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A CASA É SUA

DECRETO LEGISLATIVO N° Q'3 »£ $DE 5efem&~ 2020.

APROVADO PRELIMINARMENTE
~ PUBLICAÇÃO E; P.OSTERIORMENTE
A COMIS,?AO O CONST., JUSTIÇA
E REDAÇAO
Em 2~

DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DO
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS,
EXTRAJUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS QUE
RESULTEM EM DESPEJO, DESOCUPAÇÕES OU
REMOÇÕES FORÇADAS NA HIPÓTESE DE
ENQUANTO VIGORAR O ESTADO DE
CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDO PELO
DECRETO N° 501, DE 25 DE MARÇO DE 2020, EM
RAZAO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA
CAUSADA PELO AGENTE CORONAVíRUS (CIVD.
19).

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta:

A.rt.1°. Durante os efeitos do Estado de Calamidade Pública prevista no Decreto n° 501,

~ de 25 de março de 2020, fica suspenso o cumprimento de medida judiciais, extrajudiciais

ou administrativas que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em

imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais.

Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos

seguintes casos, dentre outros:

1- Execuções de decisões liminares e de sentenças, em ações de natureza

possessória, petitória e de despejo;

11- Desocupações e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público;

111- Medidas extrajudiciais124;

IV- Autotutela;

V- Denúncia vazia em locação.

Art. 2°. A suspensão a que se refere este Decreto se aplica a imóveis que sirvam de
moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, e tem
como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem
como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia do
COVID-19, buscando:
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I - Garantia de habitação, sem ameaça de remoção, viabilizando o
cumprimento do isolamento social;

11- Manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, energia
elétrica, água potável, saneamento e coleta de lixo;

111 - Proteção contra intempéries climáticas ou outras ameaças à saúde e à
vida;

IV - Acesso aos meios de subsistência, inclusive acesso à terra, infraestrutura,
fontes de renda e trabalho;

V - Privacidade, segurança e proteção contra a violência.

Art. 3°. Considera-se nula a medida judicial, extrajudicial ou administrativa que

resulte em despejos, desocupações ou remoções forçadas de imóveis privados

ou públicos, urbanos ou rurais, realizada durante o período de calamidade pública

-W~ previsto no Decreto N° 501, de 25 de março de 2020 .
.•

Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

o Brasil, em 14 de setembro de 2020, contabilizou um total de 4.330.455 casos

de pessoas contaminadas pelo COVID 19, destes casos, 131.663 resultaram em óbito.

Goiás, por sua vez, conta com 163.324 casos e 3.800 óbitos até então.

o Município de Goiânia, em 14 de setembro de 2020, confirmou 39.797 casos

de contágio pelo novo Coronavírus, que resultaram na morte de 1074 pessoas. Esses

dados, que crescem a cada dia, demonstram que mesmo após seis meses do início

da pandemia, a situação de calamidade ainda permanece.

Em 06 de fevereiro de 2020, por meio da Lei nO13.979, o governo federal dispôs

medidas de proteção coletiva para o enfrentamento da emergência de saúde em

decorrência do surto de contágio pelo novo Coronavírus.

Por sua vez, a Portaria n° 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde

- considerando o disposto no decreto supramencionado; a Declaração de Emergência

em Saúde Pública de Importância Internacional proferida pela Organização Mundial da

Saúde (OMS), de 30 de janeiro de 2020; e considerando a Portaria n0188/GM/MS, de

4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional (ESPIN) - regulamentou as medidas de enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância nacional e internacional, tendo como ponto principal a

necessidade de isolamento domiciliar de toda a população brasileira.

Assim, tem-se que o cumprimento de despejos durante a pandemia, sem

qualquer alternativa de realocação de famílias em situação de extrema vulnerabilidade

socioeconômica, viola as recomendações nacionais e internacionais sobre as medidas

de saúde aplicadas no combate ao novo Coronavírus, além de violar os direitos

humanos e reforçar as desigualdades.

Em Goiânia - GO, o dia 03 de julho foi marcado pelo cumprimento do despejo de

20 famílias moradoras da ocupação urbana localizada no Residencial S~o Marcos. A

Prefeitura, por decisão administrativa, cumpriu com o despejo de famílias

majoritariamente compostas por mães e crianças que, diante do desemprego agravado

pela pandemia (dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e estatística no

3



ALECO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE GOIÁS

A CASA É SUA

mês de junho mostram que o número de desempregados no Brasil diante da Pandemia

do Coronavírus teve alta de 31% em 12 semanas, o que corresponde a um aumento

de cerca de 3,1 milhões de brasileiros sem trabalho no país, não têm acesso à moradia

digna.).

Tal situação sensibilizou a sociedade civil que se organizou em uma campanha

regional contra os despejos urbanos e rurais em Goiás. Foi produzida uma Carta

Aberta ao Poder Público de Goiás requerendo o fim das remoções durante a pandemia.

Tal documento foi assinado por 68 entidades da comunidade civil, dentre elas

movimentos sociais, sindicatos, coletivos de advocacia, coletivos universitários, além

de alguns mandatos parlamentares.

Diante do previsto agravamento das condições de sobrevivência de populações,

que vivem em áreas de conflito fundiário agrário e urbano sob ameaça de remoções,

em março de 2020 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC),

respaldada na Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), solicitou

providências ao mesmo Conselho no sentido de que fosse elaborada nova

recomendação indicando medidas preventivas para contenção da propagação da

infecção pelo novo Coronavírus, destacando a necessidade da suspensão por tempo

indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos em

áreas urbanas e rurais.

A Defensoria Pública do estado de Goiás, por meio do OFíCIO N° 001/2020 -

NUOH/SSOPG/2aOPEPC, também solicitou providências ao Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás (TJGO):

[...] no sentido de que sejam tomadas medidas preventivas à

propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) por

meio da suspensão, por tempo indeterminado, do cumprimento de

mandados de reintegração de posse, despejos e remoções

judiciais coletivas ou individuais, dentre outros, que tenham por

condão a remoção de pessoas, visando evitar o agravamento da

situação de exposição ao vírus, o que coloca em risco tanto as

famílias sujeitas a despejos quanto a saúde pública no país.
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o cumprimento de ações pelo Poder Público que tenham como finalidade

desabrigar famílias em meio à pandemia vivida é medida que se contrapõe às ações

de isolamento social tomadas pela sociedade e pelo próprio Poder Público, voltadas

ao enfrentamento do novo Coronavírus. Destacamos que, nesses casos, a presença

de idosos e idosas - grupo que possui o maior risco de morte em caso de contágio - e

de crianças viola o estabelecido no art. 3° da Lei nO10.741 de 2003, que determina

que idosos e idosas sejam prioridade absoluta na efetivação dos direitos à vida, à

saúde e moradia, e os artigos 4°, 7°, e 18° do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) - Lei 8.069/90 e artigo 227 da Constituição Federal, os quais dispõe ser dever

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com

absoluta prioridade, entre outros, o direito à vida e à saúde.

Nesse contexto, cumpre ressaltar a manifestação do relator especial da ONU

para o direito à moradia, Balakrishnan Rajagopal, na qual requereu-se do governo

brasileiro medidas efetivas para a suspensão dos despejos durante o período da

pandemia. Além disso, a ONU também se manifestou expressamente contra os

despejos na Declaração de Política do ONU-HABITAT sobre a prevenção de despejos

e remoções sobre a COVID-19, na qual incentiva os governos nacionais, regionais e

locais a garantirem o direito à moradia, inclusive por meio da suspensão dos despejos

forçados de assentamentos informais. Ademais, também recomenda que atendam às

necessidades básicas de comunidades ou bairros vulneráveis, sobretudo

disponibilizando acesso a agua, alimentos, saneamento e higiene essenciais e

cuidados primários de saúde.

No dia 04 de setembro de 2020, a Campanha Despejo Zero publicou um

levantamento das remoções identificadas no Brasil até o dia 31 de agosto de 2020. Em

Goiás, 20 famílias foram desabrigadas e 120 estão ameaçadas de remoção. Este dado

é extremamente alarmante quando relacionado ao cenário de crise econômica e

sanitária, o qual vive o Brasil atual.
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Com base no exposto, se faz necessário o presente decreto, uma vez que as

remoções, urbanas e rurais, durante a pandemia de COVID 19 e de uma crescente

recessão econômica, retiram da população seus direitos constitucionais à moradia e

saúde, dispostos no art. 6° da Carta Magna, além de violar o princípio constitucional

da dignidade da pessoa humana.

Atenciosamente

Sala das Sessões aos de de 2020.
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DISPÕE SOBRE A
CUMPRIMENTO DE MEDIDAS JUDICIAIS,
EXTRAJUDICIAIS OU ADMINISTRATIVAS QUE
RESULTEM EM DESPEJO, DESOCUPAÇÕES OU
REMOÇÕES FORÇADAS NA HIPÓTESE DE
ENQUANTO VIGORAR O ESTADO DE
CALAMIDADE PUBLICA RECONHECIDO PELO
DECRETO N° 501, DE 25 DE MARÇO DE 2020, EM
RAZAO DOS IMPACTOS DA PANDEMIA
CAUSADA PELO AGENTE CORONAVíRUS (CIVD.
19).
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DECRETO LEGISLATIVO N°~ _

APROVADO PRELIMINARMENTE
À PUBLICAÇÃO E~P.OSTERIORMENTE
A COMIS_SAO O CONST., JUSTIÇA
ERED~AO
Em __5

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10

da Constituição Estadual, decreta:

Art.1°. Durante os efeitos do Estado de Calamidade Pública prevista no Decreto nO501,

de 25 de março de 2020, fica suspenso o cumprimento de medida judiciais, extrajudiciais

ou administrativas que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em

imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais.

Parágrafo único - Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos

seguintes casos, dentre outros:

1- Execuções de decisões liminares e de .sentenças, em ações de natureza

possessória, petitória e de despejo;

11- Desocupações e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público;

111- Medidas extrajudiciais 124;

IV- Autotutela;

V- Denúncia vazia em locação.

Art. 2°. A suspensão a que se refere este Decreto se aplica a imóveis que sirvam de
moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar, e tem
como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem
como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia do
COVID-19, buscando:
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I - Garantia de habitação, sem ameaça de remoção,
cumprimento do isolamento social;

11- Manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação, energia
elétrica, água potável, saneamento e coleta de lixo;

111- Proteção contra intempéries climáticas ou outras ameaças à saúde e à
vida;

Art. 3°. Considera-se nula a medida judicial, extrajudicial ou administrativa que

resulte em despejos, desocupações ou remoções forçadas de imóveis privados

ou públicos, urbanos ou rurais, realizada durante o período de calamidade pública

,} ." previsto no Decreto N° 501, de 25 de março de 2020.

Art. 4°. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões aos de de 2020.

Atenciosamente

~fJ..' J n /1/""".'....., \ ,t / / ..
\.//',. /') ..cC;A...A}'-O ....J../I..•.y-:J_)..J(8,."t~_/~_._. .-.!/)4--

Delegada Adriana Accorsi
Deputada Estadual

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
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JUSTIFICATIVA

o Brasil, em 14 de setembro de 2020, contabilizou um total de 4.330.455 casos

de pessoas contaminadas pelo COVID 19, destes casos, 131.663 resultaram em óbito.

Goiás, por sua vez, conta com 163.324 casos e 3.800 óbitos até então.

o Município de Goiânia, em 14 de setembro de 2020, confirmou 39.797 casos

de contágio pelo novo Coronavírus, que resultaram na morte de 1074 pessoas. Esses

dados, que crescem a cada dia, demonstram que mesmo após seis meses do início

da pandemia, a situação de calamidade ainda permanece.

Em 06 de fevereiro de 2020, por meio da Lei nO13.979, o governo federal dispôs

medidas de proteção coletiva para o enfrentamento da emergência de saúde em

decorrência do surto de contágio pelo novo Coronavírus.

Por sua vez, a Portaria nO356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde

- considerando o disposto no decreto supramencionado; a Declaração de Emergência

em Saúde Pública de Importância Internacional proferida pela Organização Mundial da

Saúde (OMS), de 30 de janeiro de 2020; e considerando a Portaria n0188/GM/MS, de

4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância

Nacional (ESPIN) - regulamentou as medidas de enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância nacional e internacional, tendo como ponto principal a

necessidade de isolamento domiciliar de toda a população brasileira.

Assim, tem-se que o cumprimento de despejos durante a pandemia, sem

qualquer alternativa de realocação de famílias em situação de extrema vulnerabilidade

socioeconômica, viola as recomendações nacionais e internacionais sobre as medidas

de saúde aplicadas no combate ao novo Coronavírus, além de violar os direitos

humanos e reforçar as desigualdades.

Em Goiânia - GO, o dia 03 de julho foi marcado pelo cumprimento do despejo de:

20 famílias moradoras da ocupação urbana localizada no Residencial S~o Marcos. A.

Prefeitura, por decisão administrativa, cumpriu com o despejo de famílias

majoritariamente compostas por mães e crianças que, diante do desemprego agravado

pela pandemia (dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e estatística no
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mês de junho mostram que o número dedesempregados no Brasil diante da Pandemia

do Coronavírus teve alta de 31% em 12 semanas, o que corresponde a um aumento

de cerca de 3,1 milhões de brasileiros sem trabalho no país, não têm acesso à moradia. .

digna.).

Tal situação sensibilizou a sociedade civil que se organizou em uma campanha

regional contra os despejos urbanos e rurais em Goiás. Foi produzida uma Carta

Aberta ao Poder Público de Goiás requerendo o fim das remoções durante a pandemia.

Tal documento foi assinado por 68 entidades da comunidade civil, dentre elas

movimentos sociais, sindicatos, coletivos de advocacia, coletivos universitários, além

de alguns mandatos parlamentares.

Diante do previsto agravamento das condições de sobrevivência de populações,

que vivem em áreas de conflito fundiário agrário e urbano sob ameaça de remoções,

em março de 2020 a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC),

respaldada na Recomendação nO62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), solicitou

providências ao mesmo Conselho no sentido de que fosse elaborada nova

recomendação indicando medidas preventivas para contenção da propagação da

infecção pelo novo Coronavírus, destacando a necessidade da suspensão por tempo

indeterminado do cumprimento de mandados de reintegração de posse coletivos em

áreas urbanas e rurais.

A Defensoria Pública do estado de Goiás, por meio do OFíCIO N° 001/2020 -

NUDH/SSDPG/2aDPEPC, também solicitou providências ao Tribunal de Justiça do

Estado de Goiás (TJGO):

[...] no sentido de que sejam tomadas medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo Coronavírus (Covid-19) por

meio da suspensão, por tempo indeterminado, do cumprimento de

mandados de reintegração de posse, despejos e remoções

judiciais coletivas ou individuais, dentre outros, que tenham por

condão a remoção de pessoas, visando evitar o agravamento da

situação de exposição ao vírus, o que coloca em risco tanto as

famílias sujeitas a despejos quanto a saúde pública no país.
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o cumprimento de ações pelo Poder Público que tenham como finalidade

desabrigar famílias em meio à pandemia vivida é medida que se contrapõe às ações

de isolamento social tomadas pela sociedade e pelo próprio Poder Público, voltadas

ao enfrentamento do novo Coronavírus. Destacamos que, nesses casos, a presença

de idosos e idosas - grupo que possui o maior risco de morte em caso de contágio - e

de crianças viola o estabelecido no art. 3° da Lei nO10.741 de 2003, que determina

que idosos e idosas sejam prioridade absoluta na efetivação dos direitos à vida, à

saúde e moradia, e os artigos 4°, 7°, e 18° do Estatuto da Criança e do Adolescente

(ECA) - Lei 8.069/90 e artigo 227 da Constituição Federal, os quais dispõe ser dever

da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com

absoluta prioridade, entre outros, o direito à vida e à saúde.

Nesse contexto, cumpre ressaltar a manifestação do relator especial da ONU

para o direito à moradia, Balakrishnan Rajagopal, na qual requereu-se do governo

brasileiro medidas efetivas para a suspensão dos despejos durante o período da

pandemia. Além disso, a ONU também se manifestou expressamente contra os

despejos na Declaração de Política do ONU-HABITAT sobre a prevenção de despejos

e remoções sobre a COVID-19, na qual incentiva os governos nacionais, regionais e

locais a garantirem o direito à moradia, inclusive por meio da suspensão dos despejos

forçados de assentamentos informais. Ademais, também recomenda que atendam às

necessidades básicas de comunidades ou bairros vulneráveis, sobretudo

disponibilizando acesso a agua, alimentos, saneamento e higiene essenciais e

cuidados primários de saúde.

No dia 04 de setembro de 2020, a Campanha Despejo Zero publicou um

levantamento das remoções identificadas no Brasil até o dia 31 de agosto de 2020. Em

Goiás, 20 famílias foram desabrigadas e 120 estão ameaçadas de remoção. Este dado

é extremamente alarmante quando relacionado ao cenário de crise econômica e

sanitária, o qual vive o Brasil atual.
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Com base no exposto, se faz necessário o presente decreto, uma vez que as

remoções, urbanas e rurais, durante a pandemia de COVID 19 e de uma crescente

recessão econômica, retiram da população seus direitos .constitucionais à moradia e

saúde, dispostos no art. 6° da Carta Magna, além de violar o princípio constitucional

da dignidade da pessoa humana.

Sala das Sessões aos de

AtenCiosamente
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Delegad~driana Accorsi
/ //oeputada Estadual
I\S~~iSlatiVa do Estado de Goiás
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