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RESUMO – O objeto de estudo do presente trabalho é sobre a utilização da ação civil pública como 

mecanismo de efetivação dos recursos hídricos. Tendo em vista que a gestão recursos hídricos no 

Brasil vêm sendo realizada de forma fragmentada devido à falta da adoção de uma postura preditiva, 

e com isso, surgem diversos conflitos pelo uso água que perpassam o âmbito administrativo para se 

tornar judicializado. A provocação do judiciário se dá por meio das ferramentas adequadas, dentre as 

quais se encontram a ação civil pública. O trabalho apresenta o direito ambiental e sua relação com 

os recursos hídricos, além da normativa regente sobre o assunto. Por fim, serão apresentados casos 

correlatos sobre utilização da ação civil pública no conflito da água e sua importância como 

mecanismo de resolução.  

Palavras-Chave: Conflito da água; Gestão de recursos hídricos; Ação Civil Pública. 

ABSTRACT – The object of study of this paper is the use of public civil action as a mechanism for 

the enforcement of water resources. Considering that the management of water resources in Brazil 

has been carried out in a fragmented way due to the lack of adoption of a predictive posture, and with 

this, several conflicts arise over the use of water that go beyond the administrative sphere to become 

judicialized. The judiciary is provoked by means of appropriate tools, among which is the public civil 

action. The paper presents environmental law and its relation to water resources, as well as the 

regulations governing the subject. Finally, related cases will be presented on the use of public civil 

action in water conflicts and its importance as a resolution mechanism.  

Keywords: Water conflict; Water resources management; Public Civil Action  

INTRODUÇÃO  

Os recursos hídricos influenciam sobremaneira o uso e ocupação do solo, uma vez que os 

limites territoriais de uma bacia hidrográfica nem sempre coincidem com a divisão político‑-

administrativa municipal, o que pode contribuir para o surgimento de várias questões de ordem 

administrativa (por exemplo: conflito de interesses e gestão), ambiental (por exemplo: degradação 

dos ecossistemas naturais) e social (por exemplo: vulnerabilidade social), podendo resultar na 

impossibilidade da promoção dos usos múltiplos da água por conta da inexistência de um 
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planejamento que seja obrigatório para todos os municípios e que ocorra em escalas menores 

(OLIVEIRA‑ANDREOLI et al, 2019).  

No âmbito brasileiro, podemos citar como exemplo de conflito da água a gravidade do quadro 

apresentado pelo Sistema Cantareira, destinado a captação e tratamento de água para a região 

metropolitana de São Paulo (Cavalcanti e Marques, 2016). Ante a essa problemática, o estado de São 

Paulo resolveu captar água diretamente da bacia do rio Paraíba do Sul através de uma eventual 

transposição de recursos hídricos dessa bacia. Contudo, a proposta rapidamente transformou a bacia 

do rio Paraíba do Sul em alvo de disputa com o governo do Rio de Janeiro, preocupado com a 

possibilidade de que potenciais interferências no rio acabassem, naturalmente, gerando impactos 

futuros de abastecimento no estado fluminense dado a inexistência de outro manancial capaz de 

reforçar o abastecimento do Rio de Janeiro (CAVALCANTI; MARQUES, 2016). 

Ademais, a gestão de bacias hidrográficas em nosso país vem sendo realizada de forma 

fragmentada mediante um planejamento ineficiente por causa da falta de integração da gestão e 

adoção de um caráter preditivo (TUNDISI apud OLIVEIRA‑ANDREOLI, et al, 2019). 

Por conta dessa gestão frágil proveniente dos órgãos públicos, o conflito da água perpassa o 

âmbito administrativo para se tornar judicializado, através da provocação do judiciário por meio das 

ferramentas adequadas, dentre as quais se encontram a ação civil pública, objeto de estudo do presente 

trabalho.  

DIREITO AMBIENTAL: O USO DA ÁGUA E SEUS CONFLITOS  

No século XX, transformações ocorreram no modo de gestão dos recursos hídricos no Brasil. 

O Código das Águas, Decreto n° 24.643, de 10 de Junho de 1930, marcou o surgimento do modelo 

burocrático de gestão. O administrador público foi o ator central deste modelo, que teve a 

racionalidade e a hierarquização como referências para o cumprimento da lei (CHIODI et.al, 2013). 

No tempo em que vigorou, este modelo apresentou sérias anomalias, tais como: a visão fragmentada 

do processo de gerenciamento dos recursos hídricos, a centralização do poder decisório nos altos 

escalões do governo, a padronização do atendimento das demandas e o desinteresse para com o 

ambiente externo ao sistema de gerenciamento, além da priorização das demandas de um único setor, 

o elétrico (LANNA, 1999 apud CHIODI et.al, 2013). 

Mas em 1988, pela primeira vez na história do ordenamento jurídico brasileiro, o meio 

ambiente foi elevado a status constitucional. Positivado como direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, De Carli (2015) leciona que o artigo 225 da Carta Maior, estabelece 

como dever de todos, a preservação do Meio Ambiente, e determina ao Poder Público a obrigação de 

implementar políticas públicas, no sentido de gerir e proteger o macrossistema ecológico, do qual as 

águas fazem parte. 

A água doce é essencial à existência da vida, fundamental ao desenvolvimento econômico e 

à produção de alimentos, imprescindível ao uso doméstico, especialmente no espaço urbano, 

construído artificialmente pelas cidades. Nesse contexto, a Política Nacional dos Recursos Hídricos 

brasileira - Lei nº 9.433/97, regulamenta e sistematiza as diversas formas de tutela dos mananciais de 

águas no território brasileiro, fundando-se na premissa de que a água é recurso natural finito e 

indispensável à sobrevivência das pessoas, da fauna e da flora. Assim, é condição necessária à sua 

preservação a efetividade de gestão séria, descentralizada e participativa, envolvendo todos os atores 

sociais no compromisso com uma governança sustentável (De Carli, 2015).  

Conforme registram Patricio et.al (2012), a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) 

declara a água como bem de domínio público de interesse comum, e ao reconhecê-la como recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico, estabelece o necessário disciplinamento em contextos 

de competição entre setores usuários diante de situações de qualidade ou de escassez geográfica ou 
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sazonal. Todavia, os autores afirmam ainda que a água desempenhe papel central no contexto da 

problemática ambiental, a PNRH acaba tendo pouca interação com outras políticas públicas. 

Por outro lado, Wolkmer, et.al (2013) aduz que governança da água implica que a legislação 

nacional passa a ser estruturada a partir de três elementos, ou seja, a gestão descentralizada por bacias 

hidrográficas, à gestão integrada e a gestão participativa.  

Wolkmer, et.al (2013) defendem que no âmbito das mudanças introduzidas pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos, a adoção da bacia hidrográfica teve como finalidade primordial 

viabilizar a perspectiva ecossistêmica, impondo uma nova integração entre a divisão administrativa 

do espaço e os espaços naturais geográficos.  

Segundo a Lei n. 9.433/97, a gestão de recursos hídricos deverá ser descentralizada e contar 

com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades (De Fátima Wolkmer, et.al, 

2013). Observa-se, nesse sentido, que diversos Tratados e Declarações Internacionais (em especial a 

Declaração de Dublin, Irlanda, de 1992) já indicavam expressamente a descentralização na gestão 

dos recursos hídricos, para harmonizar uma integração participativa dos órgãos públicos, privados e 

cidadãos interessados no aproveitamento e na conservação das águas (Santilli, 2012, apud Wolkmer, 

et.al, 2013). 

No contexto dessa integração participativa, cabe ressaltar a existência de instrumentos 

jurisdicionais que permitem a população e aos autores institucionais (Ministério Público, Defensoria 

Pública, Conselho Federal da OAB etc) a busca da defesa ambiental, englobando nesse gênero os 

recursos hídricos. De Medeiros e Albuquerque (2012) ensinam ainda que os principais instrumentos 

jurisdicionais de proteção ambiental para assegurar o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, encontram-se a 

Ação Civil Pública, prevista no artigo 129, inciso III; a Ação Popular, prevista no artigo 5°, LXXIII; 

o Mandado de Segurança Coletivo, previsto no artigo 5°, LXX; o Mandado de Injunção, previsto no 

artigo 5°, LXXI; as tutelas específicas do Código de Processo Civil (tutela inibitória e tutela de 

remoção do ilícito), previstas nos artigos 461 e 461-A do referido diploma legal; bem como por meio 

das ações de controle de constitucionalidade.  

No âmbito da presente pesquisa, o escopo é a discussão do uso da ação civil pública como 

ferramenta de resolução do conflito da água, como será apresentada a seguir.  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA/AÇÃO CAUTELAR COMO FERRAMENTA PARA RESOLUÇÃO 

DO CONFLITO DA ÁGUA 

 Diante da importância dos recursos hídricos enquanto recurso estratégico e de sua 

imprescindibilidade econômica e biológica, faz-se surgir a imperiosa necessidade de se aprofundarem 

os mecanismos de gestão dos recursos hídricos não apenas no Brasil mas em todo o mundo, de modo 

a garantir seu uso eficiente e sustentável (CAVALCANTI; MARQUES, 2016), mas os esforços para 

contemplar uma gestão eficaz e eficiente da água por vezes esbarram em conflitos que giram em torno 

do seu uso sustentável.  

 O processo coletivo pertence ao gênero processo jurisdicional: procedimento (ato complexo) 

destinado à produção de norma jurídica em razão do exercício da jurisdição. Portanto, processo 

coletivo é aquele em que se postula um direito coletivo lato sensu (situação jurídica coletiva ativa) 

ou se afirme a existência de uma situação jurídica coletiva passiva (deveres individuais homogêneos, 

por exemplo). Dessa forma, o núcleo do conceito de processo coletivo está em seu objeto litigioso: 

coletivo é o processo que tem por objeto litigioso uma situação jurídica coletiva ativa ou passiva 

(DIDIER; ZANETI, 2016). 

 A ampliação no uso das demandas coletivas para a proteção de interesses frente ao Poder 

Público torna-se, então, mecanismo de participação da sociedade na administração da coisa pública. 
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Nesse passo, as demandas coletivas acabam assumindo o papel de verdadeiro instrumento de 

democracia participativa, servindo para extravasar as diversas orientações populares sobre os rumos 

a serem adotados pelo governo nacional. Por outro lado, servindo a este papel, esta classe de ação 

apresenta-se como elemento de realização de direitos fundamentais (convertendo-se em si em direito 

fundamental) (ARENHART, 2009).  

O instrumento coletivo utilizado pelo Ministério Público da comarca de Cristalândia do estado 

do Tocantins foi justamente a Ação Civil Pública foi por meio de uma ação cautelar, conforme 

esclarece De Medeiros e Albuquerque (2012): 

 

A Ação Civil Pública é hoje um dos meios processuais mais importantes na defesa do meio 

ambiente, senão o mais importante, ao menos o mais utilizado. Disciplinada pela Lei n.° 

7347/85, a qual, em seu artigo 1°, inciso I, assegura a propositura de ACP em defesa do meio 

ambiente, sua relevância está justamente em contemplar a tutela processual coletiva de uma 

forma sistemática, pois essa não era uma preocupação dos processualistas brasileiros até 

então. A falta de um diploma legal processual para tutelar os interesses difusos e coletivos, 

como o meio ambiente, dificultava o trabalho dos operadores jurídicos que ficavam restritos 

apenas ao Código de Processo Civil (CPC). 

 

 Neves (2020) leciona que antes mesmo da universalização do instituto da tutela antecipada, 

a Lei da Ação Civil Pública já contemplava, de maneira enfática, a possibilidade de concessão de 

medidas dessa natureza para viabilizar a integral proteção, em juízo, dos direitos transindividuais. No 

seu art. 4º, a Lei admitiu o ajuizamento de ação cautelar com o objetivo de evitar o dano aos bens e 

direitos difusos e coletivos ali referidos. Trata-se de uma ação cautelar de medida de natureza 

preventiva, não necessariamente antecipatória.  

Foi por meio uma ação cautelar com natureza antecipatória que o Ministério Público do Estado 

do Tocantins demandou o pedido de suspensão total da retirada de recursos hídricos, de abertura de 

canais, de represamento e de construção de diques e barragens nos Rios Urubu e Formoso nos 

Município de Lagoa da Confusão/TO e Cristalândia/TO, por 06 (seis) meses ou até a apresentação de 

estudo de impacto ambiental do órgão de inspeção estadual que comprovasse que a utilização do 

recurso natural em debate se encontrava dentro da Legislação Ambiental e não oferecia risco à fauna 

e ao meio ambiente da região, conforme se depreende da peça exordial do parquet (Ação Cautelar 

Ambiental em Caráter Antecedente, Nº do Processo: 0001070-72.2016.8.27.2715, 2016). 

 Mas não foi apenas no Tocantins, no âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso que houve 

o manejo de uma ação civil pública para resolução do conflito da água. Apesar de supramencionado 

em outro tópico, necessário citar mais uma vez a gestão de crise pelas águas do Paraíba do Sul, 

necessário se faz citá-lo mais uma vez, agora discutindo o uso da Ação Civil Pública. Fracalanza e 

Freire (2015) destacam que em virtude das decisões que foram tomadas pelos órgãos gestores de 

forma conjunta e pelas captações retiradas pela Sabesp, os Ministérios Públicos (MP) Federal e do 

Estado de São Paulo entraram com uma ação civil pública ambiental em 6 de outubro de 2014, para 

restringir a retirada de água do Sistema Cantareira pela Sabesp. No documento apresentado pelos 

promotores, o poder público, baseado em preceitos das legislações, sobretudo da Política Nacional 

dos Recursos Hídricos, vinha discutindo questões relacionadas à gestão do Sistema Cantareira. A 

crítica dos Ministérios Públicos Federal e do Estado de São Paulo à gestão do Sistema Cantareira 

baseavam-se na falta de decisão dos órgãos gestores diante da crise que já se anunciava. 

 O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Meio 

Ambiente da Capital, ajuizou ação civil pública nº 0316796-58.2018.8.19.0001 com pedido de 

liminar em face do município e do Estado do Rio de Janeiro, da Fundação Rio Águas e das Centrais 

de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (CEASA), além de duas Associações que atuam no 

local e na área anexa utilizada como caixotaria – são elas a Associação Comercial dos Produtores e 
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Usuários da CEASA Grande Rio (Acegri) e a Associação de Embalagem Vazia dos Permissionários 

no CEASA RJ (Comunicação MPRJ, 2020). 

Na ação, o MPRJ apontava a omissão administrativa estadual na fiscalização da ocupação da 

faixa marginal de proteção de trecho do Rio dos Cachorros, bem como na prestação do serviço público 

de limpeza e dragagem do mesmo, localizado em Irajá, na Zona Norte do Rio. No local foi verificada 

ocupação e uso irregular da faixa marginal de proteção do citado rio, promovida pela associação que 

explora irregularmente a caixotaria do CEASA, devido ao armazenamento indevido de caixotes de 

madeira e resíduos sólidos variados, bem no trecho da faixa marginal de proteção, nas proximidades 

do pavilhão nº 51. Além dos danos causados ao próprio curso d’água, a conduta omissa do poder 

público implicava em risco potencial e iminente de prejuízos materiais e à saúde, em razão dos 

alagamentos e inundações em períodos de chuvas. 

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de 

Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Petrópolis, ajuizou Ação Civil Pública (ACP) nº 0001377-

40.2018.8.19.0076 contra o município de São José do Rio Preto por fornecer água contaminada aos 

habitantes da cidade. A ação destacava que o município é atendido por duas estações de tratamento 

de água que não possuíam licença ambiental e por poços artesianos contaminados com metais 

pesados, o que colocava em risco a saúde da população (Comunicação MPRJ, 2018). 

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 34ª Promotoria de Justiça, propôs 

ação civil pública n. 0900384-95.2018.8.12.0001 de natureza condenatória de obrigação de fazer e 

de pagar quantia certa, com pedido liminar de tutela provisória, em face da Petrobras Distribuidora 

S/A ou BR Distribuidora, em razão da contaminação do solo e dos recursos hídricos (Comunicação 

MPMS, 2018). 

Outro exemplo de ação civil pública, no processo nº 0800732-67.2020.8.18.0034, ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado do Piauí, em face de águas e esgotos do Piauí S.A. – AGESPISA. 

No seu pedido, o MP pleiteava que nenhum consumidor de Água Branca fosse cobrado pelo serviço 

de fornecimento de água enquanto não fosse regularizado o abastecimento, bem como que fosse 

determinado à empresa ré que elaborasse plano de contingência, inclusive com contratação direta de 

carros pipas para abastecer a população até regularização do serviço de fornecimento de água. 

Em Viamão e Cachoeirinha foram ajuizadas ações civis públicas para destruir barramentos 

para irrigação de arroz, que não permitiam que o Rio Gravataí mantivesse seu curso normal. Isso 

reduzia sobremaneira a quantidade de água nos pontos de captação da Corsan. Deferidas liminares 

contra arrozeiros, de um dia para o outro, a Corsan informou ter constatado a elevação de mais de 15 

cm na régua que media o ponto de captação (MARCHESAN, 2005). 

O advento da Ação civil pública, a legitimidade do Ministério Público para a propositura de 

ações, o poder geral de cautela do magistrado, a mitigação ao princípio da demanda, o 

desenvolvimento de microssistemas, a responsabilização de pessoas jurídicas, as tutelas de urgência 

e todo o desenvolvimento recente dos institutos de Processo Civil buscaram a superação do modelo 

individualista de demanda e instrumentalizaram crescente politização do Poder Judiciário (Do 

Rosario, 2009). A tutela coletiva tem condições de instrumentalizar o controle de políticas públicas 

de modo a fornecer à Constituição densidade suficiente para a tutela de direitos transinidividuais 

(Freire Júnior, 2005, p.97 apud Do Rosario, 2009), incluindo o debate sobre o conflito dos recursos 

hídricos no Brasil.  

CONCLUSÃO 

 Conclui-se pelo exposto que o manejo da ação civil pública como ferramenta resolutória do 

conflito da água é um dos meios mais utilizados com a finalidade de provocar o poder Judiciário. 

Apesar da existência de outras ferramentas legais, a ação civil pública se mostra de certa forma mais 
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apta tendo em vista o seu rol exemplificativo presente na lei 7.347/85, o que permite ao operador 

executá-la sem correr o risco de extinção do processo por indeferimento da inicial.  
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