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Dispõe sobre ações de regresso no caso de atos
de  violência  doméstica  praticados  contra
mulheres  no  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 mecanismo de inibição da violência contra a mulher segurada pelo regime de

previdência e assistência à saúde, ambos de Estado do Mato Grosso, mediante ressarcimento à

administração pública, por despesas decorrentes do ato de violência contra a vítima ou seus dependentes. 

§ 1º Esta Lei abrange todas 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, pensionistas ou seus dependentes.

§ 2º A possibilidade de ressarcimento, patrocinada por ação de regresso contra o agressor, será referente

às despesas previdenciárias e àquelas prestadas por assistência à saúde, tais como: atendimento médico,

hospitalar e laboratorial, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. 

§ 3º Para efeitos desta lei, considera-se violência contra a mulher, os delitos estabelecidos na legislação

penal e, em especial, os previstos nos arts. 5º e 7º da Lei Federal nº 11.340/06. 

§ 4º A proposição judicial das ações de regresso previstas no caput, ficam a cargo do órgão competente,

nos termos da regulamentação desta lei.

Art. 2º 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.
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Art. 3º Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A violência de gênero é uma das manifestações mais cruéis e persistentes e está em toda a sociedade,

atingindo diferentes grupos sociais. Em agosto, a Lei Maria da Penha completou treze anos, mas o convívio

com a agressão continua sendo uma triste realidade para milhares de mulheres em todo o país, em razão

disso, ainda observamos a necessidade de novos instrumentos para desestimular a prática de violência. 

A presente proposta garante a possibilidade de ajuizamento de uma ação regressiva contra os responsáveis

pela agressão, pleiteando de quem praticou a violência doméstica, pelo ressarcimento dos cofres públicos.

Neste caso, a ação regressiva visa ser um mecanismo de prevenção e repressão nos atos de violência

doméstica e familiar e também de reparação ao erário previdenciário, composto de recursos tão caros à

sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça - STJ já reconheceu a possibilidade de o INSS buscar o ressarcimento das

despesas previdenciárias nos casos de violência doméstica. O que garantiu a possibilidade de ajuizamento

de ação regressiva pela autarquia previdenciária com o objetivo de ressarcimento dos valores pagos a título

de pensão por morte aos filhos da segurada vítima de homicídio praticado por seu ex-companheiro. O caso

transitou em julgado em junho de 2017 (STJ - RECURSO ESPECIAL 1431150/RS). 

É importante destacar que a presente proposição não cria ou redesenha qualquer órgão ou entidade da

Administração Pública Estadual, nem cria deveres diversos daqueles genéricos já estabelecidos, tampouco

cria despesas extraordinárias, não há portanto óbice de natureza constitucional à sua tramitação.

Considerando a importância deste instrumento como forma de inibir práticas de violência contra as mulheres

no Mato Grosso, venho pedir o apoio dos meus pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Setembro de 2019

 

Max Russi
Deputado Estadual
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