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SENTENÇA TIPO A
CLASSE : AÇÃO CIVIL PÚBLICA
ASSUNTO :  UNIDADE  DE  CONSERVAÇÃO  DA  NATUREZA  -  MEIO  AMBIENTE  - 
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DO DIREITO PÚBLICO
AUTOR :  MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA,  MINISTERIO PUBLICO 
FEDERAL
RÉU : MUNICIPIO DE SANTAREM, UNIAO FEDERAL

SENTENÇA

Trata-se de ação civil pública, proposta em 12/02/2015, pelo MINISTÉRIO 
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do MUNICÍPIO  DE SANTARÉM, protocolada 
perante o Juízo de Direito da Comarca de Santarém, na qual requereu que seja:

a) Determinada a interdição imediata, de preferência antes do evento 
CARNALTER,  de  todos  os  locais  do  Lago  Verde  que  se  encontram 
contaminados até que se forneçam outros laudos técnicos, atestando a 
potabilidade e a balneabilidade das águas afetadas.
b) Determinada a interdição imediata do bebedouro da escola Antônio 
Sousa Pedroso, com o fornecimento de água potável para todos alunos, 
funcionários e professores do educandário em horário escolar.
c) Caso não se possa fornecer água potável para o conjunto de pessoas 
acima referidas, seja determinada a interdição da escola até que se 
efetive a descontaminação do bebedouro num prazo máximo de 30 
dias.
d) Para que não haja prejuízos no ensino aos discentes respectivos, que 
o  município  custeie  aluguel  de  espaço  apropriado  para  receber 
temporariamente  tais  alunos  e  professores,  até  a  descontaminação 
total do bebedouro da escola.
e)  Determinada  a  imediata  fiscalização  por  parte  do  município  e 
proibição de ingresso no lago verde de embarcações (ex. balsinhas, 
barcos, etc) que não contenham banheiro químico, ou mecanismos que 
impossibilitem  a  eliminação  de  dejetos  fecais  in  natura  no  meio 
ambiente aquático.

Alega que a apuração teve início em razão da constatação do elevado 
número de pessoas contaminadas com o vírus da hepatite tipo “A”, com relação ao 
balneário  de  Alter  do  Chão,  sendo que  a  doença  respectiva  seria  ocasionada  por 
saneamento básico ineficiente ou inexistente.
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Sustenta que, no referido local, ocorreriam as seguintes atividades, que 
levariam  à  poluição  das  águas  do  balneário:  falta  de  banheiro  químico  na  ilha, 
efluentes despejando água de esgoto na praia, balsinhas com banheiro despejando 
fezes direto no Lago Verde, grupos de hippies morando nas margens do Lago Verde, 
nas praças e outros pontos da Vila, presença de cães nas praias, muito lixo na orla do  
balneário, dentre outros.

Alega  que  a  Divisão  de  Vigilância  em  Saúde  (DIVISA)  de  Santarém 
realizou, em 14 de janeiro de 2015, exames sobre a potabilidade da água que banha 
vários locais turísticos do Lago Verde e do bebedouro que serve aos alunos da Escola 
Municipal Antônio Sousa Pedroso, tendo concluído pela impropriedade para consumo.

Aduz que a Resolução CONAMA n. 274/2000 versa sobre a balneabilidade, 
classificando as águas como próprias ou impróprias,  com previsão de interdição e 
sinalização no último caso.

Juntou os documentos de fls. 27-175.

Às fls. 177-178, o MPE adita o pedido inicial, requerendo a vacinação de 
toda  a  população  da  Vila  de  Alter  do  Chão  contra  a  hepatite  A,  juntando  os 
documentos de fls. 179-200.

À fl. 201, decisão determinando a manifestação do Município quanto aos 
pedidos liminares, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Às fls. 205-243, o MPE junta documentos relativos à análise das águas do 
Lago Verde. Junta novos documentos às fls. 245-250.

Às fls. 251-262, o Município de Santarém apresenta manifestação. Alega 
perda  parcial  do  objeto  da  demanda,  em razão  da  realização  de  desinfecção  do 
bebedouro da Escola Municipal Antônio de Sousa Pedroso, sendo realizado exame que 
atestou a ausência de contaminação. Alega ainda que foi editado ato que proibiu a 
entrada de embarcações, no balneário, que não possuam sistema de tratamento de 
dejetos do banheiro.

Alega que não há surto de hepatite na vila e que os laudos apresentados 
não se referem à balneabilidade, mas à potabilidade, razão pela qual não podem ser 
utilizados para fins de fechamento da praia. Alega ainda que não foram seguidos os 
critérios da Resolução n. 274/2000 do CONAMA.

Juntou os documentos de fls. 263-280.

Às  fls.  282-285,  o  Ministério  Público  Federal  e  o  Ministério  Público 
Estadual  requerem o  declínio  de  competência  em favor  da  Justiça  Federal,  sob  o 
argumento  de  que  a  contaminação  atinge  rio  e  praias  de  domínio  da  União.  Isto 
porque o rio Tapajós, que banha a área atingida, é bem federal, por se estender por 
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mais de um Estado (origem no Estado do Mato Grosso). Alegam ainda a necessidade 
de incluir, no polo passivo, a União e o IBAMA.

À  fl.  286,  decisão  declinatória  de  competência  proferida  pelo  Juízo 
Estadual.

À  fl.  301,  após  distribuição  do  feito  à  1ªVara  desta  Subseção,  foi 
determinada  a  sua  redistribuição  à  2ª  Vara,  especializada  em  matéria  agrária  e 
ambiental.

Às fls. 304-305, proferida decisão, considerando prejudicado o pedido de 
interdição  da  praia  antes  da  realização  do  Carnalter,  em razão  da  realização  do 
evento, bem como determinado o esclarecimento da inclusão do IBAMA e da União no 
polo passivo bem como eventual aditamento da inicial.

Manifestação do MPF e do MPE às fls. 307-318.

Reiteram o argumento de que o despejo de esgoto da vila de Alter do 
Chão gera dano ambiental a bem de propriedade da União (Rio Tapajós). Alegam que a 
União  teria  competência  concorrente,  pelo  art.  23  da  Constituição,  de  promover 
políticas de saúde,  assistência pública,  educação e saneamento básico.  Quanto ao 
IBAMA, referem que a autarquia teria competência para fiscalizar os padrões mínimos 
de higiene do rio Tapajós.

Apresenta  aditamento  da  inicial,  quanto  aos  pedidos,  no  seguinte 
sentido:

a)  deferimento  de  liminar,  em  face  da  União,  para  realização  de 
fiscalização acerca da proibição de ingresso, no lago verde, de embarcações que não 
contenham  banheiro  químico  ou  mecanismos  que  impossibilitem  a  eliminação  de 
dejetos fecais  in natura no meio ambiente, bem como que atraquem fora do local 
determinado pelo município de Santarém, com cominação de multa diária;

b) citação dos réus;

c) condenação IBAMA a fiscalizar as determinações relativas à realização 
de saneamento básico na Vila de Alter do Chão e descontaminação das praias;

d)  estabelecimento  de  regramento  concernente  uso  regular  do  Lago 
Verde por embarcações;

e) fiscalização das barracas existentes na região do Lago Verde, no que 
tange a requisitos mínimos de higiene e limpeza;

f) fiscalização da cabeceira do lago Verde para constatação de criação de 
aves e suínos e autuação daqueles que despejam resíduos no lago;
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e)  realização  de  campanha  educativa  do  ponto  de  vista  ambiental, 
também pela União.

Alegam também que, na inicial, utilizou critérios relativos à potabilidade 
da  água,  e  não balneabilidade,  em razão do risco  de  ingestão  acidental  de  água 
durante o banho.

Sustentam que o Município  vem utilizando novo laudo produzido pela 
UFOPA – Universidade Federal do Oeste do Pará, para alardear que o balneário está 
em  perfeitas  condições  de  balneabilidade,  não  obstante  o  documento  tenha 
consignado que há dois pontos com qualidade imprópria.

Requer  a  interdição  destes  pontos,  bem como a  realização  de  novos 
exames de balneabilidade e de potabilidade da água no auge do período de veraneio. 
Requer também a realização de audiência  de conciliação e  que  o  Municípios  seja 
compelido  a  divulgar  informações  verídicas  sobre  impropriedade  para  banho  dos 
locais interditados.

Em decisão de fls. 322-326, o feito foi extinto, sem resolução do mérito, 
quanto aos pleitos de interdição e desinfecção dos bebedouros da Escola Municipal 
Antônio Sousa Pedroso e vacinação da população da Vila de Alter do Chão.

Deferida em parte a liminar, para determinar a interdição de pontos que 
estariam  contaminados,  no  balneário  de  Alter  do  Chão,  a  realização  de  exames 
mensais de balneabilidade e a suspensão das campanhas publicitárias que afirmariam 
que as águas do local contariam com boas condições de balneabilidade.

O  IBAMA  manifestou-se  às  fls.  362-368,  alegando  sua  ilegitimidade 
passiva e a inépcia da inicial. Alegou que não está no seu rol de atribuições o exercício 
das atividades expostas na inicial e em seu aditamento.

Às fls. 370-371, o Município informa o cumprimento da decisão liminar.

A  União,  às  fls.  432-441,  alegou  sua  ilegitimidade  passiva  e  a 
impossibilidade  jurídica  do  pedido.  Alegou  que  a  Marinha  do  Brasil  exerce 
adequadamente a atividade de fiscalização, sendo que inexiste obrigação legal para 
que algumas embarcações contem com as instalações sanitárias descritas na inicial.

Às  fls.  442-443,  ata  de  audiência  de  conciliação.  Na  ocasião,  foram 
rejeitadas as preliminares formuladas pela pela União e o IBAMA. Deliberou-se em 
alterar a periodicidade para realização dos exames de balneabilidade, para frequência 
semestral. Determinou-se ainda que a sinalização dos locais impróprios seja realizado 
de  molde  a  evitar  a  prática  de  vandalismo.  Foi  apresentada,  na  oportunidade, 
proposta de termo de ajustamento de conduta.
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Às  fls.  464-498  a  União  junta  documentação  relativa  à  realização  de 
atividade de fiscalização, na região, a cargo da Marinha do Brasil.

O Município, às fls.  500-594, manifestou-se e apresentou documentação 
relativa  ao  termo de  ajustamento  de  conduta,  aduzindo  que  parte  das  atividades 
previstas seriam de competência da COSANPA.

Contestação  do  IBAMA  às  fls.  595-601.  Reiterou  sua  ilegitimidade  e 
alegou a inépcia da inicial. No mérito, argumentou que não detém competência para o 
exercício da atividade fiscalizatória descrita na inicial.

Contestação do Município de Santarém às fls.603-612, o Estado do Pará 
requereu o chamamento ao processo da Companhia de Saneamento do Estado do 
Pará, que teria a atribuição de realizar a atividade de saneamento básico no local. No 
mérito,  defender  a  regularidade  de  suas  atividades  fiscalizatórias  e  pugnou  pela 
improcedência do pedido.

Contestação  da União às  fls.  653-661,  com  teor  semelhante  à 
manifestação apresentada anteriormente, requerendo a inclusão da COSANPA no polo 
passivo.

Às  fls.  686-692  os  autores  se  manifestaram  sobre  a  contestação  e 
pugnaram pelo ingresso da COSANPA no feito.

Decisão  às  fls.  699-700,  na  qual  o  Juízo  afirmou  que  as  preliminares 
foram  apreciadas  previamente;  determinou  a  citação  da  COSANPA,  em  vista  de 
convênio  firmado  com  o  Município  para  realização  de  atividades  de  saneamento; 
indeferiu-se o pedido liminar em face da União; determinou-se a realização de nova 
audiência de conciliação.

Contestação da COSANPA às fls. 731-374, requerendo a citação do Estado 
do Pará e alegando que o contrato com o Município não abrange atividades na região 
de Alter do Chão. Não obstante, estaria colaborando com o exercício de atividades no 
local.

À fl. 780 determinou-se a inclusão do Estado do Pará no polo passivo.

Sobre a contestação da COSANPA, manifestação dos autores às fls. 787-
789.

Nova audiência  de conciliação às  fls.  797-798.  Na ocasião,  o  feito  foi 
extinto, sem resolução do mérito, em face do IBAMA. Na oportunidade, deliberou-se 
que a COSANPA e o Município avaliariam a possibilidade de realização de atividades 
de  saneamento,  em  conjunto,  na  região  de  Alter  do  Chão.  O  Município  ainda 
apresentaria planejamento a respeito das atividades desenvolvidas no local.
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Contestação do Estado do Pará às fls. 803-809. Alegou sua ilegitimidade 
passiva, diante da personalidade jurídica própria conferida à COSANPA; alegou que a 
competência para o exercício de atividades na região é do Município e alegou ainda a 
reserva do possível como limite a sua atuação.

À fl. 817, em audiência de conciliação, o feito foi extinto, sem resolução 
do mérito, quanto à COSANPA e o Estado do Pará, diante da constatação de que o 
contrato firmado com a sociedade de economia mista estadual não contemplaria a 
área de Alter do Chão.

Às  fls.  831-834,  os  autores  se  manifestam  sobre  os  estudos  de 
balneabilidade  realizados  pelo  Município  de  Santarém,  com possível  ocorrência  de 
falhas em sua elaboração. Alegam que haveria formação de algas no local, indicativo 
de  degradação  ambiental.  Requereram a  realização  de  perícia  judicial  e  oitiva  do 
servidor  responsável  pela  realização  de  laudo  técnico  que  embasaria  sua 
manifestação (fls. 838-847).

Sobre  esta  manifestação,  o  Município  pronunciou-se  às  fls.  860-861, 
alegando que a coleta de amostras foi realizada de acordo com as normas relativas à 
questão,  que  a  programação  respectiva  foi  informada  aos  autores  e  contesta  a 
degradação ambiental decorrente de formação de algas.

Sobre os documentos, manifestação da União às fls. 896-897.

Às fls. 903-904, o Juízo considerou desnecessária a produção de prova 
pericial,  considerando  a  realização  periódica  de  exames  de  balneabilidade  pelo 
Município  de  Santarém.  Em  vista  do  inconformismo  dos  autores  com  o  teor  dos 
documentos, determinou-se ao  Município e à Universidade Federal do Oeste do Pará 
(UFOPA),  que  vinha  realizando  as  análises,  que,  nos  próximos  exames,  fossem 
observadas, estritamente as normas do CONAMA sobre a matéria, que atentem para 
as falhas expostas na manifestação dos autores;  que comuniquem aos autores as 
datas  da  realização  dos  estudos  e  possibilitem a  estes  a  indicação  de  pontos  de 
coleta.

A UFOPA apresentou embargos de declaração às fls. 911-913, alegando 
que  não  é  parte  da  demanda e  que  o  Município  teria  contratado  pessoa  jurídica 
privada para realização de exames de balneabilidade a partir de então.

Embargos  providos  à  fl.  962,  para  excluir,  em  relação  à  UFOPA,  os 
comandos constantes da decisão anterior.  Determinou-se que os comandos fossem 
observados  pelo  Município  e  pela  pessoa  jurídica  contratada  para  realização  de 
exames de balneabilidade.
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Intimadas, as partes não se manifestaram sobre os documentos juntados, 
razão  pela  qual  os  autos  vieram conclusos  para  sentença,  como  determinado  na 
última audiência realizada nos autos.

À fl. 989, o Município, em vista de restrições orçamentárias, requereu que 
os exames de balneabilidade fossem realizados uma vez por ano. Pedido reiterado às 
fls. 1021, 1029 e 1041.

Relatados. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Preliminares já apreciadas anteriormente.

Quanto ao polo passivo, após sucessivas modificações, remanescem no 
feito apenas o Município de Santarém e a União.

Passo ao mérito.

A demanda versa sobre danos ambientais causados ao Rio Tapajós, em 
vista  da  deficiência  da  adoção,  pelo  Município  de  Santarém,  de  providências 
relacionadas ao saneamento básico na região da Vila de Alter-do-Chão.

A proteção ao meio ambiente conta com previsão constitucional. Segundo 
o  art.  225  da  Constituição,  “todos  têm direito  ao  meio  ambiente  ecologicamente  
equilibrado,  bem de  uso  comum do  povo  e  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo  
para as presentes e futuras gerações”.

Ainda segundo este dispositivo, no seu parágrafo quarto,  “as condutas e 
atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas  
físicas  ou  jurídicas,  a  sanções  penais  e  administrativas,  independentemente  da  
obrigação de reparar os danos causados”.

Desta  feita,  segundo  previsão  expressa  constitucional,  aqueles  que 
praticarem condutas  lesivas  ao  meio  ambiente,  ficam obrigados  a  reparar  o  dano 
causado.

No  plano  infraconstitucional,  dentre  outros  diplomas,  a  questão  foi 
tratada pela Lei n. 6.938/1981, que estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente - 
PNMA.

Segundo seu art. 4º, ao poluidor e predador são impostas as obrigações 
de recuperar e/ou indenizar os danos causados. A norma, nos art. 3º, II, III e IV define  
como: poluidor  a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 
direta  ou  indiretamente,  por  atividade  causadora  de  degradação  ambiental; 
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degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio 
ambiente;  poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: prejudiquem a saúde,  a segurança e o bem-estar da 
população;  criem  condições  adversas  às  atividades  sociais  e  econômicas;  afetem 
desfavoravelmente  a  biota;  afetem  as  condições  estéticas  ou  sanitárias  do  meio 
ambiente;  lancem matérias  ou  energia  em desacordo com os  padrões  ambientais 
estabelecidos.

Desta feita, da interpretação destes dispositivos, resta evidente que todo 
aquele  causar  interferência  no  meio  ambiente,  em atividades  que  impliquem em 
degradação da qualidade ambiental ou poluição, fica sujeito a reparar e indenizar os 
danos causados. E, segundo o art. 14, §1º do PNMA, a obrigação de reparar e indenizar 
os danos causados ao meio ambiente independe de culpa.  Em vista da redação da lei, 
a jurisprudência firmou o entendimento segundo qual esta constitui-se em modalidade 
de  responsabilização objetiva e que  as pretensões reparatórias e indenizatórias são 
cumulativas (REsp 1198727 / MG).

Sendo objetiva, a responsabilização independe de demonstração de dolo 
ou culpa, bastando a prova da conduta, do resultado lesivo ao meio ambiente e do 
nexo de causalidade. Rodolfo de Camargo Mancuso, em Ação Civil Pública – Em defesa 
do meio ambiente,  do  patrimônio cultural  e  dos consumidores  –  Lei  7.347/1985 e 
legislação complementar, 13ª ed., São Paulo: RT, 2014, p. 385/386, enfatiza:

Quanto à tutela ambiental, a responsabilidade objetiva é determinada 
expressamente  na  Lei  6.938/81,  art.  14,  §  1º,  c/c  o  art.  4º,  VII.  O  
primeiro  desses  dispositivos  sujeita  os  transgressores  do  meio  
ambiente a penalidades diversas, tais a multa; a perda ou restrição de  
incentivos  fiscais;  a  perda  ou  suspensão  de  financiamento;  a  
suspensão da atividade. Tudo sem prejuízo, lê-se no § 1º do art. 14, de  
ficar “o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa,  
a  indenizar  ou  reparar  os  danos  causados  ao  meio  ambiente  e  a  
terceiros, afetados por sua atividade”. Já o art. 4º diz que “a Política  
Nacional do Meio Ambiente visará: (...) VII – à imposição, ao poluidor e  
ao  predador,  da  obrigação  de  recuperar  e/ou  indenizar  os  danos  
causados  e,  ao  usuário,  da contribuição pela  utilização de recursos  
ambientais  com fins  econômicos”.  Esse  regime de  responsabilidade  
objetiva está acolhido na CF (art. 225, § 1º, inciso II, IV e V e § 3º; art.  
21,  XXIII,  d)  e  vem  contemplado  em  vários  textos  legais:  Lei  
6.453/1977, sobre danos nucleares – art. 4º; Lei 10.406/2002 – Código  
Civil –, art. 927, § único; Lei 11.105/2005 – “Lei da Biossegurança”, art.  
20.
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O feito teve início em fevereiro de 2015, diante da constatação de um 
surto de hepatite da região da Vila de Alter do Chão. Diante da elaboração de laudo 
analítico  pela  DIVISA/Santarém,  relativo  a  condições  de  potabilidade,  em  que  se 
constatou a existência de coliformes em pontos do balneário de Alter do Chão e no 
bebedouro da Escola Antônio Sousa Pedro, com consequente impropriedade para o 
consumo humano, esta ação foi proposta, com intenção de compelir o Município a 
adotar providências para sanar o problema.

Posteriormente, o próprio Município de Santarém diligenciou a elaboração 
de um estudo de balneabilidade quanto às condições do balneário de Alter-do-Chão. O 
laudo  respectivo  foi  elaborado  em  junho  de  2015,  pelo  Laboratório  de  Biologia 
Ambiental da Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA.

O laudo registrou o levantamento da balneabilidade do Rio Tapajós, em 
seis pontos em Alter do Chão. Um dos pontos, de número três, foi subdividido em 
outros três. O ponto base (3) refere-se à escadaria da orla e outros dois (3.1 e 3.2) se 
referem ao interior da linha final de galerias pluviais que desembocam no rio,  que 
atualmente estão submersas em razão do período da cheia fluvial.

Referido laudo consigna, em todos os pontos de coleta, que a qualidade 
ambiental  da água é própria para balneabilidade,  à exceção dos pontos 3.1 e 3.2 
(água coletada no interior de galerias pluviais), que seriam impróprios, pelos seguintes 
motivos:

– Coliformes  termotolerantes  (fecais),  Proteus  sp  +  E.  colli,  em 
quantitativo superior aos limites de tolerância;

– Presença  de  resíduos  ou  despejos  sólidos  ou  líquidos,  inclusive 
esgotos sanitários, óleos, graxas e outras substâncias, floração de algas, capazes de 
oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação.

Desta feita, as conclusões do Relatório permitiram inferir que as águas 
das galerias pluviais não estariam sendo devidamente tratadas antes de seu despejo 
no rio  Tapajós,  gerando poluição que pode ser nociva aos banhistas que tivessem 
contato com a contaminação.

Com  efeito,  como  exposto  na  decisão  liminar,  há  de  se  rejeitar a 
pretensão  de  que  a  qualidade  ambiental  do  balneário  seja  aferida  mediante 
elaboração de laudo ou estudo de  potabilidade da água. A potabilidade refere-se à 
aptidão  da  água  para  o  consumo  humano  (art.  40  da  Resolução  CONAMA  n. 
357/2005),  ou  seja,  para  ingestão,  evidentemente  não  sendo  esta  a  hipótese  dos 
autos. O risco de ingestão acidental da água por banhistas não justifica a elaboração 
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de tal estudo, eis que os critérios científicos para elaboração do laudo ou estudo de 
balneabilidade possivelmente levam em consideração tal fator.

Adequada a análise da questão sob a ótica da Resolução CONAMA n. 
274/2000, que trata dos critérios de balneabilidade (recreação de contato primário) 
das águas brasileiras.

Este ato normativo prevê critérios de classificação de balneabilidade das 
águas, consoante os seguintes critérios:

Art. 2o As águas doces, salobras e salinas destinadas à balneabilidade 
(recreação  de  contato  primário)  terão  sua  condição  avaliada  nas 
categorias própria e imprópria.
§  1o  As  águas  consideradas  próprias poderão  ser  subdivididas  nas 
seguintes categorias:
a) Excelente: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras 
obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo 
local,  houver, no máximo, 250 coliformes fecais (termotolerantes) ou  
200 Escherichia coli ou 25 enterococos por l00 mililitros;
b) Muito Boa: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras  
obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo 
local,  houver, no máximo, 500 coliformes fecais (termotolerantes) ou  
400 Escherichia coli ou 50 enterococos por 100 mililitros;
c) Satisfatória: quando em 80% ou mais de um conjunto de amostras  
obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo 
local, houver, no máximo 1.000 coliformes fecais (termotolerantes) ou 
800 Escherichia coli ou 100 enterococos por 100 mililitros.
§  2o  Quando  for  utilizado  mais  de  um indicador  microbiológico,  as  
águas  terão as  suas  condições  avaliadas,  de  acordo com o critério  
mais restritivo.
§ 3o Os padrões referentes aos enterococos aplicam-se, somente, às  
águas marinhas.
§  4o  As  águas  serão  consideradas  impróprias quando  no  trecho 
avaliado, for verificada uma das seguintes ocorrências:
a) não atendimento aos critérios estabelecidos para as águas próprias;
b) valor obtido na última amostragem for superior a 2500 coliformes  
fecais (termotolerantes) ou 2000 Escherichia coli  ou 400 enterococos 
por 100 mililitros;
c)  incidência  elevada  ou  anormal,  na  Região,  de  enfermidades 
transmissíveis por via hídrica, indicada pelas autoridades sanitárias ;
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d)  presença  de  resíduos  ou  despejos,  sólidos  ou  líquidos,  inclusive 
esgotos  sanitários,  óleos,  graxas  e  outras  substâncias,  capazes  de 
oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;
e)  pH < 6,0  ou  pH > 9,0  (águas  doces),  à  exceção  das  condições 
naturais;
f) floração de algas ou outros organismos, até que se comprove que não  
oferecem riscos à saúde humana;
g)  outros  fatores  que  contra-indiquem,  temporária  ou 
permanentemente, o exercício da recreação de contato primário.

Prevê ainda a necessidade de interdição, pela autoridade competente, de 
locais considerados impróprios para banho:

Art. 3o Os trechos das praias e dos balneários serão interditados se o  
órgão  de  controle  ambiental,  em  quaisquer  das  suas  instâncias  
(municipal,  estadual  ou  federal),  constatar  que  a  má qualidade  das  
águas de recreação de contato primário justifica a medida.

Este  Juízo,  em  vista  da  constatação,  naquele  momento,  de  que  as 
galerias pluviais apresentavam condições impróprias, deferiu liminar, determinando a 
interdição  dos  pontos  respectivos;  a  realização  de  estudos  de  balneabilidade 
periódicos (mensais, sendo que posteriormente possibilitou-se a realização de estudos 
semestrais); e a suspensão das campanhas publicitárias que indicariam a adequação 
da qualidade da água do local.

Com  efeito,  em  momento  posterior  ao  deferimento  da  liminar,  o 
Município demonstrou a adoção de medidas para regularizar a qualidade da água das 
galerias  pluviais,  com fiscalização quanto  à  existência de ligações  clandestinas  às 
tubulações respectivas (fls. 614-652).

As medidas se revelaram eficazes. No curso desta demanda, que tramita 
desde o ano de 2015, foram realizados diversos estudos de balneabilidade, sendo os 
primeiros pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) e os últimos por pessoa 
jurídica contratada pelo Município (Conágua Ambiental Ltda).

Após  a  decisão  de  fls.  903-904,  determinou-se  que  o  Município 
comunicasse aos autores quanto às ocasiões de realização dos estudos, sendo que, 
posteriormente, nada foi alegado quanto à metodologia de sua realização.

Apenas em momento anterior, na manifestação de fls.  831-834,  foram 
alegadas impropriedades, sendo que houve ordem, do Juízo, para que estas fossem 
saneadas.
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Com efeito, todos os estudos de balneabilidade realizados, cujos laudos 
se encontram juntados por linha, indicam que a qualidade das águas do balneário 
estava satisfatória:

Documento Período de realização

1º Boletim / UFOPA 29/11/2015 a 27/12/2015

2º Boletim / UFOPA 29/05/2016 a 26/06/2016

3º Boletim / UFOPA 31/01/2017 a 26/02/2017

1º Boletim / Conágua Ambiental 01/09/2017 a 09/09/2017

3º Boletim / Conágua Ambiental 09/12/2017 a 17/12/2017

4º Boletim / Conágua Ambiental 11/03/2018 a 18/03/2018

4º Boletim / Conágua Ambiental 19/06/2018 a 26/06/2018

5º Boletim / Conágua Ambiental 20/09/2018 a 26/09/2018

Verifica-se, portanto, que, no curso da demanda, a qualidade ambiental 
do local restou regularizada.

Assim,  quanto  ao  Município,  o  pleito  deve  ser  julgado  parcialmente 
procedente,  tão somente para impor a continuidade da realização dos exames de 
balneabilidade na região, com vistas a monitorar a qualidade das águas, visto que 
esta providência não era adotada anteriormente, bem como para adotar providências 
para  regularizar  a  qualidade  da  água,  caso  eventualmente  sejam  constatadas 
inconformidades.

Quanto  à  periodicidade  do  exame,  a  fim  de  se  evitar  indevida 
interferência  judicial  no  mérito  administrativo,  o  Município  deverá  fixar,  mediante 
estudo detalhado e  fundamentado,  a  frequência para sua realização,  sendo que a 
mera  indisponibilidade  de  recursos  não  é  justificativa  suficiente  para  a  sua  não 
realização. Deve o Município, mediante critérios técnicos, estabelecer qual frequência 
é  adequada  para  evitar  danos  ao  meio  ambiente  e  prejuízos  aos  banhistas  que 
frequentam a região.

Quanto  à  União,  os  pedidos  devem  ser  rejeitados.  Os  autores  não 
lograram  êxito  em  demonstrar  que  há  vícios  nos  procedimentos  de  fiscalização 
adotados por este ente.

Cabe à União apenas obedecer, em atividades de fiscalização, as normas 
que tratam do poder de polícia a si conferido. No caso das atividades de fiscalização 
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de embarcações, quanto a possível ocorrência de poluição por dejetos, deve obedecer 
aos ditames das Leis n. 9.537/1997 e 9.966/2000 e do Decreto n. 2.596/1998.

No  caso,  tais  normas  não  preveem  as  obrigações  elencadas  pelos 
autores,  quanto à fiscalização de existência de banheiros em embarcações ou em 
atracação em perímetro delimitado por  legislação municipal.  Assim, inexistente tal 
obrigação legal, não é possível impô-las por ordem judicial, sob pena de violação à 
independência entre os poderes.

No  mais,  cabe  ao  próprio  município,  e  não  à  União,  fiscalizar  o 
cumprimento de normas por si  editadas (no caso, o Decreto Municipal n. 55/2015-
SEMAD).

Acrescento  que,  no  curso  da  ação,  houve  apenas  indicativo  de 
contaminação em galerias de águas pluviais, não sobrevindo qualquer indício de que a 
poluição no local  resultaria de despejos realizados por embarcações que transitam 
pelo local, o que reforça a ausência de provas de qualquer omissão nas atividades a 
cargo da União.

Por fim, a documentação juntada pela União às fls. 464-498, sobre a qual 
os autores tiveram a oportunidade de se manifestar mas nada alegaram, denota que 
esta vem cumprindo as normas que tratam da fiscalização de embarcações.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS INICIAIS, resolvendo o 
mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, para CONDENAR o Município de Santarém a 
realização de exames de balneabilidade periódicos, nas regiões das praias de Alter do 
Chão, às suas expensas, observando os critérios previstos na Resolução CONAMA n. 
274/2000, promovendo, no caso de constatação de condições impróprias, a interdição 
de pontos respectivos e adotando providências para regularizar a qualidade ambiental 
das águas. O Município deverá ainda sinalizar a área, indicando a classificação quanto 
à qualidade das águas. A periodicidade de realização dos estudos de balneabilidade 
deverá  ser  fixada pelo Município,  mediante  análise  técnica  que indique,  de  forma 
fundamentada,  qual  frequência  é  a  mais  adequada  para  preservação  do  meio 
ambiente e para a garantia da saúde dos banhistas.

Rejeito os pedidos formulados em face da União.

Revogo,  em parte,  a  decisão  liminar  anterior,  quanto  à  interdição  de 
áreas específicas e suspensão de campanhas publicitárias (fls. 325 e 326). Mantida a 
determinação  de  realização  de  exames  de  balneabilidade,  com  as  modificações 
expostas no dispositivo desta sentença. Revogo também as determinações de fls. 903-
904, quanto à cientificação dos autores quanto às datas das coletas. Fica o Município 
também dispensado de juntar, nestes autos, os laudos respectivos.
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Sem custas e honorários.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, nada mais requerido, arquivem-se.

Santarém, 14 de janeiro de 2019.

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal
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