
 

 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 259/2022 à técnica legislativa, às normas 

gramaticais, ao Manual de Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 

27.11.2015, e ao disposto na Lei Complementar Federal nº 95/1998, alterada pela Lei 

Complementar Federal nº 107/2001, esta DR sugere as modificações abaixo, em destaque ao 

texto da matéria, que deverão ser acolhidas por ocasião da extração de autógrafos. 

 

“PROJETO DE LEI Nº 259/2022 

 

Assegura à vítima de violência doméstica e 

familiar o direito à comunicação prévia quando do 

relaxamento de medida de privação de liberdade ou 

de medida protetiva de urgência aplicada contra 

quem deu causa à violência no âmbito do Estado 

do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º Fica assegurado, no âmbito do Estado do Espírito Santo, à vítima de violência 

doméstica e familiar o direito à comunicação prévia acerca de ato que fizer cessar a privação de 

liberdade ou a medida protetiva de urgência instituída pela Lei Federal nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006, aplicada contra quem deu causa à violência. 

 

§ 1º A comunicação deverá ser feita à vítima, ao seu advogado constituído ou ao defensor 

público pela autoridade competente pelo ato que fizer cessar a privação de liberdade ou a 

medida protetiva de urgência, devendo ser realizada por escrito por meio físico ou eletrônico. 

 

§ 2º A autoridade competente deverá adotar as diligências necessárias para assegurar que a 

comunicação seja realizada com a máxima antecedência possível em relação à execução do ato 

de relaxamento da medida de privação de liberdade ou da medida protetiva de urgência. 

 

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 06 de junho de 2022. 

 

LUIZ DURÃO 

Deputado Estadual – Líder PDT 

Presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado 

Membro Efetivo da Comissão de Agricultura 
 

Em 07 de junho de 2022. 

_____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho  

Diretor de Redação – DR 
Bianca/Cristiane/Luciana 
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