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AUTÓGRAFO DE LEI Nº 168/2022 

 

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, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 66 da Constituição Estadual e tendo aprovado o 

presente Projeto de Lei nº 259/2022, resolve enviá-lo a S. Exa., o Senhor Governador do 

Estado, para os fins constitucionais. 

 

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 cumprir de forma 

imediata o disposto no caput, a partir da juntada no procedimento policial ou processo judicial 

do ato de relaxamento da prisão em flagrante ou revogação da medida privativa de liberdade 

ou da medida protetiva de urgência.  

 

§ 3º A autoridade competente deverá certificar nos autos a data e a hora da execução da 

comunicação prévia, registrando ainda o nome da pessoa que a recebeu. 

 

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

 

Palácio Domingos Martins, 05 de julho de 2022.  

 

ERICK MUSSO 

Presidente 

 

DARY PAGUNG 

1º Secretário 

 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

2º Secretário 
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