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Dispõe sobre a suspensão do cumprimento de
mandados de reintegração de posse e imissão
na  posse,  despejos  e  remoções  judiciais  ou
extra-judiciais enquanto medida temporária de
prevenção  ao  contágio  e  enfrentamento  da
propagação  decorrente  do  novo  coronavírus
(COVID-19).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da
Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art.1º Enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus (COVID-19) e as situações de restrições
impostas por ela ficarão suspensos:

I - os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extra
judiciais no Estado de Mato Grosso.

II – a aplicação e cobrança de multas contratuais em caso de não pagamento das prestações de quitação
dos imóveis residenciais e comerciais e juros de mora em casos de não pagamento de aluguel.

Art.2º Esta lei entra em vigor na data da publicação.

JUSTIFICATIVA

As condições de moradia das populações mais pobres se caracterizam pelo adensamento excessivo e
coabitação, colocando pessoas com diferentes graus de vulnerabilidade ao vírus no mesmo reduzido espaço
de habitação, dificultando o isolamento social de idosos e outros vulneráveis.

As consequências econômicas decorrentes da paralização dos serviços em função das medidas de
confinamento social acarretarão enormes dificuldades para pagamento de aluguel e prestações de casa.
Com certeza muitas famílias estarão ameaçadas de despejos e remoções forçadas o que poderá obriga-las
a entrar em situações de maior precariedade e exposição extrema ao vírus.
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As repercussões financeiras da pandemia, aliadas às medidas de contenção podem deixar algumas
empresas impossibilitadas de cumprir com obrigações pactuadas e contratualmente assumidas. Estarão
presentes assim, o “caso fortuito” ou “força maior” e o nosso Código Civil contém essa previsão excepcional,
desobrigando o devedor de responder nesses casos, podendo a lei dar um tratamento especial aos contratos
promovendo uma pactuação entre as partes enquanto durar essa situação.

A Justiça do país já se manifesta nesse sentido. Em Brasília um magistrado deferiu pedido de tutela de
urgência para um lojista de um Shopping Center permitindo-lhe a supressão de pagamento do aluguel
mínimo e do fundo de promoção e propaganda enquanto perdurar a pandemia do novo coronavírus e as
situações de restrições impostas por ela.

Diante disso, é urgente que se suspenda imediatamente o cumprimento de despejos, reintegração  e
imissões na posse que resultem em remoções, bem como o deslocamento de populações que estivesse
programado, sem decisão judicial, visando evitar o agravamento da situação de exposição ao vírus o que
coloca em risco essas famílias tanto quanto a saúde pública no país.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 30 de Março de 2020

 

João Batista
Deputado Estadual
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