
 

 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 284/2022 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 284/2022 

 

Reconhece, no âmbito do Estado do Espírito 

Santo, o efetivo risco da atividade do 

advogado inscrito regularmente na Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, face ao 

desenvolvimento da atividade profissional de 

risco a teor do art. 10, inciso I, da Lei Federal 

nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Fica reconhecido, no âmbito do Estado do Espírito Santo, o efetivo risco da atividade do 

advogado inscrito regularmente na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, face ao 

desenvolvimento da atividade profissional de risco a teor do art. 10, inciso I, da Lei Federal nº 

10.826, de 22 de dezembro de 2003. 

 

Parágrafo único. O disposto no caput se aplica independentemente da área de atuação do 

advogado no meio jurídico. 

 

Art. 2º Poderá a OAB, Seccional do Espírito Santo, regulamentar a presente Lei, estabelecendo os 

critérios e as condições para sua implementação e cumprimento. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 21 de junho de 2022. 

 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 

DEPUTADO ESTADUAL 

Em 22 de junho de 2022. 

___________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho 

Diretor de Redação – DR 
Cristiane/Ernesta/Luciana 
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