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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊ,LO

PROJETO DE LEI N" JSI IZOrq

AUTORIA CONJUNTA: DEPUTADA ALBSSANDRA CAMPÊLO, DEPUTADA MAYARA

PINHEIRO B DEPUTADO ADJUTO AF'ONSO

Dispõe sobre o pagamento de indenização aos filhos

segregados de pais com hanseníase submetidos à política

de isolamento compulsório no Estado do Amazonas.

A ASSBMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

D E C R E TA:

Art. 1". Os filhos segregados de pais com hanseníase submetidos à política de isolamento

cornpulsório no Estado doAmazonas farão jus à indenização, nos termos desta Lei, ressalvados os que

recebem o benefício concedido pela Lei Federal n' 11.52012001.

Art. 2". A indenização de que trata esta Lei será paga pelo Estado após processo

administrativo, observados os procedimerrtos e condições estabelecidos em regulamento, ou processo

judicial transitado em julgado que comprove a segregação compulsória.

Parágrafo único. O pagamento da indenização de que trata esta Lei está condicionado à

assinatura, pelo beneficiário ou por seu representante com poderes específicos, de termo em que se

reconheça a plena reparação material por parte do Estado em razão da segregação compulsória.

Art. 3'. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PAÇO DAASSBMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus/AM, 26 de

março de2019
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Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
GABINETE DEPUTADA ALESSANDRA CAMPÊLO

JUSTIFICATIVA

A hanseníase foi urna doença desafiadora para a rnedicina mundial, só conseguindo

obter um sucesso efetivo no tratamerlto no meado do século XX. Até lá, as pessoas que a

desenvolviam sofreram muito com os males físicos provocados pela patologia e, mais ainda, pela

segregação imposta por políticas sanitaristas, que por inexistência de informação científica, só via

como uma única saída isolar o paciente do convívio social e familiar.

Fn 1920, foi criado no Brasil o DepartamentoNacional de Saúde Pública(DNSP) no

Brasil, com a competênciapararealizar a promoção da profilaxia de várias doenças que afligia o país

na época. Neste sentido, esse órgão aprovou um regulamento de saúde pública que, entre outras

medidas, consistia em relação à lepra o seguinte: rrotificação dos casos suspeitos de Lepra; vigilância

do enfenno; isolarnento obrigatório, de preferência em colônias agrícolas; isolamento domiciliar,

quando houvesse condições; obrigatoriedade do exame à pessoa notificada; separação dos filhos

sadios de doentes. A ação da lnspetoria, no entanto, se viu limitada pelas condições sanitárias

existentes. Na ausência de Leprosários do tipo Colônia Agrícola, conforme sugerido pela Profilaxia, os

serviços prestados continuariam sendo feitos através de convênios com os asilos e hospitais existentes.

(SERRES,2003 p.90).

Em um ato de reconhecimento das barbaridades que esses doentes foram submetidos,

o Governo Federal editou a Lei 11.52012007, concedendo o direito de receber pensão especial

vitalícia, para qualquer pessoa que tenha tido hanseníase e que foi submetida a isolamento e internação

em hospitais-Colônia. Nada mais justo, porém, excluiu os que tiveram isolamento domiciliar. Notório,

é que havia previsão nas duas normatizações supracitadas: Regulamento da DNSP e a Lei 61011949.

Com a supracitada justificativa, apresento o presente Projeto de Lei, e espero contar

coffÌ a parceria dos Nobres Pares para sua aprovação no ârnbito do Estado do Amazonas.

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, em Manaus lAM,26 de

março de 2019.
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