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Sr. Ministro—Autorizado o Governo, pelo art. 35, n. XX, da
M n. 1.617, de 30 de dezembro de 1903, a, mandar organizar as
bases do Código das Águas da Republica, dignou-se V. Ex. confiar-me tão honroso encargo.
Desempenho-me hoje desta incumbência.
K, entregando ao esclarecido conhecimento de V. Ex. as bases
do Código, lastimo que a celeridade com que as elaborei, em virtude do patriótico empenho do Governo, de que tivesse prompto
cumprimento o preceito legislativo, haja determinado imperfeições que, certo, serão corrigidas pela sabedoria do legislador.

OATA

Delimitar o terreno em que estas bases deviam ser lançadas,
foi o primeiro cuidado que tive, ao iniciar o trabalho.
Um código da=! águas podo abranger, no seu contexto, quer
o assumpto das águas marítimas, quer o assumpto das águas
terrestres.
Assim que os msstros do direito costumam se occupar do
ambos, quando tratam da matéria das águas.
Entretanto, pareceu-me quo o pensamento do legislador foi
providenciar, apenas, sobro as águas terrestres, pois ó ahi quo a
nossa ici ó atrazada c omissa, 6 ahi quo reina a controvérsia, ó
ahi quo os aitos interesses econômicos do paiz estão clamando pola
necessidade da norma juridicn reguladora.
Alóm disto, o assumpto das águas maritimas entende mais
com o direito internacional o com o direito commercial, ficando
um menor trecho para o direito civil.
K, pelo que respeita ao direito commercial, o Governo da,
Republica, em receate mensagem dirigida ao Congresso, saiionta
a necessidade de se rever o código vigente.

As bases que apresento cingom-se, pois, ao assumpto das águas
terrestres.
*
E excluo deste trabalho tudo o que se relaciona, com o direito
internacional.
Excluo, ainda, não só as águas mineraes, como o rogimen das
águas pelo que respeita ao caso da mineração, assumptos estes
do que deve tratar um código especial, conforme os termos da
autorização legislativa.

E' bem de vcr-se que o Código das Águas ha de ser, realmente,
um código, e não uma consolidação.
De facto; consolidar o que?
O que possa existir no Direito Romano ?
O que possa existir nas Ordenações?
O que possa existir na pobreza de nossa legislação ?
Certo que não.
Mais : nem ha respígar, entro nós, na doutrina o na jurisprudência.
A doutrina ainda é a obra de Lobão!
E o que seja esta, obra, mesmo para a sua época, podo se julgar
pela seguinte passagem de Alexandre Herculano :
<; Esto homem ?>, diz o emérito oscriptor, referindo-se a Lobão,
« escreveu, nas primeiras décadas deste século, cm o:lio da grammatica c da lingua, uma püha, do volumes rofortos de erudições
gravíssimas, pesadíssimas, pcdantissimas, onde o pró o o contra
das opiniões dos jurisconsultos se acham accumulados por tal arte,
que a leitura dessas dezenas do {'usuários ó o meio mais seguro
de se não saber qual 6 o verdadeiro direito na maior parte das
matérias jurídicas » (1).
A jurisprudência está por se fazer.
Assim, e mister que se constitua o nosso direito das águas ; a
obra legislativa tem do ser de croação desse direito.
E, para tanto, indispensável 6 o exame do assumpto na legislação dos povos cultos, onde, molornamonto.' o rogirnon das águas
tem estado em activa elaboração.
(1)

Assis Teixeira, .A<yMas, pag. 17.

Foi trabalho que mo impuz.
Haurí nesta, fonte quanto mo pareceu conveniente, para, adaptar
á, tradição de nosso direito, organizando as bases do um código, que
correspondesse ás necessidades econômicas c sociaos do momento.

Como de direito, as cousas, em relação A sua propriedade, dividem-se em ?*M MM?MM.? (na accopcão ampla) o ré.? rtJíeM^M.!.
A'que!la classe pertencem, entro outras, as cousas comwMM.?,
isto 6, as de que cada um podo usar o gosar, c cujas partos individuaes se podem adquirir, mas nunca em sua totalidade (3).
A esta classe, a das rés ítüicM?'Ms, pertencem as cousa,s puMícas e
Dividem-se as cousas publicas cm :
a) cousas de wso co)M!MMW e
&) cousas jtMírim
As cousas patrimoniaes podem, por disposição do ]ei, tomar o
caracter do cousas de uso commum e vice-versa (3).
Estas cousas ainda podem tomar o caracter especial do industriaos, ou sob a fôrma do monopólio ou de livro concurrencia (4).
Ascousai de uso comMM/m constituem, verdadeiramente, uma
propriedade do Estado ; não se verifica, na hypotaeso, uma simples
relação do tutella, do administração, ou do direito suí ygnerís, ao
menos, como entendia a escola antiga.
A Hcção de Meucci é completa a respeito.
Ao Estado, na sua accepcão própria o tochnica, de povo organizado, pertence tanto a propriedade como o uso destas cousas ;
com a única difToronça do que, em relação A propriedade, que ó
direito, o Estado só considera como unidade abstracta, em relação
ao uso, que ó um facto, como conectividade concreta (5).
Accentuar estas noções, tol-as sempre em vista, é de summa
importância na matéria, pois a confusão dellas se deve, em grande
(3) Mackeldey, Corso í?t Díriífo RamatMo, § Í70.
(3) Carlos de Carvalho, ConsoMdpáo, art. 197 § 3°.
(4) Art. cit. § 4°.
(5) Meucci, ÍM.s!!ÍM2MW f7i DírMo ,A!MM!:nts!ra!!VO, pag. 339.

parto, o tumulto que reina- geralmente na legislação das águas,
ditllciliima já, por si mesma, cm virtude da imprecisão da nomenclatura hydrographica.

A agun corrente, sob um corto aspecto, constituc-se cousa
Assim é das Institutas c do Digc^to.
A"a{M?*aZt.yw*e co))^nMMn ^Mtit Ao?c: aer, a$Mct ^M-o/?Mews e! Mtare (6).

E a confusão que pairava na exegese dos textos, cessou, de
vez, com a límpida explicação de Vinnio, accoita pelo nosso eminente Teixeira de Freitas (7).
H' cousa. coMMMMM a fM/MH considerada physícamento e como elemento da natureza ; o Wo, este ó ssmprc res ítHcí^'m.
E foi com este critci-io que Teixeira de Freitas formulou o § 8°
do art. 328 de seu Fs&oyo, impondo a água corrente de propriedade
particular uma servidão publica <s de uso para as primeiras necessidades da vida, si houver caminho pubüco que a faça accessível s*.
Eis como se explica o art. l" do Código.
Eis, ainda, como se explica o art. ã", que transplantei do Código civii portuguez.

Assumpto do maior realce, neste trabalho, me pareceu, desde
logo, a classificação das águas em pnM:'cas e píurítcMítirM.
Estudarei agora as águas de mo eomMMm, tratando, em primeiro logar, das correntes.
O direito romano deixou norma sobre a matéria.
Eram, alli, do dominia publico as correntes parcnnes c volumosas.
Improcedo, como demonstrei em outro trabalho (8), a contradicção que os exegetas têm apontado entre os fragmentos do Marciano e de Ulpiano, no Digosto, e o preceito das Institutas.
(6) § t", I, dg tMv. )-<?)-. (2,1), Cr. 2, § !°. D. A; Jiu. yg;-. (1,8).
(8) Op. cit., pag. 16.

Este domínio não constituía, poi\'m, um direito régío ; era o
domínio da cousa publica do uso commum.
O regimcn Rmdal alterou, todavia, a norma romana.
Assim que, « confundido o direito de soberania com o direito de
propriedade, os cursos d'agua entraram também para o patrimônio
do príncipe, e foram enumerados entre os direitos regios s.
E, <t em conseqüência das lutas entre príncipes e feudatarios,
distinguiram-se oá rios navegáveis dos não navegáveis &.
% Os primeiros ílcaram reservados para o domínio do príncipe;
os segundos, bom como os seus respectivos leitos, foram submottidos a alta justiça dos senhores, que dclles gosavam como donos
dispondo ainda dos mesmos mediante concessões a particulares» (9).
Derrocada que foi a feudalidado, aquellos voltaram para o
domínio do Estado.
E o espirito da Revolução ampliou este domínio, fazendo-o
eomprehonder as cerrentes lluctuaveis.
O principio generalizou-se.
São publicas as correntes navegáveis ou fiuctuavcis: eis a
norma preponderante na legislação moderna (10).
E, si ha leis que se afastam deste principio, não é, em regra,
com o intuito de restringir a comprehensão do domínio publico,
sinão do amplial-a.

Ainda são as Ordenações do Reino o assento da matéria, em
noiso paiz!
O monumento Felippino, inspirando-se na lieção do direito
feudal, deixou expresso:
Pertencem aos direitos roao9 «as estradas e ruas publicas, antigamente usadas, e os rios navegáveis o os de que se fazem os navegáveis, si são caudacs que corram em todo tempo. E, posto que
o uso das estradas c ruas pubticas c dos rios seja igualmente com-

(9) Pacelli,
(10) Oreste Rancletti,
pag. 51.

pap.
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mum a toda a gente, e ainda a todos os animaes, sempre a propriedade dollas Hca no patrimônio real* (H).
A Constituição do Império definindo, porám,*os direitos o prerogativas da coroa, revogou, nesta parte, o principio da Ordenação.
E, desde então, os direiíos fartes passaram para o dominio publico.
Mas, como entender o texto da Ordenação ?
Quacs os rios que fazem parte do dominio publico ?
A exegese não 6 facH.
Já explanei o assumpto em outro logar (12).
Pareceu-me, porém, e ainda me parece, que o texto silenciou
cm relação aos rios não navegáveis, e que não são caudaes que
concorram para que outro rio seja navegável.
Assim, ha, pelo texto, duas classes do rios públicos:
a) os que são navegáveis e
&) aquelles de que se fazem os navegáveis, si são caudaes que
corram em todo o tempo.
E' certo que Almeida c Souxa enxergou uma duvida, que lhe
pareceu antinomia, no texto da Ordenação.
Assim que, depois do haver proclamado que são direitos roaos,
isto é, propriedade do rei, os rios MueyaBeis e os de ywe se /atjew os
!S, concluo O texto que o wso dos fios seja iyMHÜmeníe cowa ioda n /yeMÍe, /?c<rtndo sempre a propriedade deNes ?!0 paírimo-

Entendeu Almeida e Souza solvor a supposta antinomia, e,
c jm o sou habito do torturar o texto, explica que o legislador, na
ultima cláusula, só tornou commum o uso dos rios não navegáveis, que não oram rcaos pelo direito feudal, e foz sua a propriedade delles ; c, quanto aos navegáveis, reservou para si o pleno
arbítrio ! (13)
O illustre visconde do Seabra esclarece, porám, do um modo
convincente, o dispositivo legal.
O texto de que se trata, pondera elle, voiu copiado litteralmcnte do Código Manuclmo, para onde tinha passado, da mesma

(11) (Menção, Liv. H, TH. XXVI, § 8°.
(13) Dos rios pMWicos e particulares, pa'gs. 18 e sega.
(13) lYaíaáo das 4p!MS, pag. 6, §10".

fôrma, do Código Aífonsíno, o para este da declaração dos direitos
roaes formulados por D. Duarte.
A uma subtileza de Ruy Fernandes, que foi o redactor dosta
declaração, se deve o attribuir-so a toda a gente o uso dos rios
que pertenciam ao patrimônio rágio, isto é, os navegáveis e os de
que se fazem os navegáveis.
A distincção entre o uso e a propriedade de uma cousa, cuja
utilidade consiste toda no uso, foi um modo que encontrou o jurisconsulto de conciliar a doutrina das leis imperiaes com as tendências foudaes da monarchia.
Dos rios não navegáveis, explica, ainda, o visconde de Seabra,,
não tratou Ruy Fernandes, prtra não levantar contra si os clamores dos senhorios, menos indulgentos do quo o próprio monarcha.
E' bom certo, pois, que o texto da Ordenação silenciou em relação aos rios não navegáveis.
Aliás, parece ser esta a exegese de Teixeira do Freitas (14),

A legislação moderna, como deixei dito, quando só afasta do
principio de que são publicas ai correntes navegáveis ou fiuctuavois, ó para ampliar o dominio publico.
Realmente, este dominio tende a se expandir.
03 interesses da, industria e da agricuttura não mais encontram solução nas formulas da lei antiga.
Já se levanta a questão da opportunidade de ser mantida, cm
uma nova lei do águas publicas, a preeminoncia do uso da
navegação.
O illustre Gianzana, que, como o primeiro, delia tratou, responde negativamente.
Tal preeminencia, entende cllo, «justincava-se quando poucas
vantagens se tiravam das águas para a industria o para a agricultura, e, não sendo fáceis as estradam, oj rio3 constituíam o
meio mais commodo e econômico de transporte ; mas não hoje
que a navegação sobre os rios tem pouca ou nenhuma importância,
(14) Vide nota 13 ao art. 52 da

em coni'ronto com os novos meios do transporto, do espécie
ferroviária ; e, por outro lado, sempre maiores são as utilidades
que as águas proporcionam á industria e A agricultura».
Como PaccHi, direi, *a mim basta ter acenado para a qucst,ão,
deixando aos cultores da sciencia econômica e. da technica hydraulica o encargo de resotvcl-a^ (15).
Alem disto, não me era licito consagrar a innovacão neste
trabalho, pois a tanto se oppõo o obstáculo da Constituição.
Esta assentou a proemincncia da navegação ()6).
Entretanto, ao lado do uso da navegação, o domínio publico
se deve desdobrar, quanto possivc], para a solução dos grandes
interesses ligados, hoje, ao regimcn das águas.

Assim:
Na Hespanha, onde a matéria se rego pela lei de 13 do junho
de 1879, combinada com o Código civit, não importa á classificação tias águas publicas o facto da itavigabUidade ou da íluctuabiiidadc.
Ao domínio privado pertencem, ailí, exclusivamente, as águas
continuas ou descontínuas quo nasçam em terreno de um particular, emquanto alias não transponham os seus [imites, c o
curso dos regatos que não atravessem terreno pertencente ao
dominio publico (17).
Na Suissa, segundo attosta H. Pascaud, só o cantão do Glaris 6
que classifica os pequenos cursos d'agua no dominio privado (18).
Na Itália, tia muito quo o systoma legislativo ó pela ampliação
do dominio publico.
O código Atbortin), á imitação das constituições picmontczas
de H do julho de 17í9 e das regias patentes de 29 de maio de 18t7,
declarou públicos todos os rios c torrentes, sem distinguir os navegáveis dos não navegáveis.

K o código vigente consagra a mesma disposição (19).
No Chile, são dcPdominio publico os rios c todas as águas quo
corram por alveos naturacs.
Excoptuam-sc as vertentes que nascem e morrem dentro de
uma mesma herdado ; a propriedade, uso c goso deltas pertencem
aos donos das margens (30).
Nu Republica Argentina, o dominio publico comprohende os
rios e seus alvcos, bem como todas as águas que corram por alveos
uaturacs (21).

Estabelecido, como Rcou, que o texto da Ordenação Felippina
não trata dos rios não navegáveis, a que rcgímen estão clles submcttidos peio direito pátrio ?
Ao rcgimcn do direito romano, quando conforme com a razão,
com a equidade, segundo determina a lei de 18 do agosto de 1769
Ora, o dominio publico era bem amplo por esto direito.
Km synthcso, conforme o preceito das Institutas, todos os rios
eram públicos.
E, por exclusão, se deixava accentuada a significação da palavra Wo.
Assim, dcila só excluía a (oveMíe, que corre apenas de inverno
(/íMHte /?M6üs), bem como o W&etro, pois o Wo deste se distingue
pela volumosidado ou pela, opinião dos visinhos (MMgwtMdíwe aw
O uso da navegação não constituía, pois, o critério exclusivo
para se caracterizar alli o dominio publico sobre os rios, sinão
ainda, o interesso publico geralmente ligado ao uso delles (22).
E a opiwMo ^as utstMTMs, erigida em subsidio para a caracterização deste dominio, deixa bem claro que a clle não devia repugnar a comprchcnsão dos rios fluctuaveis, que servem a uma.
utilidade de interesse communi, qual soja o transporto.

()5) Op. cit.. pag. 98.
(16) fo?tst., arts. 13 e 34, § R".
(17) H. Pascattf], Lrt TfõtaMe 7MíWc/«?, pag. 40.
(t8) Op. cit., pag. 33.

(19)Pacelli, op. cit., pag. 20.
(20) CoíM^o cteM, a r t. 895.
(21) Co<%o ctuM, art. 2.340, n. 2.
(22) Pacellt, op. cit., pag. 4.
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O domínio publico oxtende-se, pois, aos rios ftuctuavcis.
E' o que se eoHige, altas, dos seguintes toxlos do Ulpiano:
M&Mco wapgM, faíeM a^ere... (23).
íMw )*ates coMMne/tÍMr : ywia j^JeruM^Me, ei
(24).
Certo, a navegação considerada technieamonto c de duas ospocios: a navegação propriamente dita o a ituctuação.
Mas, juridicamente, diz Giorgi, esta distincção carece de importância (25).
Accresce que, na legislação moderna, só na Prússia, pelo que
pude ler, ó que o domínio publico se restringe ás correntes propriamente navegáveis.
O principio da Ordenação deve se estender, poÍ3, aos rios f!uctuaveis.
ModiQco, assim, a opinião que omitti em outro logar (26).
Sem desconhecer a existência, de correntes do domínio privado,
pelo nosso direito vigente, entendo, agora, que o domínio publico
se estendo As correntes fiuctuaveis.
Assim, no estado actual do direito pátrio, se devem considerar
públicos os rios navegáveis ou áuctuaveis e aquelíes do que os
mesmos se fazem, si são caudaes que corram em todo o tempo.
A esta segunda classe — rios d,e que sã fazem o,s navegáveis ou
Huctuaveis — pertencem as correntes, que dosaguam em ponto cm
quo um rio ainda não ó navegável ou iiuctuavel (27).
E, com esta doutrina, o domínio publico sobre as águas correntes adquire considerável extensão, podendo resolver interesses
diversos.
Embora elaborado no molde clássico da navigabilidade, o principio do domínio publico se cxtenderá as correntes íluctuaveis,
collocando-se, assim, o nosso direito á altura, da maior parte das
legislações modernas.
E, por outro lado, estará mais adeantado do que as mais
adeantadas legislações sobre as águas, porquanto ao passo que,
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Fr. l", D. Mi wt /?MMMte ptíMíco (XU1I, 14).
Fr. 1°, § 14, D. de /?M!M.ÍM. (XLHI, 12).
.DoítrMt%(%e%g JPergone GtMW&'cAe, vol. HI, n. 170, pag. 380.
Dos Wo3 pM&Mcos e.payíícu^arM, p a g., 44.
Op. cit., pag. 25.

mesmo perante estas, como na Itália, ainda se levanta questão sobre
a, dominialidade tias correntes do que se fazem os rios pubticos, o
principio está plenamente consagrado no direito pátrio.
Assim, não acho inconveniência em seacceitar o molde clássico*
do nosso direito, com a ampliação que lhe dei.
Apenas é mister, como conseetario da ampliação feita, alterar
o principio da Ordenação, cstabcleccndo-so, agora, que as correntes
do que se fazem os rios navegáveis ou íluctuaveis, para que se
reputem du domínio publico, basta que sejam perennes, e não,
ainda, caudalos;ts.
O Código não fará, dcsfarte, obra revolucionaria; e os interesses da industria c da agricultura, terão ahi ampla consagração.
De facto; a expansão do domínio publico, conseqüente ao principio assentado, serve parallolamente a estes interesses.

K, estabelecido, nestes termos, o principio do dominio pubiico
sobre as águas correntes, abstive-me, proposit&lmcntc, de definir
o que seja a navegação ou a íluctuação.
Aos proiissionaes incumbe o exame da matéria.
O Código não deve se constituir um obstáculo a que este dominio se dilate, com o desenvolvimento que a sciencia hydraulica,
possa dar ao regímcn do transporte.
Conhecido o espirito do Código, a sua applicação se fará segura,
e a opposição dos particulares terá, na opinião dos peritos e na
sentença dos Tribunaos, a, garantia de seu direito.
Corto, em outros paizes, a delimitação das correntes publicas
se faz por meio de cadastros, periodicamente levantados, em virtude das constantes alterações que se operam no rogimen das águas.
Este expediente, porám, não pude ter, entro nós, sinão um
valor puramente administrativo ; não augmenta, nem diminuo o
domínio publico ou o dominio particular.
De facto ; não ha, pela, nossa Constituição, o contencioso-administratlvo (28).
de Copias, publicação inserta
de 6 de outubro de 1906.
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E' ao Poder Judiciário quo incumbe dirimir as questões sobre o
domínio das águas.
E os ca&Mírcs têm, apenas, um eífeito declarativo e não creador do domínio das correntes, quo nelles se inscrevem.
E' errônea, como demonstra Pacelli, a doutrina de Tiepoío, do
que a inscripção no cadastro constituo, para o curso d'agua, o seu
destino legal ao uso publico.
Este dominio publico pôde se originar de uma dupla, causa :
destino necessário, destino accideníal.
No primeiro caso, de que as agu&3 puMicas apresentam,
justamente, a íigura typica, a intervenção da autoridade é, apenaspara declarar, constatar, não para crear tal dominio ; d, pois, o
estado natural de um curso d'agua, e não a sua inscripção no
cadastro, que o torna, publico de uso commum.
No segundo caso, sim, como na hypothcse do fortalezas o
edifícios públicos, cujo domínio se origina do acto livre da auto,
ridade, que sancciona o destino ao uso publico ou do próprio
povo que uza e goza dos bens (29).
Assim, reduzido o systema dos ccK?as(rtM á sua verdadeira
significação, não passando o mesmo de uma simples medida para a
vida. interna da administração, entendo quo cila não deve sjr
consagrado no Código.

Qual, agora, a providencia a tomar em rjlação aos cursos
d'agua, que não se comprchendem no principio estabelecido ?
Deixal-os no dominio privado P
Trazel-os para o dominio publico ?
Eis a questão que, no momento, se debate em todos os paizes
cultor, em virtude, principalmente, dos enormes interesses que se
prendem ao caso da energia hydro-electrica.
Uma solução intermedia, parece-me, resolvo a questão.
Deixar no dominio privado as correntes que só a ollo interessam;
trazer para o dominio publico aquellas que, realmente, forem de
interesse publico.
(29)

pá g.

Esto interesso culmina, quanto á industria, no caso da,
j, quanto & agricultura, no caso da

O domínio publico, entendem alguns, se impõe como regra, em
reíação a estes cursos, porquanto, deixados no dominio particular,
clles podem ser irregularmente aproveitados, ou, mesmo, não ser
aproveitados, e isto com grande damno para a vida econômica do
paiz.
Em primeiro logar, é bem vasto, c abundantíssimo de 'WAa
6raKca, o numero de cursos d'agua que, pelo nosso direito vigente,
de accordo com a interpretação que lhe dei, e com a ampliação
que Ez ao mesmo, ss enquadram no dominio publico.
Em segundo logar, não ha temer o aproveitamento irregular
pelo dominio privado.
Este dominio, no acíua! estado da evolução do direito, já não
se apresenta com aromas que possam magoar o interesse collectivo.
Passou o momento romano ; e, com elle, o individualismo do
direito.
E' bem certa a lei de Cimbali (30).
A evolução do direito privado tem percorrido três phases suc*
cessivas :
a) a fôrma primitiva de confusão e de completa absorpção do
elemento individual no elemento social, confirmada, por outro lado,
na ordem econômica, pela ausência completa de qualquer industria ;
&) a fôrma, secundaria de distincção e de completa emancipação do elemento individual do elemento social, na qual apparece e
se desenvolve, em alto gráo, a pequena industria ; c) a fôrma ultima de reconciliação e de reintegração do elemento individual no elemento social, coeva do desenvolvimento
gigantesco da grande industria.
Este é o nosso momento.
(30) Enrico Cimbali, .Za .Mtova Fase dei ÍMWMo CMi(?,
pag. 15.
*
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Assim, não repugna ao direito privado, quo só regulo o seu
exercício, de modo a garantir o interesso da collqptividado.
E mais acccntuada se torna esta necessidade, na hypothcse do
regimen das águas.
E' um rcgimen especial, o da propriedade particular dos cursos
d'agu.a.
Certo, ella ó uma, propriedade particular ; dá direitos, escreve
Lauront, mas direitos limitados pelo direito igual dos outros ribeirinhos (3t).
Assim se explica o direito de inspccção c de autorização que,
sobro estos cursos, exercia a administração publica, na vigência do
Império, soguodo attesta Veiga, Cabral (32).
E o mesmo se observa na França o na Bélgica.

Examinarei, agora, o caso do não aproveitamento dos cursos
d'agua.
Como providenciar contra a resistência dos ribeirinhos ?
Relativamente a utilização da 7mMa &rotMca, a principio, o industria! não tinha, diíHculdadc em se accommodar com os ribeirinhos, quo o cra,m originários e verdadeiros; agora, encontra, poróm,
um obstáculo formidável, neste gênero de especulação, que constituo a industria dos &arreMrs (33).
São os aíravgMcáoygs, quo adquirem uma pequena parcella do
dominio sobre os cursos d'agua, impondo, mais tarde, ao industrial, a sua acqubiçãj por preço exorbitante.
Ao quo pude observar, três são os principies systemas, creados
com o intuito doarred^r este obstáculo: osystema das concessões, o
d-t, JícííifíYo o o das nssoctacõM sy

O systoma das concessões foi o primeiro lembrado.
(31) jDroi! Cí'ut7 FraHpais, vol. VI, n. 19, pag. 35.
(32) Dí'retío Á^Míwtsíraíivo, pag. 452.
(33) CourccHe e Dardart, Ze^ísMiou e!es Fatí^c, pag. Í54.

E' o regimen da desapropriação por utilidade publica, de qualquer quõda d'^gua, capaz do produzir um certo rninímo de energia
elcctrica.
Assim, o facto único da producção da energia bruta o mínima
de uns tantos cavallos-vapor, cm estiagem média, constituo, por
este systema, titulo bastinte de utilidade publica, p3,ra impor a
desapropriação da queda; levantando-so sobre os escombros da propriedade particular, a Hgura do concessionário !
E qual o mínimo de energia, a produzir, para quo uma, queda
d'agua seja considerada do interesse publico ?
Não poderão responder, por certo, os partidários do systema,
que assenta, incontestavelmente, no arbítrio.
O systema parte, além disto, de um erro fundamental.
E' bem verdade que a desapropriação por utiiidade publica,
constituo um indispensável instituto de defesa do interesso social.
<s A propriedade, alam de direito, e mais que simples direito individual», diz Cimbali, <s é uma grande funcção', social, pelo que só
pôde o devo ser realizada por quem possua e conservo intactas as
condições do que ella se origina, e que somente possa oíTerecer garantia segura de um exercício legitimo o fecundo de úteis resultados > (34).
Mas, 6 mister quo se constate quo o proprietário não queira
ou não possa realizar, na sua propriedade, aquelle melhoramento
que a sociedade lhe impõe, para que a desapropriação sã justiRque.
A não ser assim, diz ainda o eminente Cimbali, «ella será uma
espoliação» (35).
Ora, qualquer systema quo possa resolver o problema, dentro
das normas que regem o dominio privado, ó sempre mais rccommendavel do que o systoma das concessões, quo tem como regra a
desapropriação.

Assim, mais acceitavel do que este systoma, ó o da
E' Q systema apresentado por Michoud, professor de direito
administrativo na. Universidade de Cronoble.
(34) Op. cit., pag. 189.
(35) Op. cit., pag. 300i
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Eitc parto do principio da, indivisibilidado d:), quúda, que, como
cousa indivisível, ó licitavoi,conformo a regra, de dtreito coinmum.
H. Pascaud sustenta galtiardamonte esta. indivisibilida.de.
« Na, hypotheso de um declivc muito rostricto produzindo, com
a água, corrente que o segue, um começo de queda, d'agua, á qual
outros declivos successivos venham dar o desenvolvimento industria,! necessário para. a constituição de uma, usina,, 6 impossível
determinar cm que medida o aiveo, o declive c a, água corrente
contribuíram para o nascimento da quáda. K' por um 5°, um 10°,
um 30" que ca,da um dos ribeirinhos ahí participou ? Não se poderia, precisar... Não menos do que a água que corre, o atvea que
ctla percorre, o declive que ella segue, são insusceptiveis de medida, o <5 materialmente impossível precisar om que proporção
estes diversos elementos participaram da producção da queda
d'agua, ou que elles se considerem como de um mesmo proprietário
ou como de diversos ribeirinhos do curso d'a,gua. Consequentemente, a unidadc-quóda não é susceptível de fraccionamento entro
os ribeirinhos ; todos contribuíram para o seu nascimento, c têm
direitos indivisos sobre cila. Co-proprietarios da queda d'agua, os
ribeirinhos se acham na situação de todos aqueltes que possuem om
commum diraitos indivisos, que por sua, natureza, e pela impossibilidade physica, scientiüca e jurídica de se separarem em fracçõcs distinctas, obrigam á licitação. Ainda quando em exploração,
a, queda d'agua não se pôde dividir ; é, com eífeito, a força motriz
proluzidaque se torna divisivel* (36).
Entendo, pois, que a indivisibilidado da queda d'a,gua está
perfeitamente assentada, na explicação de Pascaud.
Uma objecção, porám, se oppõe ao systcma.
Pretendem alguns que a queda d'agua não ó licitavel, pois,
anão está no patrimônio dos co-licitantes com todos os seus attributos e modoá de sjrcsscnciaes».
Para estes, a a queda d'agua não terá valor, como força motriz, sinão quando utitizada por trabalhos apropriados*.
Ha, entretanto, nesta apreciação, um gravo erro econômico,
como accentúa Pascaud.
A apropriação pela industria não croa nenhum valor; o valor
preexiste na água corrente e sua quMa, om estado latente.

4; A industria se limita, a pôr em relação o valor preexistente,
a empregar os, processos necessários para tiral-o da água corrente e sua quóda, e descobrir, para estes dous elementos da força
hydrautica, os usos novos adaptados ás necessidades industriaes de
nossa ópoca& (37).
Explicado, assim, o systema, á bem certo que elle já tem assento no direito pátrio, pois é sempre licitavel a cousa indivisível (38).
A JMMÍcyáo, porém, dá logar a perigos, apontados por Pascaud,
contra os quaes é mister estabelecer na lei certas providencias, em
grande parte, por ello mesmo lembradas.
Um dos perigos a, evitar é aarrematação por preço misefavel.
A lei não deve permittir que ella 83 faça, nunca, por preço
inferior ao da avaliação.
A altura da queda d'agua, cm rotação a cada propriedade,
não deve constituir o único elemento de apreciação para se estabelecer o preço da licitação ; a privação para os ribeirinhos de outras vantagens, como a propriedade da água, do leito, de seus productos etc . , deve ser levada em linha de conta .
O não emprego do direito licitado, dentro de um prazo razoável, ao uso que determinou a adjudicação, importa em uma inobservância, das condições da venda, prejudica o interesse geral.
Assim, verificada esta hypothese, deve-se proceder a nova adjudicação, a requerimento de qualquer interessado, ou do representante daadministração publica, perdendo o adjudicatario a diffcrença entre o preço da primeira adjudicação e da revenda.
Um outro perigo, que é mister conjurar, è a facilidade da soEstabelecido o principio da indivisibilidade da queda, licitandose hoje os direitos de ribeirinho na montante de um curso,
amanhã podem os ribeirinhos da jusante, cujos direitos são indivisíveis dos primeiros, vir, por sua vez, provocar uma licitação e
englobar, nos direitos a licitar, aquelles que uma adjudicação precedente tenha attribuido a outros ribeirinhos.

(37) Op. cit., pag. 19,

, pag. 16.

(38) Teixeira de Freitas,

, nota 26 ao art. 1.166.

A sobrc-licitação, accentúa Pascaud, ó uma- conseqüência, lógica, do principio da indivisibilidade.
t
Aliás, assim o exige o interesso da industria,.
E' forçoso concluir, diz ainda, cile, que no interesse econômico
da producção do um paiz, uma usina de 1.000 cavaltos-vapor contribuirá mais efHcazmente para o bom da industria, do que o
poderiam fazer cinco outras usinas de 200 cavailos.
Entretanto, á mister que as sobre-licitações não se succedam
com facilidade, não se façam a, jacío-coMiMwo, si assim se pôde
dizer.
E' preciso que se assegure uma certa estabilidade na exploração
industrial.
Suggere Pascaud, com este intuito, as seguintes providencias :
a) Durante dous annos, após a installação de uma usina, o adjudicatario não poderá ser sobrelicitado.
Com esta providencia não só o adjudicatario fica em condições de melhor apparelhar a sua usina, de modo a poder obter
por ella maior indemnização, como de se preparar para concorrer
ã sobre-lic-itação, caso pretenda modificar e estender a sua exploração industrial.
&) A sobre-licitação não se poderá íazor, sinão quando a, usina
a, instal!a,r seja do força motriz, pelo menos, cinco vezes superior
á da antiga usina.
Realmente, a sobro-licitação não se justifica, quando reclamada,
por mesquinhas vantagens, que não compensam a instabilidade,
industrial, que ei Ia determina.
e) A indemnização a se pagar ao adjudicatario sobrelicitado
será em dinheiro ou M MaíMM, á sua vontade.
<%) Quando w Maínra, ella consistirá em uma quantidade de
energia electrica, pelo menos, igual á que o próprio adjudicatario
sobrolicitado produzia anteriormente, cada anno.
c) E, para maior garantia desto direito, ss devo constituir, a,
beneficio do immovel sobrelicitado, uma servidão, gravando a nova
usina, de preferencia a quaesquer outros fornecimentos que a
mesma usina tenha de prestar.
Estas medidas se impõem todas eilas, pois tendem a assegurar
a, estabilidade da exploração sória, e eífectiva, tornando possível,
praticamente, a sobrelicitacão só no caso de um grande e legitimo
interesse industrial, e garantindo o menor sacrifício para, o adjudicatario sobrelicitado.

Um outro perigo se descobre no systema.
Assim que, a, NcMap<To podo assumir uma extensão excessiva,
abrangendo, muitas vezes, a quasi totalidade de um curso d'agua
de tal arte que, cm voz da licitação da quóda, se pretenda, abusivamente a, licitação do própria curso.
Não ha doseonhoccl-o.
Mas, o procesjo de licitação podo ser cercado de cautelas, de
modo a cercear o abuso.
Em primeiro logar, a licitação é matéria contenciosa, que tem
de ser dirimida pelos Tribunaes.
Estes hão de resolver com pleno conhecimento de causa,, examinando as plantas que forem apresentadas pelo licitante, ouvindo a
opposição dos licitados, e determinando as diligancias que se fizerem necessárias.
Em segundo logar, a, administração publica, perma,neco armada
eom o seu direito de inspecção o do autorização, ao qual anteriormente ailudi.
A licitarão attende a, uma situação de direito privado.
Ella, assegura, o direito do adjudicatario, em relação a,os outros
ribeirinhos licitados ; mas nãa aifect], os interesses da administração publica, cujos direitos se conservam intactos.
Assim, o procasso de instrucção e preparo da licitação, pôde
ser conferido á administração publica.
E esta dualidade de attribuições entro as autoridades administrativas e judiciarias, não contraria os princípios de direito.
E', aliás, o que se pratica, entre nós, no caso da, desapropriação
pó J utilidade publica.
Com este systema, a administração poderá oppôr, desda logo, o
qu3 entender, em virtude de seu direito de inspecção e autorização; e
estará sempre pro3ento á licitação, para transformar o .seu processo
em processo de desapropriação por utililade publica,, quando esta
se apresentar no caso.

O systema das assocMpõgs sywáicaM ó, em principio, o que
malhor resolve a questão.
E' o rogimen do consórcio appHcado ao caso da energia hydroelectrica; o foi lembrado por Hauriou, professor na Faculdade de
Toulousoe Ador, engenheiro de pontes e calçadas.
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Comprehendem-so, ainda, na classificação da,s águas do ttso
, e nas rm^mas condições que as correntes, os canaes navegáveis ou fiuctuaveis (39).

E as associações se podem organizar tanto para a exploração
das usinas electricas, como para, a venda ou arrendamento das
quõdas d'agua, antes mesmo que estas tenham sido exploradas.
São evidentes, pois, as vantagens do systema.
De um lado, o sindicato tem o preciso olasterio, para que o
aproveitamento da queda se realize em maior tomo, como convém
& ordem econômica; de outro lado, ficam os ribeirinhos com o
direito do decidir sobre os seus próprios interesses.
Mas, praticamente, o systema encontra, entre nós, obstáculos
conhecidos.
Em primeiro logar, a difHculdado para o sy^dícato, cm obter
capitães com que realize a exploração da, usina, serviço este de
custosa, instaUação ; em segundo logar, a prevenção de nossos
ribeirinhos contra o regimen do associação.
Assim, entendo com Pascaud que o systema, das associações sywdtcaes deve ser aceeito, apenas, a titulo provisório.
O Código admittirá que se constituam, obrigatoriamente, estas
associações; mas, si dentro de certo prazo ellas não houverem iniciado a, exploração das usinas, ou vendido ou arrendado as quádas
d'agua, mesmo não exploradas, ficam dissolvidas do pleno direito.
Entrará, então, em pleno vigor o systema puro c simples da
licitação.

O dominio das águas publicas de Mso coMWMM não se limita,
entretanto, ao caso das águas correntes.
Estendo-se, também, pela, mesma razão, aos Jagos ou lagoas
navegáveis ou fiuctuaveis, salvo quando estes forem de dominio
particular (40).
Não 6 possível determinar no Código, em relação aos lagos ou
lagoas navegáveis ou fiuctuaveis, quaes as correntes pcronnes de
que ellcs se fazem, como se pôde em relação ás correntes e canaos;
entretanto, ellas se devem, da mesma fôrma, considerar de dominio
publico, ficando o exame do facto incumbido aos profíssionaes, noa
casos occurrentes.

Relativamente á trr^apáo, o nosso regimen de dominio particular dos cursos d'agua é sufRciente para prover aos interesses
normaes da agricultura.
A propriedade agrícola ainda não se acha demasiado retalhada;
e o Hagello da secca impera, apenas, em certas zonas do território
nacional.

COHMMMM3.

Os casos especiaes, em que se impõe a desapropriação das correntes, quer com relação á 7íMZ7ta &ra?;ca, quer com relação á irrtyapáo, ou qualquer outra hypothese, em que se veriRque a necessidade ou a utilidade publica, serão posteriormente estudados.

Ha, todavia, certas zonas do território nacional, nas quaos o
dominio publico de wo eowwMMt se devo estender ás águas do
qualquer espécie; são as zonas assoladas pelas seccas periódicas.
Assim o exige, mais do que o interesse da industria e da agricultura, o próprio interesse da alimentação e da hygiene.
Estas zonas serão previamente demarcadas, pelo poder competente.
O donumo publico, porém, não 88 restringe ás águas de Mso
Comprehende, ainda, quaesqucr outras águas situadas em terrenos de dominio publico, si cllns não estiverem destinadas ao uso
commum ; são as águas publicas _paí

Ao lado das águas puMicas, existem as águas particulares, que
são todas as que se acham situadas em terrenos de dominio
(39) Pacelli, .Ac<?Me.PMMícAe, pag. 77.
(40) Teixeira de Freitas, art. 333, § 3°.
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privado, quando elias não estejam comprehendidas no domínio
publico.
*

A exposição feita deixou discriminadas as águas j)M&?M<M e
E patenteou, ainda, que as águas classif
podem, normalmente, se conservar no domínio privado, sem damno
para o interesse publico.
Uma primeira oxcopção, poróm, se apresentou como figura
typica, capaz de, dosdc logo, ser aeoeita no Código, como disposição
geral e permanente, no caso das zonas da secca.
Outras excepções se encontram, nas diversas hypotheses de
desapropriação.

O principio da desapropriação está lançado na Constituição, e
com a largueza que exige o momento da evoíução jurídica.
Ahisediz:
<: O direito de propriedade mantom-se om toda a sua plenitude,
salvo a desapropriação por necessidade ott utilidade publica, mediante indemnizarão próvias* (4i).
O critério da necessidade, em que timidamente se esboçou esto
instituto, na França, com a Constituição de 1791, teve da cedjr
terreno, no direito moderno, ao principio mais amplo da MííHíMe,
do interesse social.
E, entro nó i, esto principio jA estava consagrado na Constituição do Império (43).
A Mi!7t'(Me publica comprehende o interessa directo ou indirecto do Estado.
O eminente conselheiro Lafayette deixou elu3idado esto ponto,
ainda no regimen decahido.

(41) ConsÍ!ÍMí'(Y*o, art. 72, § 47.
(42) CoMsíííMí'p<2o do í?wpeno, art. 199, § 23.

Em uma nota ao seu Direto das Cansas, referindo-se á servidão
legal de agwdMcío, instituída pelo Alvará de 1804, dizia em 1877, o
insigne mestre:
« Ha quem pense que a servidão legal de passagem d'agua importa cx-propriação da cousa alheia c, como tal, se acha virtualmente abolida pela Constituição do Império, a qual só admitte a
desapropriação por motivo de utilidade publicas*.
« Esta opinião nos parece de todo ponto errôneas*.
<; A dita servidão tom por causa a utilidade da agricultura,
utilidade que aproveita á sociedade o que, portanto, entra na definição de MíiMadg jOM&Hca. Uma cousa se diz do utilidade publica;
ou quando ó directamonto utit á entidade coücctiva — Estado, província ou município—como os edifícios públicos, praças de guerra ,
ou quando ó immcdiatamento útil ao indivíduo o ao mesmo tempo
ao Estado, como a agricultura, a industria, o commercio, a fundação da famílias*.
« Neste sentido ó a allocução — utilidade publica —empregada
po!a própria Constituição do Impérios* (43).
Assim, o sujeito activo da desapropriação pôde ser a União, o
Estado, o Município, ou qualquer outro corpo moral ou sociedade
ou instituto privado, bem como qualquer particular; mas representando sempre o interesse publico.
E os particulares ainda, podem figurar como representantes da
administração, quando desta hajam obíido concessão para realizar
uma obra publica (44).

Os casos de interesse directo da administração publica, em
assumpto de desapropriação, acham-se previstos por leis diversas.
E á bem de ver-^e que a propriedade de quaosquer águas est^
sempre sujeita á desapropriação, quando estas interessaram aos
mesmos casos ; não era preciso que o Código o repetisse.
O decreto n. 3.084, de 5 do novembro de 1898, parte 5", arts. 05
e 101, consolida as disposições, então vigentes, em relação ao
assumpto, pelo que respeita á competência federal.
(43) Dtrgíío das Coesas, nota 10 ao § 132.
(44) Meucci, op. cit., pag. 547.
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Dá-se a desapropriação por necessidade publica, nos seguintes,
casos:
.
a) defesa, do Estado ;
&) segurança publica;
e) soccorro publico em tempo de fome ou outra extraordinário
calamidade;
<%) salubridade publica.
E por utilidade publica, nos seguintes casos:
a) construcção de cdiílcijs e estabelecimentos públicos de qualquer natureza;
&) fundação de povoações, hospitaes e casas de caridade ou de
instrucção;
c) abertura, alargamento ou prolongamento de vias de communicação;
d) construcção de pontes, fontes, acqueductos, portos, diques,
cães, Q quaesquer estabelecimentos destinados á commodidade ou
servidão publica;
e)construcções ou obras destinadas á decoração ou salubridade publica.

Em relação, porém, ás usinas electricas, o art. 23 da lei
n. 1.145, de 31 de dezembro de 1903, dispunha:
« O Governo promoverá o aproveitamento da força hydraulica
para transformação em energia eleetrica applicada a serviços federaes, podendo autorizar o emprego do excesso da, força no desenvolvimento dn lavoura, das industrias e outros quaesquer íms,
e conceder favores ás emprazas que se propuzerem a fazer esse
serviço. Estas concessões serão livres, como determina a Constituição, de quaesquer ônus estaduaes ou municipaes.»
Este artigo foi regulamentado pe!o decreto n. 5.407 de 27 de
dezembro de 1904.
Posteriormente, porém, o art. 18 da lei n. 1.316, de 31 de dezembro de 1904, o qual vem revigorado ata á vigente lei de orçamento (45), dispoz :
« A's emprezas de electrieidade, gerada por forca hydraulica,,
que se constituírem para uns de utilidade ou conveniência pu(45) Art. 36 da lei n. 1.617 de 30 de dezembro de 1906.

blica, poderá o Presidente da Republica conceder isenção de direitos aduaneiros, direjto de desapropriação dos terrenos o bomfeitorias indispensáveis ás instailaçõos e execução dos respectivos
serviços e demais favores também comprohendidosnoart. 23 da
lei n. l. 145 de 31 de dezembro de 1903. &
E esta disposição foi regulamentada polo decreto n. 5.646 de
22 de agosto de 1905.
Os dispositivos dos citados artigos de lei não tratam, porém, da
desapropriação das correntes, sinão, apenas, da desapropriação dos
terrenos e bemfeitorias necessários para a installação das usinas o
collocação dos cabos.
De facto ; ahi não ha referencia á desapropriação da água.
Ora, o que constitue, propriamente, uma coíve/iíe é a água; o
leito segue a condição jurídica da corrguíg (46).
Assim, o legislador teve em vista, somente, o caso das usinas
movidas pelas correntes a cujo aproveitamento, por qualquer titulo, tenham direito o Governo Federal ou as emprezas.
E creou as servidões necessárias á exploração dessas usinas,
concedendo, por outro lado, favores ás emprezas que as explorarem.
Estabelecido íica, desfartc, que a hypothese não se refere
desapropriação das correntes.

Entretanto, cm cortas condições, estas correntes se devem desapropriar.
Assim entende, mesmo, o illustre Michoud, autor do projecto
de licitação.
Alludindo a que sobre o seu projecto posava a censura de demasiado abandono do interesso dos serviços públicos, e de favorecer
o monopólio, o eminente professor defende-se com o ultimo capitulo do mesmo projecto.
Ahi, diz elle, não só está lançado o principio da desapropriar
cão, como alargado, ainda, o critério da utilidade publica, reco-

(46) Lafayette.Dtwío í%as CoMííM, nota 4 ao § 39,
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nhocendo-se no Estado o direito de desapropriar a energia hydraulica,
não só para alimentar um serviço publico de-tracção ou da illnminação, como para estabelecer um serviço publico de distribuição electrica. Do outro lado, o cxpropriante poderá empregar,
accMsoríítMeMíe, a força expropriada cm cmprezas puramente privadas.
Com este systema, continua Michoud, apoderão existir ao lado
das usinas particulares e livres, usinas publicas, e umas servirão
de reguladoras para as outras ; a prjsonça da usina publica ao
lado da usina particular impedirá que esta mantenha a preço
muito alto a força que cila distribuir; a presença da usina particular ao lado da usina publica, impedirá o Estado de uma direcção
pesada sobre esta ultima. Tanto considero como perigoso o monopólio do Estado nesti mataria—como em outras—quanto estou
disposto a admittír que elle pogsa desempenhar um pap:*l útil, regulamentando por si mesmo certas emprezaspublieM de distribuição. Mas, entendo dever manter esta idóa, essencial cm matéria
de desapropriação: a cousa expropriada deve serv/r, ao menos a titulo principal, a uni serviço de utilidade publica» (47).
São idéas que acceitei no Código.

Assim, só estabeleci, ata agora, a desapropriação de águas, por
utilidade indirecta da administração e directa, da industria, o exclusivamente a titulo acwMorM, no caso da desapropriação para
usinas clectricas que forem applicadas a serviços públicos typicos.
E, pela razão muito simples de que o regimon da 7t'cMay<2o,
consagrado no Código, 6 bastante para attender os interesses da
industria.
Si não fora isto, eu o teria consagrado.
Do facto; o egoísmo ou a impotência do dominio particular
não devem sacrificar o interesse social.
Verificada a coilisão, aquelle deve, previa e devidamente indemnisado*, ceder a este.
(47)

A? %<z

JKancAe, Grenobie, vol. !, pag.

440.

. Assim, para quaesquor outros fins industriaes ou agrícolas, leis
cspociaes devem providenciar, consentindo, sempre, na desapropriação, quando o proprietário não quer ou não pôde realizar os
melhoramentos que a sociedade lhe exige.
Um caso ficará, desde logo, previsto no Código: é a desapropriação noregimen das assoctapôcs

Ha a considerar, cm relação á uma corrente, os três elementos
de que ella se compõe:
a) a água,
&) o leito ou alveo e
c) as margens.
Já tratei da água ; examinarei, agora, o leito e aã margens.
O alveo segue, evidentemente, a condição juridica da corrente;
pois esta não se podo comprehender sem eHe (48).
E' de dominio publico, desde que a corrente o seja.
Em roiação ás margens, ó mister distinguir, como fax Meuccij
entro a margem íMíewa e a Míerwa.
A margem interna que, com propriedade, só pôde, entre nós,
denominar W&íwcgira, ostendo-so do leito á linha a que chegam as
mais altas águas da corrente, no seu estado norma!, sem. transbordamento (49).
A ribanceira forma um só todo com o alveo ; á também parte
integrante da corrente seguindo a sua condição juridica.
A margem externa ó a zona de terreno circumstante, que
confina com a r^awceíra (50).
Esta margem, quando a corrente c publica de uso cowmwM,
está sujeita ás servidões que este uso exige.
Assim que ella ó necessária para o serviço hidráulico da
policia, ou accessorios da navegação eíluciuação.
Entretanto, o nosso direita assentou, mesmo, o dominio publico
sobro esta margem.
(48) L. 1°, § 7", D.
(49) Dos
(50) Meucci,

pag. 9i.
DÍWMo yl?itmt?!MÍr<2a'uo, pag.

356.
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H' o que se deduz da lei n. l .507, de 26 do setembro do 1867.
Esta, determina., no art. 8\ n. 3:
« Fica, reservado para, a servidão publica nus margens dos rios
navegáveis e de que se fazem os navegáveis, fora do alcance das
marós, saiva as concessões legitimas feitas ato a data da presente
lei, a zona de sete braças, contadas do ponto médio das enchentes
ordinárias para o interior.»
E mais accentuada, ainda, se torna a, existência, deste domínio,
quando, no mesmo artigo, íM /2ne, a lei autoriza o Governo a conceder a referida faixa do terreno 6 em lotes razoáveis, na fôrma
das disposições sobre terrenos do marinha ».
Os íerr<?M03 iTseruacfos constituem, pois, polo nosso direito, uma
iigura typica de domínio publico.
E assim pareço ter entendido o eminente Carlos de Carvalho,
como se deduz do art. 816, letra c) da sua CoMsoMayáo.
Resolvi, pois, guardar, no Código, a, tradição do nosso direito,
declarando publicas as margens das correntes e canaos públicos.
Entretanto, quanto á3 correntes de que se fazem as correntes
Huctuavcis, as quaes não apresentam, por si mesmas, maior importância, entendi não consagrar o mesmo principio.
Em relação a estas, o interesse publico fica salvaguardado
com a servidão de transito, que estabeleço, nas suas margens,
para os agentes da administração, cm execução de serviço publico
a seu cargo.
Da mesma fôrma, e pela mesma razão, considerei de dominip
publico as margens dos lagos ou lagoas navegáveis ou ftuctuaveis,
que forem deste domínio; e, quanto ás margens das correntes de
que se fazem os lagos ou lagoas simplesmente fluctuaveís, estabeleci, apenas, aquella servidão.
Em Portugal, também, segundo o decreto n. 8 de l de dezembra, de 1892, art. 1°, § ã", as margens das correntes, canaes, lagos
ou lagoas que forem de domínio publico, pertencem a este domínio.
E esto principio era, alli, geralmente, recebido, mesmo no
direito antigo, segundo attesta Abel de Andrade (51).
As correntes imprimem, a cada momento, importantes modificações nos prédios ma-rginaes.
(51) C(MMMMMÍaWo ao Cot%o CwM, pag. 65.

Ora, ellas lhes causam um damno; ora, lhes proporcionam uma.
vantagem.
São como a fortuna, dizia Henrys: dão e tiram.
A este phenomeno alguém denominou—o aMMííswo das águas.
Tal é a realidade ; mas não ha removei-a.
« As correntes^, diz Lomonaco, <;não precizam do consentimento
do legislador, para exercerem a sua, libcralidade ; cilas não se preoccupam com os Códigos; o seu absolutismo ó coovo ao mundo ;
c durará emquanto o mundo existir.»
K as modificações que elías operam nos prédios se manifestam:
a) naaHuvião,
&) na avulsão,
c) na ilha e
c?) no níveo abandonado.

Em todos estes casos ha a, observar o principio da accessão,
em virtude do qual a cousa accessoria cede á principal.
E toda a economia do instituto da accessão está cm se saber
qual a cousa principal e qual a accessoria (52).
E' bem de ver-se que o Direito Romano deve ser acccito com
reservas, sobre o caso.
O princípio individualista, em que eHc assentava, não pôde
regular a ordem jurídica do momento.
a) A aMMUMo 6 própria ou imprópria.
Dá-se a aMMuiáo propriamente dita, quando os accrescimos se
formam, nas margens das correntes, lenta o insensivelmente, com
o limo e os attritos trazidos pelas águas.
E os accrescimos se podem dar natural ou artificialmente.
Verifica-se a aMMVMo, impropriamente dita, no caso em que as
correntes, em sua retirada paulatina, deixam descoberta, parte de
sua margem interna.
Em ambos os casos, estes accrescimos ficam pertencendo ao
domínio publico, quando adhcrcm ás margens das correntes deste

(53) Lafayetts,

&ts Cansas, § 38, pag. 93.
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domínio, saivo na hypotheso das correntes de que se fazem as correntes fluctuaveis.
E nem ha discutir a questão pelo direito pátrio.
O caso está, expressamente previsto pelo art. 1° do decreto
n. 4.105, de 29 de janeiro de 1868.
E assim entendeu Carlos de Carvalho, na sua ComoMayíto (53).
Estes accrescimos, adherindo as margens das correntes parti
cula,res, ou das correntes de que se fazem as fluctuaveis, pertencem ao dominio dos proprietários marginaes, na fôrma que o Código estabelece.
A doutrina do Direito Homano de que o direito de alluvião assistia, apenas, aos prédios que fossem <%w arc!/MM3 e não a^gr Mwtíaíw, não tem a consagração do direito moderno, como bem aocentuou a, Corte de Cassação de Florcnça, em accordam do 26 de janeiro de 1882.
&) A aw?são dá-se quando, impoHido pela força das águas, um
fragmento de terra se vem juntar á ribanceira (54).
A autíMo accresce da mesma fôrma, e nas mesmas condições,
ao prédio ribeirinho.
Entretanto, otla consiste, sempre, cm um fragmento considerável e reconhecível ; assim esto podo ser reivindicado pelo
dono, como diz Lafayetto, antes de se ligar o de se consubstanciar
com o terreno onde á deposto.
O direito francez e o italiano, ó corto, admittem a reclamação
mesmo depois do prazo do um anno, quando o dono do prédio ainda
não tenha tomado posse da cousa accroscida por avulsão (55).
Resolvi seguir o systema do Código portugex e do nosso Projecto, não só porque seja estável o regimen da propriedade, como
pela difílculdade de se fazer prova, a respeito, depois de certo
tempo (56).
E não se dá a avulsão quando a cousa arrojada pela corrente
seja insusceptive) de adherencia natural.
Nesta hypothese, dominam os princípios de direito que
regem o caso dascousas perdidas.
(53)
(54)
(55)
(56)

Art. 201, íettra y).
Lafayette, § 39, pag. 96.
Coí%t(?o /yaMceá, art. 559; ííítHano, art. 456.
CocH^t) jpoyíMgWj, art. 2.293, .Proveio &r

, art. 458*

c) A:7Aa, é certo, pertencia, polo Direito Romano, ao domínio
dos proprietários ribeirinhos, mesmo quoa corrente fosse publica.
Esta, poríim, não ó a orientação do direito moderno.
Só pertence a.o dominio particular a t7Aa formada em corrente
deste dominio.
Pelo direito pátrio, interpretando-se as disposições da Ord.
L. 2°, ttt. 26, §§ 8 e 9, de accordo com Mello Freire, impera a
orientação do direito moderno, que acceitei no Código.
O eminente Teixeira de Freitas, entendendo, na sua CowsoM<%ayão, que o direito vigent3 á pelo dominio particular das ilhas
(57), propõe, todavia, a sua reforma no Fs&opo (58).
Entretanto, st a ^/M se fôrma polo desdobramento do um novo
braço da corrente, continua a pertencer aos proprietários á custa
dos quacs se constituiu.
Mas, si a corrente 6 navegável ou áuctuavol, entendo, como o
Código italiano, Hca a administração publica com o direito a se
apropriar delia, mediante indemnizarão previa.
a*) O aZwo a&%n&M(t&), mesmo quando a corrente ó de dominio
publico, deve pertencer aos proprietários marginaes.
E isto por um principio de equidade, e pela. presumpção de
que o alveo se formou aos poucos pelas águas, com prejuízo do prodio atravessado pela corrente (59).
Da mesma fôrma, ensina Mcucci, que foi gratuita a, expropriação natural que a água fez do terreno, abrindo o níveo, gratuita deve ser a volta deste ao proprietário marginal, uma, vez
cessado o uso c o destino publico (CO).
Em todo caso, si a mudança da corrente se fez por utilidade
publica, em virtude de deliberação do poder competente, o espaço
occupado pelo novo leito deve ser legalmente desapropriado, e,
para compensar a dcspeza da desapropriação, o alveo abandonado
passa para o dominio publico (61).

(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Art. 52, § 2", nota 2, pag. 23.
Art. 336, ns. 6 e 7.
Dos Wos ^M&Mco$ e par(í'cM?arg3, pag. 91.
Mencei, op. cit., pag. 345.
Lafayette, op. cit., pag, 96.
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Oá princípios aqui assentados, sobre accessão, applicam-sc,
igualmente, aos lagos e lagoas, nos casoj análogos que ahi possam
occorrer.

Os aproveitamentos a que se prestam as águas publicas de uso
commum são: geraeg e communs a todos os cidadãos, uns ; outros,
cspeciaes c sujeitos á concessão do Governo.
Os usos geraes constituem, para os particulares que os exercitam, um direito de propriedade, de condomínio social sobre as
águas publicas, como ensina Mcucci (62).
A tutella que a, administração exerce, e a moderação que impõe
a. estes usos respeitam á fôrma deste direito e o modo de seu exercício, mas não lhe alteram a substancia, que tom asssnto em lei.
« E si esta propriedade publica, ou communhão cívica não ó divisivel, como a communhão privada do Código Civil, isto não lhe
altera o caracter de co-propriedade, mas constituo uma dilferença
modal, como differenças modaes são a inalienabilidade e a imprescriptibilidade do domínio publico, justificada pelo destino do mesmo
ao uso commum» (63).

O uso proeminente nestas águas ê, entro nós, pelo dispositivo
constitucional, o da navegação.
E a navegação de cabotagem ha de ser feita por navios nacionaes (64).

A caça o a pesca podem ser livremente exercidas nestas águas,
do accôrdocom os regulamentos administrativos.
E' bem certo que o projcnto n. 359, do 1904, pendente de deliberação da Câmara dos Deputados, pretende sujeitar a industria da
(62) Mcucct, /KsííimíOfM ;7i DíWiío ,A?!M)MHM{!*aiíuo, pag. 390.
((13) Pacelli, yleytM .PtíMíc/íC, pag. 103.
(64) ConsMtMÍpáo, ar t. 13, § único.

pesca por embarcações ao regimcn da navegação por cabotagem,
nacionatisando-a.
Entretanto, este alvitrc, além de contrario ás tradições liberacs
de nossso direito, sobre o assumpto, não me parece constitucional.
Do facto.
A Constituição, como diz João Barbalho, proclamou categoricamente, no art. 72, a igualdade civil de nacionaos e estrangeiros.
E foi com uma rostricção expressa que cila determinou, no
art. 13, paragrapho único, que a cabotagem deve ser feita por
navios nacionaes.
Como deduzir, desta restricção, oui;ra regtricção?

Em relação aos usos espeeiacs destas águas, na derivação para
a agricultura, a industria e a hygieuo, o seu exercício não ó livre ;
antes, depende de concessão do Governo ou da existência de um
titulo legitimo.
E uma doutrina que conta, na Itália, com o apoio de Romagnosi,
Gianzana e outros, e que vem Armada em arestos da Cassação de
Turim, considera as águas applicadas a estes usos como de domínio
publico patrimonial.
Esta doutrina, porém, demonstra Pacelli, não é suífra,gadapelo
Direito Romano, como entendem os seus propugnadores.
O direito pátrio, também, não a suífraga, pois é de sua, tradição que ao domínio publico do uso commum pertencem as correntes de que se fazem as correntes navegáveis.
Alem disto, %ó impossível que uma cousa se revista, ao mesmo
tempo, de uma, dupla natureza, a publica e a particular: a corrente publica, emquanto objecto de propriedade publica, é cousa.
immovel, e se considera em seu todo, sem se poder distinguir entre
água necessária e superOua á navegação* (65).

(65) PaceHi, op. oit., pag. 109.
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A qualidade de ribeirinho de águas publicas não lhe attribue
nenhum direito sobre os usos cspeciaes das mesmas; faz-se sempre
mister, diz Pacelli, uma verdadeira, concessão que transfira- ao
sujeito a quem ella é outorgada o direito de uso, do qual nclle
não preexisto siaão a possibilidade.
E nem este facto altera a natureza do uso commum sobre as
águas publicas. Ao contrario, a concessão 6, verdadeiramente, o
modo de realizar o regular oste uso.
« O uso da derivação, importando offoctivo consumo da água
o não podendo, pois, oxercitar-so sinão por um numero determinado de pessoas, o mediante normas o cautelas que garantam
a co-existencia dos vários usos, não só poderia realizar onde fosso
deixado livro a todos».
« Assim, a concessão individúa o uso, o a categoria, dos concessionários representa o povo utente das águas publicas* (66).
A concessão não importa, nunca,, na alienação parcial da
cousa publica, que é inalienável; o que se concede á o uso, que
pertence á communhão social.
E nenhuma concessão se fará com o caracter de perpetuidade,
incompatível com a natureza deste uso, o com as modificações
constantes que se operam no interesse publico,
A concessão deve, ainda, Rcar sempre subordinada á condição
si sÍMe wyMria aZíeWtts ^ /Zat.
Assim, tornar-se-hão inadmissíveis as acções de indemnizacão
contra o Estado, por parte de terceiros, que se julgarem lesados
com a concessão, ou de garantia por parte do concessionário
molestado.

E, quanto á situação anterior ao Código, entendi estabelecer,
como no direito italiano, que se mantêm os direitos de uso, adquiridos antes da promulgação do Código, por titulo legitimo ou por
prescripção trintenária.
E estes direitos são reconhecidos, como no caso das concessões
que o Código estabelece, sem prejuízo dos direitos de terceiros.

(66) Op. cit., pag. Í37.

Ainda: os direitos anteriores que o Código reconhece não podem
serdiffcrentes daquollcsqu,' cHc estabelece, isto é, «direitos a
titulo de propriedade publica e como taes sujeitos á autoridade
modoradora do Estado; direitos á substancia do uso e não á modalidade do próprio uso, os quaes, ao contrario, devem se modiíicar e adaptar ás exigências do interesso publico» (67).
Assim, este ó o principio, quer no caso da existência de titulo
.anterior, mesmo de concessão perpetua, quer no caso da posse
trintenária ou, mesmo, immemorial.

Os usos geracs só podem se extinguir por disposição de lei.

Os usos especiaes se podem extinguir:
a) pela renuncia,
7.') pela caducidade,
c) pela expiração do prazo c
d) pela, revogação.
O uso das águas publicas é, na verdade, revogavel.
O Estado podo, quando queira e a<7 Ktííttm, supprimir qualquer
direito de uso sobre as águas publicas.

O uso da derivação á real e se considera inalienável só no
sentido de que não se pôde transferir do um prédio ou de um
engenho a beneficio de outro prédio ou*de outro engenho ; mas alienando-se o prédio irrigado ou o engenho movido pela água publica,
ao noyo proprietário do prédio ou do engenho passa, também, o
direito de uso sobre a água publica, mas isso por eifeito, não da

(67) PacelH, op. cit., pag.

147.
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alienação, mas da indivisibilidadc da propriedade do prédio e do
engenho, do direito de uso da água publica, (68).

O Governo Federa,! expedirá decreto sobre a, concessão de usinas
nas águas de seu dominio, sobre a concessão de usinas applicadas a,
serviço íedoral, c sobre a, inspecção c autorização de usinas movidas por águas de domínio dos Estados ou Municípios, cuja. navegação é regulada, pela União.
E, como a preomincncia do uso da, navegação, a que se refere o
art. 34, § 6", da. Constituição, foi estabelecida a, bem do commercio
inter-estadoal e internacional—ctAertoise, Cobres Aa% nopotcgr over
Maví^aíMw (69) ; não se comprchendendo ahi a simples íluctuação
(70), no decreto que expedir, o Governo estabelecerá em que condições a, navegação se deve reputar como servindo a este eommorcio, e em que condições as usinas electricas se devem montar, sem
prejuízo do mesmo.

Em regra, as dospezas do manutenção das cousas publicas de
uso commum devem correr por conta da administração.
Mas, ás vezes, diz Pacelli, estas cousas e as obras de que cilas
necessitam, proporcionando vantagens geraes á universalidade, importam, também, em utilidades particulares a determinados eidadãos.
<: E' justo, então, que estes concorram para as despezas de manutenção da cousa publica, não somente com o pagamento dos impostos e de outros tributos, que gravam proporcionalmente a todos
os cidadãos, mas, ainda,, com uma especial contribuição, na me-

(68) Op. eit. pag. Í68.
(69) Walker, ^meWcaM
pag. 142, Pascal
*ít'tttKoM, pag. 107.
(70) Farnham, Waíg?-s<mf% Wctíer.ZN^Afs, pag. 68.

dida das utilidades cspeciaes que da cousa publica ou obra publica
Iho3 advômp (71).
Ora, as agua,3 publicas ou se prestam aos usos geraes da navegação e do transporte, ou aos usos especiacs da derivação, para a
agricultura, a industria o a hygiene.
As obras que respeitam áquelle Am devem correr por conta da
administração ; as que respeitam a este, por conta dos particulares utentes.
As obras de defesa, aproveitando, também, aos proprietários
marginaes, devem ser, em p:),rte, por estes custeadas.
Si estas obras, porem, nãi interessam á navegação ou íluctuação, mas unicamente aos proprietários marginaes, devem ser por
eiles, exclusivamente custeadas.

Em outro trabalho, tive occasião de explanar o assumpto das
águas publicas em relação aos seus proprietários (73).
E sustentei que, em face da Constituição, apenas pertencem á
União as águas que servem de limite entre o nosso paiz e as outras
nações, ou que estiverem situadas na zona de dez léguas, contigua
aos limiteg da Republica com os paizes estrangeiros.
Continuo a manter a mesma opinião.
De facto : á principio constitucional, entre nós, que os poderes
ou direitos dos Estados têm por único limite a competência expressa ou implicitamente conferida á União, nas cláusulas expressas da Constituição (73).
Ora, não existe uma cláusula que expressamente attribüa á
União o dominio sobro águas.
Das cláusulas expressas ahi contidas, não pôde decorrer para
a União outro dominio que não seja sobre asaguasaquealludi.
Assim , o art. 34, § 6°, declara ser da competência da União
^legislar sobre navegação dos rios que banhem mais de um Estado
ou se estendam a territórios estrangeiros.))
(7í) ^cyMefM&ZícAe, pag. 156.
(72) Do.! )-:ospt<M!co.s e^MrÍ!'cM%WM, pags. 47 e aegs.
(73) Art. 65, § 2".
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- A navegação não é, por certo, o uso exclusivo a que as águas
se prestam ; ao contrario, entro outros usos, abi se acham o da
industria e da agricultura.
E estos usos, como anteriormente mostrei, devem ato, sogunüo uma, opinião, ter preeminencia sobre o da navegação.
E' certo, pois, que o pensamento do legislador constituinte
foi crear, apenas, uma restricção ao domínio dos Estados sobre as
águas.
Não repugna á essência, da propriedade, ou seja publica ou seja
particular, a transferencia em favor de uma pessoa diversa do
proprietário, de um dos direitos que. habitualmente, normalmente,
são inhorentes ao domínio (74).
Assim, é corrente nas relações de direito internacional que,
por tratados, convenções e ajustes ou pela posse immemorial, uma
nação pôde exercer sobre o território de outra nação, entre outros
direitos: a) o de pesca nos mares territoriaes; &) o de ter alfândega á margem dos rios navegáveis, com os direitos conseqüente s
como da policia fiscal; c) o do transito ou passagem (75).
Supprindo, com o exemplo americano, uma jurisprudência, que
faltava á Republica Argentina o doutrinas legaes de que ella carecia, diz o professor Estrada, da Universidade do Buenos-Ayros —
« Os Estados são proprietários dos rios, seus leitos e suas costas ; a
propriedade dos Estados, porém, não acarreta, de modo algum o
direito do legislar sobre a navegação do suas águas » (7<J).
Accresce que, na Allemanha, conforme o art. 65 da lei de introducção ao Código civil, as regras administrativas, para cada
paiz, sobre o regimen das águas, não deixam de existir taes como
eram em 1870.
E' local, pois, alli, o regimen das águas.
Na Suíssa, cada um dos vinte e cinco cantões possue sua legislação especial ou, simplesmente, sua jurisprudência sobre as águas.
E são bem ciosos deste direito, como se verifica do um exemplo recente.

(74) Lomonaco, DíWíío Ct'u%e üaMãno, vol. 3°, pag, 202.
(75) Lafayette, Dtrííío /wígruacMHaZ, vol. 1°, § 90, ns. 8, 3 e 6.
(76) A^cíoMes áe DerecAo FMera?, pag. 82.

Em 1891, a sociedade .Freí?a?M% dirigiu uma petição á Assembléa Federal, pedindo que só introduzisse na Constituição um artigo assim concebido :
« Todas as forças hydraulicas da Suissa, cão ainda utilisadas,
são propriedade d;t, Confederação. Sua exploração e sua transmissão pela electricidade, pelo ar comprimido, etc., pertencem á Con
federação. Uma lei federa) regulará tudo que concerne a este monopólio e á distribuição do beneficio liquido que olle produzir.&
Consultados a respeito, os cantões protestaram todos contra
^ a, transferencia dos seus direitos do soberania e do administração,
sobre o regimen das águas, para a Confederação^ (77).

E, para se avaliar quanto ó melindrosa a questão da competência em matéria de águas, basta ter em vista o que se passou
na Áustria.
Havendo o Governo, em 1865, emprehendido fazer uma, lei
única para todo o Império, sobre o regimen de águas, enviou o
projecto respectivo aos diversos íaw^í^y (assembláas provinciaes),
aám de provocar sua opinião.
Um certo numero delles se negou a dar o seu assentimento
altegando que uma parte, ao menos, das disposições propostas
entrava nas attribuições das Za?w&:r (províncias).
Em vista desta opposição, o Governo se viu na contingência de
retirar do projecto todas as disposições que interessavam á agricultura e reduzil-o a disposições referentes ao direito civil e ao
direito penal.
Resultou dahi que a lei austríaca do Império, de 30 de maio
de 1869, apenas comprehende 39 artigos. E completou-se por uma
série de leis locaes votadas nos annos seguintes pelos diversos
Lawíffays (78).

(77) Paul Bongault,
vol. l", pag. 406.
(78)Mtchoud, í

A? Za RbMíMg JMaMcAg, Grenohle,
Grenoble— 1903, pag. 225.
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pomo jã disse, em outro logar (79), não me parece que devessem ser tão extensos os direitos dos Estado3 sobre o assumpto.
Mus elles estão na Constituição.

Entretanto, o Código procura, quanto possível, harmonizar os
direitos dos Estados com os da União.
Em primeiro logar, ellc estabelece o rogimon de inspocção o
do autorização, por parto da União, sobro as águas, mesmo dos
Estados ou dos municípios, cuja, navegação lhe compete regular,
aRm de evitar a obstrucção.
Em segundo logar, concede a ella o direito de desapropriação
destas águas, sempre que estiver em causa um serviço publico federal.
A faculdade quo tem a União do dosaproprial-as não rcpugna,
á natureza do rogimon federativo.
E'nella que reside a soberania; a escola contraria tem hoje
um puro valor histórico, como cabalmente demonstra Laband.
Assim, acertado andou o eminente Carlos do Carvalho no
seguinte artigo de sua CoasoMapáe :
«Os bens públicos dos Estados e dos municípios e os particulares se consideram sob o domínio eminente da soberania nacional.»
«Esta, manifesta-se sob a fôrma de desapropriação por necessidade ou utilidade publica, limitando-se ou não simplesmente á
occupação, uso ou emprego» (80).
E o Tratado de Petropolis cortou, entro nós, todas as duvidas a
respeito.

Si, no inquérito a quo se procedeu na Suissa, não ficou demonstrada a necessidade de uma lei federal que regulasse a exploração
das forças hydrauíicas cm todo o paiz, c corto, porém, diz Louis
Robcrt, que a intervenção federal se rocommenda em tudo o quo
concerne ás relações inter-ostadoaos, sobro o assumpto (81).
Realmente, não fora, a intervenção federal c os Estados, quando
em desaccordo, Acariam na impossibilidade de tirar partido das
águas que lhes servem de limite ou cortam o território do mais de
umdclíes, para a exploração das usinas electricas,cujo incremento,
além disto, affecta o próprio interesso da Federação.
E, por isto, muitos cantões suissos, ouvidos a r jspeito, se pronunciaram pela intervenção federal.
Dahi a disposição do Projccto de código civil suisso, concedendo
ao Conselho federal o direito de outorgar concessão ás emprezas
que se propuzerem ao estabelecimento de usinas, alimentadas por
estas águas, quando os Estados não chegarem a um accôrdo.
Assim procede o Código, estabelecendo, no caso, a desapropriação polo Governo Federal, mas estabelecendo, como formalidade essencial, que a eHa preceda requisição de algum dos Estados
interessados.
Discricionários são os poderos quo assistem á administração,
para conservar as águas publicas e mantel-as no seu destino ao
uso commum.
E estes poderas assentam em razões de ordem e de direito
político.
Assim que cila ago por si mesma, independente de decreto da
autoridade judiciaria, para reintegrar o domínio pubtico, supprimindo a posso dos particulares, s^bre taos águas, ou esta. posse
seja iltcgitima ou contravenciona-1, ou, ainda, quando legalmente
estabelecida, segundo as normas das leis vigentes.
Na segunda hypothese, revogando o uso commum, eHa o
transforma de direito real de uso, em direito pessoal á indemnização, quando for caso desta, (8ã).

Um outro caso de desapropriação fica., ainda, estabelecido no
Código, em relação a estas águas, na hypothese da exploração de
usinas electricas.
. i 05.
(SÓ)

o, art. 196.

(81) Louís Rohert, Dg 2a MÍt%ísaÍM)í f?es /orcas
pag. 48.
(82) Meucci, op. cit., pag. 414.
,
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O que é mister, para que a administração possa, agir por si só
é que cila limite a sua acção aos confins destas águas; dcsie que
cila, occupe a propriedade particular, íaz-se mister a intervenção
judiciaria.

A propriedade publica, em relação ás cousas de uso commum,
não deixa de ser uma verdadeira propriedade, como aceentuei no
inicio deste trabalho, de accôrdo com a opinião do eminente
Meucci.
Assim, a administração publica, como qualquer particular,
poderá appellar para o Poder Judiciário, no juízo petitorio, an'm
de que este declare o sou domínio sobre as águas de uso commum,
cm relação ás quaes os particulares se apresentem com pretenso
direitos.
Certo, este caso será raro; mas não ó inadmissível.
O mesmo se deve dizer, em relação ao juizo possessorio.
A União, o Estado e o Município têm a propriedade e a posse
das águas publicas de uso commum, que respectivamente lhos pertencem .
Assim, é permittido á administração publica appellar para o
juizo possessorio.
E' esta, hoje, a doutrina, e ó também a jurisprudência que prevalecem na Bélgica.
E não colhe como salienta Pacclli, o argumento da Cassação romana de que a administração já está protegida com o privilegio excepcional da re-integra administrativa ; porquanto, a existência do
privilegio excepcional não deve importar na inexistência do privilegio ordinário : <s de outra fórm;t, o privilegio se converteria cm
damno para a pessoa privilegiada, não se podendo desconhecer que
em certa contingência, seja, melhor para a administração publica
servir-se do remédio menos expedito, mas, certo, mais autorizado
da, acção judiciaria & (83).

(83) PaceMi, op. cit., pag. 198.

Os direitos dos particulares sobro estas águas estão, também,
sob a tutela do Poder Judiciário.
A doutrina que distingue entre os usos geraes, da, navegação
e outros, e os #sos especiaes, como os da derivação, dando, apenas,
aos particulares, na primeira hypothese, o dtreito de reclamar da
própria administração, e, só na segunda, o direito de appeliar para
o judiciário, carece de fundamento.
Os usos geraes a que estas águas se prestam, constituem um
verdadeiro direito dos cidadãos, como já disse, anteriormente, de
accôrdo com a licção do Pacolli.
Cabe-lhos, pois, a acção popular para a tutella do seu direito de
uso sobro as águas publicas, com o único [imite de que demonstrem em juizo um interesse directo o pessoal na conservação da
cousa publica (8i).
A acção dos particulares pôde ser dirigida contra a administração ou contra outros particulares.
Discricionários que são, como disse, os direitos da administração, que pôde, á sua vontade, supprimir, mesmo, o uso legitimo
das águas publicas, revogando-o, á bem de ver-se que nenhuma
acção podo caber aos particulares contra cila,, pura obter do poder
judiciário que decreto o seu direito de uso ; o que lhes assiste ó o
direito do pedir indemnização, nos casos únicos em que esta tiver
logar.
A acção dos particulares entro si podo se veriíicar no juizo
petitorio ou no possessorio.
Repetirei, aqui, a licção de Pacelli.
Em relação ao juizo petitorio, não ha duvida que o mesmo
pôde ter por objecto, não só a reparação do damno, mas o reconhecimento do próprio direito do um particular contra outro particular, decretando-se, mesmo, a incilicacia do qualquer concessão,
pois a administração não pôde fazel-a som a resalva dos direitos
de terceiros.
Em relação ao juizo possussorio, si a quasi-posse do direito de
uso que os particulares têm sobre as águas publicas não á suíüciente para prescrever o direito de propriedade da União, do Estado ou do Município sobre ellas, é, todavia, para. o exercício das
acções possessorias.
(84) Op. cit., pag. 300,
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Estabelecido, como Hcoti, o principio de que a, administração
c competente, ate, para, revogar o uso iHcgitimo ou legitimo das
águas publicas, ó evidente que aos particulares não cabe acção
posses joria, a respeito, pois, não ha possibilidade de moléstia ou
cxpoliação por parte delta.
Isto, quando a administração circumscrova a sua acção dentro
dos limites de seu domínio ; pois, si a bem do regimen das águas,
cila occupa a propriedade particular, sem a fôrma legal da desapropriação, o proprietário bem pôde se queixar de moléstia, ou
expoliação, perante os tribunaes, pois o direito de propriedade
ó assegurado pela Constituição, salva a desapropriação legalmente feita.
A acção possessoria entre particulares se pôde dar, desde que
o autor se apresente com um direito de uso devidamente autorizado.
Assim, se o titulo de posse não á uma concessão expressa, mas
posse immemorial ou trintenária, anterior á publicação deste Código, cila não tem logar, porque seria o accumulo do petitorio com
o possossorio.

Em relação ás águas particulares, ellas ficam debaixo da ins"
pocção e da autorização da administração publica.
E' mister, entretanto, não confundir a autorização para, a
derivação, nas águas particutares, com a concessão que õ necessária para a derivação na3 águas publicas.
Na concessão, o Estado crea um direito em favor de um particular ; na autorização, elle se limita, conforme suas attribuiçõos
do policia, regulamentar os direitos dos ribeirinhos c a superintender o seu exercicio, no interesse dos outros ribeirinhos e da segurança publica (85).
4 A primeira se refere á actividade organizadora do Estado ;
elta attribuo um novo direito ao concessionário, do qual este tinha
somente a possibiliade. A segunda, refere se á actividade conservadora do Estado; e)la consiste cm remover algumas barreiras
collocadas no campo da actividade individual, e permitte o exer(85) Louis Robort, op. cit., pag. 82.

cicio de um direito que já anteriormente existia potencialmente no
ribeirinho» (8G).
O mais recommendavei systoma em matéria de águas seria n
quo obedecesse ao seguinte conceito de Maçarei:
« E' uma injustiça para com a Providencia e um crime para
com a sociedade, o deixar-se escoar para o mar uma só gota do
água, som tcl-;t, utilizado no proveito da agriouttura ou da industria » (87).
E si o Código não realiza o ideal de Maçarei, não é menos certo
quo, com a expansão que deu ao domínio publico sobre as águas,
alargou o campo de seu aproveitamento, com grande vantagem
para a agricultura c para a industria.
Em relação, porém, ás águas classificadas no domínio particular, entendi não alterar muito a tradição do nosso direito, deixando que a própria evolução dos interesses econômicos venha,
mais tarde, exigir a remodelação da lei.
E nem outra deve ser a missão do codificador.
Assim que, em relação a estas águas, dous systemas su apresentam—o da coMÍigwMtüíe e o das ,M7Ms.
Pelo systoma da coniiguidado, os únicos prédios que se podem
aproveitar-das águas são os prédios marginaes, isto é, os adjacentes ou contíguos ás mesmas correntes, ou sejam atravessados ou,
simplesmente,banhados por ellai.
E' o systema consagrado no Código de Napoleão, acceito pelo
próprio Código italiano c geralmente seguido na legislação
moderna.
E', também, o systema de nosso direito (88).
Assenta tal systema nas seguintes considerações:
a) os proprietários murginaes estão, constantemente, expomos
aos perigos da vizinhança das correntes, sendo justo, pois, que
se compensem com o beneficio que rcsuite do utit aproveitamento
dollas;
&) os prédios não marginaes sj acham naturalmente impossibiiitados, pela sua situação, do se aproveitarem destes benefícios.

(86)Pacelli, op. cit., pag. 117
,
(87) ^4pMa! Assis Teixeira, AyKas, pag., 126.
(88) Lafayette, Direíío &:s (.'otMnü, § 26 n. 3, pag. 68.

H' bom ccrtp, como salienta v\.ssis Teixeira, que tal systema,
muitas vozes, pôde produzir as mais extravagantes conseqüências.
Assim que:
<;) oá prédios laturaos raras vezes medirão a mesma extensão,
ficando, nssim, as águas divididas e distribuídas sem a necessária
igualdade;
^<) por outro lado, emquanto o proprietário margina! unicamente separado da corrente por uma pequena língua de terra,
ou por estreito caminho, não tem direito a empregar as a^ttas
próximas para irrigação do sou prédio, o proprietário fronteiro,
ao contrario, cujo prédio se estendo largamente ao longo da,
ptanicie, poderá sorvir-sodessa? águas o empregal-as ni, irrigação do to Já a sua extensa propriedade (89).
Km virtude destas considerações, propõe Assis Teixeira a adopçãò do systeina das --OM;?.
Todos os terrenos situados em uma certa zona, previamente
determinada,de cada lado da corrente, terão o direito de irrigação,
sem se indagar si cllo: pertencem ao mesmo ou a difiercutcs proprietários.
Não ha duvid). que n;i,o ponderosos os argumentos apresentados.
Mas, o gystema não resolve a qucstão;diminuc, apenas, a
intensidade do mal.
De iãcto ; qual o critério para dem.u'ca,r a íoint .?'
Até onde eila deve ir ?
A melhor solução c, sempre, estender o dominiu pubiico sjbro
as correntes ; e o fiz quanto exigiam as necessidades econômicas do
nosso paiz, no momento.
A lei francezade 1808 não consagrou, tambo.u, o systema das

M o direito dos proprietários nnrginaes é .Mccjjj-tuo
e não íímMZiaweo,
Ainda aqui, segui a traliçãj denoto diroitj, qua, aliás, assenta
cm solido fundamento t
,h/nHS, pag. 10S,

A divisão igual, entre toJos os proprietários marginaos, suporiores e iníbrioros, attribuiria a. cada prédio, mormente cm época
do cstiagam, uma porção de a^ua tão insigníAcaatc, que nenlmma utilidade Dics prestaria (90).

Differcnte é, pelo Código, o tr^cto jiiridico das c

e das

Assim que, cm relação ás correntes, o uso das águas e' limitado
pela condição dos proprietários restituircm as remanescentes o
sou curso natural e ordinário, no ponto em que a margem Jo alveo
deixa primeiramente de pertenço;- ao prédio.
E, quanto ás nascentes, os proprietários podem usar deilag e
dispor do seu uso livremente.
Assim c pe!o Código italiano (91), polo Código português (9^!j,
o o era pelo Código jrancez.
Entretanto, a recente lei de 8 do abril de 18J3 alterou, proftm
demente, o principio na Franca; estabelecendo para o proprietário
do prédio um simples direito de uso, si a nascente der origem immedjatamente a uma corrente com o caracter do corrente publica.
Hstc principio carece, porem, do menor fundamento, o sú pôde,
na pratica, dar log.tr a freqüentes contestações (03).
Ainda se faz distincção entre as nascentes naturaos e artiiiciacs,
estabelecendo-se p:u'a aquoltas o mesmo regimcn que domina as
correntes.
Era o principio consagrado na proposta de Alexandra Herculano, na discussão do Código portugucx, e que não logrou ser
approvada ; é também, o principio estabeleido nj nosso Projocto,
pcudontu do voto do Senado (94) .

(PÓ) Assis Teixeira, rl^MíM,
(9Í) A.rt. 540.
(92) Árt. 444.
(03) CourceHc et Dardart,

(94) Art. 571.

153.

(7M

r, pag. 33.
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Tal principio, é, na verdade, o desconhecimento da propriedade

Dous limites important<!S solfro, porém, peto Coligo, a, propriedade das nascentes.
O ptimeiro, a, beneAcio das povuaçòos cujos habitantes se abastecerem do uma nascente ; o não ó mister justificar a imperiosidado deste limite.
O segundo, pura impedir que o proprietário dispcrdice a água
de que não precisa.
E' o principio consagrado no art. 545, do Código italiano.
E esto artigo fax iionra :L tho^ria moderna da propriedade,
ü que deve harmonizar, quanto possível, o direito do proprietário
particular com os direitos de todo o consórcio civil )>.
Certo, o proprietário de uma nascente é senhor destas águas,
podendo doilasusar como entender e mesmo alienal-as.
Mas, esto direito não vão ao abuso: güotü ítM ?MM %oct.'t, et
Aquclias de que elle não usa, c que ello não aliena, devem ser
occupadas pelos que dcllas necessitem.

O reginien da prcscripção é incompatível com as applicações
variáveis c, cada vez mais, crescentes, que vão t^ndo as águas.
Assim, resolvi abolil-o do Código.
i'] accontuando que se respeitavam s ó iritos adquiridos antes
da promulgação do Código, como, aliás,odeia própria Constituição,
deixei claro c expresso que esta só se considera existente quando
decorro do opposição não seguida, ou da construcção de obras cm
prédio superior, como estabelece o Código portuguez.
Entretanto, não infringi o principio da irrcírJactividadc da
lei, pois taes requisitos já eram exigidos pelo nosso direito anterior, como da Resolução de 1775 (95).

(95) Lobão,
oo

75, Paiva e 1'itta,
Cíu^, pag. 251.

Abei Jc Andrade,

Em relação ao dostim das águas das correntes particulares, o
direito moderno repeltiu, de vez, o principio do código deNapolcão,
que só as aíTcctava A irrigação dos prédios.
O alvará do 1804 já tinha aberto caminho, entre nós, para a
doutrina moderna.
O Código, á semelhança do Código italiano, a proclama expressamente.
Assim, c.!tas água s poderão ser empregadas, indiflcrcntomcnto,
no interesse da agricultura ou da industria.
O principio está, lançado no Código, em molde bem amplo.
E, polo que respeita ã agricultura, o Código não cogita exclusivamente da irrigação, mas ^abrange e incluo o ^MíeiraHtwío c a
co^Mía^g))? dos prédios, o quaosqttor outros processos que, pe!o
conveniente emprego da ngua, tendam o desenvolver a agriculturas (96).
A autoridade judiciaria, quand) chamada ase pronunciar,
deve conciliar, quanto possível, os interesses da agricultura com
os da industria.
E taes interesses não são, malmente, inconciliáveis.
Entendem alguns quo a água empregada por uma usina não
pôde mais servir a irrigação. Certo, diz Lonis Robert, muitas fabricas potluom a água de tal arte que elia se torna nociva aos terrenos que deve fertilizar. Em relação a estos cstabotecimontos, é
mister que se tonum providencias, impondo-lhes a obrigação de
ítltrações ou outros processos quo puriílqnom a água das matérias
chimicasde quo cila se acha carregada.
Mas, a,s usinas hydraulicas, destinadas á producção de energia
electrica, continua nile, não determinam nem corrupção, nem dês*
perdido da água, pois que osti,, depois de us.idi,, é reconduzida para
osauleito(97).
Eo3te é o emprego mais importante da água, na actualidade.
E, <oião somente a agricultura nada tem a temer do uma exploraçío intensa das fjrças hydraulícas, cjmo, ao contrario, devo
esperar algumas vantagens desta exploração».
Estas vantagens são enumeradas por Tavernicr (9á).

(96) Assis Teixeira, ^r/Mfts, pag. 165.
(97)LouisRoíiert, op. cit.,pag. 29.
(98) ytjwd Louis Robert, op. cit., pag. cit. e
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As derivações industriaeg,col!ocadas a grande altura acima dos
valles, servem acccssoriamcnto a irrigar terrenos ribeirinhos, cuja
importância jamais teria bastado, por si mesma,, para determinar
o estabelecimento destas derivações.
A presença, do usinas electricas na vixinhança da, agricultora
proporciona-llte a energia a preço barato, para favorecer os
diversos ramos da exploração agrícola.
Os agricultores e o pequeno commcrcio rural terão, além
disto, tinto a lucrar com a valorização das forças liydrantieas, a
quat, agglomerando operários, da saltida ais productos agrícolas e
espansão a este commercio.
A industria serve, pois. á própria agrieuttnra ; e o aproveitamento etectrico serve á agricuitura e á própria industria, em
geral, em suas variadas manifestações.
Em summa: o momento econômico nem pôde admittir duvidas
sobro a procedência do dispositivo do Código.

As associações syndicaos podem, ainda, ser de direito cív^ ou
da direito odmíHMÍraííeo.
E o critério diílercnciat ontreellas não deve ser a personalidade
juridici,, como quer Giorgi, attribuindo a estas tal personalidade e
negando-a áquellas.
Mesmo as associações de direito civil adquirem, pelo nosso direito, a personalidade jurídica, preenchidas as formalidades legacs.
O que as torni de diroitj administrativo é a intervenção da
,",utoridido administrativa na sua constituição.
H a fôrma de organização civil obrigatória não repugna,
mesmo, aos princípios do direito commum.
O consórcio, assim constituído, 6 uma modalidade contraetual.
Certo, o assantimento das partes, o accôrdo das vontades, 6 o
elemento essencial de todo o contracto.
Este accôrdo deve ser completo; mas pôde não ser unanime.
Em certo i casos, diz Planiol, o contracto a se fazer apresenta
IHll !HÍt'i*M,sg C0?/ecfít!0.

A caça c a pesca são, pelo Código, asseguradas ao dono das águas
particulares, salvo as providencias administrativas, que incumbem
ás Câmaras Municipaes, para a segurança publica ou a conservação
da espécie, em relação ao modo e a época da caça ou da pescaria.

Um instituto cuja adopção se impõe, quer no regimen das agitas
pubíicas, quer no rogimeti das águas particulares, e' o (to comor^o
das <Msoct'oyõ<?.s .sywÜMaM,
Estas associações pod 'm ser Hurg.s ou o&rí'//nfo;-M.s.
Na primeira hypothese, e]las não encontram obstáculo na legislação pátria, que consagra o principio associativo em moldes
bem amplos.
üeiativamentri ás f^.ssoct^coc.! oòW^íorM.?, não hesitei em acceitat-as no Código.
A razão inteira deite instituto se encontra, como salientou o
eminente Pisanelü, no seguinte conceito: a indiferença de poucos
não pôde sacriõcar á utilidade certa de muitos.

i)ahi uma regra especial para elle: r< voHí%'7í? &t MaíorM/a: ?M.
O contracto se fôrma, então, por uma vontade, collectiva que
substituo, aqui, a somma das vontades individuaes (99).
Assim ó, por exemplo, no cbso da concordata, cm matéria
de fallcncia.

E' desnecessário salientar o papjl das associações symlicaes, no
Est,ado moderno, cujas funcçõns se estendem a cada momento.
Estas associLçõcs realizam, muitas vezes, um serviço publico,
que, por interessar, apenas, a um pequeno numero de pessoas e a
um território limitado, nãj devo pesar sobre a generalidade d.M
contribuintes.

E deixei formulado est^ initituto, comonaltalia, em termos
bem amploi', comprehendendo os divei'soi interesses ligados ao
caso das águas.
(99) M. Planto!,

CívH, pag. 295,
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Assim, elle comprehendo n, derivação com íim industriai o n,
irrigação, a. defesa, o escoamento o a bonificação.
Ainda; deixei accontuado que, quindo estas associações forem
de direito administrativo, poierão ter o direito do desapropriação.

E tais cspeciaes poderão, posteriormente, desenvolver o principio estabelecido, do accórdi com as diversas motalidades do
iut?resse publico.

Consagrei no Código um livro especial á. servidão lega! de
aqueducto.
As outras servidões, que derivam da situação dos logarcs, são
tratadas conjunctamonte com os diversos assumptos do Código.
O no3so direito, embora incompleto, não foi dos mais atrazados
no assumpto.
Assim que a servidão legal do aqucducto, cro:tda na metrópole
pelo Alvará do 37 de novembro de 1804, foi mandada applicar ao
Brazil peto Alvará de 4 de março de 1819.
E ó forçoso proclamar que foi Portugal a segunda nação que
pozom pratica esta, servidão, desconhecida pelo individualismo do
Direito Romano, o que appareceu na Itaita. e.m 1216, na França
em 1845 e na Hespanha cm 1849.
Do um aresto transcripto por Pegas se vê mesmo que tal
servidão estava, desde 1G71, introduzida no furo da metrópole (100).
Entretanto, o nos-!O direito 6 incompleto, como disse, sobre o
assumpto.
De facto; polo direito moderno, esta servidão se justifica nos
casos do aqueducto.
a) para as necessidades da vida,
õ) para os usos da agricultura ou da industria,
c) para o escoamento das águas superabundantes, e
f?) para o enxugo ou bonificação dos terrenos.

(ÍOO) Abe! de Andrade,

o Ctu%, pag, 184.

Ora, peto regimem do Alvará, não está expresso que esta servidão aproveite á industria.
E' certo que entendi, em outro logar, que olta aproveitava &
industria, pelos seguintes motivos :
«Si. ó verdade que o Alvará de 1804 baixou para attender aos
interessei da lavoura, não ó monos corto, porém, que elte estabeleceu a servidão de que se trata, não só para a re^a f%i (erras,
como para o movimento de ca^güAo^)).
« Ora, o emprego da palavra—aw/güAo^—não deixa duvida a respeito : aquella servidão aproveita á industria. E assim parece ter
entendido Teixeira do Freitas, quando, com assento no referido
atvará, refere-se á derivação da água para &3Me/?cio f/r: n<yr{'c!t?ho*a
C ÍMf?Ms!rM!2< (lOt).

E continuo a assim.entender, pois a doutrina não devo desprezar, na interpretação da lei, os interesses snciaos do momento
em que etla t^m de ser applicada.
Entretanto, força ó reconhecer que, em sentido contrario, se
têm pronunciado, entro nós, opiniões valiosas, comprohendondo
na referida servidão somente os serviços rMraes.
E me dispenso de mostrar as conveniências do se estender, expressamente, este beneficio á industria.
Mas, não g tudo : o referido alvará não consagra, o aqu^ucto
para as amas superabundanto! ; e, sinão, apenas, para as águas estagnadas.
l)o tal arte que o beneficio se transforma em damno para o
beneficiado, e par.i, a collectividado.
Só depois que as águas derivadas se tornam estagnadas, isto <\
nocivas, podará o beneficiado fazel-as escoar peío prédio de
outreta!

O Código accoitou, pois, a servidão legal de aquedncto, tal
somo ella, se acha consagrada no direito moderno.
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Em rc)a,eã,o, especialmente, ás usinas olectricas, seguindo o
voto dos Congressos o a tendência da legislação moderna, o Código
expressamente lhes assegura, também, cita, servidão.

K pelo que respeita A pa&sagom de cabos pelas vias publicas
estabeleci a competência da União para faxer concessões, sempre
f)ue eHes cortarem mais de um Estado, mesmo que não se verifique
um serviço federa), ou dentro do um mesmo Estado, no cas) de
emproxa de utilidade publica.
Kita providencia, aconselhada, pólos próprios cantões d t, Süissa
(tOS), attondo não só a um interesso nacional, como ao dos próprios
Estados, que poderão assim ampliar o mercado para o aproveitamento de sua riqueza, que não pude encontrar barreiras nos outros
Estados.

H, assim, Sr. Ministro, tenho concluído esta &;)o.sz'(?tto, em
que deixei explicado o espirito do Código e a razão de seus iasti
tutos.
Traduzindo o momento da evolução jurídica, procurei conciliar, qTnmto possível, o int^res^o privado com o interesse coüectivo.
Mas, não ha, desconhecer quo as bases deste Código versam sobro
assumpto, cm que, mais accclorada, se opera a transformação incessante do phcnomcno econômico.
O regimen das águas ó hoje, sob o ponto de vista econômico, o
próprio rogimen da energia ctcct.rica,
E esta se multiplica, a todo o nnmento, cm suas prodigiosas
aplicações.
A$sim, o direito das agua,s ha do ter um movimenío correMo.
Procurei, desfarto, generalizar a norma jurídica, para que a
obra legislativa não viesse a, se mallograr no dia seguinte aa da sua
promulgação.
Entrego, pois, o trabalho á apreciação do V. Ex., que tão de
perto conhece todos os probfemas de sua pasta.
ALFREDO VALLADÃO.

(10?) Lonis Robert. op. cit., pág, 44.

^cM ]*tn-n o Código
d;t

1,1\ HO l
DAS AGTAS EM GERAL
TITULO I

comtnuns

-

Art. 1." E'. assegurado ouso gratuito de quatquer corrente
d'agua, para as primeiras necessidades dí), vida, si houver caminho
publico que a torne acccfsivel.
Art. S. ° Si não houver este caminho, os proprietários margina,es não podem impedir que os seus visinhos se aproveitem,.*' <.
mesnupara aquolle íim, comtantoque sejam indemniza(tos*do
prejuízo quo padecerem com o transito pelos seus prédios.
§ 1." Esta servidão só se da.rá verificando-se quo os ditos
visinhos não podem haver agm do outra parto, som grande i ucommodo ou düMculdado.
g 3." O direito do uso do águas, a que este artigo se refere,
não prescreve, mas cessa logo que, pela construcção de alguma
fonte pitbtica, as pessoas a quem eHo t') concedido possam haver,
sem grande difHculdado ou incommodo, a água do que c.irecem.
TITULO II

Das

i pubitcnn

Art. 3." As águas publicas podem ser de uso commuin ou
patrimoniaes.
Art. 4.° O uso commum será gratuito ou oneroso, conformo
determinarem as lei-! administrativas.
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Art. 5." As águas publicam de uso commum estão fora, do commercio, c são, por conseqüência,, imprescriptivois, emquanto conservarem esto destino.
Art. 6." As águas patrimonia.es são oquip:tra,las ás particulares, salvo as ro^rieçõos sobra a alienação e modo do
aproveitamento.
Art. 7." As águas pj,trimoniaes podem por disposiçã) de lei
tomar o caracter de águas de uso cotnmum c vice-versa.
Art. 8.° Estas águas podem tomar o caracter especial de cousas industriaes, ou sob a, fôrma de monopjlio ou sob a da livre concurrencia.
Art. 9.° São publicas de uso commum :
a) as correntes,canacs, !agos c lagoas navegáveis oufluct;iaveis;
&) n,s correntes de que se façam estai águas ;
n) os braço3 do quaisquer correntes publicas.
§l."Uma corrente navogavotoufluctunvots; dix feita por
outra, quando esta deságua em ponto em que aquolla ainda não á
navegável ouíluctuavet.
§ S." As corrente! do que se fazem os lagos e lagoas navegáveis ou íluctuavcis serão determinadas peto exame de peritos.
§ 3.° Não 83 comprühenicm na tettra o) deste artigo os lagos
ou ig,gôa,s situados em um só prédio pa,rticuiar, e por eüe exclusivamente cercados, quando não sejam aumentados por alguma
corrente de uso commum.
Art. 10. A perenoidade das agu%s é condiçã3 essencial, pa,ra, que
ellas se possam considerar publicas,nos termos do artigo antecedente.
Paragrapho único. Entretanto, para os oífoijos deste Código,
ainda, serão consideradas perennes as águas quesoccarom em algum
estio forte.
Art. H. Uma corrente considerada publica, nos termos da letra a) do art. 9", n,ão perde este caracter porque em algum
ou alguns do seus trechos deixe de ser navegável ou íluctuavcl.
Art. 13. Ainda se coasidcra,m publicas, do uso commum, todas
as águas situadas nas zonas periodicamente assola.das pelas seccas.
Paragrapho único. Estas zonas serão, prévia e devidamente.-!
demarcadas polo Governo Federa,), podendo esto, para tal fim, entrar em accôrdo com os governos dos Estados.
Art. 13. São publicas patrimoniaes todas as águas situadas
cm terrenos de domínio pubtico, si cilas não estiverem destinada,
ao uso commum.

TITULO 111
Das águas particulares

Art. 14. São particulares todas as águas situadas om terrenos
dodominio pa,rttuul;i,!', qua,ndo ellas não pertoncorcnmo domínio
publico.
TITULO IV
Do alveo e das margens
Art. 15. São pubticos douso commum o alveo e as margens
das águas publicas do quo trata oart. 9", salvo, quanto ás margens, a hypothesc do art. XO.
Art. 16. O alvco ó a. superfície que a,s águas cobrem, sem
transbordar para o solo naturalmente enxuto.
§ 1." Na, hypothese do uma, corrente que sirva de divisa entre
diversos proprietários, o direito de cada um dolles se extende a
todo o comprimento de sua tcst%da, até alinha tirada pelo centro do
atvoo.
§ ã.° Na hypothesj de um lago ou lagoa nas mesmas condições, o direito do cada proprietário extende-se de^de a margem
a,té a linha, ou ponto centra,!, na extensão da testada de cada, um.
Art. 17. As margens a, que allude o art. 15 consistem em uma,
faixa de terreno de 15,4 metros, a contar da linha em que termina
o ;üveo para torra.
Art. 18. Esta faixa, ó destinada aos serviços hydraulicos, de
policia- ou accegsorios da navegação ou fiuctua,ção.
Paragrapho único. Entretanto, cila poderá ser concedida, na
fôrma da, legislarão vigoato, sobre terrenos de marinha.
Art. 19. O limite entre estas margens e os terrenos de x;aWü/M, para, o cífcito do se demarcarem 15,4 metros de largura, da
faixa, ou 33 metros, como é no casj dos terrenos du marinha,
conforme as margens estiverem doutro ou fora. do alcance das
marés, 6 indicado peto ponto onde as águas deixarem de ser salgadas de um modo sensível, ou não houver depósitos marinhos ou
qualquer outro Jacto geológico que prove a acção poderosa do mar.
Art. í^O. Não só consideram do domínio pubüço as margens
das correntes do que trata a lotra ^) do art. 9", quando estas não
são Huctuaveis o concorrem, apenas, para foiSnar as correntes,

ca,naes, lagos ou lagoas simptesmento ftuctuaveis o não navegáveis.
Paragrapho único. Em rotação ás margens destas correntes,
fica, cstabetccida, porúni, uma, servidão do transito pura os agentes
administrativos, quando cm execução de serviço pubtico a seu
cargo.
TITULO V
Da accessão
Art. Si. Constituem ^ÍMMo, esãopublicoòdo uso commum,
na hypothcse do correntes desta domínio, os accrcscimos que, succcssivaoimporceptivolmento, sofortnaromuas margens das correntes, bem como a parto do alvco quo se descobrir peto afastamento das águas.
Art. Sá. A r:??tn?t'?o que*se fornur às margens das correntes do
dominio particutar ou das correntes de dominio pubtico, a que se
rjfcreo art. 20, portunce aos proprietários margtnacs.
§ i." Aaí.'MM'!<o formada ás margem das correntes da que
trata o art. 30 pertenço ao domínio pubiico, sempre que
o ;ilveo for limitado por uma estrada (testo domínio.
§ 3." Quando a n,7;< t^ío se f trmar em fronto a prédios pertencentes a proprietários diffcrcntcs, l',n'-se-ha a divisão entre e)tes, em
proporção á testada quo ca.d t, um' dos prédios apresentava sobre a
antiga margem .
Art. 33. Veriíica-so a Mn^A) quando a força súbita da corrente
arranca dtna parte considerável e recjnnca.vei de um prédio, arrojando-a sobro outro prédio.
Art. 34. O dono daqucíto poderá roclamat-a ao deste, a quem á
pcrmittido optar, ou pelo consentimento na remoção da mesma, ou
pela indomnização ao reclamante
Paragraptiounico. Não se verificando esta reclamação noprazode
um anno, a incorporação gJ considera consutnada, u o proprietário
prejudicado perde o direito do reivindicar e de exigir iudcmnização.
Art. 35. Quando a avulsão for da cou;a não susceptível do
adhercncia natura], será regulada petos princípios de direito que
regem a invenção.
Art. 86. .os terrenos accroscidos ao domínio publico, por atiuvião ou avulsão, podom sur concedidos, conio dispõu o paragrapbo
único do art. )8.

Art. 37. As ithas ou iihotas, que.se Ibrmarctn no alvco do uma
corrente, pertençam ao domínio pubiico ou particular, conformo t)
dominio da mesma corrente.
§ 1." Si a corrente servir de divisa entre diversos proprietários, coitas estiverem no meio da corrunto, pertencem a todos
estes proprietários, na proporção de suas tostadas, ato a linha que
dividir o alveo cm duas partes iguaes.
§3.° As quo estiverem situadai entro esta linha e uma das
margens, pertencem, apenas, ao proprietário ou proprietários
desta margem.
Art. 38. As iHias ou ithotasqu^ se formarem peiodesdobra^nonto de uni novo braço da correotc, pertciicjm aos proprietários
dos terrenos, á custa dos qun,C3 se formaram.
Paragrapho único. Si a corrente, porém, é navcgavei ou íiuctuavel, eilas poderão entrar p:tra o dominio pubiico, mediantn
próvia indomnixaçSo.
Art. Si). As itltJ,s ou iihotas, quandj do dominio pubiico, cjn-sideram-so causas patrimouiaes, salvo si obtiverem destinadas ao
usj coinmum.
Art. 3 ). O aiveo abandonado da ojrrcuto pubiíca ou particular
pertence aos proprietárias ribeirinttos das duas margens, S3m quo
tenham direito a indomnização aigutirt os donos dos terrenos por
onde as águas abrirem novo curso.
Art. 3[. Hntrotauto, si a mud.u)çt, da corrente se fez por utiHdalo pubiica, o pró iij occupado pato novo aivco dsve ser indemni/a io, c. o aivjo a' andonatio paMa a pertencer ao exproprianto,
para q^te este se compenso da despsxa feita,.
Art. 32. As disposições deste titulo são appiicaveis, também,
aos lago'. e lagoas, nos casos análogos que ahi possam occorrer.
LIVRO H
DAS ÁGUAS rUCUCAS MM HHLA.ÇÃO AOS SEUS 1'Hot'H.IETARtOS

Art. S3. As aguispubiica,sdeusoc3nunum, bomcomooseu
alvoo o margens, salvo, quanto ás margens, ahypotheso do art. 30.
pertencem:
I. A' União:
a) quando situadas no território do Acre, ou em qualquer
outro território quo a União venha a adquirir, omquanto o mcemo
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não se constituir cm Estado, ou for incorporado a algum Estado ;
&) quando servem do limites da Republica com as nações visinhas ;
(') quando situadas na zona do dez léguas contígua aos limites
d;t, Republica com estas nações.
II. Aos Estados, em qualquer outra hypotiicsc, salvo o caso do
dominio municipal.
III. Aos Municípios, quando exclusivamente situadas no seu território, respeitadas as restricções que possam ser impostas pela
legislação dos Estados.
Art. 34. As águas pubticus patrimoniaes pertencem if União,
aos Estados ou aos Municípios, conforme o dominio dos terrenos cm
que eilas estiverem situadas.
LIVRO 111
DO AritOVEtTAMENTO DAS ÁGUAS PUBLICAS

Art. .'!5. E' permittido a todo? usar ile qu.tcsqucr águas
publicas, conformando-se com os reguíamoutos administrativos.
Paragrapho unico. Quando este uso depender de derivação,
será regulado nos termos do art. 48.
TITULO I

Da n a v e g a ç ã o
Art. SC. O uso das águas publicas se deve reaiixar sem
prejuízo da navegação, ou da tiuctuação, salvo a hyopthosc do
art. 52.
Art. 3*. As pontes serão construídas deixando livre a passagem das embarcações.
Paragrapho unico. Assim, estas não deveai ficar na necessidade
de arriar a mastrcação, salvo si 6 este o uso local.
Art. 38. A navegação de cabotagem acra feita por navios
nacionaes.

CAPITULO UNICO
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 39. Compete á União:
1. legislar sobro a navegação, incluída a íluctuapão, das correntes e cana.es de sou dominio ;
H. legislar sobre a navegação das correntes ou canaes:
%) que correm por mais de um Estado, dirigem-se a território
estrangeiro ou desaguam no oceano;
&) que Hzerem parte do plano geral de viação da Republica,
que for adoptado pelo Congresso ;
'
c) quo, futuramente, forem, por decreto emanado do Poder Legislativo, considerados de utilidade nacional, por satisfazerem a
necessidades estratégicas ou corresponderem a elevados interesses'
de ordem política ou administrativa.
Art. 40. Compete aos Estados, salvo a competência dos Municipios, legislar:
a) sobre a navegação das correntes ou canaes situados em sou
território, quando não se verinquem os casos do artigo anteejdente ;
&) sobro a Ructuação destas correntes ou canaes, salvo a liypotheso do n. I, do artigo antecedente.
Art. 4i. Compete aos Municípios l3gis!ar sobro a navegação
ou ftuctuação das correntes ou canaos situados cm seu território,
sempre que o caso não for de competência d3. União ou dos Estados.
Art. 43. Os princípios estabelecidos neste capitulo têm applião, em casos análogos, aos lagos ou lagoas.
TITULO H
Da caga e da pesca
CAPITULO I
DA CAÇA

f

Ari. 43. A caça poderá ser exercida, livremente, nas ãguag
publicas, de accôrdo com os regulamentos administrativos.

Art. 44. Pertenço 3,0 caçador o animal por cllo apprehondido.
Paragrapho único. Entrctmto, si clÍ3 persojuir o asúmal que
tiver ferido, este ainda lho pertence, embora outrom o apprchcrtda.
Art. 45. Não se reputam animuosdo caça os domésticos quo
fugirem a seus donos, cmquanto este3 andarem á sua procura.
CAPITULO II
DA PESCA

Art. 46. E', também, livre o exercício da pesca, por nacionaes
ou estrangeiros, nas águas publicas, respeitados os regulamentos
administrativos.
Art. 47. Pertence ao pescador o peixe que clle pescar e o quo
perseguir, arpoado, tenha-o, embora, outrem apprchendido.
TITULO III
Da derivação

Art. 48. As águas publicas não podem ser derivadas, para as
applicações da agricultura, da industria e da hygieae, sem a existência de concessão administrativa.
Paragrapho único. Nenhuma concessão, porém, se fará com o
caracter do perp^tuidadc.
Art. 49. Em toda a concessão se ^ ^tipulará, sempre, a cláusula
de resalva dos direitos de terceiros.
Art. 59. A concessão não importa, nunca, na alienação parcial
das aguns publicas, que são inalienáveis, mas no simples direito
ao uso destas águas.
Art. 5t. O Código respeita os direitos adquiridos sobre estas
águas, até a data de sua promulgação, por tituto legitimo ou
posso trintenária.
Paragrapho único. Estes direitos, porém, não podem tc-r maior
amplitude do quo os quo o Código estabelece, no caso da concessão.
Art. 52. A concessão devo ser feita som prejuízo da navegação,
quanto ás águas quo servirem, efToctivamcate, ao commercio.
Art. 53. Era qualquer outra hypotho;o, a navegação poderá
ser preterida, si o interesse da derivação se apresentar com maior
importância do quo aquclla.

§1." O Governo Federal, em regulamento que expedir, estabelecerá as condições em que este caso se verifica.
§ 2.° Este regulamento providenciará, ainda, sobro as condições da derivação, de modo que se conciliem, quanto possível, os
usos públicos a quo estas águas se prestam.
Art. 54. As águas destinadas a um ílm não poderão ser applicadas a outro diverso, s^m nova concessão.
Art. 55. O uso da derivação é real; alienando-se opradio
ou o engenho a que elte serve, passa o mesmo ao novo proprietário.
CAPITULO ÚNICO
UA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

Art. 56. As concessões para derivação serão outorgadas pela,
União, pelos Estados ou pelos Municípios, conforme o seu domínio
sobre as águas a que se referir a derivação.
Art. 57. Em relação, porám, ás águas de que trata o art. 39,
n. H, ellas ficam, bem como os seus respectivos a!veo o margens,
debaixo da inspecção e da autorização do Governo Federal, para,
que sejam occupadas sem damtio para a navegação que servir,
eílectivamente, ao commercio.
Art. 58. E esta autorização será sempre prévia e expressa,
no caso de derivação para o estabelecimento de usinas electricas.
Art. 59. Os governos loca.es deverão, para tal Am, solicitar
licença do Governo Federa!, enviando-lho as plantas das usinas a
installar, afim de que este verifique si não ha obstrucção, ou faça
a desapropriação por utilidade publica federal, quando for caso
disto.
Art. 60. O Governo Federal expedirá regulamento sobre a concessão de usinas movidas por águas de sou domínio, bem como sobre a das que se estabelecerem por desapropriação que ello decretar.
TITULO IV
Da extincção do uso publico

^

Art. 61. Òsusosgeraes a que se prestam as águas publicas,
só por disposição de lei se podem extinguir.
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Art. 62. Os usos do derivação cxtinguem-se:
a) pela renuncia,;
&) pela caducidade ;
c) pela expiração do prazo e
<^) pela revogação.
Art. 63. E' sempre revogavcl o uso das águas publicas.
TITULO V
Da desobòtrucção e da defesa
Art. 64. Nas águas publicas de uso cymmum, os proprietários
dos prédios coníinant33 são obrigados a cortar e aparar as arvores
c ptantas existentes nos seus prédios, que embaracem ou prejudiquem o regimen o curso das águas, o a, navegação ou íluctuação ;
c a remover os obstáculos que tenham origem nos mesmos prédios
e sejam nocivos áquclle Rm.
Paragrapho único. As arvores o plantas serão cortadas, e 03
obstáculos removidos, pelos agentes da administração, a custa dos
proprietários, quando estes não o fizerem.
Art. 65. Si o obstáculo não tiver origem no3 prédios marginacs
mas for dsvidoaaccidenteouá acção natural das águas ou correntes, o dono será obrigado a fazer a remoção ou destruição dello,
nos termos do artigo anterior c seu paragrapho.
Paragrapho único. Não havendo dona conhecido, clle ssrá removido ou do;t,'uido petos agentes o á custa da administração, pertencendo a esta qualquer produ^to proveniente do mesmo obstáculo.
Art. 06. As obras de defesa contra as inundações serão
feitas pelos proprietários dos prédios inundados, mediante licença
prévia da administração.
Paragrapho unicj. Si estas obras interessarem ao próprio regimea das águas publicas, a despeza será repartida entre a administração c os proprietários.
CAPITULO ÚNICO
DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA

^ Art. 67. Compete,á União, aos Estados ou aosMunici%#os provi'
donciar sobre a dcsobstruccão o defesa nas águas do seu domínio.

Art. 68. Em relação, porém, as águas d) que trata o art, 39,
n. H, esta competência ó da União, sempre que se tratar de navegação, effectivamonte, commercial, sendo as despezas respectivas
divididas entre elta c os Estados interessados.
Paragrapho único. O Governo Federa! poderá, quando entender, entrar om accôrdo com os dos Estados para a realização destas
obras.,
TITULO VI
Da tutsla dos direitos da administração e dos particulares
Art. 69. A administração publica, por sua própria força c
autoridade, poderá repor iMcoMÜMgMíí, no sou antigo estado, as
águas publicas, bem como o sou leito c margens, quando illogal ou
contravencionalmente occupadas por particulares.
Art. 70. Assiste, ainda, á mesma administração, o direito doas ám proceder, quando o exigir o interesse publico, mesmo que
haja occupação legalmente ostabolscida.
Art, 7i. Estj direito de reintegra administrativa cabe á União,
ainda no caso do art. 39, n. 11, o mesmo contra os Estados ou Municípios, ssmpro que a occupação redundar cm prejuízo do navegação que sirva, effectivamento, ao commcrcio.
Art. 73. A administração poderá, porám, quando assim cntondcr, pleitear, no juizo petitorio ou possossorio, o seu domínio o
posse sobre estas águas.
Art. 73. Alam dos recursos á administração, os particulares
poderão accional-a, mas oxctusivamente no juizo petitorio, o tão
somente nos casos expressos em que tiverem direito á indamnização, para haver esta, quando a administração supprimir o uso a
que elles se julguem com direito.
Art. 74. Si a administração, porém, a beneficio do rogimcn das
águas, occupar a propriedade particular, sem que proceda á desapropriação na fôrma lega), aos particulares cabo o direito do accional-a,
no juizo patitorio ou poisessorio, para a defesa de seus direitos.
Art. 75. Os particulares poderão defender os seus direitos
contra outros particulares, no juizo potitorio, para que só decrete,
mesmo, a ineííicacia da qualquer conce^ão.
Art. 73. Os particulares ainda poderão defender estes direitos,
no juizo po.33cssorio, ma! só no caso cm que apresentem como titulo uma concessão expressa, ou outro titulo legitimo equivalente.,

LIVRO IV
DO APROVEITAMENTO DAS ÁGUAS PARTICULARES

Art. 77. As águas particulares iicam debaixo da inspecção e
da autorização da administração publica, quando a utilização
dellas possa influir no direito de terceiros ou na qualidade, o curso
ou a altura das águas publicas .
Art. 78. Os prédios inferiores são obrigados a, receber as
águas que correm naturalmente dos prédios superiores.
Art. 79. O íluxo natural, para os prédios inferiores, do
água pertencente ao dono do prédio superior, não constituo por
si só servidão em favor deües.
TITULO I
Das cor rentes
Art. 80. Os donos ou possuidores de prédios atravessados ou
banhados pelas águas correntes, podem usar dellas para a irrigação
de seus prédios ou para, o exercicio de suas industrias, comtanto que
do refluxo das mesmas águas não resulte prejuízo aos prédios que
íicam superiormente situados, e que inferiormente não se altere o
ponto de sabida das águas remanescentes.
§ 1." Entende-se por ponto de sabida aquelle onde uma das
margens do alveo deixa primeiramente de pertencer ao prédio.
§ 8.° Não se comprehcndcm na expressão—águas remanescentes—as escorredouras.
Art. 81. Si o prédio é atravessado pel.L corrente, o dono ou possuidor poderá, nos limites delio, desviar o alveo da corrente, respeitando as obrigações que lhe são impostas pelo artigo antecedente.
Art. 82. Tem inteira appücação, porém, ao caso das correntes,
o que dispõe o art. 120.
Art. 83. Si o prédio é simplesmente banhado pela corrente, e
as águas não são sobejas, far-se-ha a divisão entre o dono ou possuidor delle e o do prédio fronteiro, proporcionalmente á extensão
dos prédios e ás suas precisões.
gtt

Paragrapho único. Devem-so harmonizar, quanto possível,
nesta partilha, os interesses da agricultura com os da, industria ; o
o juiz terá a facuMade de decidir e^ &<Mto ei ceyMo.
Art. 84. A situação superior de um prédio não exclue o direito do prédio fronteiro á porção d'agua que lhe cabe.
Art. 85. Si os donos ou possuidores dos prédios marginaes,
atravessados pe!a corrente ou por ella banhados, os augmentarem,
com a adjuncção de outros prédios, que não tiverem direito ao uso
das águas, não as poderão empregar nestes, com prejuizo do direito
que sobre ellas tiverem os seus visinhos.
Art. 86. E' imprescriptivel o direito de uso sobre as correntes
particutares, o qual só poderá ser alienado por escriptura ou ;mto
publico.
Paragrapho único. Respeitam-se os direitos adquiridos ato a
data da promulgação deste Código, por tituio legitimo ou prescripção, que recaia sobre opposição não seguida, ou sobre a
construcção de obras no prédio superior, de que se possa inferir
abandono do primitivo direito.
Art. 87. O direito do uso das águas dá, também, ao proprietário ribeirinho o direito de fazer na margem ou no alveo da corrente as obras necessárias ao exercicio del!e.
Art. 83. Si o prédio é atravessado pela corrente, o seu proprietário poderá travar estas obras em ambas as margens da megma.
Art. 89. Si o prédio á simptesmente banhado por ella, cada,
proprietário marginal poderá fazer obras, apenas, no trato do
alveo que me pertence.
Paragrapho único. Em todo o caso, este proprietário poderá
traval-as na margem fronteira,, mediante prévia indemnização ao
respectivo proprietário.
Art. 90. O proprietário do prédio serviente poderá, no caso
do paragrapho antecedente, aproveitar-se da obra feita, tornando-a
commum, desde que pague uma parto da despeza respectiva, na,
proporção do benencio que lhe advier.
CAPITULO I
DA DESOBSTRUCÇÃO

Art. 91. Os proprietários marginaes da,s correntes são obrigados a se abster de factos que possam embaraçar o livre curso das
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águas, e a remover os obstáculos a, este livre curso, quando eHes
tiverem origem nos seus prédios, do modo a evitar prejuízo
de terceiros, que não for proveniente do legitima applicação das
águas.
Paragrapho único. O serviço do remoção do obstáculo será
feito á custa do proprietário a quem etla incumbe, quando este não
queira fazel-a, respondendo, ainda, o proprietário pelas perdas e
damno3 que causar, bem como pelas multas que lhe forem impostas nos regulamentos administrativos.
Art. 93. Si o obstáculo ao livre curso das águas não resultar
de facto do proprietário e não tiver origem no prédio, mas
for devido a accidcntcs ou á aeção do próprio curso d'agua,
será removido pelos proprietários de todos os prédios prejudicados.
Art. 93. No caso do artigo antecedente, o dono do prédio em
que estiver o obstáculo é obrigado a consentir que os proprietários
interessados entrem em seu prédio, para fazer a remoção, respondendo estos pelos prejuízos que lhe causarem.
CAPITULO H

DA CA$A E DA PESCA

Art. 94. Os proprietários marginaes, ou as pessoas que delles
pbtivorom licença, poderão livremente caçar eu pescar nas águas
do domínio particular, saivo a restrieção do artigo seguinte.
Art. 95. As Câmaras Municipa.es, em regulamento que exp3dircm, e de accôrdo com a legislação dos Estados, providenciarão,,
entretanto, para que o exercício da caça ou da pesca só faça
som prejuízo para a segurança publica e para a reproducção da
espécie.
Art. 96. Aqueüe que caçar ou pescar em águas alheias, seru
permissão do doao, não só p3rderá para este a caça ou o peixe,
como rejponderá ainda peioj damnosuue tiver causado.
Art. 97. O dtraito do proprietário, cujo prédio ó.simplesmente
banhado pela corrente, comprahendc, ap3nas, a caça e a pesca no
trato do alvoo quo lhe pertence..

TITULO II
Das usinas eJectricas
Art. 98. O dono de um prédio atravessado por uma corrente
pôde se servir da, queda d'agua determinada, pelo nível módio da
entrada sobre o prédio e o nível médio da sabida.
Art. 99. Si o curso d'agua separa dous prédios pertencentes
a diversos proprietários, o direito de se servir da quáda pertence
a cada um dellcs pro-Mwiso sobro todo o percurso commum,
satvo titulo ou posse cm contrario.
Art. 100. Em ambos 03 casos, porõm, o exercício deste direito
íica subordinado a autorização administrativa.
CAPITULO I
DA L Í C I T A Ç Ã O

Art. 101. Qualquer ribeirinho de uma corrente pôde requerer
que os direitos pertencentes aos ribeirinhos, em virtude do capitulo
antecedente, sobre uma, secção determinada da corrente, comprehendendo a parte que banha o seu prcdio.facam objeeto de uma licitação.
Art. 103. O processo e a instruccão da licitação competem á
administração publica, que expedirá, para, tal ílm, o necessário
regulamento.
Art. 103. O julgamento da licitação cabe ao Poder Judiciário.
Art. 104. A altura da quóda d'agua, em relação a cada
prédio, não deve constituir o único elemento de apreciação, para se
estabelecer o preço da licitação ; a privação para os ribeirinhos de
outras vantagens, como a propri3dade da água, do alveo, de sius
productos, etc., devo ser levada em linha de conta.
Art. 105. A adjudicação nunca poderá ser feita por preço inferior ao da avaliação.
Art. 106. O adjudicatario, no prazo do dous mezes depois da
adjudicação definitiva, á obrigado a requerer autorização adminis*
trativa, para o estabelecimento das obras necessárias á utilização
da quáda o a se conformar com os prazos que lhe forem impostos
pela administração para a constrncção destas obras.
Paragrapho único. Quando o adjudicatario assim não proceda,
uma nova adjudicação poderá ser determinada p*elo juiz, a requeri-
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mento de qualquer ribeirinho da secção, ou do representante da
administração.
Art. 107. Na hypothesede nova adjudicação, cm cumprimento
do artigo antecedente, cila só fará da mesma fôrma que a adjudicação primitiva.
Art. 108. Si o preço da revenda for inferior ao da primeira
adjudicação, o primitivo adjudicatario perderá a diíferença.
Art. 109. Si este preço for superior, a diíferença será dividida proporcionalmente entre os ribeirinhos licitados.
Art. 110. Asacçõossobreosimmoveis ribeirinhos não podem
embaraçar a licitação nem impedir o seu eíTeito.
Paragrapho único. O direito dos reclamantes será disputado
sobre o preço da, adjudicação, transferindo-se ao adjudicatario o direito d^ se servir da quáda, livre de quaesquer encargos.
Art. 111. O preço da adjudicação deve ser pago aos ribeirinhos
licitados, antes quão adjudicatM-io inicio as obras.
Paragrapho único. Si estes não quizerem receber o preço, as
obras poderão ser começadas mediante prévia consignação judicial
do mesmo.
Art. llã. Sihouverinscripçõos hypothecarias ou outros obstáculos ao pagamento, as obras poderão, da mesma fôrma, ser iniciadas, consignando-se judicialmente o preço, para ser levantado por
quem de direito.
CAPITULO II
Da sobre-licitação

Art. 113. Qualquer ribeirinho da montante ou da juzantedo
trecho licitado da eorrents poderá requerer uma nova licitação,
cngíobando os direitos já licitados.
Art. M4. Só dons annos depois da instaltação do uma usina o
adjudicatario poderá sar sobre-lioitado.
Art. 115. AsobM-licitaçãonão será pormittida sinão quando
a usina a installar seja do forci. motriz, pe!o meaos, cinco vozes
superior á da antiga usina.
Art. 116. O adjudicatario sobre-licitado poderá ser pago, á sua
vontade, em dinheiro ou ín waíMra.
§ 1.° Quando w Maíwra, o pugamento consistirá em uma quan.
tidade de energia electrica, pelo menos, igual á que o próprio adjudicatario sobre-licitado tinha anteriormente.
4Ê

§ 2.° Fica instituída, neste caso, uma servidão, do preferencia
a qualquer outra, gravando a nova usina, a bene^eio da usina sobrelicitada.
t
TITULO III

DAS NASCENTES

Art. 117. Consideram-se MMegMíM, para os cíTeitos deste Código, as águas que surgem e correm dentro do um só preJio
particutar, e ainda que o transponham, quando ellas não tenham
sido abandonadas pelo proprietário do mesmo.
Art. 118. O dono do prédio, onde houver alguma nascente
d'agua, pôde servir-se delia e dispor da mesma á sua vontade,
salvo o direito que algum terceiro tenha adquirido por titulo
legitimo ou prescripção.
Art. 119. São applicaveis ás nascentes as disposições do
art. 78 e seu paragrapho.
Art. 120. O proprietário de uma nascente não pôde, porám,
desviar-lhe o curso quando da mesma se abasteça uma população.
Art. 121. Em todo caso, si este uso não tiver sido adquirido
por titulo legitimo ou prescripção, o mesmo proprietário deverá
ser indemnizado.
Paragrapho único. A indemnização a só pagar será calculada
não em vista das vantagens que a população tira das águas, mas
do prejuízo que soífre o proprietário com o ver-se privado do usar
da nascente á sua vontade.
Art. 122. O proprietário de uma nascente não poderá, entretanto, desperdiçar as suas águas em prejuizo de outros prédios,
que dellas se pos3am aproveitar.
Paragrapho único. Ao proprietário assiste, neste caso, o direito a uma justa indemnização
Art. 123. Si uma nascsnte emerge em um fosso que divide
dous prédios, cila pertence a ambos.
Art. 124. A nascente de uma água será determinada pelo
ponto em que eHa começa a correr sobre o solo, e não po!a veia
subterrânea que a alimenta.
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CAPITULO ÚNICO

LIVRO V

DAS NASCENTES ARTIFICtAES

DAS ÁGUAS PLUVIAES

Art. 125. O dono de um pradío ó, tamtnm, proprietário das
águas que se acham situadas no sub-solo.
Art. 136. Assim, oile poderá, livremente, abrir poços ordinários ou artesianos para, elevar as águas a seu prédio, desde que
não prejudiqua diraitos adquiridos por terceiros, por justo titulo,
sobre as águas deste prédio.
Art. 137. Guardar-se-ha, entretanto, a distancia, de dous metros de poço a, poço, nos prédios urbanos, e de 15 metros nos prédios
rústicos, entre a nova, exeavação e os poços e fontes permanentes
dos vizinhos.
Art. 138. O proprietário, porém, não poderá abrir poços junto
ao prédio do vizinho, sem guardar a distancia necessária ou tomar
as precisas precauções, para que ollo não padeça prejuízo.
Paragrapho único. Pela inobservância dests artigo elle ficará
obrigado a demolir a obra, feita, o responderá por perdas o damnos.
Art. 139. Nonhum poço poderá, ainda, ser aberto de fôrma a
alterar ou diminuir as águas de foatá ou reservatório de uso publico.
Art. 130. As corrorttes que desapparecem momentaneamente
do solo, formando um curso subterrâneo, para rcapparecer mais
longo, não perdem o caracter de cousa publica do uso commum,
quando já o eram na sua origem.
Art. 131. Depende de autorização administrativa a abertura de
poços om terrenos de dominio publica.
Art. 133. Têm inteira applicação a este capitulo, em casos
análogos, as disposições do capitulo anterior.

Art. 135. Consideram-se águas pluviaes, para os effeitos deste
Código, as que procedem immediatamente das chuvas.
Art. 136. Os prédios inferiores são obrigados a receber as
águas pluvia,es que correm naturalmente para, elles.
Art. 137. As águas pluviaes pertencem ao dono do prédio onde
cahirem ou entrarem, podendo o mesmo dispor dellas o desvial-as
em prejuízo dos prédios inferiores, salvo existindo direito adqui-,
rido em contrario.
Paragrapho único. Tem inteira applicação, porém, ao caso, o
que dispõe o art. 133.
;
Art. 138. São Ae dominio publico de uso commum as água,
pluviaes que cahirem om logares ou terrenos públicos de uso<
commum.
Art. 139. A todos é licito apanhar estas águas.
;
Paragrapho uaico. Não se poderão, poróm, construir, nestes
logares ou terrenos, reservatórios para, o aproveitamento das
mesmas águas, som licença, da administração.
Art. 140. M' imprescriptivel o direito de uso das águaspiu
viaes.
Art. 141. Os proprietários são obrigados a dispor os seus
telhados de modo que as águas pluviaes caiam sobre o seu
próprio prédio ou sobre a via publica; nunca sobre o prédio do
vizinho.
Art. 142. Compete ás Câmaras Municipaos, de accôrdo com a
legislação dos Estados, regular tudo o que respeita ao esgoto das
águas pluviaes sobre a via, publica.

TITULO IV

LIVRO VI

Das a c ç õ e s

DAS ÁGUAS NOCIVAS

; Art. 133. Os direitos dos particulares, cm relação ás águas do
que trata esto Livro, serão disputadoT em processo summario.
Art. 134. Aquelle que, renunciando o b)neficio da acça,3 possessoria, intentar a ac^ão potitorij,, e docahir nesta, não poderá
intentar a possossoria.
'

Art. 143. A ninguém é licito conspurcar ou contaminar as'
águas que não consome com prejuízo de terceiros.
Paragrapho único. Além da responsabilidade criminal, si houver,
os que infringirem esta disposição ficam sujeitos ás regras desta
Código,

Art. 144. Os tr.ib ditos pn,ra asalubridado dasaguis serão executados á custa, dos infractoros, respondendo estes pelas perdas e
dimno! que cauiarom c pelas multas que lhes forem impostas nos
regulamentos administrativos.
Art. 145. Si oj interesses relevantes da industria o exigirem, as
águas poderão ser inquinadas, mas os industriaes deverão providenciar para que etlas só purifiquem por qualquer processo, ou sigam o seu esgoto natural.
Art. 146. Os industriaos deverão, tratando-se de correntes
particulares, indemnizar os ribeirinhos prejudicados, pelo favor que
lhes for concedido no caso do artigo antecedente.
Art. 147. Os terrenos pantanosos, quando decretada a sua
insalubridade e não forem deseccados pelos seus proprietários,
sel-o-hão pela administração publica.
Art. 148. Esta poderá rcatizar os trabalhos por si ou por concessionário .
Art. 149. Ao proprietário assiste o direito de indemnizar os
trabalhos feitos.
Paragrapho único. Si elie não o quízer fazer, será desipropriado, recebendo apenas a importância do valor do terreno, anteriormente ao melhoramonto.
Art. 150. O regimen dos esgotos será regulado por lei municipal.
LIVRO Vil

DAS

USÍXAS ELECTRICAS

;

Art. 154. Qiacsqucr aguis polcrão ser desapropriadas, por
utilidade publica, para a producção da energia electrici, applicada a serviços públicos.
Art. 155. A água derivada e a energia adquirida nestas
condições devem ser affcctadas, a titulo principal, ás necessidades
dos serviços públicos administrados ou concedidos pela União, pelos Estados ou polo3 Municípios.
Art. 156. A quantidade de energia que será procurada peta
desapropriação dove ser calculada do tal arte que o serviço publico tenha sempre, nas mais baixas águas, a quantidade de energia
necessária ao seu máximo de necessidades.
Paragrapho único. O decreto de utilidade publica, porém, poderá psrmittir que ahi se accrescente uma metade a mais para, as
necessidades imprevistas.
Art. 157. A administração ou seu concessionário poderá, sempre, entregar á industria privada todo n excedente que lhe proporcionarão as altas agua^, e todos os resíduos momentâneos de sua
exploração.
Art. 158. As águas, de que trata, o art. 39, n. H, letra <x),
poderão ser desapropriadas pala União e por ella concedidas para
o estabelecimento de usinas electricas, sempre quo os EstAdos interessados não entrarem em accôrdo a respoito, e a requerimento de um delles.

DA DESAPROPRIAÇÃO

LIVRO V!H
Art. 151. As águas publicas de uso commum ou patrimoniaes dos Estados ou dos Municípios, bem como as particulares, e
o alveo e margens, daquellas ou destas, podem ser desapropriadas
por necessidade ou utilidade publica:
a) todas ellas pela União ;
&) as dos Municípios e as particulares, pelos Estados;
e) as particulares pelos Municípios.
Art., 153. A desapropriação só se poderá dar na hypothese
de algum serviço publico classificado pela legislação vigente, ou
das associações syndicaes organizadas pela administração publica .
Art. 153. Entretanto, a União, mesmo não se verificando o caso
do artigo antecedente, poderá desapropriar nos termos do art. 158.

DD COXSORCtO

Art. 159. Aquollos quo têm interesso commum na derivação
c no uso de quaosquer águas, ou no enxugo e boniácacão dos terrenos, podem se reunir em consórcio, afim do prover ao exercício, á
conservação e á defesa do seus direitos.
Paragrapho único. Os esta/.utos do consórcio e a adhesão dos
interessados devem constar de um acto escripto.
Art. 160. Constituído o consórcio, a deliberação da maioria
tem força obrigatória para a minoria, dissidente.
§ 1.° Consideram-se maioria os votos que representam a maior
somma de interesses.
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§ 2.° Si esta maioria não se fôrma,, ou si as suas deliberações
se tornam gravemente prejudiciaos aos interesses communs, a autoridade judiciaria pôde tomar as providencias opportunas c ainda
nomear, sendo necessário, um administrador.
Art. 161. A formação do consórcio pôde ainda ser ordenada
pela a,utoridade*judiciaria, a podido da maioria dos interessados,
ouvidos summa,riamento os outros, quando se tratar do exercício, da
conservação e da defesa dos direitos communs, dos quaes a divisão
não seja possível som grave damno.
Paragrapho único. Mm tal hypothese, os estatutos organizados e assignados pela maioria serão, também, submettidos A approvação da autoridade judiciaria.
Art. 162. Quando o consórcio for organizado pela administração publica, esta terá o direito de desapropriar para os Hás do
consórcio.
Art. 163. A dis3olução do consórcio não tora logar sinão
quando deliberada por uma maioria excedente de três quartos, ou
quando, podendo a divisão eífectuar-so sem gra,vo damno, á requerida por qualquer interessado.
Art. 164. Em tudo o mais applicar-se-hão ao consórcio as
regras que dominam a communhão, a sociedade e a divisão.
Art. 165. Até dous annos depois da promulgação deste Código,
os ribeirinhos poderão se organizar em consórcio para a exploração
de usinas electricas, ou para a venda e arrendamento de seus direitos a fazel-as funccionar.
Art. 166. Si, terminado este prazo, elles não houverem realizado tass fins, o consórcio existente considera-se dissolvido de pleno
direito, voltando-se ao systoma puro e simples da licitação.
LIVRO IX
DA SERVIDÃO LEGAL DE AQUEDUCTO

Art. 167. A todos é permittido encanar pelo prédio de outrem,
subterraneamente ou a descoberto, as águas a que tenham direito,
e mediante prévia indemnização ao dono deste prédio, nos casos do
artigo seguinte.
Art. 168. 'Esta servidão se poderá constituir:
a) para as primeiras necessidades da vida;
&) para os serviços da agricultura ou da industria ;

c) para, o escoamento das águas superabundantes; e
d) para o enxugo e bonificação dos terrenos.
Art. 169. Não são passíveis delia os quintaes, hortas, jardins,
pomares e cercas de casas rústicas ou urbanas.
Art. 170. O direito de assim derivar águas comprehende,
também, o de fazer as respectivas presas ou açudes e nos termos
dos arts. 89 e 90.
Art. 171. Esta servidão será decretada pelo juiz, o mediante
deposito prévio do preço da indcmnização.
Paragrapho único. Nenhuma acção contra o proprietário do
prédio serviente, e nenhum encargo sobre este prédio poderá obstar
a que a servidão se constitua, devendo os terceiros disputar os seus
direitos sobre o preço da indemnização.
Art. 172. Os donos dos prédios servientes têm, também, direito á indemnização dos prejuízos que de futuro vierem a- resultar
da infiltração, ou erupção das águas, ou da deterioração das obras
feitas para a conducção destas.
Paragrapho único. E, para garantia deste direito, alies poderão, desde logo, exigir que só lhes preste caução.
Art. 173. Si o aqueducto tiver de atravessar qualquer via publica, ou de cruzar quaesquer águas publicas, faz-se mister o consentimento da autoridade administrativa competente.
4 Art. 174. Esta competência ó sempre da União, mesmo que
não se trate de vias ou águas de seu domínio:
a) quando o aqueducto for destinado a qualquer serviço
federal ;
&) quando olle cruzar as águas a que se refere o <*rt. 39, n. H,
lettra a);
c) quanlo elle for destinado a producção da energia electrica,
mesmo que não se trate de um serviço federal, nos casos do art. 158
e do art. 198, lettra á).
Art. 175. Adirecção, natureza* e fôrma do aqueducto, devem
attender ao menor prejuízo para o prédio serviente.
Art. 176. Correrão por conta daquelte que obtiver a servidão
do aqueducto todas as obras necessárias para a sua construcção,
conservação e limpeza.
Paragrapho único. Para este ãm, elle poderá occupar, temporariamente, os terrenos indispensáveis para o deposito de materiaes, prjstando caução pelos prejuízos que possa oocasionar, si o
proprietário servisnte o exigir.
6—
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Art. 177. Oj donos dos prédios servientes são obrigados a dar
passado :u ao dominanto para as obras a que se refere o artigo
antecedente.
Art. 178. O dono do aquoducto poderá reformar as margens
deste com estacadas ou paredes de pedra sotta, mas nunca com
piant.tções de e3pecie alguma.
Art. 179. Pertence aos donos dos prédios servientes tudo
que os marachões ou motas produzem naturalmente.
Art. 180. Estos donos, porém, não poderão fazer plantação
nem operação atguma do cultivo nas mesmas margens, e as
raízes que noüas penetrarem serão cortadas polo dono do aqueducto.
Art. 181. A servidão do aqueducto não obsta a que o
dono do prcdio serviente possa murar ou cercar o terreno, assim
como ediHcar sobre o próprio aqueducto, de modo que este não
seja prejudicado, nem se impossibilitem as reparações e limpezas
necessárias.
Paragrapho único. Quando tiver de fazer estas reparações
ou limpezas, o dominante avisará antecipadamente ao servi ente.
Art. 183. O dono do prcdio serviente poderá, ainda, construir
pontes sobro o aqueducto, para pas3ar de um para outro lado do
mesmo prédio, mas deve fazol-as com a solidez necessária e de
modo que não se diminuam as dimensões do aqueducto, nem se
embarace o curso das águas.
Art. 183. O dono do prédio serviente poderá exigir, a todo
o momento, a mudança do aqueducto para outro local do mesmo
prcdio, si esta mudança lhe for convenient3, e não houver prejuízo para o dono do aqueducto.
Paragrapho único. A despeza respectiva correrá por conta
do dono do prédio serviento.
Art. 184. Idêntico direito assista ao dono do aqueducto, sempri que a mudança Ih3 for conveniente e não houver prejuízo
para o serviente.
Art. 185. A água, o alveo e as margens do aqueducto consideram-se como partes integrantes do prédio a que as agui,s servem.
Art. 186. Si houver águas sobejas no aquetlucto, e outro proprietário quizer ter parte nas mesmas, esta ihe será concedida, mediante previa indemnização, e pagando, aMmdiyso, a quota propor-

ciona! á despeza feita com a conducção dellas até ao ponto dondo
se pretendem derivar.
Paragrapho único. Concorrendo diversos pretendentes, serão
preferidos os donos dos prédios servieníes.
Art. 187. Quando o dono do aqueducto quizer augmentar sua
capacidade, para que receba maior caudal d'agua, observar-se-hão os
mesmos tramites necessários para o estabelecimento do aqueducto.
Art. 188. Quando um terreno regadio, que recebe a água por
um só ponto, se divida por herança, venda ou outro titulo entre
dous, ou mais donos, os da parte superior íicam obrigados a dar
passagem á água como servidão de aqueducto para a roga dos inferiores, sem poder exigir por ella indomnização alguma, salvo
ajusto cm contrario.
Art. 189. Abandonado um aqueducto, volta o terreno á propriedade e uso exclusivo do dono do prédio serviente.
Art. 190. Sempre que as águas que correm em beneficio de
particulares impeçam ou dificultem a communicação com os prédios vizinhos ou embaracem as correntes particulares, o particular
beneficiado deverá construir as pontes, canaes e outras obras necessárias para evitar este inconveniente.
Art. 191. As acções relativas á servidão de aqueducto serão
processadas summariamentc.
Art. 192. As servidões urbanas do aqueducto serão reguladas
pelas posturas municipaos.
TITULO I
Da extincção das servidões
Art. 193. A servidão do aqueducto extingue-se:
a) pela renuncia que o dono do prédio dominante faz da servidão em favor do prédio sorviento ;
&) peta confusão. Esta se dá quando se reúnem cm uma só
pessoa o domínio das águas o dos terrenos aífectos á servidão,
Paragrapho único. Si um dos prédios, poróm, se acha em
commum e a reunião não abrange iodas as partes do prédio indiviso, neste caso as servidões não se extinguem ;
c) peto não uso, durante dez annos contínuos, quer por impossibilidade ou negligencia do dominante, quer por actos do serviente contrários a cila, ssm contradicção do dominante ;

84

d) pela, desapropriação por utiiida.de publica,
Art. 194. Si o prédio dominante é eommum, basta,, para.
evitar a, prescripção a que aliude a letra, c) do artigo antecedente,
que a exerça um só dos condôminos.
TITULO II
Das usinas elestricas

Art. 195. A servidão legal de aqueducto aproveita, também,
ás usinas electricas.
Art. 196. O Governo Federa) expedirá decreto sobro a collocacão de postos, cabos e outros apparelhos transmissores da energia
electrica:
a) quando 83 tratar do usinas por eilo exploradas ou concepidas ;
&) quando dj, transmissão de energia de um para outro Es-,
tado;
c) quando se tratar de emprcza de utilidade ou conveniência
pubiica.
Art. 197. A energia elcctrica, proveniente, no todo ou em
parte, das forças hydrauticas brasileiras não pôde ser transportada
para além do nossas fronteiras, sem autorização especialmeate
concedida por decreto do Presidente da Republica.
Disposição Rnal

Art. 198. Rovogam-S3 as leis, decretos e demais disposições
relativas A matéria das águas, e que estiverem em cjntradiccão
com os dispositivos deste Código.
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