
Proteção Jurídica coletiva  
dos recursos Hídricos

Conservação como Direito Fundamental para as Futuras Gerações





Proteção Jurídica coletiva  
dos recursos Hídricos

Conservação como Direito Fundamental para as Futuras Gerações

ELOY PEREIRA LEMOS JUNIOR
Professor Universitário do Mestrado e da Graduação em Direito da Universidade  
de Itaúna-MG (UIT), FACED (Divinópolis-MG), UEMG (Passos-MG), UNI-BH,  

UNA (Belo Horizonte-MG) e da FADIPA (Ipatinga-MG)
Doutor em Direito Empresarial pela UFMG

Mestre e Especialista em Direito
Coordenador do Projeto Cidade Alteridade em Itaúna

Advogado

Belo Horizonte
2015



 341.347 Lemos Junior, Eloy Pereira
 L557 Proteção jurídica coletiva dos recursos hídricos: conservação 
  como direito fundamental para as futuras gerações 
  Eloy Pereira Lemos Junior. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2015. 
  106p.   
 
  ISBN: 978-85-8238-136-6

  1. Direito ambiental. 2. Recursos Hídricos. 3. Recursos hídricos –  
  Proteção. 4. Água – Brasil. 5. Meio ambiente. I. Título.                           

   CDD – 341.347
   CDU – 34:504

Belo Horizonte
2015

CONSELHO EDITORIAL

Elaborada por: Fátima Falci 
CRB/6-nº 700

É proibida a reprodução total ou parcial desta obra, por qualquer meio eletrônico,
inclusive por processos reprográficos, sem autorização expressa da editora.

Impresso no Brasil | Printed in Brazil

Arraes Editores Ltda., 2015.

Coordenação Editorial: 
Produção Editorial e Capa: 

Revisão:  

Fabiana Carvalho
Danilo Jorge da Silva
Alexandre Bomfim

Rua Oriente, 445 – Serra 
Belo Horizonte/MG - CEP 30220-270

Tel: (31) 3031-2330

www.arraeseditores.com.br 
arraes@arraeseditores.com.br

Álvaro Ricardo de Souza Cruz
André Cordeiro Leal

André Lipp Pinto Basto Lupi
Antônio Márcio da Cunha Guimarães

Bernardo G. B. Nogueira
Carlos Augusto Canedo G. da Silva

Carlos Bruno Ferreira da Silva
Carlos Henrique Soares
Claudia Rosane Roesler

Clèmerson Merlin Clève
David França Ribeiro de Carvalho

Dhenis Cruz Madeira
Dircêo Torrecillas Ramos

Emerson Garcia
Felipe Chiarello de Souza Pinto

Florisbal de Souza Del’Olmo
Frederico Barbosa Gomes

Gilberto Bercovici
Gregório Assagra de Almeida

Gustavo Corgosinho
Jamile Bergamaschine Mata Diz

Janaína Rigo Santin
Jean Carlos Fernandes

Jorge Bacelar Gouveia – Portugal
Jorge M. Lasmar
Jose Antonio Moreno Molina – Espanha
José Luiz Quadros de Magalhães
Kiwonghi Bizawu
Leandro Eustáquio de Matos Monteiro
Luciano Stoller de Faria
Luiz Manoel Gomes Júnior
Luiz Moreira
Márcio Luís de Oliveira
Maria de Fátima Freire Sá
Mário Lúcio Quintão Soares
Martonio Mont’Alverne Barreto Lima
Nelson Rosenvald
Renato Caram
Roberto Correia da Silva Gomes Caldas
Rodolfo Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães
Rogério Filippetto de Oliveira
Rubens Beçak
Vladmir Oliveira da Silveira
Wagner Menezes
William Eduardo Freire



V

Dedico esta obra à minha irmã Cláudia e ao 
meu pai Eloy ambos “in memoriam” e à minha 
mãe Maria Ignêz, à Vanessa, Sofia e Rafael.



VI

agradecimentos

Primeiro a Deus E Nossa Senhora Aparecida;
À minha mãe Maria, esposa Vanessa, minha sogra Suely, cunhada Mi-

chelle e às minhas irmãs Heloísa, Mara, Gese e Vania, aos meus tios (as), 
primo(as), meu sogro Márcio e ao Marco Aurélio, Rener e Janselle;

Às minhas amigas Jamile, Cíntia, Renata, Carla, Miriam, Eliete, Luciana, 
Lúcia Abreu, Poliana Braga e Ludmila;

Aos alunos, amigos, funcionários e professores da universidade de Itaúna, 
nas pessoas do magnífico reitor dr. Faiçal, prof. dr. Carlos e prof. dr. Arnaldo;

Aos alunos, amigos, funcionários e professores da FACED, nas pessoas 
da procuradora institucional Andréa e professores Poliana e Francys e funcio-
nárias Marli, Sandra e Neusa;

Aos alunos, amigos, funcionários e professores da FADIPA, nas pessoas 
dos professores Jesus, Silvia, Rosário, Claudiane e funcionário Didi;

Aos alunos, amigos, funcionários e professores da UEMG, nas pessoas 
do professores Fábio, Lúcia, Vivaldo, Marisa e funcionárias Marisa E Cláudia;

Aos alunos, amigos, funcionários e professores da UNI-BH e UNA, nas 
pessoas dos professores Mariana, Alexandre(s), Thiago e Luciano, diretoras 
Cibele e Renata e funcionária Denise;

Aos alunos, amigos, funcionários e professores do projeto cidade e alte-
ridade nas pessoas da professora Miracy e coordenadora e amiga Fernanda;

Aos meus amigos, irmãos e compadres de vida, infância, profissionais 
de trabalho e Do Minas Tênis Clube, AEU e CPN, nas pessoas do dr. Raul, 
Sanzio, Fao, Lia, José Maurício, Silvinho, Wagner e José Carvalho;

Aos meus amores, razão de minha vida Sofia, Rafael e Vanessa;
Com amor, amizade, apreço, dedicação e lealdade, Eloy Junior.



VII

sumário

PREFÁCIO ........................................................................................................  X

INTRODUÇÃO ...............................................................................................  1

CaPítulO 1
ESBOÇO HISTÓRICO DOS RECURSOS HÍDRICOS .........................  6
1.1. Histórico .....................................................................................................  6
1.2. Aquedutos ...................................................................................................  7
  1.2.1. Aquedutos Romanos .....................................................................  8
  1.2.2. Aquedutos de Portugal ..................................................................  8
1.3. Aproveitamento da água no Brasil ........................................................  9

CaPítulO 2
RECURSOS HÍDRICOS E SUA PROTEÇÃO NO DIREITO 
ALIENÍGENA ...................................................................................................  11
2.1. A importância do meio ambiente ..........................................................  11
  2.1.1. A importância da água no meio ambiente ................................  13
  2.1.2. Na Europa .......................................................................................  13
  2.1.3. Nos Estados Unidos da América ................................................  14
  2.1.4. No Mercosul ...................................................................................  15
  2.1.5. Na África .........................................................................................  21

CaPítulO 3
PRINCÍPIOS E LEGISLAÇÃO PÁTRIA REFERENTES À  
PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS .............................................  24



VIII

3.1. Princípios norteadores do Direito Ambiental .....................................  24
  3.1.1. Princípios constitucionais envolvidos ........................................  24
  3.1.2. Princípios aplicáveis à água ..........................................................  29
  3.1.2.1. Desenvolvimento sustentável ....................................................  30
  3.1.2.2. Princípio de prevenção ..............................................................  32
  3.1.2.3. Princípio da precaução ..............................................................  32
  3.1.2.4. Princípio da cooperação ............................................................  33
  3.1.2.5. Poluidor-pagador e usuário-pagador .......................................  36
  3.1.2.6. Princípio da participação ..........................................................  37
  3.1.2.7. A proporcionalidade e o meio ambiente ................................  38
3.2. Noções gerais de legislação aplicada à espécie .....................................  39
3.3. Tratados, seminários e acordos internacionais ....................................  40
  3.3.1. Leis especiais relativas à proteção das águas ..............................  41

CaPítulO 4
MEDIDAS APLICÁVEIS CONTRA O CAUSADOR DE DANOS  
AOS RECURSOS HÍDRICOS E PARA SUA PROTEÇÃO ...................  44
4.1. Medidas aplicáveis no âmbito da competência administrativa........  45
4.2. Medidas aplicáveis no âmbito cível .......................................................  48
  4.2.1. Responsabilidade civil subjetiva ..................................................  48
  4.2.2. Responsabilidade civil objetiva e teoria do risco integral ......  49
  4.2.3. Responsabilidade solidária ...........................................................  50
4.3. Medidas aplicáveis no âmbito penal .....................................................  51
  4.3.1. Das penas privativas de liberdade ...............................................  51
  4.3.2. Das penas restritivas de direito ....................................................  53
  4.3.3. Responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas .......................  54
  4.3.4. Aspectos processuais ......................................................................  55
4.4. Proteção ambiental e desenvolvimento sustentável ............................  59
4.5. Proteção ambiental e a função social da empresa ...............................  61

CaPítulO 5
CAPÍTULO V - PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS ...............  65
5.1. O Ministério Público ...............................................................................  65
  5.1.1. A atuação jurisdicional .................................................................  65
  5.1.2. O Ministério Público enquanto “parte” e enquanto “fiscal  
          da lei” ...............................................................................................  72
5.2. Mandado de Injunção ..............................................................................  73
  5.2.1. Aspectos gerais ................................................................................  73
  5.2.2. Competência ...................................................................................  75
5.3. Ação Popular..............................................................................................  76



IX

 5.3.1. Requisitos da ação ...........................................................................  77
5.4. Ação Civil Pública ....................................................................................  79
  5.4.1. Conceito e objeto ...........................................................................  80
  5.4.2. O interesse de agir e a legitimação ..............................................  81
  5.4.3. A obrigatoriedade da Ação Civil Pública ..................................  82
5.5. Multas – finalidade de – conservação, preservação, proteção,  
prevenção e reparação aos danos causados aos recursos hídricos ...........  83

CONCLUSÃO ..................................................................................................  85

REFERÊNCIAS ................................................................................................  91



X

Prefácio

Nos tempos que correm atualmente, em que a questão da proteção am-
biental suscita amplo debate, gerado especialmente pelo inegável reconheci-
mento de que os recursos naturais não são ilimitados, mas sim esgotáveis, a 
presente obra reveste-se de imprescindível importância ao analisar como a 
proteção jurídica dos recursos hídricos encontra-se determinada pelo sistema 
jurídico brasileiro. Neste sentido, o autor examina aspectos essenciais para 
que se possa compreender a inter-relação entre a tutela coletiva e a conse-
quente defesa da matriz hídrica existente no território nacional. No que tange 
especificamente à normatização da utilização da água vale ressaltar que o tra-
tamento normativo sobre os recursos hídricos vem sendo objeto de atenção 
por parte do Estado brasileiro desde a década de 70. A consideração da água 
como bem fundamental para a vida humana resulta na imediata necessidade 
de regular sua utilização, de forma racional e sustentável. Além disso, como é 
sabido, o Brasil possui uma posição privilegiada ante o marco global relativo 
aos recursos hídricos, ao contar com uma matriz hídrica robusta, ainda que, 
em algumas regiões, como o nordeste, persista o problema permanente e crô-
nico de longos períodos de seca. De forma a proteger seus recursos hídricos, 
o Brasil levou a cabo uma gestão sustentável desses recursos e adotou uma 
legislação claramente protetiva que, contudo, gera a constante necessidade 
de aperfeiçoar os mecanismos para a efetivação desta proteção. Pois bem, é 
justamente sobre tal aspecto que a presente obra trata, ou seja, os mecanismos 
judiciais existentes no ordenamento jurídico nacional que se destinam a con-
cretizar a proteção dada pelas normas ambientais. Ao examinar a responsabi-
lidade em matéria ambiental, aplicada aos recursos hídricos, o autor especifica  
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as medidas aplicáveis ao causador de danos, adentrando inclusive nos aspec-
tos relativos à responsabilidade ambiental da empresa, cujas implicações ain-
da não foram devidamente mensuradas pela doutrina brasileira. A chamada 
responsabilidade socioambiental não pode ser considerada apenas como um 
fator inerente à escolha do modelo de gestão e de publicidade de uma empre-
sa, mas deve ser encarada como um instrumento destinado a fomentar uma 
autêntica responsabilização pelos danos causados, uma vez que a atividade 
comercial, industrial e fabril – assim como toda e qualquer atividade – deve 
dar-se de forma sustentável, amparada por projetos e ações que visem causar o 
menor dano possível ao meio ambiente. Em relação à atuação do Ministério 
Público – órgão cuja função hodiernamente se fundamenta num viés preven-
tivo e precautório (como deve ser dada a irreparabilidade dos danos ambien-
tais) – debruça-se o autor sobre as questões principais para a propositura de 
ações públicas, além de dedicar-se ao estudo dos remédios constitucionais que 
podem ser utilizados para a proteção do meio ambiente e consequentemente 
dos recursos hídricos. Trata também o autor da matriz principiológica em 
matéria ambiental, tema que não pode ser ignorado quando se analisam as 
questões que cercam o desenvolvimento sustentável e a proteção coletiva dos 
recursos hídricos. A consideração do metaprincípio do desenvolvimento sus-
tentável e seu correlato direto o princípio da equidade intergeracional – consa-
grado pela Declaração de Estocolmo e desenvolvido pelos estudos realizados 
pela Comissão Brutland – ao ser incorporado pela Constituição Federal de 
1988 – estabelece uma proteção integral e inafastável do meio ambiente ao 
fixar o direito de todos a um ambiente ecologicamente equilibrado e, como 
tal, não pode uma obra dedicada ao estudo da proteção dos recursos hídricos 
furtar-se à análise, ainda que perfunctória, de tal metaprincípio; neste caso, 
a presente obra realiza um estudo digno de nota e que merece ser objeto de 
atenção por parte dos leitores. Posteriormente, o autor menciona os mecanis-
mos e instrumentos jurídicos que foram sendo paulatinamente criados para 
a proteção específica da água, reafirmando a imperativa obrigatoriedade de 
contar com uma regulação apta a efetivar o desenvolvimento sustentável. Faz 
referência ainda o autor aos instrumentos internacionais que adotam os prin-
cípios como condutores da atuação dos Estados, organizações e indivíduos, e 
que devem ser por todos observados. Em igual sentido, apresenta um estudo 
comparado deveras importante ao possibilitar o conhecimento das legislações 
vigentes em outros Estados vinculadas à proteção dos recursos hídricos. 

Finalmente, ao eleger o tema da tutela coletiva para a defesa do meio 
ambiente, o autor logra estabelecer as premissas para que tal defesa possa ser 
efetivamente realizada, considerando a natureza do bem jurídico a proteger, 
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bem esse indispensável para a existência humana, já que sem água sequer po-
deremos falar em vida.

Ao autor, professor renomado de diversas instituições de ensino e pes-
quisa, colega e fraterno amigo, dedico um sincero agradecimento pelo con-
vite feito para prefaciar a presente obra (ainda que saiba não ser merecedora 
de tal tarefa) e enfatizo que o estudo por ele realizado reveste-se de trans-
cendente atualidade e pertinência, especialmente quando estamos à beira de 
uma grave crise ambiental causada pela ausência de uma efetiva proteção de 
nossos recursos hídricos.

Belo Horizonte, março de 2014.
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