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Dispõe sobre o ressarcimento pelo Estado de
Mato  Grosso  de  danos  mater ia is  aos
microempreendedores  individuais  e
microempresas  atingidas  pelas  medidas
restritivas  contra  Covid-19  e  dá  outras
providências.

        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.1° Fica o Estado de Mato Grosso obrigado a reparar o dano material aos microempreendedores
individuais e microempresas, causado diretamente pelas medidas restritivas contra covid-19 adotadas em
decreto estadual.

Art.2° Para os fins de que trata o artigo anterior, o empresário deve comprovar paralisação temporária ou
definitiva de sua atividade econômica, demonstrado o valor do prejuízo;

Art.3° O Poder Executivo disciplinará, na forma do regulamento, o ressarcimento e as formas de
comprovação do prejuízo.

Art.4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Com o fim de evitar que a enfermidade causada pelo novo coronavírus se disseminasse foram impostas
medidas de restrição de circulação e lockdowns – o distanciamento social por decretos estaduais. Como
consequência direta de tais medidas, os serviços relacionados ao turismo, comércios, serviços relacionados
a atividades recreativas, culturais, desportivas e de alimentação, sofreram drástica queda durante a
pandemia, posto que dependem, necessariamente, do deslocamento humano.

Todavia, a situação extraordinária e imprevisível não pode ser considerada motivo para a implantação de
toda e qualquer medida, ainda mais quando ocorre a flexibilização de direitos de envergadura constitucional,
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tal como o direito de ir e vir, a livre iniciativa e o direito ao trabalho. Em meio à pandemia do novo
coronavírus no país, é necessário que o poder público, via recursos orçamentários, adote medidas de
compensação, para auxiliar não apenas os empresários, como também os empregados. O Estado deve ser o
protagonista, efetivamente falando, no auxílio à sua população, adotando planos coordenados, assim como o
foi o New Deal, após a crise de 1929, e o Plano Marshall, após a Segunda Guerra Mundial.

Ora, o Estado só pode alcançar seus fins, isto é só existe, porque o cidadão contribui para isso, seja
através de trabalho ou impostos. Se é o próprio Estado o causador do fechamento ou suspensão da
atividade econômica, não pode ele se mostrar passivo, quando sua própria receita é colocada em
risco. O fechamento de empresas, a destituição de postos de trabalho tem impactos sobre a
arrecadação, isso é verdade inarredável.

Mesmo que o Governo do Estado de Mato Grosso, em ação louvável tenha se utilizado de Agência de
Fomento de Mato Grosso, a Desenvolve-MT, para abrir linhas de créditos aos empresários atingidos, trata-se,
a bem da verdade, não de reparação, mas empréstimos. Os prejuízos continuam ser arcados integralmente
por aquele que teve sua atividade econômica paralisada. Esta lei, tem um objetivo diferente, vem ao socorro
do empresário, mas de forma a suprir seu prejuízo de forma definitiva.

Dessa forma, é dever do Estado executar prestações destinadas a compensar danos. Isto é, recompor as
perdas materiais correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes – vale dizer, aquilo que o
lesado perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar pelas medidas restritivas, principalmente àqueles
que tiveram suas empresas destruídas.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 17 de Março de 2021
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