada em 
31.12.2004). Malheiros Editores. São Paulo. 2005. P. 112/113. 
135 MEIRELES, Hely Lopes. Apud. SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas e sua proteção. 4ª reimp. Ed. 
Juruá. Curitiba. 2012. P. 106/107.  
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acepção mais ampla para quem o termo propriedade, além de alcançar toda ação vinculada 

à Administração inclui bens que não pertencem ao Poder Público136. Se pensarmos a partir 

desse olhar não caberia discutir inconstitucionalidade. 

Falar em domínio público é ir além de uma gestão adequada as 

prerrogativas constitucionais de um direito ambiental sob a égide do princípio do 

desenvolvimento sustentável. Volta-se aos bens que estão sob a classificação de bens 

públicos, ou seja, totalmente sob a administração do Poder Público como ente da 

Administração Pública. 

Ocorre que falar em bem público de caráter ambiental, dentro do qual estão 

inseridas as águas, é pensar nos bens que pertencem a toda coletividade, não a um grupo 

específico, não a um proprietário de terras ou mesmo como de titularidade do Estado, mas 

a todos indistintamente. É nessa categoria que buscou a Constituição Federal de 1988 fixar 

suas disposições no tocante ao meio ambiente e aos recursos a ele inerentes, e fundado 

nesse argumento é que se busca compreender a disciplina conferidas as águas pela Lei 

federal nº 9.433/97. 

Partindo dessa compreensão de domínio, abre-se espaço aqui e retoma um 

pouco a analise como as águas estão distribuídas no território brasileiro, mais um ponto de 

suma importância para entender todo processo de análise de pedidos e concessão das 

outorgas de direito de uso.  

O domínio desse recurso no ordenamento pátrio atualmente vem contido na 

própria Carta de 1988, a qual traça algumas diretrizes que indica a necessidade de divisão 

dos tipos de recursos hídricos existentes, e como os mesmos são disciplinados 

juridicamente. Como mencionado em tópico anterior há uma clara menção a três tipos de 

águas no território brasileiro sob a regulação do sistema jurídico positivo, excluindo delas 

toda extensão marítima137, dentre as quais temos as águas superficiais, as águas 

subterrâneas e as águas minerais. 

Na distribuição firmada pela Constituição temos como bens da União lagos, 

rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou aquelas que banham 

																																																													
136 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. rev. e atual. com EC nº 
48. Ed. Malheiros. 2006. P. 858. 
137 As águas marinhas também são tipos de águas, e assim como as demais merecem proteção e preservação 
de suas especificidades. Contudo, no presente trabalho não comporta estudos direcionado a esse recurso 
nacional, mesmo que se fale a respeito de técnicas como dessalinização para aproveitamento da água do mar, 
o que demandaria toda uma análise de instrumentos que permitissem uma atuação direta e indireta do Poder 
Público pelos órgãos que atuam nessa parte do território nacional. 
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mais de um estado, as que servem de limites a outros países, se estendem a território 

estrangeiro ou deles provenham, além dos terrenos marginais e praias fluviais, como dita o 

artigo 20, inciso III, da Constituição. No caso dos estados, a Constituição apresenta no 

artigo 26, inciso I, como seus bens as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, salvo as que pertencem a União. Já no caso dos Municípios, não 

há qualquer espécie de domínio sobre tal recurso. 

O que se observa com a nova disposição constitucional, a qual deve ser 

seguida por todas as normas editadas subsequentemente, não há mais as chamadas águas 

particulares. Os elementos de propriedade não podem mais serem discutidos quando se 

está a falar em águas. Todos os mananciais existentes estão submetidos a um regramento 

público, sem, contudo, tornar esse bem algo do qual o Estado detém titularidade. 

Entendimento coeso e adequado é apresentado por Luciana Cordeiro de 

Sousa, em sua obra “Águas e sua proteção”, já referendada neste trabalho, no tocante ao 

fato de ser preciso visualizar essa delimitação de domínio unicamente para fins de gestão. 

O que se observa é uma conexão entre o domínio e a distribuição de atividades entre os 

entes federados para com as águas, delimitação das competências legislativas e materiais, 

efetivação do Poder de Polícia, e, o que se pretende neste trabalho, todo processo de 

emissão das outorgas do direito de uso. 

 

2.3. Distribuição de competências legislativas e administrativas na ordem 

constitucional no que tange aos recursos hídricos. 

 

Apesar de demonstrado em tópicos anteriores, interessante traçar de maneira 

específica as competências quanto às questões inerentes as águas a partir da Constituição 

de 1988. Partindo da compreensão dessas competências, será possível entender e estudar 

como o instrumento de outorga de direito de uso, seus propósitos e todo processo para sua 

emissão ocorre nos termos previstos pelo ordenamento jurídico brasileiro em vigor. 

Iniciemos com uma simples compreensão pautada no dicionário Michaelis 

da língua portuguesa138 o termo competência conduz ao entendimento da capacidade 

conferida a pessoa, órgão ou tribunal em decidir sobre determinada questão. Termo 

originado do Latim, e de natureza eminentemente jurídica, volta-se a uma faculdade que 
																																																													
138 Dicionário online de língua portuguesa, disponível em: 
http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-
portugues&palavra=dom%EDnio. Acessado em 15.05.2015 
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determinada pessoa ou órgão têm de tomar certas decisões e proceder com determinadas 

ações, tais quais, edição de leis ou demais atos normativos, proferir decisões judiciais, 

determinar a execução de atos, entre outras. 

No contexto fixado pela ciência do direito, em suas mais diversas 

ramificações, a competência é melhor estudada e pode ser compreendida a partir do Direito 

Processual Civil, o qual a define como a distribuição, a partir de critérios previamente 

fixados, das atribuições dos diversos órgãos no tocante ao desempenho da jurisdição139. 

Nesse contexto ela muito se confunde com poder. 

Contudo, constitucionalmente falando, não se pode tratar da competência 

apenas como distribuição de tarefas dentro do Judiciário, como concessão de poder para 

atuar dentro do contexto jurisdicional, no âmbito dos tribunais pátrios. É preciso observar 

que a Norma Fundamental elencou outros tipos de competência que não condizem com a 

natureza processual, mas estão direcionadas ao caráter administrativo. É nesse aspecto que 

se busca trabalhar as competências quanto à concessão de outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos. 

Montesquieu140 com sua proposta de divisão de poderes firmou bases para o 

atual Estado Democrático de Direito, apresentando a clássica divisão de Poderes entre o 

Executivo, Legislativo e Judiciário, divisão esta acatada por sociedades como a brasileira. 

A atual Constituição em seu artigo 1º deixa clara a aderência a essa teoria, quando expressa 

que a República Brasileira constitui um Estado Democrático de Direito, trazendo, logo em 

seguida, no artigo 2º, os três poderes que o compõem, o Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário, sendo eles independentes e harmônicos entre si. 

Essa separação, contudo, não pode ser absoluta, é preciso que mesmo 

independentes e harmônicos, tais poderes tenham a ‘liberdade’ de interferir um nos outros 

quando preciso, a fim de garantir equilíbrio e evitar os abusos no exercício de suas 

funções, o que se costuma denominar de teoria dos freios e contrapesos conforme expõe 

doutrina, teoria pela qual se extrai um pouco da liberdade política para o Estado 

Democrático141. Porém, essa divisão não parecia completa, não se mostrava suficiente para 

garantir a democracia, e para que a ideia de limitação de poder fosse melhor efetivada 

																																																													
139 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento. V. 1. 7ª edição. Ed. Podivm. Salvador/BA. 2007. P. 93. 
140MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Barão de. O Espírito das Leis. Ed. Martins Fontes. São Paulo. 
2000. 
141	MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 
7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. P. 223. 
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necessário uma estruturação de hierarquia vertical do Poder Público, e nessa percepção 

hierárquica está o Estado Federativo, previsto no artigo 1º da Carta de 1988. 

Toda essa ideia de federação aplicada às necessidades brasileira destaca-se 

mundialmente como um reconhecimento da autonomia local. É importante que os entes 

federados de menor proporção tenham consciência e capacidade de gerir os limites de seu 

território dentro do contexto maior. O Brasil aderindo a essa proposta firmou uma divisão 

entre União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios. Esse modelo, além do 

enfoque democrático, permite uma estruturação política de repartição das competências, a 

descentralização. 

Essa descentralização se dá quando há um deslocamento da atividade a ser 

desempenhada pela Administração Pública, sendo transferida para outra pessoa jurídica, 

seja ela pública, privada ou governamental142. Muito coerente com as dimensões 

geográficas do país e com a busca por uma melhor gestão das atividades administrativas. 

Isso é extremamente positivo quando se está a tratar de temas voltados a preocupação 

ambiental. 

Além dessa descentralização administrativa é possível falar ainda em uma 

descentralização política, a qual é mais voltada aos aspectos legislativos, haja vista a 

pluralidade de pessoas aptas e autorizadas constitucionalmente a dispor acerca dos 

interesses da coletividade143, aqui se vislumbra a distribuição do Estado Federado em entes 

tais quais União, Estados membros, Distrito Federal e Municípios. 

No que se refere à competência a Constituição firmou dois tipos, a de 

caráter administrativo, relativas ao exercício de atividades concretas, a execução de 

atividades por parte do Poder Público, o que se dá, por exemplo, pelo exercício do Poder 

de Polícia, e a competência legislativa, voltada a distribuição de competência entre os entes 

federados para o exercício da atividade legislativa, determinando a quem compete elaborar 

determinadas normas. 

As competências administrativas144 caracterizam-se como deveres-poderes, 

haja vista a obrigatoriedade que têm de garantir peculiaridades de caráter público que são 

previamente estipulados por lei, como, por exemplo, a supremacia do interesse público 

sobre o interesse particular.  

																																																													
142 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed.rev. e atual. Ed. Saraiva. São Paulo. 1995. P. 222.  
143 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed.rev. e atual. Ed. Saraiva. São Paulo. 1995. P. 223. 
144 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. Revi. E atual c/ a EC nº 
48/2005. Malheiros Editores LITDA. São Paulo. 2006. P. 130.  
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Como já expresso a Constituição Federal de 1988 tem sido um marco no 

sistema jurídico brasileiro quanto à proteção ambiental e um diferencial na proteção e 

preservação dos recursos hídricos. Assim, acabou ela por trazer no texto uns diversos 

dispositivos, os quais se preocupam com as questões ambientais e, de forma específica, as 

águas no Brasil, delimitando a competência na atuação dos entes do Estado Federado e 

suas funções quanto a esse tema. 

Essa distribuição é fruto da forma como o Estado Brasileiro se estruturou 

com a Constituição de 1988, ou seja, uma República Federativa como claramente ressalta o 

caput do artigo 1º. Uma federação que, inicialmente seguindo os passos americanos, 

adaptou-se a peculiaridades e exigências do território nacional, e constituiu um Estado 

soberano formado por unidades autônomas, União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios145. 

Regendo o Estado federado a Constituição de 1988 fixa diversas diretrizes 

para as entidades políticas autônomas. Para tanto, positiva matérias que passarão a compor 

campos específicos de atuação. Essa distribuição de matérias é feita de acordo com o 

interesse de cada ente estatal, e fundamentando nesse aspecto, do interesse governamental, 

a Constituição delimita as competências e suas modalidades. 

É nesse contexto de competências em conformidade com o pacto federativo 

que se fixa a competência ambiental. Uma distribuição de funções com fins a tutelar o 

meio ambiente, criando mecanismos para servir ao que ficou expresso no artigo 225, ou 

seja, a perspectiva de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, o qual tenha 

estrutura para ofertar as presentes e as futuras gerações condições dignas de sobrevivência, 

uma distribuição relacionada não só a atividade legislativa, como também a atividade 

administrativa. Nesse contexto a Carta Magna acata as chamadas competências privativas, 

comuns e concorrentes. 

Antes de detalharmos as competências é preciso que o leitor tenha em mente 

sempre a perspectiva do desenvolvimento. Toda e qualquer preocupação que se tenha 

formado em relação ao meio ambiente e aos recursos que ele detém são consequências do 

uso avassalador dos bens naturais, de forma descontrolada e fora de qualquer padrão. 

O desenvolvimento é objetivo fundamental da República Federativa do 

Brasil, registrado no artigo 3º, inciso II da Carta. Esse desenvolvimento adapta-se ao que o 

																																																													
145 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª ed. ver., atual. e reform. ED. Revista dos Tribunais. 2011. São Paulo/SP. P. 223.	
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mundo vive atualmente, a busca pelo uso dos recursos naturais de forma a garantir 

abastecimento, em qualidade e quantidade, as gerações futuras, em outras palavras o 

conhecido desenvolvimento sustentável, como dita, indiretamente, o artigo 225, caput, do 

mesmo texto. Artigo este que prima pela participação da sociedade, mas principalmente do 

Poder Público, a qual se da de acordo com as regras de competência ora discutidas. 

A proteção ambiental e todas as ações que se voltam a esse objetivo foram 

deixadas para todos os entes federados, o que denominaríamos de competência 

administrativa. Pelas regras dispostas na Constituição é comum a todos os entes da 

federação agir de forma a garantir a proteção ambiental e combater a poluição em todas as 

suas formas, como dita o art. 23, inciso VI146. 

O mesmo artigo apresenta outros incisos que justificam as ações por parte 

de todos os entes federados em prol do meio ambiente com reflexos no recurso água. O 

inciso VII que demanda a preservação das florestas, da fauna e da flora, bem como o inciso 

IX, o qual demanda a intervenção do Poder Público nos programas de saneamento básico. 

Todos esses casos estão a tratar de competências administrativas, ou seja, relativas à 

execução de atividades voltadas a proteção, preservação e gestão ambiental. 

Por outro lado, no tocante a competência legislativa, a Constituição achou 

por bem fazer certas divisões como já demonstrada acima e ora reforçada. Apresenta em 

seu artigo 22147, no qual elenca as competências privativas da União a de legislar sobre 

águas, inciso IV. Nesse ponto é interessante observar que o constituinte não apresentou 

nenhuma especificação, mas sim trouxe o termo águas em uma forma generalizada, o que 

identifica os doutrinadores como a concessão, pela Carta de 1988, de se trabalhar de 

maneira ampla, alargando a interpretação. 

Nesse ponto não pode ser desconsiderada o que dita Paulo Afonso Lemes 

Machado, ao ser citado por Luciana Cordeiro, quando diz que esse dispositivo 

constitucional conferiu a União um amplo poder, permitindo a este ente federado legislar 

sobre a qualidade e quantidade das águas, como as mesmas serão partilhadas para 

																																																													
146 “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...) VI - 
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas.” Constituição Federal de 1988. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. 
147 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...)IV - águas, energia, informática, 
telecomunicações e radiodifusão;”. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm.	
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aproveitamento148. Essa amplitude conferida à União limita a atuação legislativa dos 

estados, pois não poderão positivar direitos e deveres de forma contrária ao que dita às 

normas gerais, salvo em caso de autorização mediante lei complementar como afirma o 

parágrafo único do artigo 22149.  

Essa previsão, contudo, precisa ser lida em consonância com o artigo 24, o 

qual dispõe sobre competência legislativa concorrente, atribuindo a todos os entes 

federados a possibilidade de legislar sobre conservação da natureza, defesa do solo e dos 

recursos naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição, todas essas matérias 

vinculada diretamente às águas, já que se trata de um recuso natural, artigo 24, inciso 

VI150. 

Interessante notar que a Constituição não mencionava as águas subterrâneas, 

tipo de água que por razões várias acaba recebendo uma atenção distinta da que é traçada 

para as águas superficiais, mas cuja linha de gerenciamento tende a ser de forma integrada 

pela comunhão dos ciclos hidrológicos. Uma dessas razões é o desconhecimento por 

completo acerca dos reservatórios subterrâneos, principalmente quanto a seus limites, e 

aqui é possível vislumbrar um dos principais focos de conflitos ao perceber que grande 

parte dos reservatórios acaba ultrapassando os limites políticos dos estados. Tentando 

resolver aludido problema foi apresentada no ano 2000 projeto de Emenda Constitucional 

que visava alterar o que dita o artigo 20, inciso III e o artigo 26, inciso I, da Constituição 

Federal. Pela proposta de emenda, tanto no tocante aos bens da União, quanto aos bens dos 

estados membros, ficam submetidas às águas superficiais quanto às subterrâneas. 

Essa preocupação é importante porque o texto atual da Carta, quando 

publicado, deixava dúvidas quanto ao domínio sobre tais recursos – águas subterrâneas -, 

lembrando sempre que a expressão domínio deve ser encarada como proposta 

anteriormente, ou seja, com significado que conduza a uma compreensão de gestão, pois 

falar em titularidade é algo delicado pelas novas formulações jurídicas quanto ao tema e 

sua conexão com os recursos naturais. 
																																																													
148 Paulo Afonso Leme Machado, apud, SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas subterrâneas e a Legislação 
brasileira. Editora Juruá. Curitiba. 2009, p. 149. 
149 “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: (...) Parágrafo único. Lei complementar poderá 
autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.”. 
Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. 
150 “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) VI - 
florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e controle da poluição;”. Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. 
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A grande problemática, contudo, foi superada quanto à definição de 

dominialidade dessas águas. As águas subterrâneas pela disposição constitucional estão 

submetidas ao domínio dos estados membros, como preleciona o artigo 26, inciso I151, 

permanecendo com a União, contudo, a competência privativa para legislar acerca desses 

recursos. Essa alteração legal, no entanto, não foi suficiente para superar os problemas 

provenientes da falta de conhecimento técnico para formação de uma estrutura de ações 

administrativas que melhor a gerissem152, como dito, o pouco saber acerca dos 

reservatórios e as ações de mediação ainda refletem pontos importantes a serem discutidos. 

Ressalte que a Lei federal nº 9.433/97, como marco regulatório para a 

questão das águas no país, acaba por abordar a gestão integrada entre recursos hídricos 

superficiais e subterrâneos, tendo como base a ideia de uma gestão descentralizada com 

participação não só do Poder público, mas também de toda sociedade civil. Porém, ainda é 

presente a separação entre elas, seja pelos usuários, seja pelos gestores, seja por quem for 

trabalhar, direta ou indiretamente, como aludido recurso. As águas subterrâneas, mais do 

que simples complementação ao abastecimento por águas superficiais, tem se mostrado 

como verdadeiras fontes hídricas, imprescindíveis para manutenção das mais variadas 

atividades, ponto estratégico de relevo para o Estado. 

As fronteiras são áreas de conflito, as águas que as transpassam precisam de 

uma gestão compartilhada entre todos os entes federados envolvidos que as têm sob as 

áreas de sua titularidade, quando há resquícios desse bem natural correndo em seu subsolo, 

da mesma maneira quando ultrapassam fronteiras dos países, nestes demandando uma ação 

mais cautelosa em prol da efetivação de tratados ou documentos compatíveis com os que 

regulem a gestão compartilhada dos recursos hídricos, gestão esta que será pensada e 

trabalhada tendo como ponto de partida e alvo a soberania Estatal. 

Em razão da extrema importância desses recursos não há como se pensar em 

uma gestão sem que os aproxime do disciplinamento previsto. Afinal, a gestão 

descentralizada e integrada pensada pela Política Nacional de Recursos Hídricos é voltada 

aos corpos hidrológicos, deixando a abordagem em legislação própria apenas as chamadas 
																																																													
151 Trazendo o texto claro da Constituição Federal de 1988: “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; (...)”. 
152 Como cita Luciana Cordeiro de Souza, “Não obstante todo avanço tecnológico, ainda possuímos poucos 
dados com relação às águas subterrâneas. Sabemos que as chamadas “águas invisíveis” estão sendo 
largamente utilizadas em nosso território nacional quase que sem controle e conhecimento técnico, quiçá 
proteção legal”. SOUZA, Luciana Cordeiro de. Águas subterrâneas e a Legislação Brasileira. Editora 
Juruá. Curitiba. 2009. P. 21. 
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águas minerais, divergência já tratada neste trabalho. Ora, dados evidenciam que 30% 

(trinta por cento) de toda água doce disponível para consumo encontra-se em mananciais 

subterrâneos, uma média de 68% (sessenta e oito por cento) em geleiras e calotas polares, 

restando menos de 1% (um por cento) em rios e lagos153. 

 

2.4. A Política Estadual dos Recursos Hídricos no estado do Rio Grande do Norte com 

Lei n 6.908/96 e sua regulamentação com o Decreto nº 13.283/97. 

  

Finalizando este capítulo não podia ficar de lado as normas editadas pelo 

Estado do Rio Grande do Norte, componentes da Política Estadual dos Recursos Hídricos, 

em estruturação conexa com a PNRH. Válido ressaltar que no estado toda legislação 

voltada a esse recurso natural tem como órgão principal de orientação e gestão a Secretaria 

de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (SEMARH), originariamente 

Secretaria do Estado dos Recursos Hídricos, criada pela Lei Complementar estadual nº 

163, de 25 de fevereiro de 1996. 

Um ponto que se destaca no estado foi seu pioneirismo frente à legislação 

nacional quanto à gestão dos Recursos Hídricos. A Lei estadual nº 6.908, de 01 de julho de 

1996, instituidora da Política Estadual dos Recursos Hídricos, regulamentada pelo Decreto 

estadual nº 13.283/1997, como se observa é anterior a Lei nº 9.433/97. Em face dessa 

realidade cronológica, porque não dizer que esta muito se assemelha àquela, pois a 

normativa estadual em praticamente tudo foi seguida pela nacional. Essa antecipação foi 

realizada com respaldo constitucional, previsão contida no art. 24, § 3º da Constituição de 

1988, dispositivo no qual prevê a possiblidade do estado legislar em ausência de lei 

federal. 

Toda legislação estadual foi conformada pelos parâmetros gerais fixados 

pela Lei nacional, qual seja, aqueles firmados pela Lei federal nº 9.433/97. Essa 

conformação tem como foco a suplementação da legislação nacional, quando esta deixa 

margem para regulamentação posterior, assim como a adequação as peculiaridades locais, 

haja vista estar se falando de um país de extensões e variações como o é o Brasil, variações 

físicas, geológicas, econômicas, ambientais, sociais e culturais154.  

																																																													
153 Dados obtidos no site do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/3%20-%20mcs_agua.pdf. 
154 XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; BEZERRA, Nizomar Falcão (org.). Gestão dos Recursos 
Hídricos dos Estados do Nordeste do Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Fortaleza/CE. 2005. P. 153. 
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A princípio pode se questionar a possibilidade de atuação legislativa do 

estado quanto às águas, pois a Constituição de 1988 é clara ao conferir a União 

competência privativa para legislar sobre esse bem ambiental, como dita o artigo 22, inciso 

IV. Contudo, a mesma Carta permite uma participação dos estados membros, no âmbito da 

competência comum, de atuar a favor do meio ambiente, conforme prevê artigo 23, além 

de permitir, nos termos do artigo 24, §1º, a legislação suplementar em caso de ausência de 

norma de caráter nacional, como foi o caso da lei que instituiu a Política Estadual dos 

Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. 

O pioneirismo da lei estadual e a preocupação com a regulação dos 

Recursos Hídricos, firmada a partir da Constituição Federal de 1988, é fruto do novo 

regime jurídico das águas, o qual se deu com a supressão do regime privado que vigorou 

no período de vigência do Código de Águas, apoiado pelo Código Civil de 1916. Diferente 

do que acontecia no auge do Código de Águas, Decreto nº 24.643155, de 10 de julho de 

1934, a água hoje é tida como bem de domínio público, o que ficou expresso no art. 1º, 

inciso I, da Lei federal nº 9.433/97. 

A Lei estadual nº 6.908/96 além de dispor sobre a política Estadual dos 

Recursos Hídricos, instituiu o Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos (SIGERH), 

traçando logo no capítulo I princípio, objetivos e diretrizes dessa política. Importante 

observar que mesmo anterior à lei que disciplina a política nacional, em muito a norma 

estadual se compatibiliza com ela, mais ainda com as previsões constitucionais 

demonstrando uma obediência a estrutura hierárquica das normas. 

Primando pela sustentabilidade, observação garantida pela atual 

Constituição Federal brasileira em seu artigo 225, a Política Estadual dos Recursos 

Hídricos traz entre seus objetivos o controle das águas em quantidade e qualidade, 

permitindo a todas as gerações acesso a esse bem tão importante. Além disso, a normativa 

elenca claramente como princípios o planejamento, desenvolvimento e gestão sempre em 

consonância com o desenvolvimento sustentável. Como se vê, o texto cuida de ressaltar o 

que marcou a Constituição Federal de 1988, uma preocupação diferenciada e particular 

com o meio ambiente. 

É norma direcionada à proteção, preservação, acatando a gestão 

descentralizada desse recurso e deixando clara em seu artigo 1º, inciso I, que todas as ações 

em benefício das águas não devem permanecer unicamente nas mãos do Poder Público, 
																																																													
155 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm. Acessado em 01.01.2014. 
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mas ter participação ativa de toda sociedade civil, como garante um dos fundamentos da 

Política Nacional, Lei federal nº 9.433/97, artigo 1º, inciso VI, ou seja, segue o modelo de 

multiplicidade de agentes. 

Adotou o texto positivo estadual o abastecimento humano como princípio 

que norteia o destino das águas, artigo 2º, inciso I, mais um pioneirismo frente à lei 

nacional, a qual adotou essa perspectiva como verdadeiro fundamento da gestão desse 

recurso, fixando em seu artigo 1º, inciso III. O homem é um ser totalmente dependente 

desse recurso. Além do equilíbrio corporal indiscutível, ninguém vive sem água, este bem 

é fundamental para garantia de sua higiene, alimentação e saúde.  

Pioneira também na escolha da unidade de gestão, qual seja, a bacia 

hidrográfica, conforme artigo 2º, inciso II, da lei estadual, que também foi seguido pela 

legislação nacional, a Lei estadual n 6.908/96, regulamentada pelo Decreto estadual nº 

13.283/1997, deixa clara a percepção do legislador quanto ao fato de que as fronteiras 

políticas, pautadas no social, econômico e cultural como a própria definição já aponta, sob 

uma visão estritamente política, em nada se compatibilizam com as dimensões ambientais, 

dentre estas os reservatórios hídricos. Uma distinção que precisa, de alguma forma, 

encontrar instrumentos jurídicos que permitam uma harmonização.  

Percebe-se que muitos corpos hídricos superficiais e bacias subterrâneas vão 

além dos limites de um Município, de um Estado e em alguns casos até mesmo do país, 

como é o caso do Aquífero Guarani156, não se restringem a linhas, reais ou imaginárias, 

fixadas para a atuação de um governo previamente definido que conduza todos os aspectos 

inseridos naquelas limitações políticas estabelecidas em território nacional. 

A preocupação com a garantia de água para o homem, o que condiz com a 

garantia de saúde, foi também preocupação da política estadual, trabalhado como princípio 

da Lei estadual nº 6.908/96, artigo 2º, inciso I, bem como fundamento da Lei federal nº 

9.433/97, artigo 1º, inciso II. Além disso, coloca a água na categoria de bem econômico, a 

																																																													
156 O Aquífero Guarani é um corpo hídrico subterrâneo e transfronteiriço, descoberto em 1996, que abrange 
territórios do Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, ocupando uma faixa de 1.200.000 km² de extensão, 
sendo que 70%, em média, estão em território brasileiro. Com uma profundidade de aproximadamente 
1500m o aquífero tem capacidade de abastecer a população mundial por aproximadamente dois séculos. Em 
face de sua descontinuidade, o aquífero é melhor denominado como um sistema de aquíferos, por isso sua 
apresentação como o Sistema Aquífero Guarani (SAG). Atualmente, a fim de alcançar uma melhor 
compreensão de todo reservatório foi firmado um acordo de cooperação entre os países pelo qual ele 
percorre, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, dando início ao Projeto de Proteção Ambiental e 
Desenvolvimento Sustentável do Aquífero Guarani. Informações Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/legislacao/item/8617-aqu%C3%ADfero-guarani. Acessado em 12.05.2015. às 
10:40h. 
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qual deve ser considerada para além do seu uso, induzindo a cobrança pelo bem em si além 

dos serviços que são efetuados para seu aproveitamento. 

Além de pioneira a norma que instituiu a Política Estadual dos Recursos 

Hídricos e criou o Sistema de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, tem como destaque a 

utilização, entre seus princípios e diretrizes, a distribuição das águas com base em critérios 

sociais, econômicos e ambientais, como dita o seu artigo 2º, inciso III157. Mesmo não 

acatado diretamente pela Lei federal nº 9.433/97, que institui a PNRH, este princípio se 

destaca por condicionar a atuação do Poder Público por meio do Poder de Polícia, o qual 

não se firma apenas nas omissões, mas direcionam também as ações positivas em face, por 

exemplo, do aproveitamento dos recursos hídricos. Esse princípio é importantíssimo para o 

tema principal do presente trabalho, qual seja, a intervenção do Poder Público na 

concessão de volumes de águas para aproveitamento, concessão esta que só pode ocorrer a 

partir do requerimento de outorga de direito de uso. 

Aqui, portanto, vemos que em prol de uma gestão adequada e eficaz dos 

recursos hídricos a Lei estadual nº 6.908/96 apresenta alguns instrumentos, os quais estão 

dispostos em seu artigo 4º158, sendo eles o Plano Estadual dos Recursos Hídricos, o Fundo 

Estadual dos Recursos Hídricos, a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e o 

licenciamento de obras hidráulicas, e a cobrança de uso das águas. Todos direcionados a 

conferir concretude às normas que traduzem uma gestão em benefício do meio ambiente. 

Não há uma atuação autônoma de cada instrumento, porém o trabalho aqui apresentado 

focará na outorga de direito de uso, fazendo apontamento sobre os demais nos pontos 

conexos com aquele. 

A compreensão sobre a outorga será mais bem tratada em capítulo próprio, 

contudo, importante trazer informações sobre esta dentro do contexto jurídico positivo 

estadual, pois, não ficando sujeito a uma titularidade privada, ou mesmo pública, sempre 

																																																													
157 O dispositivo citado afirma que “Art. 2º. A Política Estadual de Recursos Hídricos atenderá aos seguintes 
princípios: (...) III - a distribuição da água no território do Rio Grande do Norte obedecerá sempre a critérios 
sociais, econômicos e ambientais (...)”. Disponível em: http://www.programaaguaazul.rn.gov.br/pdf/6908-
96.pdf. 
158 O artigo 4º da lei dispõe: “Art. 4º. São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: I - o Plano 
Estadual de Recursos Hídricos; II - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos; III - a outorga do direito de uso 
dos recursos hídricos e o licenciamento de obras hídricas; IV - a cobrança pelo uso da água.”. Disponível em: 
http://www.programaaguaazul.rn.gov.br/pdf/6908-96.pdf. 
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bom ressaltar que as águas não são passíveis de alienação, para tanto “...o legislador fixa a 

outorga como elemento basilar para o alcance dos fins da política de recursos hídricos159”.  

É com o instrumento da outorga que a administração pública controla a 

utilização, o aproveitamento das águas e assim consegue trabalhar em prol da proteção e 

preservação destas impedindo uma apropriação dos volumes hídricos. A outorga de direito 

de uso é obrigatória para todos os usuários das águas, sejam pessoas, físicas ou jurídicas, 

seja o próprio poder público que venha a precisar de vazões de água, este se apresentando 

ora como agente econômico, ora como prestador de serviço público, ou mesmo para 

garantir o abastecimento de seus órgãos. 

Sem adentrar, neste momento, em uma análise detalhada de como a outorga 

do direito de uso vem disciplinada no Decreto estadual nº 13.283/97, é preciso atentar para 

existência de uma situação que, verificada objetivamente, está apta a quebrar a estrutura 

piramidal do ordenamento jurídico brasileiro. Ainda que não haja uma observância integral 

da Teoria Pura do Direito firmada por Hans Kelsen, na qual a interpretação pautava-se 

unicamente em uma interpretação linear da lei, a inserção de valores externos, a 

flexibilização normativa em prol de metas maiores, contudo, não deve servir de 

justificativa para suplantar toda uma estrutura jurídico-positiva, na qual se tem a 

Constituição no seu ápice. Caso contrário, haveria uma desestruturação do ordenamento 

jurídico. 

Antes de analisar os dispositivos do Decreto vejamos sua posição dentro do 

sistema jurídico brasileiro, para tanto necessário retomar algumas ponderações já antes 

apresentadas. Primeiramente sabe-se que a Constituição Federal em seu artigo 21, inciso 

XIX, é expressa quando afirma que compete a União definir os critérios de outorga de 

direito de uso dos Recursos Hídricos. No artigo seguinte, artigo 22, inciso IV, a 

Constituição define como competência da União, privativa, legislar sobre águas. 

Como se sabe a Constituição Federal ao definir as competências apresenta 

três tipos: competência privativa, exclusiva e concorrente. A primeira refere-se aos casos 

em que mesmo sendo deferida competência do ente federativo, no caso União, poderá esta 

delegar aludida competência para outro ente; ao passo que a segunda se limita aos casos 

em que somente o ente que recebeu determinada competência do Poder Constituinte 

poderá atuar, não sendo passível delegação. 

																																																													
159 XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; BEZERRA, Nizomar Falcão (org.). Gestão dos Recursos 
Hídricos dos Estados do Nordeste do Brasil. Fundação Konrad Adenauer. Fortaleza/CE. 2005. P. 158. 
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Ora, no contexto de divisão espacial do poder estruturado na Lei 

Fundamental do Estado, as competências elencadas no artigo 21 são tidas como 

competências exclusivas da União, e dentre elas encontramos a definição dos critérios de 

outorga do direito de uso dos Recursos Hídricos. Sendo assim, como compreender dentro 

do ordenamento jurídico brasileiro, onde encontramos uma estruturação hierárquica de 

normas na qual a Constituição encontra-se no vértice desta pirâmide, a edição de um 

Decreto estadual exercendo competência que não lhe foi conferida. 

A permissão para que os estados-membros atuem em áreas que seriam de 

competência da União nos casos em que este ente da federação não tenha se manifestado 

se limita as previsões contidas no art. 24 da Constituição, que trata da competência 

concorrente entre os entes da federação. Este artigo, já acima mencionado, permite em seu 

§ 3º, a intervenção do estado, legislando em matéria que caberia a União, quando esta não 

tenha editado lei acerca do assunto. Foi o que aconteceu no estado do Rio Grande do Norte 

com a Lei nº 6.908/96, pioneira frente à Lei federal 9.433/97. Porém, após edição da lei 

nacional, as regras de disposição de normas devem e merecem ser obedecidas. Não há 

qualquer permissão para delegar aos estados capacidade legislativa para definição dos 

critérios de outorga do direito de uso dos Recursos Hídricos. 

É notória que a gestão descentralizada de Recursos Hídricos foi uma política 

extremamente positiva no caso de um país como o Brasil, cujo território se perde em vastos 

quilômetros, tornando a gestão mais complexa diante das variações físicas, geográficas, 

econômicas, sociais e culturais. As particularidades de cada estado impedem, muitas vezes, 

que uma norma de caráter nacional seja bem aplicada, o que demandaria, especialmente 

nas questões ambientais, um alargamento nas competências fixadas na Constituição 

Federal, a fim de permitir uma melhor aplicabilidade das normas. 

Contudo, afrontar a estruturação do ordenamento no caminho reverso seria o 

primeiro passo para um caos legislativo, com repercussões políticas, econômicas e sociais 

impossíveis de serem minimamente previstas, mas que com certeza, representariam um 

tumulto na tão respeitada divisão de poderes do estado. 

O tema, contudo, requer por si só uma análise mais detalhada e 

aprofundada, não sendo, porém, foco do presente trabalho, sendo suscitado para que o 

leitor tenha a compreensão de que há uma certeza diante da fragilidade legislativa, porém, 

como a mesma não fora, ainda, solucionada, merece ser considerada, pois vem sendo 

regularmente aplicada. O Decreto estadual nº 13.283/97 regulamenta o inciso III, do artigo 
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4º, da Lei estadual nº 6.908/96, visando regulamentar, mais especificamente, a outorga de 

direito de uso dos recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93	

	

3. DIREITO FUNDAMENTAL AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 

ORDEM ECONÔMICA: O REGIME DE OUTORGA FRENTE À PROPOSTA DE 

PRIVATIZAÇÃO DAS ÁGUAS. 

 

Por muito tempo o homem, descobrindo a possibilidade de transformar a 

natureza ao seu redor passou a posicionar-se pelo desenvolvimento ficando a cada dia mais 

escravo das evoluções, das novas descobertas, dos bens que ele pode ofertar, sem levar em 

consideração o que veio antes dele, os recursos da natureza, da terra, tudo que estando ao 

seu redor desde que o mundo se formou e que permitem seu acontecimento. A exploração 

desordenada e desenfreada trouxe ao mundo a preocupação de que tais atitudes não mais 

poderiam se perpetuar, caso contrário, a humanidade estaria condenada a uma vida de 

escassez, especialmente de bens imprescindíveis a garantia do que pode ser apontado como 

principal direito fundamental, a vida. 

No meio do fogo cruzado, entre o progresso e a proteção ao meio ambiente, 

jamais se pensou em abandonar a tecnologia, em barrar a evolução do homem. Ao 

contrário, tudo pretende manter-se, todo desenvolvimento, toda evolução, todo progresso, 

nada será impedido. No entanto, é preciso conciliar tudo isso com as crenças humanas160. 

A manutenção dos anseios do homem passa a receber nova modelagem, novas formas de 

serem concretizados. Os impactos ambientais vivenciados e observados após a 2ª Grande 

Guerra, a certeza de que o dano local atinge um espaço além das fronteiras políticas, tudo 

isso transformou o pensar do homem, o modo como este precisou olhar o que estava 

acontecendo ao seu redor. 

É um jogo simples, como ensina Édis Milaré161, o homem vai se fixando em 

determinado local, formando grupos, comunidades, se descobre e descobre o mundo que 

está a sua volta, o que este pode ofertar e como utilizar seus recursos. Criam-se 

necessidades, infinitas, todas sendo saciadas por meio do aproveitamento incontrolado dos 

recursos ambientais, bens que se tornam essências a vida e estratégicos a manutenção e 

soberania do Estado frente aos demais.  

O progresso mais do que real é necessário, contudo, é também capaz de 

afetar drasticamente a condição natural do Planeta. Os Estados passam a se enfrentarem em 

																																																													
160 SACHS, Ignacy. Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável. 3ª edição. Rio de Janeiro: Ed. 
Garamond, 2008. 
161 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª ed. ver., atual. e reform. ED. Revista dos Tribunais. 2011. São Paulo/SP. P. 65. 
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conflitos que, além das divergências ideológicas, econômicas e políticas, tem fundamentos 

fortes na escassez de recursos, os quais por sua vez são capazes de alterar a percepção de 

todos para questões que tratam de política de economia, simplesmente porque o 

aproveitamento deles pode ser decisivo para ações governamentais internas e externas.  

A Conferência de Estocolmo de 1972, citada neste trabalho, alertou o 

mundo sobre tal problemática, direcionou o homem para ações que ultrapassam o ideal de 

crescimento econômico, encarando o desenvolvimento sob uma perspectiva diferente, era 

preciso pensar em mecanismos que ao mesmo tempo permitissem o crescimento das 

nações, mas que também fossem favoráveis ao meio ambiente. Nesse momento surge à 

ideia de um foco racional no aproveitamento dos recursos naturais, sustentabilidade, 

posteriormente orientadora das novas ordens jurídicas. 

Nesse ínterim toda construção no direito, e como exemplos aponta-se os 

instrumentos da PNRH, em destaque a outorga de direito de uso seguida da cobrança, 

servem de meios para que os órgãos públicos responsáveis e a sociedade civil possam 

fiscalizar melhor os usuários dos referidos recursos, permitindo condições adequadas ao 

aproveitamento hídrico, beneficiando o desenvolvimento das comunidades em um alcance 

além das estratégias estritamente econômicas, trabalhando para que as políticas de 

preservação não se apresentem em um plano unicamente abstrato e assim possam alcançar 

maior eficácia. 

 

3.1. Desenvolvimento sustentável, direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e Recursos Hídricos. 

 

A ideia de desenvolvimento foi por muito tempo associada a crescimento 

econômico, muitas vezes sendo relacionada unicamente a elevação quantitativa do Produto 

Interno Bruto, em outros momentos voltada a ideia de uma evolução tecnológica cada vez 

mais avançada, focada na ideia de grandiosidade, mas sempre ligada às percepções 

fornecidas pelo olhar do econômico. As problemáticas ambientais vivenciadas antes 

mesmo da metade do século XX, e de uma maneira mais enfática na década de 1970, 

permitiram uma reformulação, uma abrangência do que realmente seria desenvolvimento, 

redirecionando esse termo para ecodesenvolvimento, ou como ficou mais conhecido 

desenvolvimento sustentável. 
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Essa expressão muito se amolda ao ideal da solidariedade, preceito da 

terceira geração de direitos que consegue unir harmonicamente os critérios a serem 

aplicados ao social, ambiental e econômico, permitindo que presentes e futuras gerações 

encontrem amparo no aproveitamento do meio que a circunda. Como expõe Ignacy Sachs, 

é preciso que o crescimento continue, o crescimento econômico, mas para que se possa 

falar em desenvolvimento, especialmente sob a perspectiva da sustentabilidade, necessário 

que se mostrem impactos positivos em termos sociais e ambientais162. 

A economia capitalista entre benesses e males apresenta a capacidade de 

ferir drasticamente o meio ambiente. Por ser uma economia que se pauta na produção de 

bens, os quais produzidos a partir da utilização de recursos naturais disponíveis e passíveis 

de transformações, as agressões sociais e ambientais são evidentes e indiscutíveis. Sachs 

relata isso na tentativa de apresentar o desenvolvimento sustentável como meio para criar 

harmonia entre o não abandono aos avanços tecnológicos e a necessidade de manter o meio 

ambiente saudável, em condições quantitativas e qualitativas de aproveitamento por todos.  

A Conferência de Estocolmo foi o ponto de partida para uma modificação 

no foco dessa análise, foi preciso apresentar a humanidade os fatos e as implicações destes, 

os quais recaiam em um ponto chave, a poluição, a destruição progressiva do meio 

ambiente e dos recursos nele presentes. Foi com ela que o cenário mundial passou a ver o 

meio ambiente como objeto a ser considerado na agenda política internacional163. Foi a 

partir dela que a ideia de sustentabilidade passou a fazer parte da análise do 

desenvolvimento. 

Aludida Conferência164, ocorrida no período de 05 a 16 de junho de 1972 na 

Suécia, despertou na sociedade mundial o pensar em maneiras que permitem a manutenção 

do desenvolvimento, o qual não pode ser abandonado, como controle e preservação dos 

recursos ambientais a disposição do homem. Planejamento e gestão foram termos que 

passaram a fazer parte do dia-a-dia daqueles que debruçavam tempo e pesquisa em como 

encontrar a compatibilização entre o progresso, os avanços tecnológicos, e o controle e 

preservação dos recursos ambientais. 
																																																													
162 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Garamond. Rio de Janeiro. 
2008. P. 36. 
163 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato (org.). Recursos Hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, 
econômicos e socioambientais. Volume 1. Alínea Editora. Campinas/SP. 2007. P. 99. 
164 A Conferência de Estocolmo teve como base o Relatório de Meadows, o qual foi forte influência para 
elaboração dos estudos preliminares dela, como claramente informa Consuelo Yatsuda. YOSHIDA, 
Consuelo Yatsuda Moromizato (org.). Recursos Hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, econômicos e 
socioambientais. Volume 1. Alínea Editora. Campinas/SP. 2007. P. 99. 
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A sustentabilidade ambiental se incorporou no ideal do desenvolvimento, 

interessante e válidas as palavras de Sachs ao afirmar que o mundo em uma nova ética 

observa a necessidade de equilibrar múltiplas escalas de tempo e espaço, na medida em 

que a solidariedade, como princípio e direito fundamental do homem, induz uma sincronia 

entre as gerações atuais e as gerações futuras, impondo respeito sobre os bens da natureza 

de forma a alterar drasticamente o modo de economia convencional, um abandono a 

modalidades pautadas unicamente na visão de crescimento165. 

Foi com o neoconstitucionalismo do período pós-II Guerra Mundial, quando 

mundo passou a visualizar questões e problemas diferentes, quando as situações foram 

alteradas pelo caos, quando ao mundo foram apresentados novos direitos baseados na 

solidariedade e na fraternidade, alargando ainda mais o rol dos chamados direitos 

fundamentais, os quais surgiram no século XIX com a Revolução Liberal, deflagrada em 

confronto com o Absolutismo, e que vem gradativamente sendo enfatizados, que o tema 

meio ambiente ganhou destaque. O homem como ser integrante do meio começa a pensar 

mais detidamente e de forma mais atenciosa aos recursos e sua essencialidade. O 

desenvolvimento pautado na multiplicação de riquezas não podia mais ser o carro chefe, 

pois mesmo necessário, mostrou-se insuficiente para conferir qualidade à vida dos homens. 

É nessa fase que o meio ambiente começa a ganhar destaque também no 

contexto da ciência jurídica, vindo aos poucos fazer parte desse rol especial de direitos e 

garantias, integrando e ganhando importância no contexto constitucional, em posição de 

privilégio dentro do ordenamento jurídico, caracterizando-se como verdadeiro direito 

fundamental e servindo de norte para as mais variadas normas de caráter 

infraconstitucional.  

Nessa nova perspectiva a Carta de 1988 foi um marco, mais do que breves 

menções acerca do assunto, ressaltou-o, de maneira única e exclusiva, em seu artigo 225, 

apontando diretrizes específicas do tema, dentre as quais destaca a previsão de que além de 

direito, um dever que recai sobre todos, sociedade civil e Poder Público, qual seja, o dever 

de atuar de forma a garantir a efetividade das normas de proteção ao meio ambiente. Um 

marco, mas não inaugural, pois teve raízes anos antes na lei que instituiu a Política 

Nacional de Meio Ambiente, editada em 1981 e totalmente recepcionada pela nova Norma 

Fundamental do Estado brasileiro. 

																																																													
165 SACHS, Ignacy. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado. Garamond. Rio de Janeiro. 
2008. P. 15. 
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Além disso, passou a reconhecer o meio ambiente equilibrado como direito 

fundamental do homem. Apresentou a comunidade jurídica brasileira um princípio que 

vem ganhando destaque, bastante discutido quando pensada a ordem econômica estatal 

com a proteção ao meio ambiente, o Princípio do Desenvolvimento Sustentável. Este 

condicionando o agir do homem, induzindo-o a reconhecer necessidade de pensar e 

repensar suas atitudes para, posteriormente, serem cautelosamente aplicadas. Um 

mecanismo de sincronia entre tempos e espaços distintos, mas ligados pelas matérias-

primas necessárias à manutenção e evolução da vida. 

A proteção ao meio ambiente como direito fundamental tem estreita relação 

com outros direitos fundamentais, como o direito à vida, à dignidade da pessoa humana, à 

saúde, que por sua vez se apresentam como justificadores indispensáveis do referido 

princípio. O homem, membro da sociedade, se depara com um leque de direitos que não se 

conectam apenas ao indivíduo, mas fazem parte do acervo de toda uma coletividade, 

caracterizados pela indivisibilidade e classificados como direitos difusos166. 

É nesse contexto que o desenvolvimento sustentável como princípio está 

inserido na ordem constitucional, princípio voltado a melhorar as condições do homem e 

do planeta, permitindo uma utilização dos recursos naturais dentro do limite de suporte da 

natureza, garantindo que sejam mantidas as condições mínimas necessárias ao 

aproveitamento a ser realizado pelas gerações futuras. Esse princípio, como diretriz 

constitucional norteia não só o homem, membro da sociedade, como o Poder Público. 

Reconhecendo essa nova perspectiva do meio ambiente tem-se a efetivação 

de normas voltadas à sua proteção, normas que vão além de meros textos positivados e 

encontram instrumentos para sua real concretização. O meio ambiente como bem público, 

no atual contexto, é um bem que é de todos e ao mesmo tempo não pertence a ninguém em 

particular, assim prima a Constituição pela sua preocupação com as atuais e futuras 

gerações, direcionando claramente o Princípio do Desenvolvimento Sustentável. 

O reconhecimento constitucional fez muitos doutrinadores verterem 

esforços em estudos sobre as questões inerentes ao meio ambiente, criando definições a 

																																																													
166 DIDIER JR. Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil. Processo coletivo. 4ª ed. 
Vol. 4. Editora Podivm. Salvador/BA. 2009. P. 74. 
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este sem restrições, sem limitações, mostrando a necessidade de amplitude e abrangência 

no que tange a tais questões. Nesse sentido é o que nos diz Hugo Nigro Mazzili167: 
 
O conceito legal e doutrinário é tão amplo que nos autoriza a considerar 
de forma praticamente ilimitada possibilidade de defesa da flora, da 
fauna, das águas, do solo, do subsolo, do ar, ou seja, de todas as formas 
de vida e de todos os recursos naturais, com base na conjugação do art. 
225 da Constituição com as leis nº 6.938/81 e Lei nº 7.347/85. (...) Tudo 
que diga respeito ao equilíbrio ecológico e induz a uma sadia qualidade 
de vida, é pois, questão afeta ao meio ambiente. 

 

Em uma leitura do dispositivo inserido no texto constitucional, o artigo 225 

da Constituição Federal, fornecedor de todo subsídio para compreensão do Princípio do 

Desenvolvimento sustentável, tem-se que: 
 
Art. 225. Todos têm direito a um 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.  (Constituição 
Federal). 

 

Esse princípio expresso no artigo supracitado, mais precisamente no final do 

aludido dispositivo constitucional, como já mencionado, tem fundamento na Conferência 

de Estocolmo de 1972, acima mencionada, Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, da 

qual resultou a Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente Humano168, prevendo em 

seu artigo 2º a necessidade de que os recursos naturais precisavam ser preservados para 

beneficiar tanto as gerações atuais quanto as futuras. É a preocupação do homem diante da 

finitude desses bens, conduzindo a orientação de todas as ações, especialmente de cunho 

econômico, a serem realizadas com bases na sustentabilidade. 

Assim, válido o ensinamento do Celso Antônio Pacheco Fiorillo quanto ao 

conteúdo do referido princípio, na medida em que: 

 
...tem por conteúdo a manutenção das bases vitais da produção e 
reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma 

																																																													
167 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo. Meio Ambiente. Consumidor. 
Patrimônio cultural. Patrimônio público e outros interesses. 15ª edição. Ver. Ampl. e Atual. Editora 
Saraiva. São Paulo. 2002.p. 127/128. 
168 “A proteção e o melhoramento do meio ambiente humano é uma questão fundamental que afeta o bem-
estar dos povos e o desenvolvimento econômico do mundo inteiro, um desejo urgente dos povos de todo o 
mundo e um dever de todos os governos. “ Declaração de Estocolmo produzida na Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente realizada em 5 a 16 de junho de 1972, disponível em: 
www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc. Acessada em 28.06.2014. 
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relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para 
que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os 
mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição169. 

 

Toda preocupação fática, razão para o reconhecimento constitucional desse 

princípio, é consequência de fatores que envolvem a própria estrutura política, de governo 

do Estado. O Estado liberal, em oposição ao absolutismo, aos poucos foi perdendo sua 

força e encarando o fato de sua incapacidade em atender a todas as questões suscitadas 

pelo povo. A ideia de um estado afastado, buscado pelos ideais revolucionários, tornou-se 

ineficaz na medida em que mantinha os cidadãos ainda desprovidos de condições de vida 

satisfatórias, que viesse a favorecer a uma vida com qualidade. 

Pensar na possibilidade de um Estado mais atuante foi o modo de encontrar 

novos caminhos para reequilibrar, especialmente, as questões que comportam a ordem 

econômica. Isso fez com que a ideia de desenvolvimento sob as esteias de uma concepção 

de estado liberal não tivesse mais espaço, gerando reflexos de suma importância para as 

questões de meio ambiente. O Estado precisava de um papel mais ativo, capaz de permitir 

um ideal de desenvolvimento que fosse conexo com as necessidades de proteção 

ambiental. 

O Brasil, apesar de ter a Constituição como marco nas questões que se 

voltam a essa perspectiva de desenvolvimento sustentável, tem registros legais dessa 

preocupação um pouco antes. A Lei nº 6.803170, de 02 de julho de 1980, a qual dispõe 

sobre as diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição, e dá 

outras providências, já trazia em seu artigo 1º a necessidade de que as zonas para 

instalação industrial fossem definidas a partir da compatibilização entre o zoneamento 

urbano, definido em lei, e as normas de proteção ambiental. 

Esse ideal foi seguido na Lei nº 6.938171, de 31 de agosto de 1981, 

instituidora da PNMA, inspiração para a Carta Política mais a frente promulgada, já 

pincela essa necessidade em criar mecanismos de proteção do meio ambiente de forma a 

manter o equilíbrio ecológico, compatibilizando o desenvolvimento com normas voltadas a 

garantia da qualidade do meio, como fixa como objetivo da Política em seu artigo 4º, 

inciso I. 

																																																													
169 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 13ª edição. Revista, 
atualizada e Ampliada. Editora Saraiva. São Paulo. 2012. P. 87. 
170 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6803.htm. 
171 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6938.htm. 
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Em termos práticos, é possível visualizar a necessidade dessa participação 

estatal em oposição a uma livre iniciativa também no enfoque ambiental com valoração 

econômica, quando paramos para observar, historicamente, as disposições legais atinentes 

aos Recursos Hídricos. Sem se debruçar muito no momento acerca do tema, o próprio 

direcionamento desses recursos, antes passível de apropriação pelo particular e atualmente 

bem de uso comum do povo, conduz a uma nova visão a fim de convergir os interesses, o 

desenvolvimento, especialmente em sua perspectiva econômica172, e a proteção das águas. 

É preciso pensar, cautelosamente, em como organizar não só o território 

nacional como a própria sociedade, para ser possível encontrar o equilíbrio que venha a 

favorecer o desenvolvimento sustentável, ideia mais evoluída acerca do desenvolvimento, 

abrangendo crescimento econômico, desenvolvimento social, proteção e preservação dos 

recursos ambientais. 

Abrindo um parêntese nessa discussão, o qual não se afasta muito do que 

aqui se pretende deixar registrado, a ideia de desenvolvimento, em si, há muito tem se 

afastado de uma vinculação estritamente econômica. O crescimento de um Estado, seu 

destaque frente às demais nações, em nenhuma hipótese pode abrir mão de uma busca 

constante pelo crescimento econômico, contudo, “uma concepção adequada de 

desenvolvimento deve ir muito além da acumulação de riqueza e do crescimento do 

Produto Nacional Bruto e de outras variáveis relacionadas à renda”173. 

É um princípio que em momento algum conduz a ações impeditivas do 

desenvolvimento, mais especificamente em nada cria embaraços ao crescimento 

econômico. O que se quer é justamente apreender instrumentos, mecanismos que permitam 

a harmonia entre esse crescimento e a proteção ou pelo menos uma menor degradação 

ambiental. Como se costuma dizer é permitir o desenvolvimento das atuais gerações sem 

comprometer o aproveitamento das gerações futuras sobre os mesmos recursos. 

É essa agregação do termo desenvolvimento a ideia de sustentabilidade que 

permite um alcance para formação de uma sociedade que respeita a dignidade da pessoa 

																																																													
172 Importantes palavras de Ignacy Sachs: “O desenvolvimento, distinto do crescimento econômico, cumpre 
esse requisito, na medida em que os objetivos do desenvolvimento vão além da mera multiplicação da 
riqueza material. O crescimento é uma condição necessária, mas de forma alguma suficiente (muito menos é 
um objetivo em si mesmo), para se alcançar a meta de uma vida melhor, mais feliz e mais completa para 
todos”. SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, includente, sustentável, sustentado. Ed. Gramond universiária. 
Rio de Janeiro. 2008. P. 13. 
173 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. Companhia das Letras. 
São Paulo. 2010. P. 28. 
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humana, princípio constitucional, assim como a integridade do meio e dos homens. Como 

diz Édis Milaré uma extensão do próprio direito a vida174. 

No entanto, vale constatar que, não há de forma explícita, seja na 

Constituição ou em algum outro instrumento legal, a conceituação do que viria a ser 

desenvolvimento sustentável, ou mesmo apontar características, requisitos ou qualquer 

aspecto175 que o identifique de forma clara e direta. Contudo, independentemente da 

posição que nele se colocou, o princípio ora tratado, mesmo expresso na lei indiretamente, 

reflete um direito tão fundamental quanto aqueles constantes no artigo 5º da norma maior, 

servindo a nortear toda a legislação que vier a dispor acerca do tema, tendo, ainda nas 

palavras de Édis Milaré, status de verdadeira cláusula pétrea. 

Essa constatação como verdadeiro direito fundamental reformula a ideia 

existente na mentalidade das pessoas conduzindo-os a transformação das próprias vidas em 

busca de uma vida mais sustentável, ou seja, uma vida que harmonize os anseios do 

homem, que a cada descoberta constrói dentro do seu ser novas necessidades, estas 

impulsionadoras, estímulo para desenvolver suas capacidades básicas, com o Direito, não 

só o Direito Natural, mas com o Direito positivo176. 

Sintetizando essa problemática de uma maneira mais objetiva às questões 

hídricas é possível entender com o ideal firmado pelo Princípio do Desenvolvimento 

Sustentável é aplicado e compreendido na gestão desses recursos. A Lei federal nº 

9.433/97 ao fazer incidir o referido princípio no contexto das águas pretende justamente 

abrir os olhos da população, sociedade e Poder Público, para a necessidade de se trabalhar 

a gestão garantindo não só as presentes como as futuras gerações disponibilidade hídrica 

em quantidade, em qualidade e mais, com oferta equitativa a todos. 

É preciso além de observar as disposições contidas nas normas de caráter 

ambiental, trabalhar ações que permitam a efetividade de tais normas, e assim sejam 

caminho para diminuir gradativamente a poluição das águas, ações como implantação de 

estações de tratamento, estudos de impactos ambientais atualizados e minuciosamente 

elaborados, ampliação da rede de esgotamento sanitário, reuso das águas, entre outros. 

																																																													
174 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 
7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. P. 1065. 
175 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 
7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. p. 84. 
176 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 
7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. p. 86. 
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A própria outorga de direito de uso como instrumento capaz de garantir uma 

oferta equilibrada, um controle qualitativo e quantitativo das águas pode se mostrar de 

suma importância na garantia e aplicabilidade do referido princípio, pois permite o Poder 

Público ter controle desse recurso que mesmo não sendo de sua titularidade está sob seu 

domínio. 

 

3.2. A Ordem Econômica de 1988 e seus reflexos nas normas de proteção aos 

Recursos Hídricos. 

 

Voltar olhares a ordem econômica é também compreender uma parcela da 

ordem jurídica, isso porque aquela é trabalhada também por esta, em outras palavras é o 

ordenamento jurídico que fornece o conjunto de normas, sejam elas regras ou princípios, 

capazes de nortearem todas as relações econômicas a serem efetivadas pelo Estado. Traçar 

elementos, requisitos mínimos e definir como se dará o funcionamento de um sistema 

econômico177, o qual como se observará, pauta-se no ideal capitalista. 

A Constituição Federal é expressa quando trata da ordem econômica, 

reservando um título todo a ela, o Título VII, o qual é denominado “Da ordem econômica e 

financeira”. O artigo 170, ressaltando os anseios do Constituinte de 1987, traz uma ordem 

econômica para o país fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 

buscando promover a dignidade humana, traçando como um dos seus princípios a proteção 

do meio ambiente (art. 170, inciso VI), este um princípio e caráter político178. 

Porém, toda essa perspectiva social e ambiental vista nas previsões 

constitucionais não afasta o íntimo dessa ordem econômica garantida pela Carta de 1988, a 

qual mesmo buscando afastar os ideais do liberalismo, ainda presentes na cultura sócio-

política do Estado, se agarram a forma capitalista, de apropriação do capital privado, 

dominado por uma elite que acaba fazendo parte do contexto Estatal179.  

																																																													
177 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 12ª edição. Ed. Malheiros. São 
Paulo. 2007. P. 72. 
178 MORAIS, Alexandre. Curso de Direito Constitucional. 18ª ed. Ed. Atlas. São Paulo/SP, 2005. P. 715. 
179 José Afonso da Silva dispondo sobre o assunto afirma “...aqui, como no mundo ocidental em geral, a 
ordem econômica consubstanciada na Constituição não é senão uma forma econômica capitalista, porque ela 
se apóia inteiramente na apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa privada (art. 170). (...) A 
atuação do Estado não é nada menos do que uma tentativa de pôr ordem na vida econômica e social, de 
arrumar a desordem que provinha do liberalismo. Isso ter efeitos especiais, porque importa em impor 
condicionamentos à atividade econômica, do que derivam os direitos econômicos que consubstanciam o 
conteúdo da constituição econômica...”. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 
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Toda essa perspectiva capitalista não se perde com a intervenção do Estado, 

a qual necessária principalmente para que seja possível visualizar a aplicabilidade das 

regras gerais que tem foco em garantir, no atual contexto, interesses de caráter coletivo. A 

própria implantação de uma indústria, ou a instalação de empresas em determinado local 

precisa levar em consideração os impactos que vão além de cifras, pois apresentam 

reflexos sociais, culturais, ambientais, afinal, toda uma coletividade é atingida, direta e 

indiretamente, pelo crescimento do mercado. 

O Estado como interventor vem justamente para alcançar o equilíbrio 

esperado e garantir, como representante do povo, os benefícios que o empreendimento 

possa ofertar a comunidade e dentro desse contexto fazer valer as normas que direcionam 

ao aproveitamento correto dos recursos naturais. A concessão da outorga de direito de uso, 

por exemplo, para aproveitamento industrial, traz imensos benefícios ao empreendedor, 

mas precisa ser ofertada e garantida pelo órgão do Poder Público responsável, para assim 

não causar maiores danos prejudicando o uso múltiplo das águas. 

É sempre difícil, em uma primeira análise, associar o desenvolvimento 

econômico com proteção ambiental, muitos atribuem inconsistência no próprio termo 

“desenvolvimento sustentável”, haja vista a conexão íntima de desenvolvimento com o 

ideal da economia, qual seja, o crescimento, o progresso, a evolução material do homem. 

Mas a certeza vivida atualmente, quanto à limitação dos recursos da Terra, leva o homem a 

formular novos caminhos, a redirecionar suas ações, assim também se constitui o Direito. 

O novo olhar direcionado ao meio ambiente, a percepção de que as ações do 

homem têm causados sérios danos a ele, condiciona a formação de uma nova ordem 

jurídico positiva. Assim, a ordem econômica passa a ser pensada de forma a conseguir 

acompanhar toda essa alteração contextual do mundo, pauta-se na constante busca pelo 

bem-estar, princípio que muito se aproxima da ideia de sustentabilidade já amplamente 

discutida, atrelando essa perspectiva ao crescimento econômico. O ideal capitalista que se 

reflete nas diretrizes da Norma Fundamental vem sendo trabalhado para se libertar um 

pouco do individualismo e encarar feições mais próximas de anseios coletivos, garantindo 

o falado bem-estar de maneira ampla. 

É possível ver no que se refere às questões ambientais, quando em 

observação o caput do artigo 170 , que o constituinte pensou em uma ordem econômica 

																																																																																																																																																																																									
24ª edição, revista e atualizada nos termos da reforma constitucional (até a Emenda Constitucional n. 45, de 
8.12.2004, publicada em 31.12.2004). Editora Malheiros. São Paulo. 2005. P. 786. 
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que permita a todos uma existência digna, e de acordo com os ditames da justiça social, 

pautada em princípios dentre os quais a defesa do meio ambiente. Ora, tais pretensões do 

Constituinte não são de fácil aplicabilidade considerando que o sistema capitalista em 

vigor pauta-se na acumulação de riquezas, na busca constante por lucro. Como cita José 

Afonso, é necessária uma humanização do capitalismo vigente180. 

A harmonia pretendida gerou como uma das expressões a economia 

sustentável, demonstrando a perfeita viabilidade entre a continuação das ações 

desenvolvimentistas e a garantia das normativas que se prestam a proteção e preservação 

do meio ambiente. Sua inserção no rol de princípios expressos da ordem econômica aponta 

a necessidade de tratamento diferenciado às empresas de acordo com os impactos que estas 

possam vir a causar no meio ambiente, e aqui para fins de promover a igualdade tão 

valorizada na Constituição. 

A Carta de 1988 reformulando toda estrutura do país se caracterizou pela 

busca a conciliar os interesses de todas as classes sociais, mesmo aqueles aparentemente 

antagônicos, o que a faz se caracterizar como uma constituição democrática. Nesse ínterim 

percebeu a indispensabilidade de que seus preceitos voltassem à preocupação com o meio 

ambiente, com os recursos hídricos, como estes devem ser usados e como as normas que 

regulam a ordem econômica sobre eles recairiam. 

Na esteira do desenvolvimento a Constituição de 1988 nos artigos 

direcionados a ordem econômica deixa clara a necessidade de mudança181. Uma mudança 

que, atendendo a um dos fundamentos da República Federativa brasileira, qual seja, a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF/88), cria uma ordem econômica para o 

país fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. E é assim que ela se 

																																																													
180 Referido doutrinador em sua obra menciona que “A Constituição de 1988 é ainda mais incisiva no 
conceber a ordem econômica sujeita aos ditames da justiça social para o fim de assegurar a todos a existência 
digna. Dá à justiça social um conteúdo preciso. Preordena alguns princípios da ordem econômica – a defesa 
do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e pessoais e a busca pelo 
pleno emprego – que possibilitam a compreensão de que o capitalismo concebido há de humanizar-se”. 
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição, revista e atualizada nos 
termos da reforma constitucional (até a Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada em 
31.12.2004). Editora Malheiros. São Paulo. 2005. P. 790. 
181 GALVÃO, Rafael Silva Paes Pires. O regime econômico-financeiro dos recursos hídricos no Brasil. 
Capítulo do livro O Direito de àguas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Org. Yanko Marcius de 
Alencar Xavier; Antônio Embid Irujo; Otacílio dos Santos Silveira Neto. Ed. Konrad Adenauer Stiftung. 
Fortaleza/CE. 2008. P. 372. 
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comporta ao longo do artigo 170, trazendo as ideias de livre iniciativa, livre concorrência e 

livre exercício de qualquer atividade econômica182.  

A dignidade da pessoa humana é um dos pilares não só das mudanças 

sociais, mas também de toda regulamentação ambiental no país. Tratar a política, a 

economia, o desenvolvimento tendo olhares nela mostra atenção aos mais básicos dos 

direitos humanos, o direito à vida, uma vida com qualidade, ofertando capacidades básicas 

para que o homem, como mais um integrante social, consiga se fazer presente e promover 

melhoras em benefício próprio, mas principalmente em benefício de todos que com ele 

convivem. 

Toda essa ordem tem como postulado a defesa do meio ambiente, princípio 

que conduz as ações a serem efetivadas no país em prol de uma regulação que forneça 

aparatos coerentes e promissores a uma boa gestão dos recursos hídricos sem que haja 

impedimento a estes para servirem as várias atividades de mercado. A liberdade conferida 

ao indivíduo de poder se fazer presente no mercado não é excludente de uma intervenção 

do Poder Público. Este, por sua vez, não pode ficar distante das ações que direta ou 

indiretamente afetam o meio ambiente183. O homem tem direito a usufruir dos recursos que 

a natureza lhes dá, porém, suas ações devem encontrar caminhos que atentem as normas 

voltadas a uma preocupação ambiental, e o Poder Público, nesse processo, deverá 

cautelosamente verificar a obediência dessas normas.  

A Constituinte que firmou as diretrizes da Carta de 1988, a partir da 

inserção da defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica acabou por 

condicionar as ações a serem desempenhadas pelo setor privado. A partir de então todas as 

atividades a serem desempenhadas com fins a entrar no mercado, devem obedecer as 

regras de proteção e preservação do meio ambiente, atuando de acordo com a exigência 

mínima fixada para garantir a manutenção das condições essenciais a um ambiente 

saudável, além de ter a obrigatoriedade de trabalhar de maneira a gerar o mínimo de dano 

no que se refere à quantidade e qualidade dos recursos naturais.  

O tratamento diferenciado dispensado às indústrias, pautado na forma como 

estas tratam o meio ambiente é uma forma encontrada pela normativa para garantir a 

eficácia do referido princípio. Teve a Constituição a cautela de dispor ações não só 

																																																													
182 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª edição. Ed. Malheiros. São Paulo. 
2005. P. 141. 
183 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª edição. Ed. Malheiros. São Paulo. 
2005. P. 141. 
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repressivas, mas também preventivas para possíveis ações de degradação ambiental. Prevê 

também a responsabilização aplicada àqueles que agem de forma contrária aos princípios 

da ordem econômica enfatiza a preocupação constitucional como informa o artigo 173, § 

5º, da Norma Fundamental. 

A função social da propriedade, já discutida no primeiro capítulo deste 

trabalho, também aparece como princípio da ordem econômica, contribuindo para 

efetividade da defesa do meio ambiente. O sistema econômico vigente garante a 

propriedade, a apropriação dos meios de produção bem como do produto adquirido com 

esta. Ocorre que aludida propriedade precisa ser encarada sob a perspectiva de sua função 

social, como já discutido, o que permite e justifica a classificação dos bens naturais como 

bens públicos de uso comum, para os quais o aproveitamento está sujeito a 

condicionamentos por parte do Poder Público, gestor direto deles. 

A lei que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos, entre os 

instrumentos que direcionam ao correto aproveitamento desse bem, atendendo as 

particularidades da sustentabilidade, traçou, como será visto um pouco melhor no tópico 

seguinte, a cobrança do aludido recursos, cobrança esta que para ser efetivada está 

intimamente associada à outorga de direito de uso, ponto chave deste trabalho.  

O mercado, alvo da regulação econômica financeira, tem a água como forte 

e indispensável produto, servindo como elemento primordial aos mais diversos setores que 

compõem a economia de mercado, como, por exemplo, sua participação como insumo de 

produção, seja fazendo parte intrínseca do bem produzido, como o é nos alimentos, 

materiais do setor metalúrgico, petróleo, seja como elemento que permite o processamento 

da matéria-prima, seja na lavagem de alguma máquina essencial a linha de produção, seja 

para manter temperaturas ou fonte de energia elétrica, haja vista no Brasil a grande parte da 

energia elétrica consumida provir de hidroelétricas, entre outros.  

O que se sabe é a importância desse bem, cuja indispensabilidade demanda 

uma atuação mais incisiva do Poder Público e da sociedade nas ações de proteção e 

preservação dele, garantindo toda perspectiva de desenvolvimento sustentável. É notório 

que todo aproveitamento das águas precisa atender, antes do que dita as leis específicas, os 

preceitos constitucionais184, pois assim o é em todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

																																																													
184 GALVÃO, Rafael Silva Paes Pires. O regime econômico-financeiro dos recursos hídricos no Brasil. 
Capítulo do livro O Direito de àguas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Org. Yanko Marcius de 
Alencar Xavier; Antônio Embid Irujo; Otacílio dos Santos Silveira Neto. Ed. Konrad Adenauer Stiftung. 
Fortaleza/CE. 2008. P. 374. 
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Dessa forma, olhando a conjugação de dispositivos constitucionais, tais 

quais os artigos 1º e 3º, associados ao artigo 170, se procura trabalhar as normas firmadas 

pela Carta de 1988 quanto à ordem econômica nacional, a qual define um modelo 

econômico de bem-estar185. É com tal perspectiva que a economia brasileira há de ser 

firmada a partir dessa nova Constituinte. 

A estrutura normativa estruturada para regular a ordem econômica, a serviço 

do Estado que como apresentado precisa intervir, apresenta instrumentos e mecanismos 

que, ganhando eficácia e tornando-se reais conferem as correções necessárias à execução 

dos interesses privados186. Recursos hídricos como elemento estratégico para o Estado e 

objeto de disputa nesse mundo que já vivencia a crise hídrica demanda uma gestão que 

precisa estar atenta às regras de mercado, pois mesmo não se pensando em um 

aproveitamento com apropriação, por ser recurso pertencente a todos, não se pode fechar 

os olhos para inúmeras empresas que buscam esse bem natural para, em cima dele, fazer 

suas fortunas. 

Ora, a própria escassez é razão para que a água, como recurso, seja alvo da 

economia e seus regramentos. Está a se falar em um bem natural que servindo a 

sobrevivência do homem também consegue atender a setores diversos que visam, no 

desenvolvimento, fortes percentuais lucrativos, afinal, toda demanda por água acaba 

afetando gastos, demandando despesas para sua aquisição, assim como afeta, diretamente 

toda produção dela dependente. Tal afirmação é ressaltada pela própria lei da PNRH que 

aponta ela como bem dotado de valor econômico, como diretriz do artigo 1º, inciso II.187 

A escassez hídrica induz pela Lei federal nº 9.433/97, o que fora também 

suscitado pela legislação estadual do Rio Grande do Norte, ao uso prioritário para 

abastecimento humano e dessendentação animal, ao mesmo tempo em que precisa atender 

ao uso múltiplo. Ora, as atividades produtivas não tendem e nem podem parar, é preciso 

correlacionar a economia com o aproveitamento dos recursos ambientais, é preciso que o 

Poder Público por meio de ações preventivas e que sejam capazes de corrigir as distorções 

																																																													
185 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 12ª edição. Ed. Malheiros. São 
Paulo. 2007. P. 47. 
186 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24ª edição, revista e atualizada nos 
termos da reforma constitucional (até a Emenda Constitucional n. 45, de 8.12.2004, publicada em 
31.12.2004). Editora Malheiros. São Paulo. 2005. P. 789 
187 “Art. 1º A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos: (...)II - a água é 
um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;”. Lei nº 9.433/97. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/L9433.htm.	
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de abastecimento, possa atender aos conflitos que tendem a surgir, inevitavelmente, em 

tempos de crises, de escassez. 

 

3.3. A valorização econômica da água como princípio da Política Nacional dos 

Recursos Hídricos. 

 

O início do século XXI, já na sua segunda década, tem conferido aos 

recursos hídricos uma nova posição no contexto social, político e econômico mundial, mas 

foi desde que recebeu olhares particulares pela legislação brasileira que a água foi alvo de 

mudanças em seu enquadramento dentro do contexto jurídico positivo. Já no início do 

século XX encontramos previsões de leis para tais recursos no Código Civil de 1916, bem 

como no conhecido Código de Águas, além de algumas normas esparsas que mais se 

voltavam a uma regulação do setor hidroelétrico. Tal percepção vem claramente expressa 

no seguinte texto: 
Com o advento do Código Civil de 1916, os recursos hídricos sofrem 
incidência normativa direta, sendo tratados enquanto “bens”. (...). Em 
termos práticos, os recursos hídricos, no Brasil, eram vistos enquanto 
bens, em nítida visão civilista e individualista. (...) A mudança de 
paradigmas fora firmada pelo Decreto nº 24.643/34 que instituiu o 
Código de Águas. Em corpo legislativo próprio, e específico, o regime 
jurídico hídrico encontrava-se disciplinado, tornando-se o Código Civil 
fonte supletiva para regulação da matéria no Brasil. Apesar de a 
legislação ter sido alterada, tem-se que a mudança de percepção dos 
Juristas, no Século XX, continuará atrelada aos padrões civilistas188. 

 

Como já enfaticamente demonstrado foi somente a partir da década de 1980, 

com a Lei federal nº 6.938/81, que instituiu a PNMA e com a Constituição Federal, e mais 

especificamente na década de 1990, com a edição da Lei federal nº 9.433/97, a qual 

instituiu a PNRH, pela qual as águas receberam um novo regime jurídico, que estas 

receberam uma atenção diferenciada. A inserção dessa nova percepção, dentro do contexto 

econômico, é fruto da certeza que vem sendo enfatizada ao longo deste trabalho, o 

esgotamento hídrico, a finitude deste bem natural, a busca constante por modelos que 

permitam um uso adequado quanto ao consumo hídrico. 

																																																													
188 GALVÃO, Rafael Silva Paes Pires. O regime econômico-financeiro dos recursos hídricos no Brasil. 
Capítulo do livro O Direito de águas no Brasil e na Espanha: um estudo comparado. Org. Yanko Marcius de 
Alencar Xavier; Antônio Embid Irujo; Otacílio dos Santos Silveira Neto. Ed. Konrad Adenauer Stiftung. 
Fortaleza/CE. 2008. p. 366/367. 
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Assim, essa nova visão aponta a água como objeto de discussões nas 

questões de caráter econômico, sendo vista como um elemento estratégico em perspectivas 

ecológica, social e principalmente econômica189, elemento sobre o qual não comporta 

análises locais de maneira estrita, pois, especialmente quando verificada como mercadoria, 

todo aproveitamento hídrico tem reflexos para além das fronteiras. Vejamos melhor. 

A valoração dada à água faz com que ela seja capaz de conduzir todo 

planejamento estratégico do Estado, suas políticas de desenvolvimento social e econômico, 

sempre em associação com a garantia da sustentabilidade. Ora, estamos diante de uma 

regra simples, qual seja, a lei da oferta e da procura. Há um produto de suma importância e 

que além de indispensável encontra-se em muitos locais em estado de escassez. 

Nesse contexto, o direito condiciona o comportamento político, social e 

econômico sobre esse bem tão importante, um trabalho de equilíbrio entre o bem-estar das 

pessoas, não só de maneira individual, mas em um contexto mais amplo envolvendo toda 

uma coletividade, e o manter a estabilidade do processo produtivo, permitindo que o 

desenvolvimento, e aqui o pincelemos no aspecto tecnológico, não seja interrompido, mas 

proporcionado com o aproveitamento dos recursos ambientais. 

Interessante sempre ressaltar que toda e qualquer preocupação com o meio 

ambiente e seus recursos, toda e qualquer norma que se volte a tal fim, não pretende de 

maneira alguma firmar bloqueios para o progresso, seja industrial, seja social, seja 

econômico. É preciso ter em mente a constante busca para um desenvolvimento que 

priorize a sustentabilidade, não cabendo qualquer banalização desta expressão face sua 

importância. 

Como consequência a Lei federal nº 9.433/97, atendendo a previsão 

constitucional do artigo 21, inciso XIX, instituiu a PNRH, na qual a água passa a ser vista 

como um recurso natural limitado dotado de valor econômico, conforme consta no artigo 

1º, inciso II, da referida norma. Essa valorização visa concretizar o reflexo do preço que a 

sociedade como um todo paga pelo mau uso desse recurso natural. 

Como bem dotado de valor econômico, incide sobre as águas a cobrança 

pelo seu aproveitamento, afinal todo seu uso gera alterações na qualidade e quantidade 

disponível. Essa variação na qualidade e na quantidade da água, se não for planejada, 
																																																													
189 CORTE, Thaís Dallas; PORTANOVA, Rogério Silva; A redefinição do direito à água no século XXI 
frente à ordem ambiental internacional. Artigo publicado em Publica Direito. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7c09c2a7d351667d. Acessado em 09.02.2015. 
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fiscalizada, controlada, influencia sobremaneira o desenvolvimento do próprio Estado, haja 

vista estar a se falar em um recurso que, mais que insumo de produção, tem repercussão 

direta na subsistência do homem e sua qualidade de vida, direito fundamental garantido 

constitucionalmente. 

É preciso compreender toda essa questão acerca da valorização de um bem 

indispensável à sobrevivência não só do homem, mas de toda natureza. Para tanto, vejamos 

seu encaixe jurídico-positivo no atual ordenamento e como se propõe o entrelaçamento das 

normas de cunho econômico sobre o mesmo. 

Pelo que consta no ordenamento jurídico atual as águas ocupam a categoria 

de bem público de uso comum de caráter ambiental, como dita a Constituição Federal, um 

bem pertencente a toda coletividade e que merece a devida proteção e preservação por 

parte de todos, não só das pessoas jurídicas que compõem a Administração Pública como 

também de toda pessoa integrante do corpo social. 

Como dito em momento anterior deste trabalho, percebe-se a divergência na 

classificação acerca desse bem na Constituição e na Lei das águas, Lei federal nº 9.433/97, 

pois nesta o legislador acabou por colocar as águas como bem de domínio público. Tal 

distinção é suscitada pelo de fato de muitos argumentarem que identificar a água como 

bem de domínio público é colocá-la como bem sujeito as ingerências diretas do Poder 

Público como se este fosse, mesmo que indiretamente, seu legítimo proprietário. 

Assim, como bem ambiental as águas passaram a partir da citada lei a serem 

dotadas de valor econômico, logo seu aproveitamento passa a demandar uma 

contraprestação pecuniária. Esta já se encontrava prevista desde o Código de Águas, 

contudo sem a mesma ênfase. A própria lei da PNMA, a qual data de 1981, já fazia 

menção a essa contraprestação, contudo, sem especificar e trabalhar com os recursos 

ambientais de forma individualizada. 

Toda essa percepção valorativa dos recursos hídricos recai na necessidade 

de incluí-la como produto, levando o Poder Público a trabalhar com a sua cobrança. Antes 

de analisar a cobrança da água em si é preciso ter em mente que tratar da cobrança da água 

é algo diferente de cobrar pelos serviços de fornecimento, captação e tratamento desse 

recurso. Apesar de todas as atividades mencionadas serem efetivamente realizadas sob uma 

contraprestação pecuniária não condiz à contraprestação equivalente ao próprio bem. 

Mesmo sendo fixado valor único, deverá conter dentro deste a identificação da valorização 

do bem ambiental em questão. 
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Toda essa preocupação em valorizar a água, conferindo a ela uma fixação de 

preço é consequência da preocupação mundial em escassez e falta de disponibilidade 

hídrica condizente com as necessidades do homem. Não há aqui a busca pelo impedimento 

no aproveitamento hídrico ou dificultar o consumo humano da água a população de baixa 

renda. Prima-se com essa valoração uma adequação das políticas ambiental e econômica 

firmada pela Constituição Federal em prol da sustentabilidade ambiental. 

Nesse intento de valorizar economicamente as águas a Lei nº 9.433/97 em 

seu artigo 19 tenta expor qual sua real intenção, fazendo com que haja um reconhecimento 

dela como bem econômico, dando ao usuário o seu real valor (inciso I); buscar o incentivo 

a racionalização do seu uso (inciso II); e por fim angariar recursos financeiros capazes de 

financiar os programas de intervenções contemplados nos Planos de Recursos Hídricos 

(inciso III). 

Toda essa fixação de valores considera a captação, derivação e extração de 

água, o volume retirado e seu regime de variação (art. 21, inciso I, Lei nº 9.433/97), assim 

como as variações nos lançamentos de recursos hídricos, face às diversificações físico-

químicas, biológicas ou a toxidade dos efluentes (art. 21, inciso II, Lei nº 9.433/97). 

Acatar a água como bem de valor econômico foi uma opção legislativa 

baseada em três princípios básicos do direito ambiental, sendo eles o princípio da 

cooperação, o princípio do poluidor-pagador e o princípio do usuário-pagador. Tais 

princípios se apresentam como essenciais para construção de um aparato normativo a fim 

de equilibrar as necessidades econômicas do Estado com a manutenção de um ambiente 

ecologicamente equilibrado como fixado na Constituição Federal. 

O Princípio do Poluidor-pagador representa a materialização da escassez do 

bem, assim como induz ao alcance progressivo das metas traçadas na própria Política 

Nacional dos Recursos Hídricos190. Por ele, é possível abrir caminhos a uma recuperação 

na qualidade dos recursos hídricos disponíveis, especialmente quando o corpo hídrico é 

receptor de efluentes, pois conduz ao mercado trabalhar estações de tratamento antes de 

despejar os efluentes residuais do uso da água em mananciais hídricos. 

Esse princípio, em sua ótica econômica, permite que haja uma 

internalização dos custos, onde os agentes econômicos precisam ter a consciência de que 

cabe a eles arcar com os prejuízos derivados de sua exploração desordenada, possíveis 

																																																													
190 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Recursos Hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, econômicos 
e socioambientais. V1. Ed. Alínea. São Paulo. 2007. P.77. 
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danos causados a sociedade. Envolve as chamadas externalidades negativas, traduzidas 

como aquelas que surgem além do produto objeto da atividade econômica, e que ficam a 

cargo da sociedade. 

Justamente para evitar essa sobrecarga social que o Princípio do Poluidor-

pagador entra e passa a responsabilizar o empreendedor. Contudo, é preciso deixar claro 

que não existe espaço para qualquer tolerância com poluição ou compensação dos danos 

causados191, pelo contrário, imputar responsabilidades ao produtor, pensando em evitar o 

dano, é um caminho para a educação ambiental conduzindo este a trabalhar investimentos 

em mecanismos de despoluição dos recursos utilizados antes de qualquer tipo de despejo 

de efluentes. 

Essa internalização dos custos conduz a um novo comportamento do agente 

poluidor, o qual investindo em sistema de tratamento dos resíduos, evita o pagamento de 

tarifas de responsabilização pelos danos advindos do despejo destes em corpos de águas 

limpos. O pagamento de tarifas para referida atividade induz a formalização de métodos 

alternativos de tratamento, além, claro, de estimular o desenvolvimento de técnicas de 

diminuição de elementos capazes de alterarem a qualidade da água utilizada. Não se deve 

pautar apenas na ideia de custo benefício, mas também na efetividade na devolução da 

água aos corpos hídricos receptores em condições de reaproveitamento, em qualidade 

mínima aceitável pela natureza, servindo também de investimento para financiamento de 

um planejamento e gestão192. 

O Princípio do Usuário-pagador, em simetria com o anterior, mas sem ser 

visto em identidade, trabalha mais com a ideia de uma contribuição pelo usuário pelos 

serviços prestados para uso e disposição dos recursos naturais. É nesse princípio que 

melhor se apoia a ideia de cobrança dos recursos hídricos como instrumento da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos. Volta-se ao ponto anterior ao possível impacto ambiental, 

efetivado no momento de emissão da outorga de direito de uso193. 

A preocupação com o aproveitamento sem controle dos recursos hídricos 

conduziu as sociedades a partir da metade do século XX a buscar instrumentos que 

reorientassem as ações do homem. A cobrança da água, sua valoração, foi um desses 

																																																													
191 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 
7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. P. 1075. 
192 YOSHIDA, Consuelo Yatsuda Moromizato. Recursos Hídricos. Aspectos éticos, jurídicos, econômicos 
e socioambientais. V1. Ed. Alínea. São Paulo. 2007. P. 76/77 e 83. 
193 FERNANDES, Jeferson Nogueira. Licenciamento Ambiental Municipal. Um instrumento de 
Efetivação de Direitos Fundamentais. Brasil 1988 – 2008. Ed. Juruá. Curitiba. 2010. P. 62. 
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mecanismos, cujas bases mais fortes se encontram no princípio do usuário-pagador, haja 

vista abranger não só o industrial ou o ente público que requer um aproveitamento 

econômico desse bem, mas voltando-se a toda população. Traduz numa racionalidade do 

aproveitamento, conferindo equidade no fornecimento hídrico assim como nas maneiras 

que este é realizado. 

Pelo princípio em comento induz na percepção humana a racionalização no 

aproveitamento das águas, há um direcionamento do comportamento humano para o 

controle, evitando desperdícios. Induz não só a cobrança por eventuais danos, mas pelo 

próprio uso de um bem escasso e essencial. Não está fundamentando apenas as atividades 

econômicas em si, mas ofertando paradigmas para controle e fiscalização do uso do bem 

ambiental em benefício próprio, quando seu aproveitamento é direcionado ao consumo 

direto pelo homem194. 

Esses dois princípios acima apresentados, o poluidor-pagador e o usuário-

pagador, tem fundamentação, além das leis, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente195, 

qual dispõe em seu Princípio 16: 
 
As autoridades nacionais devem procurar promover a internacionalização 
dos custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, tendo em 
vista a abordagem segundo a qual o poluidor deve, em princípio, arcar 
com o custo da poluição, com a devida atenção ao interesse público e sem 
provocar distorções no comércio e nos investimentos internacionais. 

 

Por fim, dentre os princípios citados, o Princípio da Cooperação traduz a 

ideia de atuação cooperativa entre os Estados, entre os povos, entre todos os integrantes da 

sociedade civil no tocante as ações que visam preservar e proteger o meio ambiente, 

também denominado por alguns doutrinadores de Princípio da Participação e Democrático. 

É um princípio que traz em sua essência, além do dever de atuação direta de todos quanto à 

preservação do meio ambiente e seus recursos, mas também um direito conferido a 

sociedade em poder intervir e participar de ações nesse sentido, um bom exemplo, as 

assembleias para discussão de temas correlatos ao meio ambiente e no caso dos recursos 

hídricos podemos mencionar os chamados Comitês de Bacias Hidrográficas a serem 

instituídos nos estados em cada bacia identificada. 

																																																													
194 FERNANDES, Jeferson Nogueira. Licenciamento Ambiental Municipal. Um instrumento de 
Efetivação de Direitos Fundamentais. Brasil 1988 – 2008. Ed. Juruá. Curitiba. 2010.  P. 63. 
195 Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível em: 
http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. Acessado em 06.06.2015, às 11:15. 
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O Princípio da Cooperação permite uma interação entre o Poder Público e 

os mais variados grupos da sociedade, permitindo que eles venham a trabalhar de forma 

coordenada em mecanismo que garantam o que prima a Constituição Federal, um meio 

ambiente sadio e equilibrado para as presentes e futuras gerações. É preciso, além de 

garantir mecanismos de efetiva atuação dos entes públicos, ofertar espaço para que o 

indivíduo, membro da sociedade civil, possa intervir, favoravelmente e positivamente, nos 

procedimentos das atividades que possam danificar, de alguma maneira, o meio ambiente. 

No caso, atividades que alterem significativamente a quantidade e qualidade das águas196. 

Vê-se, portanto, que não cabe analisar as políticas econômica e ambiental de 

forma antagônica, assim, não há como separar o desenvolvimento das políticas e normas 

de proteção às águas daquelas que estimulam o desenvolvimento do Estado, é preciso 

conciliar as perspectivas fixadas por elas, não primar por uma em detrimento da outra, caso 

contrário estaríamos caminhando em um retrocesso, dispersos e fugindo dos objetivos 

atuais onde a proteção ao meio ambiente não pode ser interrompida em detrimento de um 

desenvolvimento, nem este ser reduzido ou parado a fim de garantir um meio ambiente 

intacto, sem danos e também sem ser minimamente aproveitado. 

 

3.4. A nova percepção da água no século XXI: bem de mercado, commodity 

ambiental. 

 

Como apresentado a Lei federal nº 9.433/97 que instituiu a Política Nacional 

de Recursos Hídricos, em atenção à previsão constitucional do art. 21, inciso XIX, instituiu 

alguns instrumentos para conferir mais eficácia à gestão dos recursos hídricos, dentre os 

quais, em conexão com a outorga de direito de uso desses recursos, estipulou-se a cobrança 

do mesmo. Não se está a falar da cobrança pelo tratamento das águas ou pelo serviço de 

transporte dela como já mencionado anteriormente, mas por ela, pelo bem natural em 

questão, pela sua configuração como bem passível de uso como insumo de produção das 

indústrias, como elemento essencial no agronegócio, como elemento estratégico para o 

desenvolvimento do Estado e imposição de sua soberania. 

A cobrança de recursos hídricos fixada no artigo 5º, inciso IV, da Lei nº 

9.433/97 acaba por dá um primeiro passo na nova perspectiva sobre a água, qual seja, bem 

																																																													
196 FERNANDES, Jeferson Nogueira. Licenciamento Ambiental Municipal. Um instrumento de 
Efetivação de Direitos Fundamentais. Brasil 1988 – 2008. Ed. Juruá. Curitiba. 2010. P. 50. 
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natural dotado de valor econômico conforme artigo 1º, inciso II, do mesmo texto 

normativo. Ela passa a ser inserida no mercado sob os olhares mais atentos e demandando 

por parte do sistema jurídico normas mais eficazes e cautelosas. 

Antes de analisar essa valorização da água é preciso deixar claro que a água 

como bem de uso comum é passível de ser utilizada por todos, sendo previstas as situações 

nas quais a cobrança é dispensável, dentre as quais o consumo direto pelo homem, para 

garantir o mínimo a sua subsistência, assim como a dessendentação de animais, como fixa 

o artigo 1º, inciso III, da Lei federal nº 9.433/97. Sobre esse uso não cabe falar em 

cobrança, pois além de direito fundamental é indispensável à manutenção da vida de todos 

os seres do Planeta. 

A cobrança por sua vez, como fixada na Lei federal nº. 6.938/81, busca 

impor aos consumidores da água uma contribuição pelo uso dos recursos ambientais com 

fins econômicos197, assim permite a chamada internalização dos custos ambientais, 

retirando o peso total da sociedade em arcar com os danos provenientes do consumo 

desenfreado desse bem, muitas vezes com fins capitalistas, um lucro não repassado a toda 

coletividade. É um instrumento da própria educação ambiental exigida na Constituição em 

seu artigo 225, inciso VI, além de ser reflexo de princípios como o poluidor-pagador e, 

principalmente, o usuário-pagador, já tratados em tópico anterior. 

A água não é um elemento como os demais. Indispensável à vida também se 

mostra essencial a setores que são regulados pelas normas econômicas, logo ganhou 

olhares como bem de mercado, recebendo influências das diretrizes e princípios do 

liberalismo198. A ideia de gratuidade não passa mais pelas discussões envolvendo a água, a 

sua valoração, precificação, inserção como bem de mercado refletem diretamente na forma 

como o ordenamento se aplica a ela, especialmente com atenções as questões econômicas, 

reflexos da escassez já vivida em muitos países. 

Muito se discutiu sobre a natureza dessa cobrança, pois não poderia ela ser 

incluída no rol dos impostos, nem de taxa, espécies tributárias voltadas para arrecadação 

do contribuinte de uma renda suficiente para o custeio das despesas coletivas199. 

																																																													
197 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A gestão Ambiental em Foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª edição revista, atualizada, reformulada. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. P. 613. 
198 CAUBET, Christian Guy. A Água, a Lei, a Política... e o Meio Ambiente? 1ª edição (2004), 3ª 
reimpressão. Ed. Juruá. Curitiba. 2011. P. 36. 
199 “No Estado de Direito, a dívida de tributo estruturou-se como uma relação jurídica, em que a imposição é 
estritamente regrada pela lei, vale dizer, o tributo é uma prestação que deve ser exigida nos termos	
previamente definidos pela lei, contribuindo dessa forma os indivíduos para o custeio das despesas 
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Doutrinariamente a cobrança da água tem natureza de preço público, uma adequação às 

previsões mercadológicas. 

Ocorre que essa precificação da água acaba por trazer à tona discussões 

acerca da inserção desse bem natural tão importante como uma verdadeira commodity, 

haja vista o destaque que vem ganhando em âmbito mundial, sendo objeto central de 

discussões que envolvem o meio ambiente, especialmente pela crise que mais do que uma 

ameaça já tem se concretizado em alguns locais. 

O termo commodity representa, em outras palavras, mercadorias, produtos 

que podem ser trocados, seja por outra mercadoria, seja por valor em pecúnia, ou seja, bens 

de produção primária, objetos de transações nas bolsas de mercadorias. É um mercado de 

risco e que envolve grande quantidade de produtos in natura, trabalha fortemente com a lei 

de oferta e procura, pautando em uma facilitação na transferência de riscos entre os agentes 

envolvidos, ou seja, produtores, comerciantes, industriais, investidores. Acompanhando as 

características que envolvem essa espécie, a água, especialmente diante das discussões 

surgidas a partir da crise atualmente vivenciada em muitos países, passou a se tornar 

verdadeira commodity no mercado mundial200. 

As commodities ambientais estão divididas em sete grupos, sendo estes: 

água, energia, madeira, minério, biodiversidade, reciclagem e controle de poluentes201. 

Assim pensadas para garantir a eficácia da previsão constitucional do artigo 225, qual seja, 

o desenvolvimento social e econômico com a garantia de que o meio ambiente será 

resguardado para ser utilizado pelas gerações futuras, conferindo qualidade de vida aos 

membros da sociedade, o que recai em um princípio constitucional basilar, a dignidade da 

pessoa humana. 

Após uma breve compreensão das commodities e dentre elas as ambientais é 

preciso compreender como a água, singularmente falada, ou seja, afastadas dos demais 

recursos naturais, é vista nesse contexto, uma espécie de commodity ambiental. Esta, por 
																																																																																																																																																																																									
coletivas”. AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª edição. Ed. Saraiva. São Paulo/SP. 2009. 
P.17. 
200 É possível encontrar registros de exportação de água potável no mundo ou implantação de mecanismos de 
tratamento para obtenção desse recurso que está atualmente tão escasso. No Oriente Médio, por exemplo, já 
se trabalha com a dessalinização da água. O Canadá já entrou na lista de país exportador de água potável, 
tendo a França como uma de suas importadoras. O Brasil, por exemplo, chega a exportar, indiretamente, 112 
trilhões de litros de água doce por ano no mercado de commodities. Dados da UNESCO apresentados pelo 
jornal O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/brasil-exporta-cerca-de-112-
trilhoes-de-litros-de-agua-doce-por-ano-6045674; Dados do Banco Central disponível em: 
https://sites.google.com/site/sergioeducacaofinanceira/artigos-publicados/agua-a-commodity-do-seculo-xxi 
201 KHALILI, Amyra El. Commodities Ambientais. Em missão de paz. Novo modelo econômico para 
América Latina e Caribe. Editora Nova Consciência. São Paulo/SP. 2009. P. 30. 
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sua vez, pode ser encarada como “matéria-prima extraída do ecossistema, que é 

manufaturada, padronizada por um critério internacional de exportação adotado entre 

transnacionais e governos”202, nos termos até então conhecidos é fazer com que um bem 

passe a integrar a propriedade de alguém, é a possibilidade de privatizar produtos naturais 

para serem inseridos no mercado e tornarem-se geradores de lucro. 

Toda preocupação com a água em face da já vivenciada crise mundial 

demanda uma articulação mais eficaz das normas de regulação e fiscalização ao melhor 

aproveitamento desse recurso. Enfatiza-se isso quando sua valorização a leva a uma 

inserção particular e peculiar no mercado, quando este bem passa a categoria de 

commodity ambiental, sendo assim apreciada de maneira direta, em outras palavras, 

quando seu aproveitamento em si já a coloca como bem, ou de forma indireta, quando esse 

bem natural está presente na manufatura das commodities clássicas, um bom exemplo são 

as frutas e leguminosas. 

O ordenamento atual é inovador e já atende, textualmente, as questões de 

gestão hídrica, mas ainda há um longo percurso a traçar, afinal a diversidade no 

aproveitamento desse bem conduz a variações em sua regulamentação, pois diferentemente 

da precificação da água para mercado, inexiste cobrança da água utilizada na produção de 

outras commodities, situação que não pode permanecer, pois o país que exporta diferente 

do importador teve um dispêndio hídrico considerável para gerar aquele produto, afetando 

drasticamente suas reservas em quantidade e qualidade, retirando da população local 

vazões consideráveis para aproveitamento interno. 

Como se vê vende-se água mesmo quando os participantes do mercado nem 

percebem sua presença no produto. Não é necessário falar em água para consumo direto, 

na produção, comercialização e exportação, por exemplo, de garrafinhas de água potável, é 

preciso ampliar os horizontes para as variadas maneiras de utilizar e fornecer esse recurso 

no mercado. A produção das commodities tradicionais, como se costuma definir soja, 

milho, entre outras, envolve consumo de água que não pode passar despercebido, o que 

vem sendo denominado de água virtual. 

																																																													
202 KHALILI, Amyra El. As commodities ambientais e a financeirização da natureza.Entrevista especial 
com Amyra El Khalili. Instituto Humanitas Ensino. Entrevista e 22 de janeiro de 2014. Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/527511-as-commodities-ambientais-e-a-financeirizacao-da-natureza-
entrevista-especial-com-amyra-el-khalili. Acessado em 19.03.2015. 
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O tema é complexo e polêmico, não há consenso quanto sua aplicabilidade, 

menos ainda quanto à regulação.  O que neste ponto do trabalho está sendo suscitado se 

apresenta apenas como possibilidade para o início de uma discussão que recai numa 

análise acerca da precificação da água, onde necessariamente precisa-se levar em 

consideração o tipo de água, o fim a que é destinada, como ela está sendo avaliada e 

solicitada no mercado, enfim, tudo a ser ponderado pela legislação vigente, com reflexos, 

muitas vezes, para além das fronteiras de um Estado, como em regra ocorre com tudo que 

envolve o meio ambiente. 

Essa precificação se por um lado gera polêmica, principalmente por levar a 

água para o campo das commodities, fazendo dela mais um bem de mercado, por outro tem 

seus propósitos, afinal não se pode fechar as portas para o abastecimento populacional no 

mundo todo em trocas de mercadorias de acordo com a disponibilidade local. 

Neste trabalho, contudo, há um fim a se compatibilizar tais questões com o 

atual sistema de gestão dos recursos hídricos, fazendo utilização de um dos instrumentos 

da Política Nacional de Recursos Hídricos, a outorga de direito de uso, a qual se apresenta 

como campo de confluência das preocupações ora mencionadas, e na qual todos os pontos 

aqui apontados para o aproveitamento desse bem precisam ser detalhadamente 

considerados. 

A Lei da PNRH, como apresentada, no artigo 1º, inciso II, é clara quanto à 

necessidade de valorizar economicamente a água, uma determinação pautada em princípios 

como o da cooperação, o princípio do poluidor-pagador, do usuário-pagador, ressaltados 

nos incisos do artigo 19 da mesma lei, reflexos também da escassez vivenciada na 

atualidade. A problemática recai no fato de que a valorização e precificação pode reinserir 

esse recurso, inserido no ordenamento como bem difuso, no campo da privatização. Toda 

outorga confere o direito de uso de certa vazão hídrica, uso este que, em grande parte dos 

casos, conduzem a uma atuação de mercado, geradora de lucro para o requerente da 

outorga. 

Pelo atual sistema sabe-se que os recursos hídricos como fixado em lei não 

são alvo de apropriação, quando se discute seu domínio não se está a discutir titularidade, 

pois descabe esta expressão com seu significado e suas características nos moldes proposto 

pela legislação civil vigente, o que fora discutido em capítulo próprio deste trabalho. No 

entanto, trazê-los a submissão das disposições que orientam toda estrutura de mercado 

conduz a um redimensionamento da posição desse recurso no sistema jurídico, 
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especialmente pela necessidade de incidência de normas de caráter eminentemente 

privatista, face às negociações que geram o mercado das commodities, com lugar 

reservado para água. 

A luta contra a privatização desse bem vem acontecendo em vários países. 

A própria ONU203 já apresentou manifestação no sentido do acesso a este recurso ser um 

direito humano, confrontando com toda percepção de commodity. Toda essa discussão 

afeta diretamente a regulação da água como bem de mercado, pois está fundada, 

basicamente, na ideia de que a cobrança não contribuirá efetivamente para garantir a 

proteção e preservação desse recurso. 

A discussão envolve possibilidades, viabilidade, qualidade de vida, 

dignidade do homem, distribuição da água no planeta, fatores múltiplos que irão interferir 

fortemente na hora de buscar a melhor saída para proteção e preservação desse recurso tão 

precioso e tão ressaltado nos últimos tempos. Somado a isso, é preciso uma adequação 

coerente e lídima ao ordenamento jurídico de como todas as ponderações e os detalhes irão 

se firmar para que a água possa ser utilizada, seja como bem natural essencial à vida do 

homem, seja como insumo de produção, seja como bem de mercado, em outras palavras 

verdadeira commodity. 

A Lei que instituiu a PNRH apresenta instrumentos que norteiam e definem 

a gestão dos recursos hídricos no território brasileiro de forma coerente ao que pede a 

Carta Constitucional de 1988. Dentre tais instrumentos a outorga de direito de uso e a 

cobrança claramente estão envolvidos com todo esse debate, pois um está intrinsecamente 

ligado ao outro, além do fato de que todo aproveitamento hídrico passa, no atual modelo 

jurídico-positivo, por tais instrumentos. Não importa como este aproveitamento se dará, na 

maior parte dos casos é necessária autorização do Poder Público, por meio dos órgãos 

competentes conforme dispõe a legislação vigente, para que a extração possa ocorrer, ou 

mesmo a permissão para descarte de efluentes em mananciais hídricos. 

Toda outorga passa por um processo burocrático recheado de exigências a 

fim de garantir um aproveitamento justo e sustentável, impedindo desperdícios e 

controlando a poluição nos corpos hídricos. Essa outorga consiste no “instrumento pelo 

qual órgão governamental confere a terceiros uma determinada disponibilidade hídrica, 

																																																													
203 No sítio da ONU há um documento denominado Programa da Década da Água da ONU – Água sobre 
Advocacia e Comunicação, no qual consta menção a essa diretriz de classificar o direito a água e ao 
saneamento é um direito humano, incluindo ainda a necessidade de vincular todos os Estados. Disponível 
em: http://www.un.org/waterforlifedecade/pdf/human_right_to_water_and_sanitation_milestones_por.pdf.  
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para fins determinados, por certo intervalo de tempo204”, como ressaltado em capítulo 

próprio deste trabalho. 

Importante o destaque que a Lei da PNRH faz quando afirma que essa 

outorga se torna fundamental e imprescindível quando há alterações na disponibilidade 

hídrica, considerando aqui a quantidade e qualidade da água contida em corpos hídricos 

superficiais ou reservatórios hídricos subterrâneos. Além disso, toda e qualquer 

privatização que possa vir a ser discutida no que toca a aludido bem ambiental terá na 

outorga o instrumento mais apropriado para sua obtenção, um mecanismo que poderá 

associar o regime jurídico proposto pela Constituição de 1988 com a necessidade 

preeminente de inserção das leis de mercado, de caráter eminentemente privatista. 

Contudo, possível alteração no regime jurídico das águas afetará 

diretamente este instrumento, haja vista que o Código de Águas, datado de 1934, primeiro 

instrumento jurídico-positivo acerca da proteção das águas, já tratava do assunto quando 

mencionava a necessidade da concessão para uso das águas públicas que se destinavam a 

agricultura, indústria e higiene, essa ressalva era feita, em especial, pela divisão que existia 

entre águas pública e águas particulares, divisão que não permanece no atual sistema de 

gestão dos Recursos Hídricos, para o qual a água passou a categoria de bem de domínio 

público nos termos do artigo 1º, inciso I da Lei nº 9.433/97, dotado de considerável valor 

econômico, como fartamente discutido nos tópicos acima. Se a água passar a ser 

apropriada, como efetivar o controle e a fiscalização no seu aproveitamento?! 

Mantendo-se o instrumento, sua concessão de outorga para direito de uso 

precisa ser bem delimitada, seus contornos precisam estar bem definidos, caso contrário as 

transações comerciais entre particulares começam a ganhar espaço diante de um mercado 

tão essencial e promissor como o é o da oferta de água, não só pela sua essencialidade em 

todas as atividades do homem, mas pela crise que está assolando o mundo diante da 

possibilidade de falta desse bem com qualidade e em quantidade suficiente para todo 

aproveitamento humano, além do fato de estar a se falar em um bem de caráter estratégico 

para soberania dos Estados neste século XXI. 

 

 

 

																																																													
204 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª ed. ver., atual. e reform. ED. Revista dos Tribunais. 2011. São Paulo/SP. P. 606. 
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4. OUTORGA DO DIREITO DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS: PREVISÃO 

LEGAL E REGIME JURÍDICO. 

 

Como já demonstrado nos capítulos anteriores, a Lei federal nº 9.433/97 

modificou e trouxe melhorias ao sistema de gestão dos recursos hídricos, adequando-o a 

perspectiva constitucional de proteção ambiental, reforçando o novo regime jurídico das 

águas por ela instituído, traçando uma estrutura jurídica baseada na descentralização 

administrativa e na participação integrada, trazendo todos os membros da sociedade para 

atuação direta na proteção e preservação dos recursos hídricos. Para tanto, referida norma 

elencou alguns instrumentos que têm se demonstrado de suma importância na gestão desse 

recurso natural, dentre os quais a outorga de direito de uso. 

Buscando melhor compreender o tema principal deste trabalho neste 

capítulo será apresentada uma análise mais específica e detalhada do instrumento de 

outorga de direito de uso dos recursos hídricos, traçando a linha de regulação proposta 

pelas normas que instituem e regulam esse instrumento, focando, na sua natureza jurídica, 

a fim de levar o leitor a compreensão mais abrangente possível acerca desse ato 

administrativo, disponível ao Poder Público como um meio importante e atualmente 

indispensável a um maior e melhor controle da disponibilidade quantitativa e qualitativa 

das águas para aproveitamento pelo homem. 

É preciso compreender a outorga não só pelas diretrizes contidas no texto 

normativo, mas compreender a extensão, em alguns aspectos, desse disciplinamento, 

entender a correlação com questão como valoração, ordem econômica, preocupação social, 

e somando os informes de cada um compreender como vem sendo firmada concretamente 

essa gestão desde a Constituição Federal de 1988, verificando o que ainda se mostra 

possível de melhoras. 

Em meio a todo esse estudo, como em um trabalho de aferição, traçar uma 

linha entre o ordenamento jurídico pátrio, a Norma Fundamental do Estado Brasileiro, as 

normas de caráter nacional, em destaque a Lei federal nº 9.433/97, e como o Estado do Rio 

Grande do Norte se posicionou diante dessa mudança de pensamento para com os recursos 

hídricos no que tange a suas competências legislativas. 

                                       

                                                                                                                                                                                                                  



122	

	

4.1. Natureza Jurídica do Instrumento de Outorga de Direito de Uso dos Recursos 

Hídricos. 

 

No contexto jurídico firmado com a Lei federal nº 9.433/97, a qual instituiu 

a PNRH, foram previstos alguns instrumentos aptos a potencializar e racionalizar o uso das 

águas no Brasil, dentre os quais destacamos aqui a outorga do direito de uso205, importante 

no controle da qualidade e quantidade das águas, favorecendo uma melhor gestão desse 

bem ambiental e levando ao indivíduo a certeza de que esse bem natural não pode ser 

utilizado indistintamente, que as normas precisam ser efetivadas e que a evolução social 

mostra que o mercado, assim como o homem, é totalmente dependente deste recurso. 

A outorga se caracteriza como ato administrativo, como bem se verá a 

seguir. Como tal é um instrumento garantidor da obtenção de permissão para exploração de 

determinado serviço público, cujas características não ficam muito longe da outorga para 

aproveitamento de um determinado recurso, haja vista que, e aqui fixando olhares no 

aproveitamento das águas, não fica distante da ideia de serviço público. 

Como observado em momento anterior deste trabalho a estrutura federativa 

do Brasil, associada a sua extensa dimensão geográfica, impede uma atuação direta da 

União na proporção de serviços públicos, na oferta de proteção e preservação ambiental, na 

execução do Poder de polícia, entre outras ações a serem desempenhadas pela 

Administração Pública. A outorga, nesse contexto, sob seu fundamento político, permite 

um maior e melhor aproveitamento de potenciais hídricos com fins a mudanças positivas 

na seara econômica, financeira e tecnológica206.  

Além da fundamentação política acima indicada, é necessária toda uma base 

jurídico-positiva para que a outorga, como instrumento de gestão hídrica, verdadeiro ato 

administrativo, possa vir a ser corretamente efetivada. É preciso que primeiramente a 

Constituição, ou uma lei por aquela autorizada venha a garantir no ordenamento a 

possibilidade de instituição da outorga. Essa base jurídica não indica apenas os casos que 

comportam a concessão do aludido instrumento de gestão, mas também a quem compete 

conceder o ato administrativo e como este se dará.  

																																																													
205 Previsto nos artigos: 5º, inciso III; 11 – 18, da Lei nº 9.433/97. 
206 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed.rev. e atual. Ed. Saraiva. São Paulo. 1995. P. 235. 
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Direcionando o estudo a questão de cessão de um direito para 

aproveitamento das águas a outorga, como ensina Edis Milaré207, consiste no “instrumento 

pelo qual órgão governamental confere a terceiros uma determinada disponibilidade 

hídrica, para fins determinados, por certo intervalo de tempo”. O mesmo autor nos recorda 

que esse instrumento já se encontrava presente no ordenamento jurídico brasileiro há 

algum tempo, porém não da forma como hoje a visualizamos208. 

O Código de Águas de 1934, primeiro instrumento normativo acerca da 

proteção deste bem, já tratava do assunto quando mencionava a necessidade da concessão 

para uso das águas públicas que se destinavam a agricultura, indústria e higiene, essa 

ressalva era feita, em especial, pela divisão que existia entre águas pública e águas 

particulares, divisão que não permanece no atual sistema de gestão dos Recursos Hídricos, 

para o qual a água passou a categoria de bem de domínio público209, dotado de 

considerável valor econômico.  

Importante o destaque que a Lei da PNRH faz quando afirma que essa 

outorga se torna fundamental e imprescindível quando há alterações na disponibilidade 

hídrica, considerando aqui a quantidade e qualidade da água contida em corpos hídricos 

superficiais ou reservatórios hídricos subterrâneos. Um instrumento de suma importância 

no controle de eventuais alterações na disponibilidade quantitativa e qualitativa dos 

reservatórios, a ponto de interferir drasticamente nas garantias futuras desse bem. Tal 

ressalva torna mais evidente a importância desse bem natural, não só à satisfação humana, 

para garantir sua subsistência e equilíbrio biológico, mas também o aproveitamento 

econômico, já enfaticamente ressaltado. 

Mais do que um bem indispensável à manutenção da vida no planeta a água 

é matéria prima fundamental e imprescindível ao processamento ou transformação dos 

mais diversos produtos ao alcance de nossas mãos, satisfazendo os anseios do homem, 

																																																													
207 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Gestão Ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª ed. ver., atual. e reform. ED. Revista dos Tribunais. 2011. São Paulo/SP. P. 606.  
208 O Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, conhecido como Código de Águas, em seu artigo 43 já 
previa uma espécie de outorga, porém sob uma denominação diversa: “Art. 43. As águas públicas não podem 
ser derivadas para as aplicações da agricultura, da indústria e da higiene, sem a existência de concessão 
administrativa, no caso de utilidade pública e, não se verificando esta, de autorização administrativa, que será 
dispensada, todavia, na hipótese de derivações insignificantes. § 1º A autorização não confere, em hipótese 
alguma, delegação de poder público ao seu titular. § 2º Toda concessão ou autorização se fará por tempo fixo, 
e nunca excedente de trinta anos, determinando-se também um prazo razoável, não só para serem iniciadas, 
como para serem concluídas, sob pena de caducidade, as obras propostas pelo peticionário. § 3º Ficará sem 
efeito a concessão, desde que, durante três anos consecutivos, se deixe de fazer o uso privativo das águas.”. 
209 Art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.433/97. 
209 Art. 1º, inciso I, da Lei nº 9.433/97. 
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pode até ser apresentada uma afirmação de que inexiste no mundo atividade, seja ela 

comercial, para lazer, seja ela na cidade ou no meio rural, que não faça uso desse bem. 

Diversos produtos, seja na indústria alimentícia, farmacêutica, metalúrgica, precisam dela, 

em todo setor há consumo de água, recurso que muitas vezes passa despercebido aos olhos 

dos grandes empresários, do Poder Público e principalmente da sociedade civil, que em 

grande parte não para nem reflete o consumo de água para produção dos seus bens de 

consumo, ou se assim o fazem desconsideram a necessidade de controle e aproveitamento 

sustentável dele. 

Uma noção mais precisa do que se está a falar é utilizar como exemplo a 

Indústria Petrolífera, mais especificamente a indústria de refino do petróleo, haja vista que 

a cadeia produtiva engloba diversas etapas desde a extração até a revenda dos derivados, 

não esquecendo que em todo caminho percorrido pelo óleo há consumo de água. Uma 

refinaria, além de todo consumo hídrico para uso sanitário, higienização, lavagem de 

pátios, entre outros fatores, tem a água como elemento indispensável em praticamente 

todas as fases do processamento do óleo cru. Para tanto o consumo de água chega a variar 

entre 250 a 300 litros por barril processado210. 

Diante de um recurso de tamanha importância, não há como se pensar nele 

em segundo plano. Como vem sendo ressaltado ao longo do presente trabalho, a 

preocupação com as águas não é mero temor, não se compactua com uma utopia cuja 

perspectiva de concretização seria em longo prazo. O problema da água, mundialmente 

falando, capaz de gerar uma grave crise de abastecimento é fato, e tende a agravar dia a 

dia, necessitando uma atenção especial da comunidade mundial. Toda essa cautela conduz 

a população mundial a buscar mecanismos eficientes à potencialização e racionalização no 

seu uso. 

O estudo da outorga de direito de uso dos recursos hídricos inicia-se com 

uma análise acerca de sua natureza jurídica. Ensina Édis Milaré211 que a outorga se 

apresenta dentro do ordenamento jurídico como um ato administrativo, por meio do qual, 

particulares e prestadores de serviço público podem requerer e vir a receber uma 

																																																													
210 Informação extraída do site do Ministério do Meio Ambiente. Disponível em : 
http://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/3%20-%20mcs_agua.pdf. Acessado em 
03.01.2016. 
211 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. P. 
607. 



125	

	

autorização para abstração e uso das águas de determinado local, mediante condições 

previamente fixadas e por tempo determinado. 

Encarada como um ato administrativo leva o presente trabalho a delinear 

acerca desse instituto do Direito Administrativo, para cuja compreensão conduzirá ao 

melhor entendimento dos deslindes da outorga desde a nova percepção de gestão hídrica 

traçada pela Lei estadual nº 6.908/96, no estado do Rio Grande do Norte, e pela Lei federal 

nº 9.433/97, de âmbito nacional.  

Antes de adentrar em uma análise própria dos atos administrativos, muito 

interessante e válida de serem ressaltadas são as palavras de Maria Sylvia Zanella de 

Pietro, quando esta afirma que para que se possa falar em ato administrativo é preciso 

estarmos em um Estado que vigore um regime jurídico-administrativo, ou seja, países 

como o Brasil, onde a Administração Pública está submetida ao Princípio da Legalidade na 

medida em que tem suas ações condicionadas a previsão legal, como já apresentado neste 

trabalho ao tratar do regime jurídico de direito público.  

Conforme a Autora supracitada, o Estado soberano que detém uma divisão 

de poderes, cada qual abarcando específicas atribuições, onde o Estado está submetido às 

normas jurídicas, bem como tais normas em conjunto formam o regime jurídico 

administrativo, pode-se falar na existência dos chamados atos administrativos212. 

Passando pelos ensinamentos de alguns administrativistas, devemos nos 

ater, entre outras coisas, a alguns aspectos dos quais se revestem os atos administrativos, 

pois somente assim conseguiremos visualizar o verdadeiro encaixe da outorga no campo de 

estudo dos atos administrativos. 

Apresentemos dois conceitos de atos administrativos, formulados por dois 

juristas do Direito Administrativo, Diógenes Gasparini213 e Celso Antônio Bandeira de 

Melo214: 
Ato administrativo é toda prescrição, juízo ou conhecimento, predisposta 
à produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem lhe 
faça às vezes, no exercício de suas prerrogativas e como parte interessada 
numa relação, estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei, 
sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema 
normativo, sindicável pelo Judiciário. (GASPARINI). 

																																																													
212 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. São Paulo. 
2013. P. 200/201. 
213 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed. ver. e ampl. Ed. Saraiva.São Paulo.1995.  
214 MELO, Celson Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. ver. e ampl. EC nº 48. 
ED. Malheiros. São Paulo. 2006. 
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Ato administrativo é declaração do Estado (ou de quem lhe faça às vezes 
– como, por exemplo, um concessionário de serviço público), no 
exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências 
jurídicas complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e 
sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional. (CELSON 
ANTÔNIO B. DE MELO). 

 

É clara a não existência de coerência entre os doutrinadores do Direito 

Administrativo, refletindo em uma não concordância exata entre os conceitos, no caso os 

conceitos apresentados para ato administrativo. Muitos variam conforme requisitos e 

características que são acrescidas pelos que se dedicam ao assunto. José dos Santos 

Carvalho Filho ao tratar do tema reconhece claramente a divergência quanto a 

conceituação dos atos administrativos ao mesmo tempo em que aponta pontos 

fundamentais para tais, quais sejam, vontade emergindo de ente da Administração Pública, 

ou de quem detém prerrogativas para tanto, conteúdo que produza efeitos jurídicos com 

fim público e o fato de que todos eles devem ser regidos pelo direito público215.  

Partindo das definições acima transcritas, e considerando a ponderação 

trazida por José dos Santos Carvalho Filho, é possível traçar linhas de compreensão 

unificadas acerca dos referidos atos e, consequentemente, do instrumento de outorga de 

direito de uso que se insere na categoria deles. É preciso, contudo, ter em mente que os 

atos administrativos assim o são por desencadearem efeitos concretos, o que os diverge da 

abstração possível na lei, o os permitem diferenciar-se dos demais atos emitidos pela 

Administração Pública, como, por exemplo, os regulamentos do Poder Executivo216. 

Assim como a conceituação, os elementos que compõem o ato 

administrativo também não são elencados de forma unânime pela doutrina. Seguindo 

aqueles doutrinadores que utilizam da previsão legal da Lei nº 4.717217, de 29 de junho de 

1965, a qual institui a ação popular, e dentre os quais mencionamos José dos Santos 

Carvalho Filho218, comporiam o ato administrativo competência, objeto, forma, motivo e 

finalidade. 

																																																													
215 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. Revista, 
ampliada e atualizada. Lumen Juris Editora. Rio de Janeiro. 2006. P. 88. 
216 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. São Paulo. 
2013. P. 202. 
217 Referida lei institui a Ação Popular e dispõe em seu artigo 2º que: “Art. 2º São nulos os atos lesivos ao 
patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de: a) incompetência; b) vício de forma; 
c) ilegalidade do objeto; d) inexistência dos motivos; e) desvio de finalidade”. 
218 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. Revista, 
ampliada e atualizada. Lumen Juris Editora. Rio de Janeiro. 2006. Págs 92/105.  
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A competência do ato é analisada sob o aspecto do sujeito, ou seja, órgão ou 

agente público a quem a lei confere poder para emissão do ato administrativo. Mais do que 

a ideia de capacidade trazida nas diretrizes do Direito Civil, o sujeito a quem a 

Administração confere aludida função precisa ser um sujeito competente, o que coaduna 

com a ideia já suscitada neste trabalho de que todo ato realizado pela Administração 

Pública está submetido à previsão legal, orientado pelo Princípio da Legalidade, pois é na 

lei que encontramos a delimitação da competência pra tanto. No ordenamento jurídico 

brasileiro, a Constituição detém em suas normas a definição de competência entre os entes 

da Federação, restando à lei infraconstitucional definir as atividades a serem realizadas por 

cada órgão que faz parte da estrutura Administrativa nacional. 

A competência219 é elemento que sempre decorre de lei, logo não cabe ser 

definida, estabelecida pelo órgão integrante da Administração Pública. Sendo delimitada 

em benefício do interesse público não pode ela ser derrogada, mas permite-se que seja 

objeto de delegação e avocação, salvo os casos de competência exclusiva, esta 

característica, inclusive, vem expressa no artigo 11, da Lei nº 9.784/1999220. 

Outro elemento é o objeto, o qual, como define a própria legislação civilista, 

deve ser lícito, possível e determinado ou determinável. Este se traduz para alguns 

administrativistas no conteúdo do ato administrativo221. A forma é outro elemento que 

precisa ser observado na elaboração do ato administrativo, o que se traduz pela 

exteriorização bem como pela obediência ao procedimento legalmente previsto para 

elaboração do mesmo. Ora, se há afronta as regras legais quanto à forma do ato, a 

consequência que se dá é pela ilicitude dele. 

Quanto ao elemento forma, importa observar que não se está a exigir 

regramentos rígidos, não passíveis de flexibilização, mas que exista um mínimo de regras 

que ofertem segurança jurídica a administrado quando a validade do ato, bem como que o 

mesmo consiga repassar a informação precisa e necessária quanto ao objeto do mesmo. Por 

ela a Administração Pública consegue expor de maneira clara e fundamentada as razões 

precípuas do ato administrativo, em outras palavras a motivação. 

																																																													
219 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. São Paulo. 
2013. P. 213. 
220 Lei nº 9.784/99. Artigo 11. “A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que 
foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos”. 
221 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. São Paulo. 
2013. P. 215. 
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O elemento finalidade traz o fim pretendido pela Administração Púbica com 

a emissão do ato administrativo, o resultado que se pretende alcançar, o interesse público a 

ser perseguido que trará modificações na ordem jurídica. O motivo é outro elemento que 

significa o pressuposto de fato e de direito que irá fundamentar o ato, o de fato condizendo 

com o caso concreto a ser levado à Administração Pública, e o de direito sendo a previsão 

legal.  

Em que pese tais requisitos, e a divergência doutrinária quanto à definição 

precisa de ato administrativo bem como quanto aos elementos que o compõem, não há 

dúvida quanto à delimitação da natureza jurídica do instrumento de outorga de direito de 

uso como tal, pois além de presentes na outorga esta tem sua natureza jurídica como ato 

administrativo reconhecida claramente pelo ordenamento jurídico pátrio. A Resolução nº 

16, de 08 de maio de 2001, emitida pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos 

(CNRH), logo em seu primeiro artigo é expressa nesse sentido, vejamos: 
 
Art. 1º. A outorga de direito de uso de recursos hídricos é o ato 
administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao 
outorgado previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, 
por prazo determinado, nos termos e nas condições expressas no 
respectivo ato, consideradas as legislações específicas vigentes. 

 

Essa adequação da outorga de direito de uso dos recursos hídricos 

caracterizando-a como verdadeiro ato administrativo nada mais é do que um mecanismo de 

efetivação do Poder de Polícia Administrativa222. Tal poder recai sobre toda coletividade, 

Poder Público e sociedade civil, condicionando o comportamento de cada integrante a fim 

de atender um interesse maior que é o interesse coletivo. 

O Poder de polícia se afina a ideia de uma limitação ao uso, gozo e 

disposição da propriedade, uma liberdade que não é ilimitada, logo precisa adequar-se ao 

interesse público e social223. Apesar de tratar do termo propriedade, o que não se aplica 

atualmente ao bem natural sobre o qual ora se discute as perspectivas normativas, é fato 

que o direito obtido com a outorga leva ao concessionário a possibilidade de realizar 

diversas atividades a partir da vazão hídrica concedida por meio do ato administrativo. O 

controle, por sua vez, encontra-se justamente na especificação, na indicação da destinação 

																																																													
222 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. 
Glossário. 7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. p. 
610. 
223 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed. ver. e ampl. Ed. Saraiva.São Paulo.1995.  P. 108. 
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que será conferida a vazão hídrica obtida. Nesse contexto, válida sempre a definição 

apresentada pelo Código Tributário Nacional - CTN224, citada pelos administrativistas 

quando tratando do tema Poder de Polícia, vejamos: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina 
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 
individuais ou coletivos. (CTN). 

 

É importante observar que apesar de haver referências ao exercício de uma 

suposta propriedade privada, está a se trabalhar com a ideia de Poder de Polícia em sentido 

amplo, ou seja, na perspectiva citada pela Corte Suprema Americana, qual seja, voltado à 

garantia da ordem pública, a harmonia entre os cidadãos no exercício de seus direitos 

permitindo a garantia do interesse coletivo, a sobreposição do interesse maior sobre o 

menor, este compreendido como o interesse individual225. 

O interesse maior aqui suscitado é o interesse público, representação do 

Princípio da supremacia do interesse público, claramente percebido ao longo do trabalho 

através da garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos previstos 

pela Constituição Federal em seu artigo 225, e de maneira mais específica a proteção e 

preservação de um recurso natural que além do fato de ser imprescindível a saúde e vida do 

homem, vem sofrendo agressões imensuráveis, causando danos aptos a levar o mundo a 

uma verdadeira crise de abastecimento de água. 

Assim como toda ação a ser praticada pelo Poder Público, o exercício desse 

Poder de Polícia que oferta fundamentos ao instrumento legal da outorga de direito de uso, 

não pode ser praticado sob a vontade estrita do Poder Público, é preciso atender as 

previsões contidas no texto de lei. Mesmo que seja preciso observar o interesse coletivo em 

primeiro lugar, descabe um aniquilamento do direito individual, havendo conflito, como 

																																																													
224 Código Tributário Nacional. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm. 
225 MUKAI, apud, PACIORNIK, Joel Ilan. Tutela Administrativa das águas. Capítulo de Livro. V. 
FREITAS, Vladimir Passos de. (org).  Água. Aspectos Jurídicos e Ambientais. 3ª ed. Ver. E Atual. Ed. Juruá. 
Curitiba/PR. 2011. P. 138/139. 
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assim o é em todas as questões que se submetem ao estudo do direito, deve ser analisado o 

caso concreto226. 

Esse equilíbrio que deve ser buscado, quando estamos a falar de água, é 

possível de ser percebido quando confrontamos, por exemplo, a proteção e preservação 

desse bem ambiental em face da necessidade de garantia do desenvolvimento, pois se está 

a falar de um bem que atualmente ganha forte repercussão como bem de mercado, em 

razão de sua elevada capacidade em ser alvo de considerável aproveitamento econômico. 

Em síntese, o Poder de polícia é forte aliado ao Poder Público para proteção 

e preservação do meio ambiente e de seus recursos. Como aponta Joel Ilan Paciornik227, as 

diversas leis administrativas voltadas a esse fim acabam por criar mecanismos de restrição 

da propriedade ou das atividades exercidas pelo homem sobre os bens públicos, como é o 

caso das que demandam aproveitamento hídrico, em prol do equilíbrio ecológico. 

Todo ato jurídico tem o poder de produzir efeitos jurídicos, seja certificando 

determinado direito, seja criando ou extinguindo direitos e obrigações, ou, como no caso 

da outorga, onde o ente governamental concede ao particular, ou concessionário de um 

serviço público, o direito de usufruir determinada vazão hídrica, direcionando-a a um 

consumo direto ou para insumo de produção, como acontece nas indústrias, por exemplo. 

Esse se traduz em um verdadeiro exercício do Poder de Polícia, mais detidamente Poder de 

Polícia Ambiental. 

Esse poder sob a percepção ambiental traz toda dimensão de limitação e 

disciplinamento de direitos, contudo conciliado com as preocupações de aproveitamento 

dos recursos naturais228. É caracterizado pela ação da Administração Pública que tem sob 

sua fiscalização todos os atos, seja do particular ou do agente público que esteja no 

exercício de uma atividade privada, de forma a garantir interesses da coletividade, tais 

																																																													
226 MUKAI, apud, PACIORNIK, Joel Ilan. Tutela Administrativa das águas. Capítulo de Livro. V. 
FREITAS, Vladimir Passos de. (org).  Água. Aspectos Jurídicos e Ambientais. 3ª ed. Ver. E Atual. Ed. Juruá. 
Curitiba/PR. p. 139. 
227 MUKAI, apud, PACIORNIK, Joel Ilan. Tutela Administrativa das águas. Capítulo de Livro. V. 
FREITAS, Vladimir Passos de. (org).  Água. Aspectos Jurídicos e Ambientais. 3ª ed. Ver. E Atual. Ed. Juruá. 
Curitiba/PR. p. 141. 
228 Ao tratar do Poder de Polícia, evidenciando que há imposição de limites ao exercício de certos direitos, 
Maria Sylvia Zanella de Pietro deixa claro que “não há incompatibilidade entre os direitos individuais e os 
limites a eles opostos pelo poder de polícia do Estado”, mas ressalta que o fundamento desse poder é 
justamente a predominância do interesse público sobre o privado. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito 
Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. São Paulo. 2013. P. 121/122. 
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quais saúde, conservação dos ecossistemas, mercado, todas as atividades que de alguma 

forma possam afetar e gerar poluição à natureza229.  

A atuação do aludido poder de polícia, nas palavras de Paulo Afonso Leme 

Machado, se dá não só pela edição de normas limitadoras e sancionadoras, mas também 

pela própria concessão de licenças e autorizações para utilização de locais ou recursos que 

provindo da natureza tenham importância ímpar para o equilíbrio dos ecossistemas, 

consequentemente da vida. Dessa forma, a outorga representa por si só este poder de 

polícia na medida em que confere a possibilidade de explotação de volumes hídricos, ou 

mesmo de disposição de efluentes, seja para descarte no meio, transporte ou diluição, em 

mananciais que também são fontes de captação por outras pessoas. 

Um ponto de destaque é que, mais do que interferência nas ações 

individuais, o exercício do Poder de Polícia recai também sobre o ente público. Não há 

óbices constitucionais quanto à possibilidade de que tal poder seja realizado por ente da 

Administração Direta sobre um ente público da Administração indireta230. O que se 

precisa, para que não haja uma quebra da estrutura organizacional normativa, é autorização 

legislativa para que as ações desse poder possam ser realizadas. A realidade, contudo, nem 

sempre está de acordo com as permissões legais. 

O que se pretende, no entanto, é deixar clara tal possibilidade haja vista a 

outorga de direito de uso aqui sempre citada é instrumento de controle da quantidade e 

qualidade da água dos reservatórios brasileiros. Um instrumento apresentado pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos em prol da garantia de uso sustentável desse bem. Assim 

como o uso das águas são realizados tanto pelo particular como por pessoas de direito 

público que exercem atividades com fins ao aproveitamento hídrico. 

Ainda quanto a sua natureza jurídica de ato administrativo e diante das 

inúmeras variáveis a serem observadas, como os requisitos técnicos e jurídicos necessários, 

para que a outorga de direito de uso possa ser concedida, surge a questão acerca da 

discricionariedade e vinculação do ato administrativo. Em estudo do Direito 

Administrativo verificamos que os atos administrativos recebem pela doutrina alguns tipos 

de classificações, dentre as quais aquela que identifica o grau de subordinação deles frente 

																																																													
229 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª edição. Ed. Malheiros. São Paulo. 
2005. P. 318. 
230 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª edição. Ed. Malheiros. São Paulo. 
2005. p. 320. 
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a uma determinada norma, fixando-se a partir de então em atos discricionários ou atos 

vinculados. 

Nas palavras do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello a 

discricionariedade volta-se à liberdade da Administração em decidir-se, haja vista as 

margens de deliberação deixadas pela normativa que regulou a matéria. Por outro lado, 

quando a lei deixa expressa, sem margem para análise subjetiva, qual o comportamento a 

ser tomado frente à hipótese fática apresentada, está a se falar em um ato vinculado 231. 

A discricionariedade ora falada se coaduna sim com a liberdade, mas uma 

liberdade controlada, limitada não só pelos ditames legais, mas também pelo conteúdo 

fixado nos Princípios do Direito Administrativo, sem que se possa confundi-la com 

arbitrariedade, estará ela subordinada a parâmetros normativos previamente fixados232. 

Como diz Celso Antônio Bandeira de Mello:  

...seriam os atos que a Administração pratica com certa 
margem de liberdade de avaliação ou decisão segundo 
critérios de conveniência e oportunidade formulados por ela 
mesma, ainda que adstrita à lei reguladora da expedição 
deles233. 

 
Observa-se que há certa impropriedade ao afirmar que um ato específico 

será discricionário. Mais coerente é dizer que em determinada circunstância, em razão de 

um fato próprio, caberá falar em ação discricionária da administração pública. Isso se dá 

justamente pela existência de limitações a discricionariedade conforme afirmado 

anteriormente. Tais limites quando não respeitados tornam o ato ilegal, entendimento 

firmado e consolidado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

Em razão disso, cabe apresentar como definição para tais atos 

administrativos discricionários como sendo aquele que o administrador opta por um 

comportamento adequado à resolução do problema posto, apreciando subjetivamente o 

caso concreto, análise pautada em critérios de conveniência e oportunidade 234. Há, como 

se percebe, uma faculdade do administrador em aferir subjetivamente tais atos, contudo, tal 

																																																													
231 MELLO, Celson Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até 
EC nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2005. P. 395. 
232 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação Judicial da Discricionariedade Admisnitrativa. No regime 
jurídico-administrativo brasileiro. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2000. P. 47. 
233 MELLO, Celson Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª edição. Rev. e atual. Até 
EC nº 48 de 10.08.2005. Editora Malheiros. São Paulo. 2005. P. 401.	
234 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Invalidação Judicial da Discricionariedade Administrativo. No 
Regime Jurídico-Administrativo Brasileiro. Ed. Forense. Rio de Janeiro. 2000. P. 92. 
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faculdade somente torna-se possível com autorização legal, havendo permissão normativa 

para tanto. 

Por isso é de todo verdade a afirmação de que os atos administrativos, 

mesmo aqueles sobre os quais recaem a mais ampla discricionariedade, também estão 

acobertados por certa vinculação. Alguns requisitos próprios dos atos não podem ser 

alterados, e aqui podemos destacar a competência para emissão do ato e a finalidade. 

Mesmo neste último caso, ou seja, da finalidade, ainda que sendo possível certa 

subjetividade para sua aferição é preciso observar que alguns aspectos precisam ser 

considerados, como a supremacia do interesse público, que acaba restringindo toda e 

qualquer análise. 

Essa liberdade conferida para a Administração varia em setores diferentes 

do ato, tais quais, momento do ato, forma, e principalmente conteúdo, sendo neste onde 

podemos encontrar a discricionariedade mais presente. Além disso, pode ser induzida pela 

própria norma, a qual, ao disciplinar determinada situação, acaba apresentando termos 

imprecisos, expressões vagas que dão margem a diversas significações, e em razão de 

multiplicidade de sentidos o Administrador se vê diante de ter que realizar uma análise 

subjetiva do caso e nessa ação o detém margem de discricionariedade para que possa 

conferir resposta coerente com o ordenamento jurídico. 

A vinculação dos atos, por sua vez, se dá quando não cabe falar em grau de 

liberdade para a Administração Pública, simplesmente porque descabe qualquer espécie de 

apreciação subjetiva nas emissões dos aludidos atos e demais decisões. Falar assim é 

garantir que a lei que regula o ato informa um único comportamento possível para o 

administrador público agir, em outras palavras “vinculação ou atribuição vinculada é a 

atuação da Administração Pública em que a lei não lhe permite qualquer margem de 

liberdade para decidir ou agir diante de um caso concreto235”. Nos atos administrativos 

vinculados a normativa não confere margem de apreciação pelo administrador público, 

pois ela já apresenta todas as especificações possíveis para ser aplicada diante do caso 

concreto. 

No que se refere à outorga de direito de uso dos recursos hídricos por sua 

vez observamos que as previsões normativas trazem consigo uma lista de especificações 

técnicas que levam em consideração as condições físico-químicas da água, volume e 

																																																													
235 GASPARINI, Diógenes. Direito Administrativo. 4ª ed. Rev. e Ampl. ED. Saraiva. São Paulo/SP. 1995. 
P. 87. 
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qualidade desta, a fim de resguardar ao máximo a qualidade e quantidade dos recursos 

hídricos que estão disponíveis e que se manterão disponíveis para as futuras gerações. 

Os requisitos necessários para emissão do ato administrativo em debate 

envolvem inúmeros detalhamentos e termos técnicos, os quais em regra estão contidos em 

normativas, senão em leis, mas em resoluções dos órgãos públicos dedicados a matéria. 

Em síntese observa-se a disponibilidade, para aferição do volume solicitado com a 

possibilidade de concessão, a qualidade e características da água, associando ao 

empreendimento, o fim que ele propõe ao recurso, ponto este apto a permitir aplicabilidade 

do Princípio do Desenvolvimento Sustentável previsto constitucionalmente. 

Os elementos técnicos fixados em normas direcionam o posicionamento a 

ser tomado pelos responsáveis dos órgãos competentes para emissão de outorgas. Contudo, 

a análise técnica feita por profissionais habilitados e capacitados que possam aferir se o 

aproveitamento hídrico irá comprometer o corpo /manancial do qual será extraído o 

volume de água não induz a uma concessão vinculada por parte da Administração Pública. 

Ocorre que quando estamos diante de aproveitamento dos recursos naturais, 

e no caso presente da água, fatores muitas vezes além de análises técnicas são pensados. 

Tais dados precisam estar em compatibilidade com os reflexos sociais, econômicos e 

culturais que recaem sobre o recurso e a área onde o mesmo está situado. Estudos 

analíticos conseguem afirmar e apresentar certeza para o que está ali, diante dos olhos, para 

o hoje ou no máximo uma perspectiva a curto ou médio prazo. A incerteza do futuro, por 

exemplo, muitas vezes influencia consideravelmente as decisões a serem emitidas pelo 

Poder Público nas solicitações de aproveitamento de vazões hídricas. Ademais, as 

qualificações técnicas precisam ser analisadas em conformidade com fatores externos, um 

exemplo, crescimento populacional. 

Nesse contexto, toda ação de emissão de outorga está inserida no campo do 

poder discricionário da Administração236. Cabe a esta, observando a conveniência e 

																																																													
236 Algumas jurisprudências coletadas demonstram a não vinculação na decisão emitida pela Administração 
Pública, quando esta nega a concessão do ato a partir de análises subjetivas acerca de certas circunstâncias 
que direcionam a oportunidade e conveniência, vejamos: PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. 
OUTORGA PARA UTILIZAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA. ACÓRDÃO EMBASADO EM FATOS E 
PROVAS E DIREITO LOCAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STF E 280/STF. 1. O agravante defende o direito à 
outorga de recursos hídricos, no caso, obtenção de água subterrânea por meio de poço artesiano, nos termos 
da legislação que regula a matéria. Entende que a negativa do seu pedido se deu com base em legislação 
ilegal, os artigos 87 e 96 do Decreto Estadual, pois ferem a hierarquia das leis. 2. O acórdão recorrido 
considerou irrefutável a negativa de outorga do Departamento de Recursos Hídricos - DRH da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, considerando: a finalidade de uso do poço - limpeza de máquinas frigorificas; a 
localização do poço em área abastecida por rede pública; os artigos 83, 87 e 96 do Decreto Estadual 
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oportunidade, verificar se a referida concessão será benéfica ou não ao bem público, 

usando sempre o interesse público como objetivo, como fim primeiro. Fica a pergunta de 

como deixar nas mãos da administração uma decisão nesse sentido, de concessão ou não 

de outorga, pautando-se na conveniência e oportunidade, quando se tem por trás todo um 

estudo técnico de viabilidade – ou não – de abstração hídrica de determinado 

poço/manancial/corpo hídrico? 

Como dito, a existência dos estudos eminentemente técnicos não são 

elementos definitivos para que o requerente tenha ou não a concessão da outorga. Nem 

sempre tais análises são suficientes para que a Administração Pública opte por conceder o 

ato administrativo em pauta, haja vista que muitas vezes as análises são feitas tomando 

como alvo apenas o reservatório do qual a água será extraída, ou no máximo estudos que 

envolvem fatores de clima, solo, sem considerar o contexto socioambiental ao redor ou 

mesmo, por falta de tecnologia necessária, desconsiderando alguma passagem hídrica no 

interior do reservatório, alguma conexão com outras fontes de água subterrânea, por 

exemplo. Afinal como já ressaltado neste trabalho, ainda é pequeno o conhecimento que se 

tem dos reservatórios hídricos subterrâneos no país. 

Como se vê, muitos são os aspectos que precisam ser considerados, o Plano 

de Recursos Hídricos, outro instrumento da PNRH, por exemplo, precisa obrigatoriamente 

ser levado em consideração. É preciso que as condições adequadas das águas sejam 

mantidas, além, claro, da necessidade de resguardar um dos principais fundamentos, o uso 

múltiplo da água, o que entra na questão socioambiental suscitada. 

Ainda acrescenta-se a submissão ao chamado Princípio da Precaução237, 

pois a discricionariedade do ato administrativo tem por base a incerteza dos dados 

científicos quanto aos reais danos que possam ocorrer no manancial, bem como 

																																																																																																																																																																																									
23.430/74, que regulam a matéria e o dever do Departamento de zelar pela preservação e uso sustentável dos 
recursos hídricos do Estado.(...) (AgRg no AREsp 293764 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL 2013/0030530-9 – Relator Min. Castro Meira. – Segunda Turma – Julg. 
02.04.2013). 
237 Referido princípio muito se conecta com a ideia de risco, vindo expresso no Princípio 15 da Declaração do 
Rio sobre o Meio Ambiente, quando a mesma afirma “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da 
precaução deve ser amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver 
ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como 
razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental”. Na 
legislação brasileira é bem representado pelo instrumento de Avaliação de Impactos ambientais. Pauta-se, em 
outras palavras na dúvida, incerteza, o perigo que surge pela falta ou insuficiência de informações científicas, 
nos ensinamentos de Paulo Afonso Leme Machado se caracteriza pela incerteza do dano ambiental, pela 
tipologia do risco ou ameaça, da obrigatoriedade do controle de risco para a vida, dos custos da medidas de 
prevenção. MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 15ª edição. Revista, atualizada 
e Ampliada. Malheiros Editores. São Paulo/SP. 2007.  
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possibilidade de que o empreendimento venha a, durante o período de outorga, gerar 

prejuízos catastróficos ao meio. Isso porque este princípio se traduz na ideia de que: 
é uma decisão a ser tomada quando a informação científica é insuficiente, 
inconclusiva ou incerta e haja indicação de que possíveis efeitos sobre o 
meio ambiente, a saúde das pessoas ou dos animais ou a proteção vegetal 
possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de 
proteção escolhido238. 

 

4.2. Análise legal da outorga de direito de uso no contexto da Lei federal nº 9.433/97, 

da lei estadual nº 6.908/96 e demais normas vigentes. 

 

A previsão da outorga está contida não só na Lei federal nº 9.433/97, mais 

especificamente em seus artigos 11 a 18, mas também na Lei estadual nº 6.908/96, no 

Decreto estadual nº 13.283/97 e na Resolução nº 16 do Conselho Nacional dos Recursos 

Hídricos (CNRH), já mencionada em tópico anterior, a qual veio substituir a Instrução 

Normativa nº 04, de 21 de junho de 2000, do Ministério do Meio Ambiente (emitida por 

meio da sua Secretaria de Recursos Hídricos). 

A outorga como dito anteriormente é um ato administrativo, instituído como 

fruto do Poder de Polícia administrativa, em prol de garantir a qualidade e quantidade de 

água disponível nos mananciais, sejam eles superficiais ou subterrâneos. É um ato a ser 

emitido pelo órgão do Executivo, Federal, Estadual ou do Distrito Federal, com 

competência garantida pela norma, após prévio processo administrativo. 

Os mananciais sob o domínio da União, por exemplo, ficam sob a 

administração para emissão das outorgas de direito de uso pela Agência Nacional de Águas 

– ANA. Esta, uma agência reguladora voltada para implementação da Política Nacional 

dos Recursos Hídricos, criada pela Lei federal nº 9.984, de 17 de julho de 2000, 

direcionada a gestão compartilhada e descentralizada das águas, a fim de garantir o 

aproveitamento sustentável destas nos termos fixados na Constituição Federal239. 

Por determinação legislativa a competência para emissão de outorga de 

direito de uso em corpos hídrico de domínio da União é da ANA. Contudo, em face de 

autorização legal, é possível que esta delegue a entes dos estados aludida missão, como 

bem fixa o artigo 14, § 1º, da Lei federal nº 9.433/97, quando afirma que “O Poder 

																																																													
238 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina. Jurisprudência. Glossário. 
7ª edição. Revista, atualizada e reformulada. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 2011. P. 1071.	
239 Informações mais precisas sobre essa agência reguladora pode ser encontrada no sítio da própria agência, 
qual seja, http://www2.ana.gov.br/Paginas/default.aspx.  
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Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para 

conceder outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio da União”. 

É necessário ter a compreensão de que os casos de pedidos de uso dos 

recursos hídricos para aproveitamento hidroelétrico não cabe na disposição contida no 

artigo 14, § 1º, da Lei federal nº 9.433/97, haja vista a previsão constitucional de colocar 

tais aproveitamentos como indelegáveis, ou seja, necessariamente tais pedidos de outorga 

precisam ser concedidos pelo órgão federal240, sendo inconcebível qualquer espécie de 

delegação nesse sentido. 

Em se tratando de mananciais de domínio Estadual ou do Distrito Federal é 

preciso verificar o que dita norma que regulamenta a Política Estadual de cada ente 

federado, previsão contida na própria Lei federal nº 9.433/1997, em seu artigo 30, inciso I. 

A lei estadual nº 6.908/96, instituidora da Política Estadual no Rio Grande do Norte, e 

eventuais normas vigentes, conferia a Secretaria de Recursos Hídricos – SERHID a 

competência para analisar e expedir as outorgas de direito de uso dos recursos hídricos, a 

quem compete, também, a fiscalização das já concedidas, artigo 23, inciso IX, Lei nº 

6.908/96. Essa competência, contudo, foi repassada ao IGARN, como se verá em tópico 

adiante. 

É importante ressaltar que a emissão de outorgas, atendendo o interesse dos 

requerentes, muitos de caráter comercial, não exime ou impede a aplicabilidade das demais 

normas ambientais241. As leis ambientais precisam ser compatibilizadas, toda interpretação 

sobre elas desenvolvidas deve buscar uma convergência de interesses, a fim de que estes 

não entrem em conflito, e aqui falamos não só interesse individual daquele que busca junto 

ao órgão público competente a autorização para extração hídrica, ou para efetivação do 

desenvolvimento, mas interesse coletivo, tornando efetivos os direitos fundamentais como 

vida, saúde, dignidade da pessoa humana, entre outros. As diretrizes firmadas não são 

interpretadas e aplicadas isoladamente, não se concretiza um determinado instrumento de 

proteção ambiental sem que os demais também não sejam efetivados. A perspectiva da 

sustentabilidade exige do aplicador das normas um trabalho de cooperação entre os textos 

legislativos elaborados após os estudos que envolvem pesquisas técnicas indispensáveis a 

garantia de um equilíbrio no aproveitamento dos recursos naturais. 

																																																													
240 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. p. 
243. 
241 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. p. 
242. 
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Diante de toda compreensão de que esse instrumento de política nacional e 

estadual é de suma importância, onde os aspectos e requisitos precisam ser atenciosamente 

observados, estudados e trabalhados para uma efetivação da gestão em prol da proteção, 

existem os casos em que a outorga é dispensada. A legislação federal ao dispor sobre a 

dispensa cita casos gerais, ou seja, inserem-se nessa possibilidade as situações que 

compreendem a satisfação de necessidades básicas do homem, quando se trata de pequenos 

grupos populacionais distribuídos no meio rural, as derivações captações e lançamentos 

que sejam tidos como insignificantes, assim como acumulações de águas que também se 

encaixem na margem de insignificantes.  

No Estado do Rio Grande do Norte o Decreto nº 13.283/97, em seu artigo 

7º, disciplina essa dispensa, aludida norma é complementada pela Resolução nº 12/2012 do 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH). Expõe a espécie normativa que será 

concedida para os casos de captação de água subterrânea que não seja superior a 1.000 l/h 

(litros por hora). A Resolução nº 12/2012 do CONERH diz que os casos de extração que 

não ultrapassem 2m³/h também estão dentro do limite de dispensa em todas as bacias do 

estado. Além desse caso, a resolução ainda apresenta como situações de dispensa as 

passagens molhadas cuja altura da lâmina da água acumulada em relação ao leito do rio 

seja igual ou inferior a 0,8 m, os poços no aqüífero cristalino e os poços amazonas e 

cacimbões242.   

Outro ponto que merecem abordagem quanto à outorga, situação que não é 

claramente abordada pela legislação em vigor, são os casos de responsabilidade pelos 

danos eventualmente causados quando se tratar de situações inseridas nos limites da 

dispensa de outorga de direito de uso para aproveitamento hídrico. A legislação se mostra 

silente quanto a tais situações e a falta de corpo técnico suficiente para fiscalização é 

problema que agrava ainda mais a realidade vivenciada não só no estado do Rio Grande do 

Norte, mas em todo país. Os dados disponíveis são insuficientes, porque não dizer 

inexistentes, sendo a presença de poços clandestinos ainda uma realidade forte e que 

precisa ser bem trabalhada por políticas mais incisivas por parte do Poder Público. 

Toda outorga é concedida após verificação da adequação do pedido aos 

outros instrumentos da política de recursos hídricos, especialmente o Plano de Recursos 

Hídricos, o qual fixa a prioridade de aproveitamento de cada reservatório, adequando o 

																																																													
242 Casos de dispensa de acordo com o IGARN disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/semarh/doc/DOC000000000017415.PDF. 
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tipo de aproveitamento a qualidade e composição específica de cada manancial. 

Observação que deve ser feita também nos casos de emissão de efluentes. Assim, a outorga 

garante a observância de um dos fundamentos da PNRH, o uso múltiplo das águas (art. 1º, 

inciso, IV, Lei nº 9.433/97), objetivo que foi abrangido também pela legislação estadual 

(art. 1º, inciso I, Lei nº 6.908/96). 

Além de toda preocupação para que esse instrumento possa ser concedido, a 

fiscalização no decorrer da vigência da outorga é fundamental para constatar o efetivo 

cumprimento das normas ambientais pelo adquirente. A não obediência aos termos da 

outorga e o não aproveitamento do reservatório por três anos consecutivos, são exemplos 

que conduzem a suspensão do ato administrativo, como prevê o artigo 15, incisos I e II, da 

Lei federal nº 9.433/97. 

Além dessas situações, o referido artigo 15 ainda prevê como situações 

aptas a suspender ato administrativo: a necessidade premente de água para abastecimento 

em casos de calamidade, ou mesmo situação climática diversa (inciso III), para prevenir ou 

reverter desastre ambiental (inciso IV), quando for necessário reverter as águas para os 

usos prioritários (inciso V), ou, por fim, quando preciso manter a qualidade para 

navegabilidade nas águas (inciso VI). Todas as situações que conferem ao Poder Público 

suspender o ato de outorga. 

A legislação estadual também acabou trazendo tais situações, e nos artigos 

19 e 20 do Decreto estadual nº 13.283/97 dispõe os casos em que a outorga poderá ser 

suspensa, trazendo, além das previsões contidas na legislação nacional situações de 

caducidade do ato, quando constatado uso prejudicial da água, especialmente se verificada 

poluição e salinização, dissolução, insolvência ou encampação do usuário, em caso de 

pessoa jurídica, e morte quando pessoa física (artigo 20, incisos, IV, V, VI e VII, 

respectivamente do Decreto estadual nº 13.283/97).  

Mesmo existindo na lei os casos em que a outorga poderá ser suspensa, e 

tratando-se de uma espécie de acordo entre o concedente, Poder Público, e o requerente, 

este podendo ser tanto o Poder Público como pessoa da iniciativa privada, descabe falar em 

uma suspensão por ato unilateral, sem motivação ou qualquer espécie de notificação ao 

detentor do direito de aproveitamento do manancial. Assim como ocorre no requerimento, 

para que a suspensão seja concretizada é necessário transcorrer correspondente processo 

administrativo com todas as garantias que a Constituição dispensa aos envolvidos, 

destaque ao contraditório e a ampla defesa.  
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Apesar de não ser possível essa suspensão unilateral do ato administrativo, 

um aspecto importante precisa ser observado quanto às outorgas de direito de uso. É sabido 

que o requerimento feito contém volume necessário para a atividade a ser destinada aquela 

água, logo, o outorgado ao fazer seu pleito perante o órgão competente espera ter como 

resposta uma concessão de volume hídrico, no mínimo, próximo ao solicitado. Ocorre que 

a realidade nem sempre condiz com o que consta no papel. 

Toda análise de outorga tem como parâmetro algo que se costuma 

denominar de “disponibilidade hídrica”, termo que permite variadas formulações em face 

da impossibilidade em precisar o volume total do manancial, em razão do fato de que a 

vazão fluvial é uma variável, não uma constante243. Essa variável afeta diretamente o 

direito do outorgado, pois este passa a não poder questionar direito adquirido perante o 

Poder Público, como assevera Paulo Afonso Leme Machado, acima citado, o que garante a 

este, mediante a devida motivação, como garante a Constituição Federal em favor da 

segurança jurídica, alterar os termos da outorga. 

Mesmo que não se fale em alienação parcial das águas, apenas simples 

direito de uso, o outorgado tem direito a utilizar os mecanismos de defesa de um processo 

administrativo conforme previsão da própria Carta Constitucional, dentre os quais o 

contraditório e a ampla defesa. É preciso observar que em diversos casos há um 

aproveitamento econômico, o qual envolve um mercado com afetações diretas na 

sociedade e que não pode ser drasticamente prejudicado sem que possa buscar alternativas 

para os casos imprescindíveis de escassez hídrica, por exemplo. 

É claro que se está a falar de uma suspensão decorrente do não uso da 

outorga por período consecutivo de três anos, todo procedimento envolvendo contraditório 

e a ampla defesa não causará maiores preocupações, haja vista não se está diante de uma 

necessidade de abastecimento, pois o abastecimento inicial sequer chegou a ser efetivado. 

A lei não indica quais casos conduzirão a uma suspensão parcial ou 

temporária, nem mesmo cita esses tipos de suspensão, mantendo-se silente também quanto 

à necessidade de comunicação ao usuário, e se tal ato dependerá de análise discricionária 

do órgão concedente. O silencio legislativo leva a questionamentos que podem conduzir o 

caso ao judiciário. No estado do RN observamos que a legislação não distingue os casos 

em que a suspensão ou cancelamento do ato administrativo se dará de forma definitiva ou 

																																																													
243 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13ª edição. Ed. Malheiros. São Paulo. 
2005. p. 456. 
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temporária, levando o estudioso a aferir que tudo irá seguir de acordo com a situação que 

for apresentada, dependendo sempre de análises técnicas quanto à “disponibilidade 

hídrica” ainda existente quando as situações suscitadas na norma surgirem e, mais uma 

vez, sendo a decisão formulada sob o critério da discricionariedade. 

Quesito importante no que tange a outorga é quanto ao prazo de concessão 

desta, o tempo que ficará o titular desse ato jurídico com disponibilidade para extrair água 

do reservatório hídrico, bem como a vazão previamente fixada e permitida, são pontos 

fundamentais para controle deste mesmo reservatório, ou seja, falamos aqui em elementos 

da sustentabilidade. Ora, na definição apresentada no início deste tópico, definição trazida 

dos ensinamentos de Édis Milaré, toda outorga do direito de uso é conferida por tempo 

determinado. Tal questão, apesar de não ser preponderante para discussão ora apresentada, 

precisa ser bem compreendida. 

O artigo 16 da Lei nº 9.433/97 ao dispor sobre a outorga afirma que esta não 

pode ser concedida por um período que ultrapasse trinta e cinco anos, podendo ser 

renovada. Em uma aplicação do método estritamente gramatical da escola hermenêutica de 

Savigny, a expressão renovável contida no artigo acima referido confere a possibilidade, ao 

outorgante, sempre que necessário e de seu interesse, de renovar o ato administrativo da 

outorga, desde que este documento tenha como termo final trinta e cinco anos a contar da 

data de concessão. 

Aparentemente simples, no entanto só essa expressão já é capaz de gerar 

inúmeras discussões, as quais ultrapassam o mero espaço acadêmico e com fins didáticos e 

alcança questões concretas, afetando, consideravelmente, as outorgas emitidas. Porém, 

parece não ser ponto de relevo aos doutrinadores, que acabam debruçando poucas e 

singelas palavras acerca do tema. 

Sem prolongar por demais esta discussão, deixamos registrado que essa 

renovação precisa ser solicitada antes da expiração da que se encontra em uso. Quanto ao 

número de possibilidades para se pleitear essa concessão para direito de uso, é preciso 

pensar com racionalidade e proporcionalidade, não havendo pacificidade quanto a isto, 

mas se posicionando a maior parte dos doutrinadores a uma única renovação, o que se 

mostra entendimento coerente. 

Verificando a concessão em si, a disposição normativa acerca do 

instrumento quando não presente os casos de dispensa ou de suspensão, a legislação 

estadual e federal também apresentam coerência nas previsões. Importante observar que há 
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certa obediência à previsão Constitucional ao Princípio do Desenvolvimento Sustentável, a 

observância às prioridades de abastecimento frente aqueles que mais se voltam à satisfação 

de mercado. 

Enquanto a legislação federal em seu artigo 12244 cita os casos em que a 

outorga de direito de uso será necessária, a legislação estadual, por meio do Decreto 

regulamentador, dispõe tal concessão fixando um critério sequencial de prioridade. O 

artigo 9 do Decreto estadual nº 13.283/97245 tende a apresentar as satisfações humanas, tais 

quais consumo pelo homem em residências, hospitais, escolas, entre outros 

estabelecimentos em primeiro plano para ao fim de sua lista de prioridade a mencionar, 

mais detidamente no inciso V do citado artigo, o abastecimento industrial, comercial e de 

prestação de serviços. 

Interessante esse posicionamento tomado pela legislação estadual, pois 

reflete bem a perspectiva que vem sendo imposta às águas a partir da Constituição de 1988, 

como colocado, um bem público de uso comum, sujeita a regime de direito público no qual 

o interesse coletivo, sem especificações de pessoas ou grupo de pessoas indica, inclusive, a 

titularidade deste recurso, qual seja, de todos. Mas ao mesmo tempo não deixa de lado 

situações de aproveitamento dele como bem de mercado, como insumo de variados 

processos produtivo, como objeto de serviços públicos imprescindíveis sobre o qual as 

previsões normativas de caráter econômico estão cada vez mais incidentes. 

 

 

 

 

																																																													
244 A lei nº 9.433/1997 em seu artigo 12 dispõe: “Art. 12. Estão sujeitos a outorga pelo Poder Público os 
direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: I - derivação ou captação de parcela da água existente em um 
corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II - 
extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III - 
lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim 
de sua diluição, transporte ou disposição final; IV - aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V - outros 
usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água”. 
245 A legislação estadual definindo os usos que necessitam de outorga prevê em seu artigo 9º: “Art. 9º. A 
outorga do direito de uso de água se defere respeitada a seguinte ordem de prioridade: I. abastecimento de 
água para consumo humano em residências, hospitais, estabelecimentos de ensino, quartéis, presídios, e 
outros estabelecimentos coletivos semelhantes; II. abastecimento de água para consumo humano em 
entidades públicas ou privadas; III. abastecimento de água para fins de dessendentação animal; IV. 
abastecimento de água para fins de produção rural, compreendendo irrigação, pecuária, piscicultura, e outros; 
V. abastecimento de água para fins de produção industrial, comercial e de prestação de serviços; VI. outros 
usos definidos pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CONERH”. 
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4.3. A concessão de Outorga no Decreto nº 13.283/97: aspectos e análise da validade 

jurídica formal do referido decreto. 

 

No estado do Rio Grande do Norte, como já mencionado, o instrumento da 

política de gestão dos recursos hídricos, qual seja a outorga de direito de uso, encontra 

previsão na Lei estadual nº 6.908, de 01 de julho de 1996, instituidora da Política Estadual 

dos Recursos Hídricos, com referências a seus requisitos no Decreto estadual nº 

13.283/1997, que regulamenta a citada lei. Destaque merece a antecipação da lei estadual 

frente à lei nacional atendendo a previsão constitucional contida no art. 24, § 3º246, 

dispositivo no qual prevê a possiblidade do estado legislar em ausência de lei federal. 

Interessante, importante e necessário reforçar que toda preocupação e 

regulação dos Recursos Hídricos, firmada a partir da Constituição Federal de 1988, têm 

como um de seus pontos chaves a supressão do regime privado das águas. Mesmo já 

enfaticamente apresentado, válido ressaltar que diferente do que acontecia no auge do 

Código de Águas, o Decreto federal nº 24.643247, de 10 de julho de 1934, a água hoje é tida 

como bem de domínio público, o que ficou expresso no art. 1º, inciso I, da Lei federal nº 

9.433/97. 

Ausente de uma titularidade privada, ou mesmo pública, as águas não são 

passíveis de alienação, não há espaço para se cogitar qualquer espécie de regulamentação 

que conduza a uma apropriação, a propriedade desse bem natural, nesse ponto, precisas se 

mostram as palavras de Anderson Souza da Silva248 em artigo publicado acerca da gestão 

das águas no Rio Grande do Norte: 
...o legislador fixa a outorga como elemento basilar para o alcance 
dos fins da política de recursos hídricos. Por meio da outorga, a 
administração pública efetua controle do uso da água pelas 
pessoas, físicas ou jurídicas, ao mesmo tempo em que satisfaz a 
necessidade hídrica desses usuários segundo um princípio racional. 

 

Partindo para um estudo do Decreto estadual nº 13.283/97, além das 

diretrizes voltadas a outorga de direito de uso dos recursos hídricos e concessão de licença 

																																																													
246 O dispositivo constitucional suscitado dispõe: “Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre: (...) omissis; § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os 
Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”. 
247 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm. Acessado em 01.01.2014. 
248 SILVA, Anderson Souza. Gestão legal dos Recursos Hídricos dos estados do Nordeste. Rio Grande 
do Norte. Org. Yanko Marcius de Alencar Xavier e Nizomar Falcão Bezerra. Fundação Konrad Adenauer. 
Fortaleza/CE. 2005. 
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para obras hidráulicas, vejamos inicialmente ponto de estudo que afeta a estrutura 

piramidal de hierarquia das normas no ordenamento jurídico brasileiro. Como dito em 

momento anterior, mesmo ultrapassando os ideais formalistas do positivismo Kelseniano 

com sua Teoria Pura do Direito, pautado em uma análise estritamente normativa, sem 

inserções valorativas externas, é preciso ter cautela ao utilizar de uma flexibilização 

normativa em prol do alcance de metas maiores. No caso ora sob estudo, em prol da 

proteção e preservação dos recursos naturais. Descabe ações que passem por cima de toda 

uma estrutura jurídica-positiva criada com a Constituição no seu ápice, caso contrário, 

poderia haver uma desestruturação do ordenamento jurídico, provocando verdadeiro caos 

no sistema normativo brasileiro. 

A Constituição Federal em seu artigo 21, inciso XIX, é expressa quando 

afirma que compete a União definir os critérios de outorga de direito de uso dos Recursos 

Hídricos, exigindo, concomitantemente, a instituição do sistema de gerenciamento dos 

recursos hídricos. No artigo seguinte, como acima já apresentado (art. 22, inciso IV), a 

Constituição define como competência da União, privativa, legislar sobre águas. 

Como se sabe a Constituição Federal ao definir as competências apresenta-

as sob três tipos: competência privativa, exclusiva e concorrente. A primeira refere-se aos 

casos em que mesmo sendo deferida competência do ente federativo, no caso União, 

poderá esta delegar aludida competência para outro ente da federação; ao passo que a 

segunda se limita aos casos em que somente o ente que recebeu determinada competência 

do Poder Constituinte poderá atuar, estando completamente descartada a hipótese de 

delegação. 

Ora, no contexto de divisão espacial do poder estruturado na Lei 

Fundamental do Estado, as competências elencadas no artigo 21 são tidas como 

competências exclusivas da União, e dentre elas encontramos a definição dos critérios de 

outorga do direito de uso dos Recursos Hídricos, alvo do presente trabalho. Sendo assim, 

como compreender dentro do ordenamento jurídico brasileiro, onde encontramos uma 

estruturação hierárquica de normas na qual a Constituição encontra-se no vértice desta 

pirâmide, a edição de um Decreto estadual exercendo competência que não lhe foi 

conferida? 

A permissão para que os estados-membros atuem em áreas que seriam de 

competência da União nos casos em que este ente da federação não tenha se manifestado 

se limita as previsões contidas no art. 24 da Carta de 1988, que trata da competência 



145	

	

concorrente entre os entes da federação. Este artigo, já acima mencionado, permite em seu 

§ 3º, a intervenção do estado, legislando em matéria que caberia a União, quando esta não 

tenha editado lei acerca do assunto. 

A situação acima descrita foi observada no estado do Rio Grande do Norte 

com a Lei estadual nº 6.908/96, cuja data de edição é anterior a Lei federal 9.433/97. 

Porém, após publicação da lei federal, as regras de obediência hierárquica devem ser 

obrigatoriamente seguidas. Ademais, face ao silêncio constitucional quanto ao tipo de 

competência fixada no artigo 21, não cabe possibilitar permissões e assim delegar aos 

estados capacidade legislativa para definição dos critérios de outorga do direito de uso dos 

Recursos Hídricos, contrariando toda estrutura hierárquica positiva do sistema jurídico 

brasileiro. 

É notório que a opção por uma gestão descentralizada de Recursos Hídricos 

foi uma escolha política extremamente positiva para o Brasil, um país cujo território se 

perde em vastos quilômetros e as variações geográficas, hidrográficas, de clima, além de 

diversos outros fatores que interferem direta e indiretamente na distribuição desse recurso 

tão importante. As particularidades de cada estado impedem, muitas vezes, que uma norma 

de caráter nacional seja bem aplicada, o que demandaria, especialmente nas questões 

ambientais, um alargamento nas competências fixadas na Constituição Federal, a fim de 

permitir uma melhor efetividade normativa. 

Contudo, afrontar a estruturação do ordenamento no caminho reverso seria o 

primeiro passo para um caos legislativo, com repercussões políticas, econômicas e sociais 

impossíveis de serem minimamente previstas, mas que com certeza, representariam um 

tumulto na tão respeitada divisão de poderes do estado. O que surpreende é que isso 

aconteceu e permanece em vigor no estado do Rio Grande do Norte. 

O tema não é de fácil resolução, talvez para muitos nem mesmo demandaria 

debruçar esforços para que fosse melhor analisado, e face a possíveis discussões com 

certeza não será esgotado neste trabalho. É preciso encontrar uma solução justa, adequada 

ao que já fora realizado com base na lei, mas permitindo uma reanálise da estrutura 

normativa vigente, construída nas bases da Constituinte de 1988. Como adequar a 

necessidade jurídico-positiva de fornecer mecanismos eficazes de garantia das previsões 

constitucionais, como trabalhar com ações e atos oficias pautados em uma norma que, se 

levada a uma verificação de validade, muito provavelmente seria retirada do ordenamento 

jurídico? 
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No que tange a outorga, os critérios a serem utilizados devem, por 

disposição constitucional, serem fixados pela União, nos termos do artigo 21, inciso XIX. 

A Lei federal nº 9.433/97 ao tratar do referido instrumento de política nacional, buscando 

resolver a problemática apontada no artigo constitucional acima referido, deixou claro por 

meio do seu artigo 35, inciso X249, a competência do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, um dos órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, 

para definir os critérios gerais para a outorga de direito de uso, critérios estes a serem 

utilizados por todos os estados membros. Atendendo a previsões o Conselho editou em 08 

de maio de 2001 a Resolução nº 16, a qual apresenta tais critérios. 

Essa previsão constitucional foi concretizada, pautada no Poder Normativo, 

através da referida Resolução. Tal poder confere ao Executivo a possibilidade de editar 

normas de caráter geral e abstrato, sem que tais normas venham a inovar no ordenamento 

jurídico250, abre espaço para que a Administração Pública possa exercer seu poder de 

emanar atos com efeitos gerais e abstratos251. Esse poder se expressa por regulamentos, 

portarias, instruções, resoluções e variadas outras formas. Para que seja efetivado, contudo, 

é preciso que siga os princípios da Hierarquia das Normas e da Legalidade. 

Kelsen em sua obra Teoria Geral do Direito e do Estado, ao tratar da 

hierarquia das normas expressou a ideia de que toda formação jurídica do estado, expressa 

em normas, se concretiza pela sobreposição de normas gerais e abstratas sobre normas 

mais específicas, em estratos, formado o que ficou conhecido como a pirâmide normativa, 

solidificando o ordenamento com a Constituição, tida por Norma fundamental, em seu 

topo252. 

Essa sobreposição de normas indica que a ação do administrador público na 

efetivação do poder normativo precisa ter fundamentação em lei superior, para que assim 

posa ter legitimidade, precisa estar devidamente concatenada com as previsões de 

competência legislativa. O Poder Normativo permite que o administrador público, sob a 

																																																													
249 O artigo 35 da Lei federal nº 9.433/97 dispõe: “Art. 35. Compete ao Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos; (...) omissis; X - estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e 
para a cobrança por seu uso”. 
250 GABRIEL, Ivana Mussi. Poder Regulamentar no sistema jurídico brasileiro. Artigo publicado no Jus 
Brasil em julho de 2009. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/13119/poder-regulamentar-no-sistema-
juridico-brasileiro. Acessado em 18.05.2015. 
251 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª edição. Editora Atlas S.A. São Paulo. 
2014. P.91.  
252 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª ed. Trad. Luiz Carlos Borges. Ed. Martins 
Fontes. São Paulo/SP. 2000. 
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autorização legal, edite normas que venham a regulamentar lei ou ofertar mecanismos de 

efetivação das funções inerentes à administração pública253.  

Se há uma aceitação da ideia de pirâmide jurídica, onde é visualizada como 

se procede à formação do sistema jurídico positivo do Estado, é preciso que sua ideia 

maior seja aceita, aplicada e obedecida. O ordenamento, seguindo a previsão de sistema 

dinâmico de normas, por meio do qual toda norma tem sua fundamentação na vontade 

legislativa, existindo este por autorização da Norma Fundamental254, precisa de coerência, 

precisa estar conforme suas próprias previsões, caso contrário acabaria falindo.  

Ocorre que o Poder normativo, diante da flexibilização vivenciada nos 

últimos anos, pela evolução e dinâmica social, nem sempre tem respaldo legal. No entanto, 

a ausência de amparo em uma lei especificamente não exime que os atos normativos dos 

integrantes da administração pública não precisem de fundamentação. Muito pelo 

contrário, é preciso trabalhar a necessidade de uma fundação constitucional, calcada no 

Princípio da Legalidade 255e na sobreposição hierárquica da Norma Fundamental. 

Além das justificativas já apresentadas, o Princípio da Reserva Legal 

também é observado no caso de execução do poder normativo pelo órgão da administração 

pública. Toda ação normativa é uma demonstração do direito positivo, assim exige uma 

justificação por meio de um modelo, de uma estrutura legislativa que já esteja determinada 

para garantir a legitimidade do ato256.  

																																																													
253 GUERRA, Glauco Martins. Princípio da legalidade e Poder Normativo: dilemas da autonomia 
regulamentar. Artigo elaborado a partir dos estudos realizados para o curso de pós-graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, denominado “Princípio da Legalidade”, proferido pela Profa. Odete 
Medauar, no primeiro semestre de 2003, a quem manifesto minha admiração pelo espírito crítico e 
construtivo nas novas idéias do Direito Administrativo. Disponível em: 
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125422/Rev24Art15.pdf/9393b8fc-7faf-4b9b-bd09-
9295329fb645. Acessado em 18.05.2015. 
254 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª ed. Trad. Luiz Carlos Borges. Ed. Martins 
Fontes. São Paulo/SP. 2000, P. 165.  
255 Interessante as palavras do professor Vladimir da Rocha França quanto a esse princípio ao dizer que: “O 
princípio da legalidade administrativa constitui um dos alicerces fundamentais do regime jurídico-
administrativo. Não há como se conceber um Estado de Direito sem essa noção crucial. Entretanto, além de 
garantia do cidadão contra eventuais arbítrios do Estado, a legalidade serve como instrumento que viabiliza 
a ação da Administração na concretização do interesse público”. FRANÇA, Vladimir da Rocha. Limites 
Constitucionais do Decreto Regulamentar na criação e extinção de órgãos e cargos públicos no âmbito 
do estado do Rio Grande do Norte. Artigo publicado na Revista de Informação Legislativa. V. 45, n. 180, 
p. 17 – 30, out./dez. 2008. Disponível em:  http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/176561. 
256 GUERRA, Glauco Martins. Princípio da legalidade e Poder Normativo: dilemas da autonomia 
regulamentar. Artigo elaborado a partir dos estudos realizados para o curso de pós-graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, denominado “Princípio da Legalidade”, proferido pela Profa. Odete 
Medauar, no primeiro semestre de 2003, a quem manifesto minha admiração pelo espírito crítico e 
construtivo nas novas idéias do Direito Administrativo. Disponível em: 
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125422/Rev24Art15.pdf/9393b8fc-7faf-4b9b-bd09-
9295329fb645. Acessado em 18.05.2015. 
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O que se observa é uma confluência de princípios que dão amparo ao que 

preceitua a constituição, permitindo que tal previsão seja concretizada, o que o foi por 

meio da Resolução nº16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, garantido 

positivamente a apresentação dos requisitos necessários para uma melhor gestão da 

qualidade e quantidade dos recursos hídricos por meio do instrumento da outorga. 

Por outro lado, o Decreto estadual nº 13.283/97, burlando uma previsão 

constitucional tomou para si a função de fixar os requisitos que se apresentam necessários 

para a emissão da outorga de direito de uso no Estado do Rio Grande do Norte, agindo 

assim em total descompasso com o Princípio da Legalidade, ou de forma ainda mais 

evidente frustrando as determinações fixadas na Norma Fundamental do Estado Brasileiro, 

em cujo sistema jurídico, a Carta de 1988 cria regularmente uma estrutura lógico-positiva 

para a administração pública de gestão dos bens públicos257. 

Diante disso surge o questionamento acerca da validade dos atos 

administrativos editados com base justamente em um Decreto estadual que se encontra 

vigente no ordenamento em total desalinho com as previsões de competência legislativa 

previstas pela Constituição Federal. O ato administrativo assim editado, não estando 

pautado em uma norma formalmente válida, pois contraria toda estrutura normativa de 

regulamentação, seria ainda assim válido? 

Considerando as datas de publicação, do Decreto estadual nº 13.283/97 e da 

Resolução nº 16 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, observa-se um período de 

total abstenção da União para cumprir a determinação constitucional frente às necessidades 

prementes dos usuários desse recurso natural. Há, de certa forma, um impasse entre a 

necessidade de obediência a hierarquia das normas, obediência ao princípio da legalidade, 

ao sistema dinâmico em que se funda o ordenamento, a estrutura piramidal e todas as 

demais regras, em oposição a total abstenção normativa pelo ente competente para que as 

regras básicas da outorga de direito de uso dos recursos hídricos fossem fixadas. 

																																																													
257 GUERRA, Glauco Martins. Princípio da legalidade e Poder Normativo: dilemas da autonomia 
regulamentar. Artigo elaborado a partir dos estudos realizados para o curso de pós-graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, denominado “Princípio da Legalidade”, proferido pela Profa. Odete 
Medauar, no primeiro semestre de 2003, a quem manifesto minha admiração pelo espírito crítico e 
construtivo nas novas idéias do Direito Administrativo. Disponível em: 
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125422/Rev24Art15.pdf/9393b8fc-7faf-4b9b-bd09-
9295329fb645. Acessado em 18.05.2015. 
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É preciso que se observe a hierarquia das fontes normativas convivendo 

harmonicamente com a competência legislativa258. Aqui se volta a uma preceituação de 

Kelsen259, quando este afirma que o fundamento de validade de uma norma será sempre 

outra norma. Por isso a necessidade de coerência. A razão maior para a discussão aqui 

suscitada, quanto à validade do Decreto estadual nº 13.283/97, pauta-se justamente na 

existência dessa norma fundamental maior, qual seja a Constituição Federal, de onde deve 

derivar todas as demais e na qual deve ser encontrado fundamento para validade de todo 

sistema jurídico do país. 

O ordenamento jurídico brasileiro em sua disposição de tipos normativos 

elenca o Decreto como um de seus modelos, emanada pelo Chefe do Poder Executivo 

conforme artigo 84, inciso IV, da Constituição, com fins a instrumentalizar atos concretos, 

ou atos abstratos, como é o caso dos regulamentos260, bem exemplificado pelo Decreto 

estadual nº 13.283/97, o qual regulamenta a Política Estadual de Recursos Hídricos do Rio 

Grande do Norte, bem como fixa critérios para emissão de outorgas de direito de uso. 

Como ensina Kelsen261, o sistema dinâmico não conduz a criação de normas 

com base em uma validade de conteúdos. O sistema pode ser preenchido com os mais 

variados assuntos, desde que obedeça a esquematização hierárquica de elaboração das 

regras que irá harmonizá-lo. A Constituição, como Norma Fundamental, preceitua toda 

delimitação de competência para elaboração de normas, e pautada nessa disposição que 

deve ser construído todo sistema abaixo dela, já que se adota a previsão positivista de uma 

norma que conduza todas as demais. 

A situação ora apresentada traz um Decreto estadual que regulamentando 

uma lei acaba por traçar diretrizes que fogem a sua alçada de competência nos termos 

fixados na Constituição Federal, um Decreto de âmbito estadual que, editado em 1997 

ainda permanece vigente no sistema, sem que nenhum de seus artigos fosse revogado, 

																																																													
258 GUERRA, Glauco Martins. Princípio da legalidade e Poder Normativo: dilemas da autonomia 
regulamentar. Artigo elaborado a partir dos estudos realizados para o curso de pós-graduação da Faculdade 
de Direito da Universidade de São Paulo, denominado “Princípio da Legalidade”, proferido pela Profa. Odete 
Medauar, no primeiro semestre de 2003, a quem manifesto minha admiração pelo espírito crítico e 
construtivo nas novas idéias do Direito Administrativo. Disponível em: 
http://portal.trt15.jus.br/documents/124965/125422/Rev24Art15.pdf/9393b8fc-7faf-4b9b-bd09-
9295329fb645. Acessado em 18.05.2015. 
259 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª ed. Trad. Luiz Carlos Borges. Ed. Martins 
Fontes. São Paulo/SP. 2000. p. 162.  
260 GASPARINI, Diógenes. Curso de Direito Administrativo. 4ª ed. Rev. e ampl.  Ed. Saraiva. São Paulo. 
1995. P. 83.  
261 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª ed. Trad. Luiz Carlos Borges. Ed. Martins 
Fontes. São Paulo/SP. 2000. p. 166/167. 
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disciplinando o corpo de procedimentos a serem realizados quanto à outorga de direito de 

uso. 

Não vindo para inovar o ordenamento jurídico, haja vista que tal função é 

restrita das leis editadas pelo Poder Legislativo, os atos provenientes do exercício do Poder 

Normativo da administração pública, dentre os quais está situação a Resolução nº 16 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos, acabam por regulamentar a lei. No caso ora 

discutido, a Resolução citada veio regulamentar o artigo 35, inciso X, da Lei federal nº 

9.433/97, fixando os critérios para outorga de direito de uso dos Recursos Hídricos. Esta 

regulamentação atende, portanto, a previsão constitucional de que compete a União tal 

prerrogativa. 

Entra em debate, portanto, a discussão sobre a aceitação do Decreto estadual 

nº 13.283/97, pelo menos no que se refere aos requisitos de outorga de direito de uso, haja 

vista que diante do que fora exposto nesse tópico, ausente de qualquer previsão 

autorizativa de competência para trazer em seu corpo textual, sob as regras do Direito 

positivo, fixação de requisitos que norteiem o procedimento de emissão, pelo Poder 

Público, da outorga de direito de uso dos recursos hídricos. 

Apesar do que norteia o sistema, a realidade é clara quanto à aceitação e 

aplicação do referido Decreto estadual, o qual é sempre suscitado nas discussões que 

envolvem a emissão de outorga no contexto hidrológico do estado do Rio Grande do 

Norte. Resta, para proposta do presente trabalho, compreender como as suas diretrizes são 

apresentadas e sua concordância com as normas de âmbito federal. 

O Decreto estadual 13.283/1997 não se limita a tratar da outorga de direito 

de uso, mas dispõe também acerca da licença para obras hidráulicas, traçando princípios de 

reconhecimento nacional para o aproveitamento hídrico, dentre eles ao mencionar o 

consumo humano como prioridade, a bacia hidrográfica como unidade de gestão, bem 

como o que garante a Constituição, ou seja, que cabe a todos, Poder Público e sociedade 

civil, zelar pela preservação e proteção dos recursos hídricos, seja quantitativa ou 

qualitativamente262. Interessante posição assumida pela gestão firmada com o referido 

																																																													
262 O Decreto expõe seus objetivos no artigo 2º, o qual dita: “Art. 2.  A outorga do direito de uso dos recursos 
hídricos e o licenciamento de obras hídricas serão informados pelos seguintes princípios gerais; I. o 
aproveitamento dos recursos hídricos tem como prioridade o abastecimento humano; II. o acesso a água 
constitui direito de todos para as primeiras necessidades da vida; III. a unidade básica de planejamento para 
gestão dos recursos hídricos é a bacia hidrográfica; IV. é dever de todos zelar pela conservação e preservação 
dos recursos hídricos em seus aspectos qualitativos e quantitativos; V. a distribuição da água no território do 
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Decreto ao considerar o ciclo hidrológico sem distinguir a fase superficial da subterrânea, 

havendo necessidade, portanto, de observância das normas nele contidas para captação 

hídrica em qualquer desses reservatórios (art. 5º). 

A outorga por ele tratado a partir do seu artigo 6º abrange o abastecimento 

para consumo humano, dessedentação animal, produção rural, produção industrial além de 

outras situações definidas pelo Conselho Estadual dos Recursos Hídricos (CONERH). 

Preocupada com a quantidade de água disponível, apresenta em seu artigo 10 a observância 

à disponibilidade hídrica – referendada em momento anterior deste trabalho – a partir da 

qual irá incidir os critérios que definirão a seleção de qual demanda será satisfeita, critérios 

estes definidos antes pela Secretaria de Recursos Hídricos (SERHID), atualmente pelo 

Instituto de gestão de Águas do RN (IGARN). 

Interessante observar que o Decreto estadual apresenta modalidades de 

outorga, sendo elas a autorização de uso, a qual, como define o artigo 11, inciso I, é de 

caráter unilateral, precária, ofertada a determinada pessoa, física ou jurídica, para fins 

específicos. Fala-se ainda em concessão de uso, formulada em caráter contratual, com 

título permanente, privativo e oneroso, também com destinação específica (inciso II) e a 

denominada concessão especial de uso coletivo, que como a anterior é firmada em caráter 

contratual, permanente, privativo e oneroso (inciso III). 

Apesar da disposição contida no decreto mencionar situações de outorga 

que detenham um caráter privativo e permanente é preciso realizar uma interpretação 

coerente com as novas exigências, de amparo constitucional, para proteção e preservação 

das águas. É temeroso e demanda cuidado conferir tais características a concessão de 

direito de uso, haja vista tratar de um bem que, em sendo público, de uso comum do povo, 

não pode sofrer uma apropriação que o configure como bem privado, retomando a época 

de vigência do Código Civil de 1916 e do Código de Águas de 1934. 

Há no tocante aos referidos tipos de outorga uma necessidade de ter 

registrado a “disponibilidade hídrica”, caso contrário só será permitido a Secretaria de 

Recursos Hídricos, ou órgão que tenha competência a ele delegada, emitir a autorização de 

uso, o que se justifica pela clara precariedade deste instrumento. A previsão está contida no 

artigo 11, § 2º, o qual dispõe que “Enquanto não forem conhecidas e seguramente 

																																																																																																																																																																																									
Rio Grande do Norte obedecerá a critérios sociais, econômicos e ambientais; VI. o uso da água será 
compatibilizado com as políticas federal e estadual de desenvolvimento urbano e rural”.	
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dimensionadas as disponibilidades hídricas, à particulares, pessoas físicas ou jurídicas, 

serão outorgadas apenas Autorização de Uso”. 

Essa interpretação suscitada é bem expressa no Decreto estadual quando em 

seu artigo 14 deixa claro a não transferência de titularidade com o ato administrativo que 

confere possibilidade de aproveitamento hídrico ao requerente, cabendo a este manter, até 

o fim do prazo permitido, a destinação original a que se destina a água captada. 

Toda a possibilidade de ofertar ao particular, ou mesmo a outro ente público 

uma vazão hídrica suficiente para realização de atividades, para servir de insumo de 

produção ou para consumo direto será pautada nos critérios fixados no artigo 12 do aludido 

Decreto estadual, quais sejam: disponibilidade hídrica; observância das prioridades de uso; 

comprovação de que o referido uso não cause poluição ou desperdícios significativos dos 

recursos hídricos; licença prévia fixada no artigo 23263 do mesmo Decreto estadual. 

Ressalte a previsão do Decreto estadual quanto a não alienação do bem 

natural para aqueles que conseguem obter junto ao órgão competente a outorga de direito 

de uso. O artigo 14264 é claro e expresso quanto à impossibilidade de transmissão de 

propriedade do referido bem, pois se mantém público de uso comum como definido no 

início deste trabalho, mostrando coerência com o novo regime jurídico das águas no Brasil. 

 

4.4. Do procedimento para obtenção da outorga do direito de uso dos recursos 

hídricos: análise do Decreto estadual nº 13.283/1997 e da Lei Complementar estadual 

nº 303/2005. 

 

Como afirmado em capítulo anterior a outorga de direito de uso tem 

natureza jurídica de ato administrativo, e como tal deve se submeter as normas constantes 

no ordenamento jurídico pátrio que se dedicam a tal instrumento. No estado do Rio Grande 

do Norte podemos destacar duas normas aplicáveis à outorga, e assim precisam ser 

																																																													
263 O Art. 23 do Decreto Estadual nº 13.283/1997 trata da licença para obras hidráulicas, como dispõe: “Art. 
23. Sem prejuízo de outras licenças exigíveis, dependerá de licença prévia da Secretaria de Recursos Hídricos 
- SERHID a implantação, ampliação e alteração de projeto de qualquer empreendimento que demande a 
utilização de recursos hídricos, superficiais e/ou subterrâneos, bem como a execução de obras ou serviços 
que alterem o seu regime em quantidade e/ou qualidade, notadamente as estruturas hidráulicas consistentes 
em açude, transposição de água bruta, barragem de regularização e poço”. 
264 O artigo 14 do Decreto estadual nº 13.283/1997 dispõe que: “Art. 14. A outorga não implica na alienação 
da água, mas o simples direito de seu uso, nem confere delegação de poder público ao seu titular, vedada a 
mudança da sua finalidade assim como do lugar especificado no respectivo título de outorga para captação ou 
derivação”. 
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interpretadas de maneira a se compatibilizarem. Vejamos a partir dos aspectos importantes 

do ato, momento em que retomaremos alguns pontos já suscitados em tópicos anteriores. 

Tomando como primeiro ponto a competência observamos que o 

instrumento de outorga, como ato administrativo, será conferida por órgão estatal ou que 

detenha incumbência para tanto. Mostra Édis Milaré que este instrumento da PNRH, 

repetido na PERH, é ato inerente ao exercício do poder de polícia administrativa. Ora, uma 

das características dos atos administrativos é a unilateralidade, significa que quando 

emitido por um ente que esteja revestido de prerrogativas estatais, será um ato unilateral do 

Estado, como dizem os administrativistas, comandos complementares da lei ou, de maneira 

excepcional, da própria Constituição. 

As delimitações de competência traçadas na Constituição conduzem a uma 

compreensão eminentemente objetiva, ou seja, o texto da lei determina a quem compete o 

quê e qual ato normativo melhor desempenha a função de regulamentar determinado 

assunto. Entende-se, portanto, não caber divagar em interpretações extensivas acerca das 

delimitações de competência, nem mesmo trazer teorias de forma a repassar a outrem ou a 

outro ato normativo a regulamentação, fiscalização do uso dos recursos hídricos. 

Analisando os artigos da Constituição Federal de 1988 percebe-se a 

ausência de norma específica, quanto à competência, para emissão do aludido instrumento, 

restando a Carta Constitucional a se limitar em definir limites de competência legislativa. 

A concessão de outorga é instrumento de suma importância, por meio dele, 

o Poder Público consegue fiscalizar e regular o uso dos recursos hídricos, de forma a 

manter um equilíbrio entre o consumo e a capacidade de suporte dos reservatórios, para 

assim, manter disponibilidades hídrica necessária para todas as gerações, atuais e futuras, 

atendendo a previsão inserta no princípio trazido pelo artigo 225, da Constituição Federal, 

qual seja, o desenvolvimento sustentável. 

A Carta de 1988 em seu artigo 22, inciso IV, dispõe competir, 

privativamente, a União legislar sobre as águas, trazendo em seu artigo 20 toda extensão 

hídrica do território brasileiro que se encontra sob seu domínio, o que permite definir o 

diâmetro de abrangência. Essa competência pode ser delegada aos estados, em relação a 

questões específicas, se assim a União definir por meio de Lei Complementar. 

Por outro lado quando nos atemos à competência material sobre recursos 

hídricos, a Constituição Federal a distribui nos três entes federativos. Esse é um tipo de 

competência que não deve ficar restrito a um único ente, até porque a preocupação 
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ambiental é assunto concernente a todos, e aqui, como já por diversas vezes ressaltado, a 

sociedade civil e o Poder Público, este em todas as suas esferas. Ora, toda ação que vise 

proteção das águas está inserida em uma esfera maior, a proteção do meio ambiente.  

Nos ensinamentos de Cid Tomanik Pompeu265  

A faculdade prevista na Constituição, para que os Estados, desde 
que autorizados por lei complementar federal, possam legislar 
sobre questões específicas relativas às águas, refere-se 
evidentemente à criação do direito, uma vez que normas 
administrativas para gestão de usas águas sempre lhes foi 
permitido editar. 

 

Desta forma, os estados membros passarão a atuar na regulamentação das 

questões inerentes a gestão hídrica, utilizando como fundamentação o exercício do poder 

de polícia, o qual recai sobre os bens sob seu domínio.  

Com base nisso acreditam os estados que a outorga do direito de uso terá 

sua competência para concessão de acordo com o domínio das águas, domínio este 

previamente definido na Constituição Federal de 1988. Ocorre que, como bem se observa 

na leitura dos dispositivos constitucionais, quando se fala em recursos hídricos, diversos 

são os aspectos a serem analisados e, sendo assim, a possibilidade ou não de atuação do 

estado dependerá de qual aspecto está a se falar. 

Válido trazer mais uma vez os ensinamentos trazidos por Cid Tomanik 

Pompeu266: 
...quando focaliza a questão sob os aspectos ambientais, José 
Afonso da Silva leciona que, como o art. 24 da Constituição prevê 
competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal, para legislarem sobre ‘florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição’ (inciso IV), e da 
‘responsabilidade  por dano ao meio ambiente’ (inciso VII), tal 
competência embasa a legislação estadual sobre recursos hídricos, 
sua afirmação alcança os casos em que o tratamento legal das 
águas está ligado às hipóteses previstas naquele art. 24 e não como 
norma geral.  

 

Tem-se um amplo campo de possibilidades na atuação dos três entes 

federativos, com maior restrição quando nos deparamos com competências de cunho 

legislativo, especialmente na elaboração de diretrizes acerca das águas no país, diretrizes 

																																																													
265 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo/SP. 2006. P. 
47/48. 
266 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2006. p. 49. 
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que primam cada vez mais por uma gestão que permita, acima de tudo, a efetivação do 

princípio constitucional do desenvolvimento sustentável. 

Desta forma, a outorga do direito de uso, mais especificamente, os critérios 

para ela formulados, é de competência da União, pois assim determina a Constituição 

Federal. E por mais que pensemos que aos estados esta competência teria um melhor 

desempenho, não foi essa a intenção do constituinte e qualquer pretensão diversa merece e 

deve passar por uma alteração legislativa. 

O Rio Grande do Norte, contudo, não obedeceu tal regra. Conforme leitura 

do tópico acima percebe facilmente uma usurpação de competência na medida em que o 

Decreto estadual 13.283/1997, o qual regulamentou os critérios de outorga de direito de 

uso, acabou substituindo os critérios que porventura fossem editados pela União, por meio 

do seu Poder Legislativo. Decreto este que se mantém em vigor e com plena aplicabilidade 

como se observa em leitura das matérias constantes no sítio da Secretaria de Recursos 

Hídrico do Rio Grande do Norte267. 

O procedimento de outorga, como ato administrativo, deverá seguir as 

diretrizes não só do Decreto estadual nº 13.283/1997 bem como da Lei Complementar 

estadual nº 303/2005, sendo esta responsável pelo processo administrativo no Âmbito da 

Administração Pública Estadual, a qual, nos termos do seu primeiro artigo, expressa firmar 

normas para elaboração dos atos e processo administrativo. 

Nesse contexto, o ato administrativo para que seja revestido de validade, 

primeiramente sendo emitido pela autoridade competente, deverá atender as previsões 

legais que o norteia, bem como aos princípios da Administração Pública, os quais já foram 

suscitados em capítulo anterior deste trabalho, dentre os quais destacamos legalidade, 

isonomia, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla 

defesa, contraditório, segurança jurídica e eficiência, como dispõe o artigo 5º da Lei 

Complementar estadual nº 303/2005, repetido bastante a própria ordem constitucional em 

vigor no país. 

Os atos administrativos seguem todo um processo para sua edição, o que 

não é diferente no caso das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos, processo este 

que deverá atender as previsões normativas vigentes e, assim, proteger o interesse maior 

que é o interesse público. No caso da outorga, a proteção e preservação das águas a fim de 
																																																													
267 Diversos dados e informações são possíveis de serem obtidos no sítio da Secretaria de Recursos Hídrico 
do Rio Grande do Norte – SEMARH - disponível na rede mundial de computadores, qual seja, 
http://www.semarh.rn.gov.br/.  
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garantir o abastecimento presente e futura em condições de quantidade e qualidade 

suficientes. 

No estado do Rio Grande do Norte, conforme direciona o Decreto estadual 

nº 13.283/1997, o processo para obtenção do ato administrativo da outorga tem início com 

o preenchimento de formulário padrão a ser encaminhado ao órgão responsável, o qual, 

como se verá adiante atualmente é o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio 

Grande do Norte (IGARN). Em tal formulário, alguns requisitos precisam ser 

apresentados, tais quais, nome e qualificação da pessoa requerente, projeto no qual será 

utilizado à vazão hídrica solicitada, destinação da água, dentre outros listados no artigo 

25268 do referido Decreto estadual, o que demonstra certa cautela quanto à quantidade e 

qualidade das águas no estado.  

Alguns elementos intrínsecos aos atos administrativos, apesar de não 

previstos explicitamente no Decreto estadual nº 13.283/97 que regulamenta a outorga de 

direito de uso, seguem obediência ao que disciplina a Lei Complementar estadual nº 

303/2005. O artigo 11269 da referida lei complementar estadual aponta alguns pressupostos 

legais que precisam ser obedecidos para que o ato tenha validade. Vejamos cada um deles 

no que toca a outorga de direito de uso de recursos hídricos nos termos em que esta deve 

ser proposta atualmente. 

O primeiro remete a incompetência do órgão, o que já fora detalhadamente 

discutido no início deste tópico. A competência para emissão do ato não fora prevista ou 

norteada pela Constituição, e no caso do estado do Rio Grande do Norte acabou sendo 

																																																													
268	O artigo 25 do Decreto estadual nº 13.283/1997 dispondo sobre o requerimento de outorga, início do 
processo para emissão do ato administrativo dispõe: “Art. 25. Os pedidos de outorga do direito de uso de 
água e de licença prévia serão processados perante a Secretaria dos Recursos Hídricos - SERHID, através da 
Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos - COGERH, em formulário padrão, instruídos com: I. nome e 
qualificação da pessoa física ou jurídica; II. localização e superfície do imóvel rural ou urbano onde se 
utilizará a água ou se implantará a obra ou serviço de oferta hídrica; III. título de propriedade, prova de posse 
regular, cessão ou autorização de uso da área de terra onde se dará a captação ou derivação da água ou que se 
implantará a obra ou serviço a ser licenciado; IV. destinação da água; V. fonte onde se pretende obter a água, 
tipos de captação ou derivação, equipamentos e obras complementares; VI. projeto da obra ou serviço de 
oferta hídrica; VII. licença ambiental e do CREA/RN, quando couber; VIII. guia de recolhimento da taxa de 
licenciamento; IX. quaisquer outras informações adicionais, julgadas necessárias à aprovação dos pedidos”. 
269 “Art. 11. Serão inválidos os atos administrativos que desatendam os pressupostos legais e regulamentares 
de sua edição, ou aos princípios da Administração Pública, especialmente nos casos de: I - incompetência do 
órgão, entidade ou autoridade de que emane o ato; II - omissão de formalidades ou procedimentos essenciais; 
III - impropriedade do objeto; IV - inexistência ou impropriedade do motivo de fato ou de direito; V - desvio 
de poder; VI - falta ou insuficiência de motivação. Parágrafo único. Nos atos discricionários, será razão de 
invalidade a falta de correlação entre o motivo e o objeto do ato, tendo em vista a sua finalidade.” Lei 
Complementar estadual nº 303/2005. Disponível em: 
http://www.al.rn.gov.br/portal/_ups/legislacao//Lei%20Comp.%20303.pdf 
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disciplinada por um Decreto estadual, burlando, como já demonstrado, toda estrutura 

hierárquica positiva do sistema jurídico, mas em vigor e pleno uso até os dias de hoje. 

Na sequência menciona a omissão das formalidades ou procedimentos 

essenciais, no que se refere ao ato de outorga, podemos apontar justamente os documentos 

necessários para que o pedido seja deferido, como, por exemplo, o preenchimento do 

formulário inicial já também mencionado neste mesmo tópico. A forma, que está ínsita na 

formalidade, é inerente ao ato administrativo e indica a maneira como este é exteriorizado. 

A forma é elemento da própria essência do ato administrativo, ou seja, ele 

precisa ser exteriorizado de maneira a evidenciar publicamente a decisão que parte da 

Administração Pública. Ela garante a validade do ato, pois a mesma demonstra que fechou 

o ciclo de existência do mesmo, como demonstra José dos Santos Carvalho Filho cujas 

palavras são “Sem sua presença, o ato (diga-se qualquer ato que vise a produção de efeitos) 

sequer completa o ciclo de existência”270. Porém, não basta ser exteriorizado, como 

colocado pelo doutrinador citado, é preciso que essa forma seja expressa, clara, tenha 

previsão normativa271. 

Aqui a própria maneira como o ato será exteriorizado, a forma assumida por 

ele a partir da previsão normativa, deve ser atendida desde o início de sua constituição, 

pois passa por todo um procedimento que deve ser respeitado, uma sequência de atos que 

culmina com o ato final. No caso da outorga de direito de uso, como a mesma é emitida no 

estado do Rio Grande do Norte, é preciso observar a necessidade em indicar o que 

determina o artigo 19272 da Lei complementar estadual nº 303/2005, bem como ter o 

mesmo publicado no DOE (Diário Oficial do Estado) ou, se necessário, a citação e/ou a 

notificação do interessado, como determina o artigo 20 da mesma lei. 

Em seguida, no inciso III do artigo 11 menciona a impropriedade do objeto. 

A outorga de direito de uso dos recursos hídricos tem como objeto a concessão ao 

requerente de determinada vazão hídrica para aproveitamento, em regra, de fins diretos ou 

																																																													
270 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. revista, ampliada 
e atualizada. Lumen Juris Editora. Rio de Janeiro. 2006. P. 97. 
271 Como ensina José dos Santos Carvalho Filho “...para ser considerada válida, a forma do ato deve 
compatibilizar-se com o que expressamente dispõe a lei ou o ato equivalente com força jurídica. Desse modo 
não basta simplesmente a exteriorização da vontade pelo agente administrativo; urge que o faça nos termos 
em que a lei estabeleceu, pena de ficar o ato inquinado do vício de legalidade suficiente para provocar-lhe a 
invalidação”. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. 
revista, ampliada e atualizada. Lumen Juris Editora. Rio de Janeiro. 2006. P. 97. 
272 O artigo 19 da Lei Complementar estadual nº 303/2005 determina que: “Art. 19. Os atos administrativos 
produzidos por escrito deverão indicar a data e o local de sua edição, bem como a identificação funcional e a 
assinatura da autoridade responsável”. 
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indiretos econômicos. Assim, é possível afirmar que o objeto desse ato administrativo, o 

direito ou garantia obtido com o ato administrativo da outorga se traduz no direito de 

utilizar, por autorização legal, porção hídrica de determinado reservatório. 

É possível verificar em leitura as normas que disciplinam a gestão das águas 

que algumas caraterísticas, alguns requisitos precisam ser minuciosamente considerados 

para que seja possível a obtenção do direito de uso sobre certa vazão hídrica. No caso, 

além de seguir o que dita o Decreto estadual nº 13.283/1997, é preciso verificar as 

disposições de classificação dos corpos hídricos e o fim dado à vazão hídrica pleiteada, 

seguindo, para tanto, as resoluções do CONAMA273 as quais delimitam as capacidades de 

aproveitamento dos corpos hídricos, tanto para extração da água ali disponível, quanto nos 

casos de outorga de direito de uso para eliminação de efluentes. 

Seguindo o inciso IV do artigo 11 menciona a insuficiência ou 

impropriedade do motivo de fato ou de direito. O motivo do ato administrativo se coaduna 

com a razão, seja ela de fato ou de direito que autoriza o agente integrante da 

administração pública, e competente para emissão do ato administrativo, a emiti-lo. O 

motivo será de direito quando fixado em norma legal apta a ensejar a vontade 

administrativa, ao passo que motivo de fato é justamente a ausência de previsão expressa e 

clara na lei, quando esta abre espaço para certa liberdade do agente em agir274. 

No presente caso é preciso ingressar em uma discussão acerca da 

discricionariedade ou vinculação nos casos de emissão de outorga de direito de uso dos 

recursos hídricos. A discussão ora suscitada vai além das definições de ato administrativo 

discricionário ou vinculado, e que de certa forma demanda um aprofundamento mais 

específico no tema, não sendo, contudo, alvo do presente trabalho. Tentando traçar linhas 
																																																													
273 O CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, tem em seu rol de normas que se voltam a uma 
melhor gestão dos recursos ambientais aquelas direcionadas as águas dentre as quais podemos destacar a 
Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, a qual “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 
diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, e dá outras providências”; a Resolução nº 454, de 01 de novembro de 2012, a qual “Estabelece 
as diretrizes gerais e os procedimentos referenciais para o gerenciamento do material a ser dragado em águas 
sob jurisdição nacional”. Esses e outros instrumentos normativos trazem em seu teor regramentos técnicos e 
específicos acerca das águas, direcionado as ações a serem desenvolvidas de acordo com a capacidade de 
cada manancial hídrico do país. 
274 Aqui temos um pouco do que apresente José dos Santos Carvalho Filho quando o mesmo afirma que “Se a 
situação de fato já está delineada na norma legal, ao agente nada mais cabe senão praticar o ato tão logo seja 
ela configurada. Atua ele como executor da lei em virtude do princípio da legalidade que norteia a 
Administração. Caracterizar-se-á, desse modo, a produção de ato vinculado por haver estrita vinculação do 
agente à lei. Diversa é a hipótese quando a lei não delineia a situação fática, mas, ao contrário, transfere ao 
agente a verificação de sua ocorrência atendendo a critérios de caráter administrativo (conveniência e 
oportunidade)”. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15ª edição. 
revista, ampliada e atualizada. Lumen Juris Editora. Rio de Janeiro. 2006. P. 99. 
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gerais de compreensão do ato administrativo de outorga, fim primeiro do presente trabalho, 

nos limitemos a verificar como esta está sendo efetivada pelo Poder Público. 

Primeiramente é preciso que o leitor tenha em mente que independente da 

classificação obtida, se discricionário ou vinculado, o ato administrativo deverá atender a 

um fim maior, independente da razão de o legislador ter conferido margens a determinada 

norma, toda decisão, todo ato administrativo realizado pelo Poder Público deverá ter como 

objetivo a melhor solução dentro dos limites conferidos pelo ordenamento, alcançando 

assim a garantia do interesse público. 

A outorga precisa verificar a possibilidade de disponibilidade hídrica dentro 

do contexto firmado pelo Plano de Recursos Hídricos, respeitando as classes dos corpos 

hídricos. Todo pedido deverá ser elaborado com fundamentos técnicos necessários para dar 

suporte a Agência ou órgão público responsável sobre quais as formas de aproveitamento 

que serão dispensadas sobre o reservatório hídrico. Identificação detalhada do 

empreendimento, vazão solicitada, regime de uso e, em se tratando de descarga de 

efluentes o tipo destes, que se mostram como alguns dos elementos a serem apresentados 

pelo requerente, como prevê, por exemplo, a Resolução nº 707/2004 da ANA275. 

Os requisitos necessários para emissão do ato administrativo em debate 

envolvem inúmeros detalhamentos e termos técnicos, os quais em regra estão contidos em 

normativas, senão em leis, mas em resoluções dos órgãos públicos dedicados a matéria. 

Em síntese observa-se a disponibilidade, para aferição do volume solicitado com a 

possibilidade de concessão, a qualidade e características da água, associando ao 

empreendimento, o fim que ele propõe ao recurso, ponto este apto a permitir aplicabilidade 

do Princípio do Desenvolvimento Sustentável previsto constitucionalmente. 

Os traços técnicos fixados em normas direcionam o posicionamento a ser 

tomado pelos responsáveis do órgão público para emissão de outorgas. Contudo, a análise 

técnica feita por profissionais habilitados e capacitados que possam aferir se o 

aproveitamento hídrico irá comprometer o corpo /manancial do qual será extraído o 

volume de água não induz a uma concessão vinculada por parte da Administração Pública. 

Ocorre que quando estamos diante de aproveitamento dos recursos naturais, 

e no caso presente da água, fatores muitas vezes além de análises técnicas são pensados. 

Estudos analíticos conseguem afirmar e apresentar certeza para o que está ali, diante dos 
																																																													
275 A Resolução nº 707, de 21 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de Águas (ANA) dispõe sobre 
“procedimentos de natureza técnica e administrativa a serem observados no exame de pedidos de outorga, e 
dá outras providências.” Disponível em: http://arquivos.ana.gov.br/resolucoes/2004/707-2004.pdf. 
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olhos, para o hoje ou no máximo uma perspectiva a curto ou médio prazo. A incerteza do 

futuro, por exemplo, muitas vezes influencia consideravelmente as decisões a serem 

emitidas pelo Poder Público nas solicitações de aproveitamento de vazões hídricas. 

Nesse contexto, toda ação de emissão de outorga está inserida no campo do 

poder discricionário da Administração. 

Fala-se ainda em casos de desvio de poder, no inciso V do referido artigo, o 

que se relaciona com o que já foi discutido no inciso I quando tratamos da competência no 

ato administrativo de outorga de direito de uso. 

Por fim, ao discutir o artigo 11 da Lei Complementar estadual nº 303/2005, 

o inciso VI menciona a falta ou insuficiência de motivação. A motivação muito se 

aproxima da ideia de justificação do ato administrativo, a qual para ser considerada 

necessariamente deveria se encontrar dentro do texto, do elemento expresso, formal do ato 

administrativo. Entre os administrativistas há discussões sobre a obrigatoriedade deste 

elemento, contudo, a lei complementar estadual, por sua vez, suprime a ausência 

constitucional276 quanto a essa necessidade e mostra clara e expressamente sua 

obrigatoriedade, logo toda outorga de direito de uso, para ser emitida nos moldes legais 

vigentes precisa ter em seu teor a motivação, nos termos dos artigos 12 e 13 da citada lei. 

O artigo 12277 apresenta a diretriz necessária para os fins da motivação, ao passo que no 

artigo 13 determina os atos que deverão ser motivados, dentre os quais, considerando a 

outorga de direito de uso, encontramos aqueles que negam, limitam ou afetam direitos ou 

interesses (inciso I) e aqueles que imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções 

(inciso II). 

É interessante ressaltar algo que sempre é apontado nas leituras de artigos e 

de obras do Direito Administrativo, qual seja, a identificação ou não entre motivo e 

motivação. A própria lei ora suscitada é clara quando separa tais elementos, e assim segue 

grande parte daqueles que dedicam estudos aos atos administrativos. Seguimos esse 

entendimento, de que motivo e motivação não se confundem, enquanto o primeiro é 
																																																													
276 O professor Vladimir da Rocha França ao tratar da ausência constitucional quanto à obrigatoriedade de 
fundamentação dos atos administrativos afirma que “No caso brasileiro, não há na Constituição Federal um 
enunciado normativo que faça referência expressa ao dever de motivação do ato administrativo. Contudo, a 
Lei Maior impõe ao Poder Judiciário o dever de fundamentar as suas decisões jurisdicionais e 
administrativas”. FRANÇA, Vladimir da Rocha. Considerações sobre o dever de motivação dos atos 
administrativos ampliativos. Revista de Informação Legislativa. V. 44. N. 174. Abr / jun 2007.p. 175 – 188. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/141076. 
277 O artigo 12 da Lei Complementar nº 303/2005 dispõe que “A motivação explicitará os fundamentos que 
justifiquem a edição do ato, especialmente a regra de competência, a adequação entre o motivo de fato e de 
direito e a finalidade objetivada”. 
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traduzido pelo fato evento jurídico ou pelo fato que leva a confecção do ato administrativo, 

a motivação está mais voltada à exposição de todo contexto fático e jurídico que ampara a 

situação a qual direciona o ato administrativo. 

Necessária não só por disposição legal, a motivação garante o atendimento 

ao interesse público a partir do momento em que, outorgando direitos, satisfazendo 

interesses individuais, mantém a proteção aos direitos coletivos278. Tal ato é claramente 

percebido quando se está a falar da outorga de direito de uso dos recursos hídricos, na 

medida em que autorizando um particular a utilizar determinada vazão hídrica, acaba 

afetando um bem público de uso comum, cujo interesse coletivo é intrínseco, a água.   

 

4.5. Outorga de Direito de Uso: controle qualitativo e quantitativo das águas e 

instrumento de viabilização da valorização econômico do referido recurso. 

 

A lei que instituiu a Política Nacional dos Recursos Hídricos logo em seu 

artigo 1º, inciso II, deixa clara a necessidade de se olhar para o recurso água como um bem 

dotado de valor econômico, determinação pautada em princípios como o da cooperação, o 

princípio do poluidor-pagador e do usuário-pagador, ressaltados nos incisos do artigo 19 da 

mesma lei. Antes de analisar o ponto chave deste tópico é preciso relembrar, mesmo que 

de forma breve, a compreensão acerca de tais princípios, pois são essenciais para uma 

melhor justificação acerca do que ora se propõe. 

Como dito essa análise recai em princípios inerentes a questões ambientais e 

relacionados com os recursos hídricos, o Princípio da cooperação, o do Poluidor-pagador e 

o Princípio do Usuário-pagador, todos apoiados na teoria econômica, pela qual é preciso 

acoplar os custos sociais externos ao processo produtivo, ou seja, a toda atividade de 

mercado que aproveita o recurso em comento 279. Isso é possível a partir da apropriação do 

bem para uso, permitindo a transformação do mesmo em renda. 

Não é mais possível falar em livre acesso a água. O livre acesso denota a 

possibilidade de aproveitamento sem qualquer forma de regulação, ficando a mercê de 
																																																													
278 O professor Vladimir da Rocha França, dispondo sobre o assunto, expõe que “Do mesmo modo, ainda que 
o ato administrativo seja ampliativo, ou seja, implique a outorga de direitos ou a satisfação de interesses 
individuais, o dever de motivação se impõe caso a decisão possa atingir de frente os direitos coletivos ou 
difuso”. FRANÇA, Vladimir da Rocha. Considerações sobre o dever de motivação dos atos 
administrativos ampliativos. Revista de Informação Legislativa. V. 44. N. 174. Abr / jun 2007.p. 175 – 188. 
Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/141076. 
279 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 
7ª ed. Rev. Ampl. E reform. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. P. 1074. 
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quem primeiro chegar à fonte hídrica e que tenha instrumentos com tecnologia capaz de 

extrair do subsolo ou captá-la em mananciais superficiais, podendo utilizá-lo 

irrestritamente e recaindo no antigo regime jurídico de apropriação. Os recursos hídricos 

não são mais passíveis desse livre acesso, com a Constituição de 1988 houve uma 

completa alteração no seu regime jurídico, ficando completamente fora de questão suscitar 

apropriação pelo proprietário do solo. A escassez visualizada e a crise mundial que já se 

vive pela falta de água, uma falta que ultrapassa a ideia de quantidade, atingindo a 

qualidade apta ao consumo, requer uma melhor regulação e justifica a valoração desse 

bem. 

O Princípio do Poluidor-pagador representa a materialização da escassez do 

bem, assim como induz ao alcance progressivo das metas traçadas na própria Política 

Nacional dos Recursos Hídricos. Por ele, é possível abrir caminhos a uma recuperação na 

qualidade dos recursos hídricos disponíveis, especialmente quando o corpo hídrico é 

receptor de efluentes, pois conduz o mercado a trabalhar estações de tratamento antes de 

jogar os efluentes. 

Esse princípio, em sua ótica econômica, permite que haja uma 

internalização dos custos, onde os agentes econômicos precisam ter a consciência de que 

cabe a eles arcar com os prejuízos derivados de sua exploração desordenada, da poluição 

gerada, além de outros possíveis danos causados a sociedade. Envolve as chamadas 

externalidades negativas, traduzidas como aquelas que surgem além do produto objeto da 

atividade econômica, e que ficam a cargo da sociedade. 

Justamente para evitar essa sobrecarga social que o Princípio do Poluidor-

pagador entra e passa a responsabilizar o empreendedor. Contudo, é preciso deixar claro 

não existir espaço para qualquer tolerância com poluição ou compensação dos danos 

causados 280, pelo contrário, imputar responsabilidades ao produtor, pensando em evitar o 

dano, é um caminho para a educação ambiental conduzindo o produtor a investir em 

mecanismos de despoluição dos recursos utilizados antes de qualquer tipo de despejo de 

efluentes. 

O Princípio do Usuário-pagador, em simetria com o anterior, mas sem ser 

visto em identidade, trabalha mais com a ideia de uma contribuição pelo usuário pelos 

serviços prestados para uso e disposição dos recursos naturais. É nesse princípio que 

																																																													
280 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 
7ª ed. Rev. Ampl. E reform. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011.  P. 1075. 
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melhor se apoia a ideia de cobrança dos recursos hídricos como instrumento da Política 

Nacional dos Recursos Hídricos. 

Por fim, dentre os princípios citados, o Princípio da Cooperação traduz a 

ideia de atuação cooperativa entre os Estados, entre os povos, entre todos os integrantes da 

sociedade civil no tocante as ações que visam preservar e proteger o meio ambiente. É um 

princípio que trás em sua essência, além do dever de atuação direta de todos quanto à 

preservação do meio ambiente e seus recursos, mas também um direito conferido a 

sociedade em poder intervir e participar de ações nesse sentido, um bom exemplo, as 

assembleias para discussão de temas correlatos ao meio ambiente. 

O Princípio da Cooperação permite uma interação entre o Poder Público e 

os mais variados grupos da sociedade, permitindo que eles venham a trabalhar de forma 

coordenada em mecanismo que garantam o que prima a Constituição Federal, um meio 

ambiente sadio e equilibrado para presentes e futuras gerações. 

Assim, sendo um bem dotado de valor econômico incide sobre as águas a 

cobrança pelo seu aproveitamento, afinal todo uso gera alterações em sua qualidade e 

quantidade. Essa variação na qualidade e na quantidade da água, se não for planejada e 

controlada, influencia sobremaneira o desenvolvimento do próprio Estado. 

A água passou a ser, por lei, cobrada, e não está aqui a se falar de valores 

pagos pelos serviços de tratamento e abastecimento nas cidades e comunidades rurais, é 

uma valoração do bem em si, do recurso natural que, retirado de seus mananciais acabam 

por sofrer alterações aptas a gerar danos ambientais graves. É como comprar um elemento 

no mercado, uma matéria-prima de múltiplo uso. 

Nesse intento de valorizar economicamente as águas a Lei federal nº 

9.433/97 em seu artigo 19 tenta expor qual a real intenção nessa valorização, fazendo com 

que haja um reconhecimento dela como bem econômico, dando ao usuário o seu real valor 

(inciso I); buscar o incentivo a racionalização do seu uso (inciso II); e por fim angariar 

recursos financeiros capazes de financiar os programas de intervenções contemplados nos 

Planos de Recursos Hídricos (inciso III). 

O processo de análise para constatação do preço a ser inserido em tal 

recurso tem como justificação as diversas etapas do processo de aproveitamento hídrico, 

ou seja, considera a captação, a derivação e a extração de água, o volume retirado e seu 

regime de variação (art. 21, inciso I, Lei nº 9.433/97), assim como as variações nos 
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lançamentos de recursos hídricos, em face das variações físico-químicas, biológicas ou a 

toxidade dos efluentes (art. 21, inciso II, Lei nº 9.433/97). 

A cobrança por sua vez, como fixada na Lei nº. 6.938/81, busca impor aos 

consumidores da água uma contribuição pelo uso dos recursos ambientais com fins 

econômicos281, assim permite a chamada internalização dos custos ambientais, retirando o 

peso total da sociedade em arcar com os danos provenientes do consumo desenfreado 

desse bem. É um instrumento da própria educação ambiental exigida na Constituição em 

seu artigo 225, inciso VI. 

Muito se discutiu sobre a natureza dessa cobrança, pois não poderia ela ser 

incluída no rol dos impostos, haja vista serem estes pagos genericamente, sem um fim 

determinado. Quando se fala em cobrança da água a contraprestação pecuniária tem sim 

uma destinação específica, dentre as quais a garantia de reservas a serrem revertidas em 

prol do próprio reservatório. Descabe também classificar tal cobrança como taxa, pois 

diferente desta, não se vincula a uma prestação de serviço público282.  

O que se entende, por se apresentar sob uma justificativa mais razoável, é 

que a cobrança da água tem natureza de preço público, uma adequação às previsões 

mercadológicas. Está a se cobrar pelo uso de um bem público283, que deve servir a todos 

indistintamente, mas que por uma solicitação específica, o que deve ocorrer mediante a 

outorga de direito de uso, determinado particular, ou mesmo o próprio Poder Público, 

adquire para si o direito sobre vazão hídrica previamente determinada. 

Diante de todo debate acerca da cobrança da água, e aqui já mencionamos 

mais um dos instrumentos da PNRH, a outorga é fundamental. Como dito não se trabalha 

os instrumento de gestão desse bem de maneira independente, autônoma, é preciso uma 

comunhão de esforços para que a gestão buscada seja efetivada, capaz de atender a 

sustentabilidade hídrica nos termos constitucionais, para tanto, a outorga está intimamente 

ligada. 

A Lei que instituiu a PNRH apresenta instrumentos que norteiam e definem 

a gestão dos recursos hídricos no território brasileiro, de forma coerente ao que pede a 

Carta Constitucional de 1988. Dentre tais instrumentos a outorga de direito de uso e a 

																																																													
281 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 
7ª ed. Rev. Ampl. E reform. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. p. 613. 
282 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 
7ª ed. Rev. Ampl. E reform. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. P. 614. 
283 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 
7ª ed. Rev. Ampl. E reform. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011.  P. 614. 
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cobrança claramente estão envolvidos com todo esse debate, além de estarem 

intrinsecamente ligado um ao outro. Seja em aproveitamento da água como direito humano 

ou como commodity284, é necessário autorização do Poder Público, por meio dos órgãos 

competentes conforme dispõe a legislação vigente, para que a extração possa ocorrer. 

Toda outorga passa por um processo burocrático recheado de exigências a 

fim de garantir um aproveitamento justo e sustentável, impedindo desperdícios e 

controlando a poluição nos corpos hídricos como já visto. Analisando não só os casos de 

captação, mas em mesmo patamar de importância, a descarga de efluentes, que muitas 

vezes acabam por poluir quando não observado a necessidade de prévio tratamento. 

Reforçando o conceito apresentado no início deste capítulo, a outorga consiste no 

“instrumento pelo qual órgão governamental confere a terceiros uma determinada 

disponibilidade hídrica, para fins determinados, por certo intervalo de tempo285”.  

Contudo, possível alteração no regime jurídico das águas afetará 

diretamente este instrumento, haja vista que o Código de Águas, datado de 1934, primeiro 

instrumento jurídico-positivo acerca da proteção das águas, já tratava do assunto quando 

mencionava a necessidade da concessão para uso das águas públicas que se destinavam a 

agricultura, indústria e higiene, essa ressalva era feita, em especial, pela divisão que existia 

entre águas pública e águas particulares, divisão que não permanece no atual sistema de 

gestão dos Recursos Hídricos, para o qual a água passou a categoria de bem de domínio 

público nos termos do artigo 1º, inciso I da Lei nº 9.433/97, dotado de considerável valor 

econômico, como fartamente discutido nos tópicos acima.  

Mantendo-se o instrumento, a concessão de outorga para direito de uso 

precisa ser bem delimitada, seus contornos precisam estar bem definidos, caso contrário as 

transações comerciais entre particulares começam a ganhar espaço diante de um mercado 

tão essencial, promissor e estratégico como o é o da água, não só pela sua essencialidade 

em todas as atividades do homem, mas pela crise que está assolando o mundo diante da 

possibilidade de falta de água com qualidade e em quantidade suficiente para todo 

aproveitamento humano. 

																																																													
284 A discussão da água como uma commodity é tema polêmico e que demanda um maior estudo, não sendo 
coerente, diante da proposta do trabalho, abrir espaço para essa análise. A polêmica toma por base a ideia de 
água como um bem público, de uso comum a todos, indistintamente, sobre o qual descabe qualquer aspecto 
de apropriação. Reservo essa discussão para um outro trabalho. 
285 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. A gestão ambiental em foco. Doutrina, Jurisprudência, Glossário. 
7ª ed. Rev. Ampl. E reform. Ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2011. P. 606. 
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No contexto brasileiro, não só de disponibilidade hídrica, mas também 

considerando o que tem disponível em termos jurídicos para regularização do setor das 

águas, tanto no que tange a sua proteção e preservação quanto ao que retrata as ações 

voltadas ao aproveitamento econômico desse recurso, a outorga surge como um 

instrumento de controle qualitativo e quantitativo, orientando quando, como e em que 

quantidade os consumidores, diretos ou indiretos desse bem poderão dele usufruir. 

 

4.6. A situação hídrica do estado do Rio Grande do Norte e a incidência das normas 

de proteção e preservação das águas. 

 

Diante de tudo que fora exposto até o presente momento é preciso 

compreender como o estado do Rio Grande do Norte vem se comportando na atenção a ser 

dada as normas que trabalham com a gestão dos recursos hídricos para que assim possamos 

compreender se há uma adequação nas ações desenvolvidas pelos órgãos estatais ao longo 

desses anos de Constituição e de quase vinte anos de publicação da lei que instituiu a 

Política Estadual dos Recursos Hídricos. 

Antes de qualquer ponderação legal observa-se que o estado do Rio Grande 

do Norte está situado na região Nordeste do Brasil, a qual se caracteriza pela baixa 

concentração hídrica, associada ao alto índice de evaporação e a longos períodos de secas, 

em outras palavras, períodos com índice pluviométrico extremamente reduzido, bastante 

irregular na região e consequentemente no estado. Apesar dessa indicação de baixas 

reservas hídricas é um estado com 14 bacias hidrográficas286, algumas comportando águas 

federais. Além das bacias, o estado ainda compõem as denominadas Faixas litorâneas de 

escoamento difuso, a leste e a norte. 

A existência de reservatórios não é indicador de abastecimento farto e 

satisfatório, afinal, como dito, o estado está localizado em região de baixo índice 

pluviométrico na maior parte de sua região. Diante disso e de outros fatores enfrenta sérias 

dificuldades para abastecimento hídrico, muitas vezes não conseguindo atender a demanda 

existente, detendo, ainda, bacias intermitentes, chuvas escassas e longos períodos de 

																																																													
286 Conforme informes da Secretaria de Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte, este estado é composto 
pelas seguintes bacias hidrográficas: Apodi/Mossoró, Piranhas/Assu, Boqueirão, Punaú, Maxaranguape, 
Ceará-Mirim, Doce, Potengi, Pirangi, Trairi, Jacú, Catu, Curimataú, Grajú. Disponiel em: 
http://servicos.searh.rn.gov.br/semarh/sistemadeinformacoes/consulta/cBacia.asp. Acessado em 05/11/2015.  
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estiagem. Em junho de 2015 foi veiculada matéria287 com dados emitidos pela EMPARN 

de que este foi o ano de pior período de seca nos últimos 100 anos. Acrescente a isso o fato 

de existir constante disputa entre população e setor produtivo palas fontes hídricas. 

No estado, diversos são os órgãos com competência hídrica, cada um 

detendo para si alguma parte da gestão de recursos hídricos, seja de âmbito federal ou 

estadual, o que irá depender do reservatório que se está a tratar. Em termos gerais, com 

restrição aos órgãos de atuação estadual o Sistema de Gestão dos Recursos Hídricos do 

Estado do Rio Grande do Norte (SIGERH), regulado pela Lei estadual nº 6.908/1996, 

conforme diretriz o artigo 19 da referida lei, é composto pelo Conselho Estadual dos 

Recursos Hídricos (CONERH), pela Secretaria Estadual de Recursos Hídricos (SERHID) e 

pelos Comitês de Bacias Hidrográficas. 

O CONERH como órgão colegiado de deliberação tem competência para (I) 

aprovar o Plano Estadual de Recursos Hídricos e encaminhar ao chefe do Poder Executivo 

para envio à Assembleia Legislativa; (II) estabelecer os critérios e diretrizes que orientam a 

Política Estadual de Recursos Hídricos; (III) estabelecer diretrizes complementares para a 

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, aplicação de seus instrumentos 

e atuação do Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos - SIGERH; (IV) 

acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos e determinar as 

providências necessárias ao cumprimento de suas metas; (V) analisar proposta de alteração 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos e da Política Estadual de Recursos Hídricos; (VI) 

promover a articulação entre os órgãos estaduais, federais e municipais e a sociedade civil 

no encaminhamento da Política Estadual de Recursos Hídricos; (VII) deliberar sobre a 

criação de Comitês de Bacias Hidrográficas; (VIII) arbitrar, em grau de recurso, os 

conflitos existentes entre bacias hidrográficas, ou entre usuários de água; (IX) estabelecer 

critérios e normas relativas ao rateio entre os beneficiários dos custos das obras de uso 

múltiplo dos recursos hídricos, de interesse comum ou coletivo; (X) estabelecer critérios 

gerais para cobrança pelo uso dos recursos hídricos; (XI) deliberar sobre a criação e 

funcionamento das Agências de Bacias Hidrográficas; (XII) deliberar sobre as questões 

que lhe tenham sido encaminhadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas288.  

																																																													
287 A matéria de cunho jornalístico foi veiculada pelo site do G1 disponível em: http://g1.globo.com/rn/rio-
grande-do-norte/noticia/2015/06/rn-enfrenta-pior-seca-dos-ultimos-100-anos-diz-emparn.html. 
288 Lei nº 6.908. Art. 21. Disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/DOC/DOC000000000023379.PDF 
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Aos Comitês de Bacias, por sua vez, voltados com ênfase as questões 

inerentes ao Plano Estadual de Recursos Hídricos, compete (I) aprovar o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos e suas atualizações, referente à respectiva Bacia Hidrográfica; (II) 

aprovar o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica; (III) aprovar a proposta de programas 

anuais e plurianuais e aplicação de recursos financeiros em serviços e obras de interesse 

para a gestão de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica; (IV) acompanhar a execução do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos e sugerir as providências necessárias ao cumprimento 

de suas metas, no âmbito da respectiva Bacia Hidrográfica; (V) aprovar o plano de 

aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso da água, destinados a 

respectiva Bacia Hidrográfica; (VI) promover entendimentos, cooperação e conciliação 

entre os usuários dos recursos hídricos na bacia hidrográfica; (VII) avaliar e aprovar o 

relatório anual sobre a situação dos recursos hídricos da bacia hidrográfica289. 

O Rio Grande do Norte contém atualmente quatro CBH o Comitê do Rio 

Apodi-Mossoró, criado em 2010 por meio da Lei nº 21.881 e instalado em 2013; o Comitê 

do Rio Pitimbu, criado por Decreto Governamental em 2004 e instalado em 2006; o 

Comitê do Rio Ceará-Mirim, criado também por Decreto Governamental em 2010 e 

instalado no mesmo ano e, o Comitê do Rio Piranhas-Açu, de mais antiga atuação no 

estado, instalado em 2000. Este, por sua vez, é o que mais atuação demonstra ter, conforme 

dados até o ano de 2012, com dez anos de atuação, o CBH do Rio Piranhas-Açu registrou 

quantidade considerável de outorgas desde sua instalação, em sua maioria com 

aproveitamento para irrigação, mas também dispondo de situações como aproveitamento 

animal e o setor industrial290. 

As bacias hidrográficas abrangidas pelos comitês acima indicados, apesar da 

oferta hídrica a diversas atividades, sofrem com a poluição decorrente especialmente dos 

dejetos de contaminantes. Destaque se dá a contaminação a partir do lançamento de esgoto 

sanitário. Para uma melhor compreensão de como o estado do Rio Grande do Norte vem se 

comportando na efetivação da gestão hídrica, e considerando a antiguidade do CHB do Rio 
																																																													
289 Lei nº 6.908. Art. 25. Disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/DOC/DOC000000000023379.PDF 
290 O CBH do Rio Piranhas-Açu, face sua organização e antiguidade, possui forte organização no estado. 
Incide suas competências em uma Bacia Hidrográfica de caráter Federal, pois o Rio sob gestão desse comitê 
tem nascente na cidade de Piancó na Paraíba desaguando nas proximidades do Município de Macau, no Rio 
Grande do Norte, abrangendo um território de 42.000km² entre os estados referidos. Em termos econômicos 
a bacia oferta abastecimento principalmente para irrigação agrícola, o que justifica a elevada concessão de 
outorgas de direito de uso nesse setor. Apesar de predominar o setor agrícola há abastecimento industrial 
especialmente para o setor têxtil. Tais informações podem ser facilmente encontradas no site do CBH 
referido: http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/site/a-bacia/. 
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Piranhas-Açu, bem como a facilidade nos dados disponíveis será este tomado como 

parâmetro para análise. 

O CBH da bacia do Rio Piranhas-Açu, em seu regimento interno fixa as 

competências a ele atribuídas, as quais compatíveis com o que dispõe a Lei estadual nº 

6.908/96, instituidora da PERH, recaindo sobre ele arbitrar em primeira instância os 

conflitos relativos às águas da bacia; aprovar o plano de recursos hídricos referente à bacia 

hidrográfica, bem como acompanhar sua execução e cumprimento de metas; propor limites 

para efeitos de dispensa do instrumento da outorga; estabelecer a cobrança, forte 

instrumento da PNRH e da PERH com fins a garantir a valoração econômica da água; 

entre outras funções291. 

 Nessa estrutura Administrativa costumava recair sobre a Secretaria de 

Recursos Hídricos – SERHID - a análise das expedições de outorga de direito de uso, 

ficando com a atribuição de exercício da fiscalização destas. Atenção deve ser dada na 

compreensão da atual estrutura de gestão das águas no estado haja vista que a Secretaria de 

Recursos Hídricos conforme prevê a lei passou por consideráveis alterações. Criada com a 

Lei Complementar nº 163292, de 25 de fevereiro de 1996, foi transformada em janeiro de 

2007 na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMARH)293. 

Conforme informe da missão da aludida Secretaria, constante no site, cabe a 

ela “Formular, promover e supervisionar a implementação de políticas de Meio Ambiente 

e Recursos Hídricos, de forma integrada, descentralizada e participativa, visando o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida da população do Rio 

Grande do Norte”294. 

Em 2002, buscando dá maior efetividade as operações voltadas à gestão dos 

recursos hídricos, foi editada a Lei nº 8.086, substituída pela Lei Complementar nº 483295, 

																																																													
291 As competências estão bem delimitadas no Regimento Interno do CBH do Rio Piranhas-Açu, Deliberação 
nº 05, de 26 de janeiro de 2008,  disponível em: 
http://www.cbhpiancopiranhasacu.org.br/Docs/RegimentoInternoPiranhasAcu.pdf. 
292 Texto da Lei Complementar nº 163, de 05 de fevereiro de 1999, disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/DOC/DOC000000000023375.PDF. Esta lei Dispõe sobre a 
organização do Poder executivo do Estado do Rio Grande do Norte, dispondo no artigo 35 acerca da 
Secretaria de Estado de Recursos Hídricos (SERHID).   
293 A SEMARH foi criada a partir da Lei Complementar 482, de 03 de janeiro de 2003, lei que alterou a Lei 
Complementar Estadual nº 163/99, em seu artigo 35. Disponível em: 
http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/semarh/doc/DOC000000000017405.PDF. 
294 Informação retirada do site da SEMARH: 
http://www.semarh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=17391&ACT=&PAGE=0&PARM=&L
BL=A+Secretaria 
295 Disponível em: http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/IGARN/DOC/DOC000000000023370.PDF. 
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de 03 de janeiro de 2013, a qual instituiu o Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio 

Grande do Norte (IGARN), responsável pela gestão técnica e operacional dos recursos 

hídricos do estado. Autarquia vinculada a SEMARH recebeu desta, por delegação, a 

competência de emitir as outorgas de direito de uso, cabendo a ela também a aplicação de 

sanções decorrentes do Poder de Polícia Administrativa quanto aos recursos hídricos, 

poder este já discutido em momento anterior deste trabalho quando se está a tratar da 

fiscalização na boa gestão das águas. 

Dentre as competências do IGARN interessante destacar além da emissão 

de outorgas sobre os recursos hídricos estaduais, o que implica as análises dos pedidos de 

dispensa, também fica sob a incumbência do Instituto a cobrança sobre os recursos hídricos 

bem como imposição de multa por inadimplência. Também passa sob a responsabilidade 

do IGARN as funções coerentes com a gestão dos recursos hídricos estaduais, a 

fiscalização e elaboração de projetos e pesquisas que favoreçam uma melhor gestão. 

O estado do Rio Grande do Norte, como se percebe, vem gradativamente se 

estruturando em termos de órgãos e normas que favorecem a gestão sustentável dos 

recursos hídricos. A lei estadual nº 6.908/96, instituindo a PERH, de certa maneira atende 

aos princípios de origem constitucional de proteção ao meio ambiente, tanto o é que logo 

no primeiro artigo, em seu inciso II, evidencia a subsunção a previsão contida no artigo 

225 da Carta de 1988, ao dispor como objetivo “assegurar que a água possa ser controlada 

e utilizada em padrões de quantidade e qualidade satisfatórios por seus usuários atuais e 

pelas gerações futuras”. A isso garante ainda como princípio o planejamento, 

desenvolvimento e gestão dos recursos hídricos nos moldes fixados pelo Desenvolvimento 

sustentável296.  

Além da preocupação com a sustentabilidade, a qual fora discutida no 

capítulo 3, a PERH, por meio de sua lei instituidora, traça parâmetros para adaptação a 

ordem econômica, ou melhor, o reconhecimento de que as águas – ou recursos hídricos 

como queira denominar – são recursos indispensáveis para a economia de um estado, 

influenciando direta e indiretamente no desenvolvimento pessoal e social, favorecendo 

como também já apresentado neste trabalho ao citar Amartya Sen as capacidades básicas 

dos indivíduos conduzindo-os ao desenvolvimento pessoal e coletivo. 

Ora, enfaticamente foi reforçado a participação desse bem natural nos 

variados setores da vida do homem, produção de energia elétrica, irrigação, agropecuária, 
																																																													
296 Lei nº 6.908/96, art. 2º, inciso IV. 
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indústria e serviços em gerais dependem do fornecimento de água. Não se cabe falar em 

hospitais, escolas, ou mesmos simples escritórios sem que haja água em quantidade 

mínima suficiente para o abastecimento humano e desenvolvimento perfeito das atividades 

ali desempenhadas. 

Para tanto a PERH firma como objetivos da cobrança pelo aproveitamento 

hídrico (I) conferir racionalidade ao uso e a valoração econômica dos recursos hídricos; 

(II) disciplinar o uso dos recursos hídricos, buscando o seu enquadramento de acordo com 

a sua classe de uso preponderante, nos termos do artigo 16 da Lei estadual nº 6.908/96. 

Considerando que o equilíbrio buscado na gestão das águas alcança-se com 

atendimento ao uso múltiplo desse recurso, fundamento da PNRH quando menciona o 

direcionamento da gestão desse recurso. É nesse equilíbrio que se trabalha a 

sustentabilidade dos mananciais hídricos, pois toda ação que favoreça os usos múltiplos 

precisa observar não só as demandas, mas de acordo com elas a oferta. O Rio Grande do 

Norte, conforme dados da própria SEMARH detém condições desfavoráveis de oferta 

d’água. 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos 297, o qual fora realizado em 2008 

com previsões para atender as ações da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

até aproximadamente 2017, traz a disponibilidade hídrica do estado, seja em mananciais 

superficiais ou subterrâneos, permitindo a elaboração de projetos, pesquisas e Políticas 

Públicas que favoreçam a uma boa gestão. Assim, garantirá a disponibilidade capaz de 

atender cada setor requerente das outorgas de direito de uso, permitindo atender ao uso 

múltiplo garantido pela PNRH. Ocorre que o que se observa é a falta de dados precisos 

para justificar cada abordagem suscitada pelo plano e assim poder trabalhar uma análise de 

pedidos de outorga coerente com o ideal de sustentabilidade exigido. 

A coleta de dados, previsões pluviométricas, estimativa de reservatórios 

com mensuração de disponibilidade hídrica para situações atuais e com previsões de anos a 

frente, são alguns pontos que consta no Plano Estadual de Recursos Hídricos, importantes 

para direcionar a aplicabilidade das normas legais vigentes que direcionam toda gestão das 

águas, mas, ressalte, ainda insuficientes.  Menciona inclusive a criação de uma estrutura 

estratégica para concessão, ou não, de demandas de acordo com a quantidade disponíveis 

em reservatórios e os índices pluviométricos que auxiliam na reposição hídrica, mas 
																																																													
297 Informações mais detalhadas são encontradas no site da SEMARH disponível em 
http://www.semarh.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=ITEM&TARG=17389&ACT=null&PAGE=0&PARM=
null&LBL=Gest%C3%A3o 
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esbarra em fatores que ultrapassam o controle das chuvas, por exemplo, fatores de ordem 

social, cultural, econômica, associados a atual crise no abastecimento. 

Além disso, ainda é real e preocupante a existência, por exemplo, de 

atitudes que acabam interferindo negativamente uma boa gestão no estado. A existência de 

poços clandestinos ainda é uma realidade constante. Como se observa de notícia exarada 

pelo Ministério Público do estado298, no início do ano de 2015, há uma tendência em se 

ampliar a rede de fiscalização e de estímulo ao cidadão e ao pequeno produtor a não 

realizar ligações clandestinas de abastecimento hídrico procedendo com todo registro de 

obtenção de vazão hídrica no IGARN, requerendo, se dentro dos padrões fixados em lei, a 

dispensa da outorga para aproveitamento das águas. 

Ocorre que muito ainda está no plano da perspectiva, do que se propõe ou 

que se almeja. A legislação suficiente em registros textuais ainda demanda uma 

aplicabilidade não só mais efetiva, porém, adequada a nova realidade estadual, reflexo do 

que vem sendo verificado mundialmente, de que a água está ficando escassa e que sua 

indispensabilidade é inquestionável. As políticas estaduais ainda precisam melhorar 

bastante, atrair a sociedade civil e apresentar a realidade a ser enfrentada. A outorga, nesse 

contexto, ingressa como um instrumento de destaque, e de suma importância nas ações, 

especialmente quando se está a falar em controle de poços clandestinos, realidade a qual 

não se pode fechar os olhos. Mais ainda, servindo como instrumento que consegue, ainda, 

barrar a nova perspectiva hídrica, qual seja, sua mercantilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
298 Informe que pode ser lido na integra no site http://www.mp.rn.gov.br/portal/inicio/noticias/6680-martins-
municipio-deve-se-abster-de-realizar-a-perfuracao-de-pocos. 
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CONCLUSÃO. 

 

Diante do que fora apresentado neste trabalho, é possível traçar uma linha 

de compreensão com o que fora questionado na sua introdução, ou seja, a problemática das 

águas no Brasil e no estado do Rio Grande do Norte não se pauta em inexistência ou falha 

legislativa, mas sim nas ações governamentais que ainda são incipientes frente às 

necessidades prementes do homem e daquelas que por ele criadas se tornaram 

indispensáveis no dia-a-dia, vejamos. 

Apesar de toda preocupação com os recursos hídricos o Estado brasileiro e o 

estado do Rio Grande do Norte ainda precisam trabalhar de maneira mais enfática uma 

gestão eficaz e de exemplo na gestão dos recursos hídricos, principalmente quando se está 

a tratar de controle no aproveitamento hídrico disponível. A legislação vigente ainda perde 

o equilíbrio no momento de sua aplicabilidade, especialmente quando confronta com a 

nova problemática hídrica, a nova visão sobre ela desenvolvida, a amplitude do caráter 

econômico deste recurso a ponto de colocá-lo na posição de bem de mercado.  

O trabalho tomou como objetivo estudar a gestão dos recursos hídricos 

pautada no ideal da sustentabilidade, analisando elementos importantes do novo regime 

jurídico das águas. Para tanto, escolheu elementos de destaque dessa gestão, apresentando 

com ênfase um instrumento trazido pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, a 

outorga de direito de uso, tentando-a compreender a partir do que dispõe a legislação 

vigente. Some a isso a preocupação com a nova perspectiva hídrica do século XXI, água 

como bem de mercado, verdadeira commoditie ambiental. 

Diante da crise hídrica mundial, quando podemos constatar países sofrendo 

com a falta de água, é ínsita e urgente a posição do homem, seja como integrante do Poder 

Público, como agente de mercado ou como membro da sociedade civil, consumidor, em 

ações que reflitam a ideia chave do desenvolvimento sustentável, preservar os recursos 

naturais sem interromper a perspectiva desenvolvimentista. A demanda por água só tem 

aumentado, não só pelo crescimento populacional que demanda um acréscimo na produção 

de alimentos, mas na produção dos mais variados produtos de mercado, haja vista o setor 

das indústrias terem esse como indispensável insumo de produção. 

Diante dos fatos a realidade é de que ainda é ínfimo o valor e cuidado 

dispensado a esse bem natural. A legislação que oferta uma valorização econômica sobre 

esse bem ainda demanda um reconhecimento mais eficaz em sua aplicabilidade. A 
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cobrança do recurso, o controle na fiscalização ainda são elementos que precisam de uma 

intervenção mais atenta pelo Poder Público, a própria população ainda está bastante 

afastada das ações voltadas à gestão hídrica, a educação ambiental, por exemplo, é tema 

consideravelmente distante. 

A água é um bem público de uso comum sobre o qual o Estado 

Administração desempenha seu papel em prol da coletividade. Tendo a água sob seu 

domínio, atua sobre ela a partir de princípios como o da função social, já que este abrange 

situações muito além da propriedade privada. O princípio da soberania também se destaca, 

pois permite que o Estado brasileiro se imponha frente às exigências mundiais e possa 

atuar por meio de ações em prol dos recursos insertos em suas fronteiras, além disso, 

garante o respeito ao pacto federativo a que a República está submetido, possibilitando a 

manutenção da autonomia ofertada aos estados membros, assim como mantendo as 

competências constitucionalmente conferidas. A satisfação em prol do aproveitamento 

precisa acontecer atendendo a interesses coletivos, permitindo que ele se imponha perante 

terceiros, resguardando suas fronteiras e tendo a possibilidade, diante da crise mundial, de 

usufruir dos recursos que detém. 

Como bem público de uso comum, as águas ficam sujeitas as regramentos 

específicos. Submetem-se ao regime jurídico de direito público, portanto, sujeita a um 

leque de elementos e princípios próprios que condicionam as ações governamentais para 

que o Estado garanta o interesse coletivo, e dentro dessa perspectiva possa exercer seu 

papel de garantidor da proteção e preservação de um meio ambiente harmônico e com 

qualidade, capaz de satisfazer as necessidades básicas da população, atuais e futuras, bem 

como atender as exigências do mercado. 

A Constituição como norma base do Estado, traça diretrizes gerais a toda 

estrutura jurídico-positiva para garantir uma gestão das águas nacionais submetida ao 

Princípio do Desenvolvimento sustentável. Fixa parâmetros de competência, legislativa e 

material, mensurando todo domínio das águas no território nacional. Além disso, foi 

abrangente quando as colocou no alvo das questões econômicas, mostrando saber que 

mesmo servindo primeiramente à vida, não fica de fora das relações de mercado, ou no 

mínimo estas precisam ser desempenhadas tomando a proteção do meio ambiente, e das 

águas, como parâmetro. 

Essa nova maneira de olhar para os recursos hídricos precisa ser tratada com 

cautela e de acordo com o ideal de sustentabilidade. A necessidade de trabalhar a 
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hermenêutica constitucional sob a sistematização de elementos de interpretação muito além 

de uma compreensão literal da lei é necessária para encarar os conflitos que surgem nessa 

disputa entre desenvolvimento, aproveitamento hídrico e preservação dos mananciais em 

quantidade e qualidade necessárias para todas as gerações, presentes e futuras. 

A cobrança, fixada em consonância com a outorga de direito de uso trata da 

valorização da água, mas não é suficiente se pensarmos na nova tendência de mercado, 

água como commoditie ambiental. Essa valorização apontada pela conciliação entre as 

políticas, ambiental e econômica, as quais não podem ser trabalhadas em separado, se 

assim o fizesse o Poder Público acabaria afastando toda perspectiva de sustentabilidade 

pensada em prol dos recursos hídricos. 

A legislação vigente tem princípios como poluidor-pagador, usuário-

pagador, e da cooperação como fundamentes para a valorização desse bem, ou seja, não se 

está a pensar na água como um bem de mercado, mas sim em uma valorização que tem 

como fim precípuo trazer ao homem a certeza de que este recurso precisa ser preservado. 

Muito mais voltada, portanto, a uma educação ambiental. 

Ocorre que a realidade atual é outra. O mercado tem nesse bem natural 

elemento que assim como indispensável para a manutenção da vida do homem a água é 

indispensável para o mercado. Não se fale aqui em abastecimento de empreendimentos 

para o pessoal, mas como verdadeiro insumo de produção. Como dito no corpo do texto 

não há como apontar um único setor que não faça uso desse recurso, muitos por sinal tem 

percentuais consideravelmente elevados de demanda hídrica como citado na indústria 

petrolífera. Na lei da oferta e da procura a água já entrou no jogo há certo tempo, mas 

ainda não foi, precisa e completamente, regulamentada. 

Água como commoditie não é mais um pensamento distante, mera 

perspectiva, é uma realidade, mas como lidar com essa nova visão diante de um momento 

em que mundialmente falando a água é um direito da humanidade, onde os conflitos 

recaem, muitas vezes, na decisão de privatização ou não dela. No caso do Brasil a 

população fica correndo o risco de ter um retorno ao período em que o ordenamento 

jurídico tinha uma clara divisão, águas privadas e águas públicas. 

O que se observa é que essa possibilidade não pode ser ao menos cogitada, a 

legislação não pode retroceder. O Brasil detém um bom sistema jurídico-positivo de gestão 

hídrica, o qual, inclusive, atende a dispersão geográfica do país, garantindo o sistema 
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federativo aqui instituído, permitindo uma gestão descentralizada e integrada, trazendo a 

participação também da sociedade. 

É preciso, portanto, trabalhar, sob a hermenêutica constitucional, com a 

certeza de que a água é um bem público de uso comum, que sobre ela não pode haver 

qualquer espécie de apropriação, que todo e qualquer aproveitamento precisa passar pela 

fiscalização do Poder Público, aberta a população como interessado maior. Nesse contexto 

a outorga de direito de uso, a qual tem se mostrado um excelente instrumento de gestão 

que garante a qualidade e quantidade das águas nos mananciais, aparece também como 

instrumento que irá harmonizar e equilibrar essa nova realidade, a água como bem jurídico 

dotado de valorização econômica e bem de mercado, passível de servir como elemento 

que, queira ou não, é fonte de lucro. 

Como visto a outorga é um ato administrativo, uma autorização que permite 

a uma pessoa, física ou jurídica, obter o aproveitamento de determinada vazão hídrica para 

satisfação pessoal, para garantia de determinado serviço público, como no caso do 

saneamento básico, para abastecer o setor do agronegócio, servir como insumo de 

produção na indústria ou outros fins. É instrumento solucionador de conflitos servindo 

sempre a satisfação de um princípio de destaque nas questões de meio ambiente, o 

Desenvolvimento Sustentável, pois garantindo a manutenção da qualidade e quantidade 

dos reservatórios, atende ao fundamento de uso múltiplos das águas que diretriz a lei da 

PNRH e também a PERH. 

É um instrumento de comando e de controle que somente pode ser 

concedida após a verificação da disponibilidade hídrica do reservatório e a demanda 

solicitada. Por atender ao uso múltiplo aparece como instrumento de destaque nesse 

cenário de crise de abastecimento hídrico, pois é por meio desse instrumento que as 

equipes técnicas detêm o controle dos mananciais, verificando as possiblidades ainda 

existentes e até onde estas podem ser permitidas. 

O estado do Rio Grande do Norte, nesse contexto de gestão das águas, 

considerando a atual crise mundial desse recurso, tem especialmente neste início de século 

trabalhado com a diversidade da matriz hídrica. Mesmo ainda sofrendo com deficiência no 

corpo técnico para fiscalizar o aproveitamento hídrico que vem sendo desempenhado ao 

longo das 14 bacias hidrográficas, tem, se analisar as garantias legais, uma estrutura 

positivada de leis capaz de permitir que a gestão se desenvolva coerente com o ideal da 

sustentabilidade, mas encara situações como o elevado número de poços clandestinos 



177	

	

espalhados ao longo do seu território que, sem estarem registrados, afetam a 

disponibilidade hídrica do local.  

O estado, mesmo detendo uma maior quantidade de registro de outorgas 

direcionadas a agricultura, também trabalha com a existência de demandas hídricas para o 

setor industrial. A legislação, por sua vez, já dispõe perspectivas para nova visão da água 

como bem de mercado, como visto o Decreto que regulamenta a outorga no Rio Grande do 

Norte, Decreto estadual nº 13.283/1997, apresenta modalidades de outorga, sendo elas a 

autorização de uso, a concessão de uso e a denominada concessão especial de uso coletivo. 

Há na legislação uma menção a possibilidade de situações de outorga que 

detém um caráter privativo e permanente, o que induziria, de certa maneira, a privatização 

desse bem. Ainda é bastante temerosa essa nova visão, sua aplicabilidade sem dúvidas 

gerará oposição forte, haja vista induzir, mesmo que indiretamente, um regresso legislativo 

a fim de beneficiar o mercado em detrimento a garantia de sustentabilidade, ainda requer 

análises e estudos, o que não poderão se dá só no campo do direito. Demanda cuidado 

conferir tais características a concessão de direito de uso, haja vista tratar de um bem que, 

em sendo público, de uso comum do povo, não pode sofrer uma apropriação. 

A incidência dos elementos que garantem o direito de propriedade não 

desvirtuam a proteção das águas nem mesmo sua classificação como bem público, pois a 

forma como tais elementos são analisados, a harmonia que a hermenêutica busca na 

efetivação deles permite que se mantenha a ideia primada pela ONU, água como direito 

fundamental do homem que demanda uma atenção peculiar nessa atual situação mundial 

de crise hídrica. 

Observamos, portanto, que a legislação vigente se mostra satisfatória e a 

outorga de direito de uso um instrumento apto a garantir diversos fatores de proteção às 

águas. Nos dias de hoje, inclusive, esta recebe uma nova função, qual seja, harmonizar essa 

valorização da água como bem de mercado, ao mesmo tempo em que seus requisitos 

devem garantir a qualidade e quantidade dos reservatórios para atender a sustentabilidade 

tão primada pela Constituição de 1988 e seu caráter de constituição ambientalista. 

A outorga como ato administrativo é instrumento implantado pelo direito 

positivo apto a, ofertando segurança jurídica a sociedade, garantir à sociedade a efetivação 

de direitos e deveres. Como instrumento de comando e controle, harmoniza o interesse de 

mercado dispensado às águas, atualmente como elemento estratégico de desenvolvimento 

do Estado ao mesmo tempo em que indispensável à vida, permitindo que essa 
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mercantilização seja controlada e gerenciada a adequar-se ao ideal da sustentabilidade. 

Tanto o é, como visto que sua emissão parte de uma decisão pautada nos critérios da 

discricionariedade, onde o Poder Público não se baseia unicamente em critérios técnicos, 

saindo de uma atividade presa as regras escritas, o ato considera, indiscutivelmente, 

elementos de caráter econômico, social e ambiental. 
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