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Dispõe sobre ações de regresso no caso de atos
de  violência  doméstica  praticados  contra
mulheres  seguradas  do  regime  próprio  de
previdência e assistência à saúde do Estado de
Mato Grosso.

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 Esta Lei dispõe sobre ações de regresso no caso de atos de violência doméstica praticados contra
mulheres seguradas do regime próprio de previdência e assistência à saúde do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Esta Lei abrange as mulheres seguradas pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de
Mato Grosso e pelo Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, sejam elas
servidoras ativas, inativas ou pensionistas, e também os seus dependentes.

§ 2º Para efeitos desta Lei, atos de violência doméstica são todos aqueles estabelecidos na legislação
brasileira.

Art. 2º O Estado de Mato Grosso deve promover ações regressivas no Poder Judiciário contra o agressor,
objetivando ressarcir a Administração Pública dos valores despendidos com o tratamento das mulheres
seguradas e seus dependentes, quando tais custos decorrerem de atos de violência doméstica.

§ 1º O ressarcimento deve circunscrever-se às despesas previdenciárias e àquelas prestadas por
assistência à saúde, tais como:

I – atendimento médico;                         

II – atendimento hospitalar;

III – atendimento laboratorial;

IV – auxílio-doença;

V – aposentadoria por invalidez;



VI – pensão por morte.

§ 2º A proposição judicial das ações de regresso previstas no caput ficará a cargo do órgão
competente, nos termos da regulamentação desta lei.

Art. 3º Os órgãos públicos devem ser orientados a informar ao órgão previdenciário ou ao de assistência à
saúde as situações que possam caracterizar atos de violência doméstica para adotar providências.

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

O presente substitutivo integral pretende modificar o Projeto de Lei 290/2017, que Dispõe sobre ações de
regresso no caso de atos de violência doméstica praticados contra mulheres seguradas do regime próprio de
previdência e assistência à saúde do Estado de Mato Grosso, de nossa Autoria.

Buscamos atender as sugestões do Grupo de Conferência de Projetos da Secretaria de Serviços Legislativos
desta augusta Casa de Leis, com o objetivo de aperfeiçoar o legislative drafting no Poder Legislativo
Estadual e a legística formal da propositura original.

Propomos o presente no sentido de aprimorar o texto do Projeto de Lei e, ante o exposto, solicitamos o apoio
dos Nobres Parlamentares desta Casa de Leis para a aprovação desta emenda.
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