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Tribunal de Justiça do Pará
Comarca de Belém - Vara Distrital de Mosqueiro

DECISÃO MANDADO DE INTIMAÇÃOProcesso nº  0800219-
67.2020.814.0501 Ação Civil Pública Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁRéus:
SINDICATO DOS HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARRES DO ESTADO DO PARÁ e
OUTROSVistos etc.Trata-se de pedido formulado na presente Ação Civil Pública, através do qual
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ requereu a alteração da liminar anteriormente
concedida nestes autos, a fim de adequá-la ao atual estágio de bandeiramento AMARELO
estabelecido no Decreto Estadual nº 800/200, com as peculiaridades atinentes a esta Ilha.É o
relatório. Passo a decidir sobre o pedido.O art. 294 do NCPC trouxe como espécies de tutela
provisória a de urgência e evidência. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano, podendo a todo o tempo, na pendência do processo ser revogada ou modificada, inclusive
para atender novas situações de fato ocorridas no decorrer da lide, como ocorre no caso concreto
(art. 296 do CPC).Como muito bem explicitado pela nobre e culta Promotora de Justiça, o
bandeiramento AMARELO não significa a volta à normalidade, como muitos pensam, pois o artigo
16-J, K, L, M e N do Decreto Estadual nº 800/2020, estabelece as seguintes restrições: Art. 16-
J. Os Municípios integrantes da Zona 03 (bandeira amarela), resguardarão o
exercício e o funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, bem
como, dos setores econômicos e sociais, respeitadas as regras de proteção
sanitária e distanciamento controlado das pessoas envolvidas, mediante o
cumprimento dos protocolos Geral e Específicos, na forma dos Anexo III e V
deste Decreto. Art.  16-K. Ficam proibidas aglomerações, reuniões,
manifestações, em locais públicos, para fins recreativos, com audiência superior
a 200 (duzentas) pessoas. Art. 16-L. Fica permitida a realização de eventos
privados em locais fechados, com audiência de até 200 (duzentas) pessoas. Art.
16-M. Ficam autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes, bares e
estabelecimentos afins, até o limite de 01 (uma) hora da manhã, respeitadas as
regras de ocupação de espaço constantes do Protocolo Geral do Anexo III deste
Decreto. Parágrafo único. Fica vedado o consumo local de bebida alcoólica em
qualquer estabelecimento, via ou logradouro público após o limite de 01 (uma)
hora da manhã. Art. 16-N. Permanecem proibidos e fechados: I - boates, casas
noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins, bem como a realização de
shows e festas abertas ao público; e, II - presença de público em eventos
esportivos.No caso concreto, deve ser ajustada a liminar ao atual estágio de bandeiramento
estabelecido no Decreto Estadual nº 800/200, com as peculiaridades atinentes a esta Ilha, que
está às vésperas do mês do veraneio do mês de JULHO, no qual passarão nesta Ilha certamente
mais de 1.000.000 de pessoas, o que dificulta sobremaneira a fiscalização, como acontece com a
venda de bebidas alcoólicas nas lojas de conveniências a partir da 01:00h e as aglomerações
junto aos sons automotivos.Isto posto, DEFIRO o pedido alterando a liminar anteriormente
deferida para o seguinte:a) os restaurantes, bares e lanchonetes deste Distrito somente
funcionarão até 01:00h da manhã, sendo possível música ao vivo ambiente, desde que não
configurem “festas”, “shows” e ”boates”, os quais permanecem proibidos;b) os restaurantes,
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bares, lanchonetes e congêneres de Mosqueiro devem respeitar o limite de 50% da capacidade
de ocupação de seus estabelecimentos;c) permanece proibida, neste Distrito, a utilização de sons
automotivos em qualquer horário em vias ou logradouros públicos, sem prejuízo de apuração de
infrações penais que violem o sossego público ou o meio ambiente em ambientes privados;d)
permanecem proibidas e fechadas boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos
afins, bem como a realização de shows e festas abertas ao público, incluída na proibição a
promoção de festas em bares e restaurantes.Fixo a multa de R$-10.000,00 (dez mil reais) em
caso de descumprimento de qualquer uma das proibições, assim como a apreensão das fontes
sonoras utilizadas.Oficie-se à DPA-Divisão de Polícia Administrativa da Polícia Civil do Estado do
Pará, Polícia Civil e Militar de Mosqueiro dando ciência desta decisão para que promovam a
fiscalização do seu cumprimento.INTIMEM-SE. Dê-se ciência ao MP. Cumpra-se pelo
plantão.Belém - Ilha do Mosqueiro, 18 de junho de 2021. JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE
ALENCAR                                                       Juiz Titular da Vara Distrital de Mosqueiro 
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