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DIRETORIA DE REDAÇÃO – DR 

ESTUDO DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

 

Visando adequar o Projeto de Lei nº 258/2022 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 258/2022 

 

Concede reparação financeira às vítimas da 

Segregação Parental decorrente da Política 

Sanitária de Contenção da Hanseníase. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º Será concedida reparação financeira às vítimas da Segregação Parental decorrente da 

Política Sanitária de Contenção da Hanseníase no Estado. 

 

§ 1º A reparação financeira de que trata o caput deste artigo será concedida por pensão 

especial, mensal, vitalícia e intransferível, de 600 (seiscentos) Valores de Referência do 

Tesouro Estadual – VRTEs. 

 

§ 2º Entendem-se por vítimas de segregação parental, para os fins dispostos na presente Lei, 

aquelas que comprovarem vínculo filial com pessoas atingidas pela Hanseníase e que foram 

afastadas compulsoriamente do convívio com os pais em decorrência da Política de 

Contenção Sanitária vigente até 31 de dezembro de 1986. 

 

§ 3º A pensão especial de que trata o caput deste artigo é personalíssima, não sendo 

transmissível a dependentes e a herdeiros e será devida a partir da entrada em vigor desta 

Lei. 

 

Art. 2º A reparação financeira de que trata esta Lei abrangerá garantia aos filhos, mesmo 

que tenham sido adotados por outras famílias. 

 

Parágrafo único. Para a comprovação da situação do requerente serão admitidos todos os 

meios de provas cabíveis, sendo estas, documental, testemunhal e pericial, não implicando 

custo econômico à vítima. 
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Art. 3º O recebimento de outras indenizações de qualquer espécie pagas pela União 

decorrentes de responsabilização civil sobre os mesmos fatos não exclui o direito previsto na 

presente Lei. 

 

Parágrafo único. O recebimento da pensão especial referido na presente Lei não impede 

oportunidades de qualquer outro benefício previdenciário ou especial. 

 

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta do Fundo 

Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – FUNCOP. 

 

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá abrir crédito suplementar na Lei Orçamentária 

Anual para execução das despesas decorrentes com a presente Lei. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 

 

Sala das Sessões, 31 de maio de 2022. 

 

 

Doutor Hércules 

Deputado Estadual 

 

 

Em 06 de junho de 2022. 

 

_____________________ 

Jarlos Nunes Sobrinho  

Diretor de Redação – DR 
 

Luciana/Ernesta 

ETL nº 336/2022 
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