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PARECER TÉCNICO LEGISLATIVO 
 

 
Projeto de Decreto Legislativo n.º: 71/2021  
Autor (a): Deputado Capitão Assumção 

Assunto: Susta os efeitos da Portaria 03-R, de 26 de novembro de 2021, que 

delimita o acesso às dependências físicas dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Estadual aos agentes públicos que estiverem devidamente 

imunizados contra a Covid-19. 

 

I – RELATÓRIO 
 
 

Trata-se de projeto de decreto legislativo de iniciativa do 

Excelentíssimo Senhor Deputado Capitão Assumção, que apresenta o 

seguinte assunto: Susta os efeitos da Portaria 03-R, de 26 de novembro de 

2021, que delimita o acesso às dependências físicas dos órgãos e entidades 

do Poder Executivo Estadual aos agentes públicos que estiverem 

devidamente imunizados contra a Covid-19. 

 

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, em exercício de 

juízo de delibação que lhe impõe o Artigo 120 do Regimento Interno – 

Resolução nº 2.700/2009, proferiu o despacho da fl. 02, em que admite a 

tramitação da proposição entendendo, a priori, inexistir manifesta 

inconstitucionalidade ou um dos demais vícios previstos na norma regimental. 

 

A proposição foi protocolizada no dia 29/11/2021, lida no 

expediente da sessão ordinária realizada no dia 30/11/2021. 
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Os presentes autos vieram conclusos para elaboração de 

parecer técnico, nos termos do art. 121 do Regimento Interno – Resolução n.º 

2.700. 

 

É o relatório. 

 

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 

A- ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL E 
MATERIAL  

A.1 - Competência legislativa para dispor sobre a matéria e 
competência de iniciativa da matéria 

 

Verifica-se inicialmente a competência legislativa Parlamentar 

para deflagrar o presente procedimento, nos termos do artigo 56, inciso XI, da 

Constituição Estadual, in verbis: 
 

Art. 56. É de competência exclusiva da Assembléia Legislativa, 

além de zelar pela preservação da sua competência legislativa 

em face de atribuição normativa dos outros Poderes: 

(...) 

XI – sustar os atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar. 

 

Neste contexto, não há que se falar em qualquer vício de 

iniciativa que poderia inviabilizar e macular a tramitação da presente 

proposição de iniciativa parlamentar, uma vez que está em conformidade com 

o que determina a Constituição Estadual e também com a Constituição 

Federal, em seu art. 49, inciso V, in verbis: 
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 

do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

 

A.2 - Espécie normativa 

O artigo 61, inciso IV da Constituição Estadual1 prevê como uma 

das espécies normativas o Decreto Legislativo. Nesse mesmo sentido dispõe 

o artigo 141, inciso III do Regimento Interno2 (Resolução nº 2.700/2009). 

 

Logo, verifica-se a compatibilidade da presente proposição com 

os textos normativos acima citados. 

 

A.3 – Regime inicial de tramitação da matéria, quórum para 
sua aprovação e processo de votação a ser utilizado 

 

Tendo em vista o inciso IX do artigo 56 da Constituição 

Estadual, tal matéria é de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, 

não dependendo de sanção do Excelentíssimo Senhor Governador. 

 

Feita essa consideração, conclui-se que, como o Regimento 

Interno não especializou seu regime de tramitação inicial, o referido projeto 

deve seguir os moldes do regime ordinário, nos termos do artigo 148, inciso 

II3, do Regimento Interno (Resolução nº 2.700/2009). 

                                                
1 Art. 61. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
(...) 
IV - decretos legislativos; 
2 Art. 141.  A Assembleia Legislativa exerce sua função legislativa por via das seguintes proposições: 
(...) 
III - projeto de decreto legislativo; 
3 Art. 148. As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação: 
(...) 
II - ordinária; 
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No que diz respeito ao quórum de aprovação, consoante o 

artigo 194 do Regimento Interno4, é necessária a maioria simples dos 

membros desta Casa de Leis, desde que presente a maioria absoluta dos 

Deputados. 

 

Quanto ao processo de votação a ser utilizado, segundo a 

inteligência do artigo 200, inciso I5, do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/2009), o processo a ser utilizado é o simbólico.  

 

Por fim, quanto à discussão e votação, ressalta-se que deverá 

ser observado o contido no art. 1506, do Regimento Interno. 

 

A.4 – Constitucionalidade material 

Inicialmente, é válida a citação dos ensinamentos do 

Excelentíssimo Ministro do Excelso Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Ferreira Mendes, sobre a inconstitucionalidade material, in verbis: 
 

Os vícios materiais dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao 

aspecto substantivo do ato, originando-se de um conflito com 

regras ou princípios estabelecidos na Constituição. 

A inconstitucionalidade material envolve, porém, não só o 

contraste direto do ato legislativo com o parâmetro 

constitucional, mas também a aferição do desvio de poder ou do 

excesso de poder legislativo.  

É possível que o vício de inconstitucionalidade substancial 

decorrente do excesso de poder legislativo constitua um dos 

mais tormentosos temas do controle de constitucionalidade 
                                                
4 Art. 194. As deliberações, salvo disposições em contrário, serão tomadas por maioria dos votos, presente, no 
mínimo, a maioria absoluta dos Deputados. 
5 Art. 200.  São dois os processos de votação: 

I - simbólico 
6 Art. 150. Salvo as propostas de emenda constitucional, que são sujeitas a dois turnos de discussão e votação, os 
demais projetos sofrerão uma discussão e uma votação. 
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hodierno. Cuida-se de aferir a compatibilidade da lei com os fins 

constitucionalmente previstos ou de constatar a observância do 

princípio da proporcionalidade, isto é, de se proceder à censura 

sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo.7 

 

Como se trata de matéria atinente à sustação de ato normativo 

exorbitante do Poder Executivo que delimita o acesso às dependências 

físicas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual aos agentes 

públicos que estiverem devidamente imunizados contra a Covid-19, não há 

falar em violação a Direitos Humanos previstos seja na Constituição Federal, 

seja na Constituição Estadual. 

 

Ressalta-se ainda que o objeto do presente Projeto de Decreto 

Legislativo não se relaciona com a problemática da restrição a Direitos 

Fundamentais. Ou seja, o projeto não ataca o núcleo essencial de nenhuma 

Cláusula Pétrea.  

 

Ademais, o presente projeto de decreto legislativo não visa a 

alcançar situações jurídicas pretéritas. Desse modo, o objeto dessa 

proposição é materialmente constitucional sob a perspectiva da aplicação na 

lei no tempo.  

 

Por fim, não resta caracterizado desvio de poder ou excesso de 

poder legislativo, de maneira que a presente proposição está completamente 

em conformidade com a Carta Magna. 

 
B - JURIDICIDADE E LEGALIDADE:  

                                                
7 MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 2. Ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1.013.. 
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Para o melhor desempenho da função administrativa, o 

ordenamento jurídico confere ao Executivo um conjunto de prerrogativas, que 

são denominadas de "poderes administrativos" (poder normativo, poder 

hierárquico, poder de polícia e poder disciplinar). Para José dos Santos 

Carvalho Filho poderes administrativos são "o conjunto de prerrogativas de 

direito público que o ordenamento jurídico confere aos agentes 

administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins”. 

 

O Poder normativo confere ao Executivo a possibilidade de 

editar atos de caráter geral e abstrato, sem, contudo, inovar, de forma inicial, 

o ordenamento jurídico. O Poder normativo se expressa por meio de atos 

normativos, que são regulamentos, resoluções, instruções, portarias etc. 

 

O Poder regulamentar é, na verdade, espécie do poder 

normativo. Confere ao chefe do Poder Executivo a prerrogativa de editar atos 

gerais e abstratos, complementares à lei, sem inovar, de forma original, a 

ordem jurídica. 

 

Registra-se que não há unanimidade na doutrina quanto ao uso 

da expressão poder regulamentar. Há autores que a utilizam apenas para se 

referirem à faculdade de editar regulamentos conferidos ao chefe do Poder 

Executivo. 

 

Outros usam uma acepção mais ampla, englobando também os 

atos gerais e abstratos emitidos por outras autoridades, como resoluções, 

portarias, regimentos, deliberações e instruções normativas. Há ainda quem 

se refira a todas essas providências gerais e abstratas editadas sob os 

auspícios da lei com o objetivo de possibilitar-lhe o cumprimento como 

manifestações do poder normativo. 
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Para essa parte da doutrina mais moderna Poder Regulamentar 

é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para 

complementar as leis e possibilitar sua efetiva aplicação. Seu alcance é 

apenas de norma complementar à lei; não pode, pois, a Administração, 

alterá-la a pretexto de estar regulamentando-a. Se o fizer, cometerá abuso de 

poder regulamentar, invadindo a competência do Legislativo. 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra: 

Direito Administrativo, 13ª Edição, Editora Atlas : 

 
Além do decreto regulamentar, o poder normativo da Administração 

ainda se expressa por meio de resoluções, portarias, deliberações, 

instruções, editadas por autoridades que não o Chefe do Executivo. 

Note-se que o artigo 87, parágrafo único, inciso II outorga aos 

Ministros de Estado competência para “expedir instruções para a 

execução das leis, decretos e regulamentos”. Há ainda, o s 

regimentos, pelos quais os órgãos colegiados estabelecem normas 

sobre o seu funcionamento interno. Todos esses atos estabelecem 

normas que têm alcance limitado ao âmbito de atuação do órgão 

expedidor. Não tem o mesmo alcance nem a mesma natureza 

baixados pelo Chefe do Executivo. 

Em todas essas hipóteses, o ato normativo não pode contrariar a 

lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades 

que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da 

legalidade(arts. 5º, II e 37, caput, da Constituição). Lembre-se de 

que o Congresso nacional dispõe agora de poder de controle sobre 

atos normativos do Poder Executivo, podendo sustar os que 

exorbitem do poder regulamentar (art.49, V) 

 

Para essa parte da doutrina moderna há também atos 

normativos que, editados por outras autoridades administrativas, estão 
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inseridos no Poder Regulamentar, é o caso das instruções normativas, 

resoluções, portarias, etc. Tais atos têm, frequentemente, um âmbito de 

aplicação mais restrito, porém, veiculando normas gerais e abstratas para a 

explicitação das leis, também são meios de formalização do Poder 

Regulamentar. 

 

Assim se posiciona Fernanda Marinela, em sua obra: Direito 

Administrativo, 5ª edição, editora Impetus: 

 
O poder Regulamentar se expressa-além dos regulamentos, que 

são de competência do Chefe do Poder Executivo-por intermédio 

de resoluções, portarias, deliberações, instruções e regimentos, 

editados por diversas autoridades, inclusive de escalões mais 

baixos. Todos esses atos estão sujeitos a limites e estabelecem 

normas que têm alcance restrito ao âmbito de atuação do órgão 

expedidor, é dizer, não tem o mesmo alcance nem a mesma 

natureza que os regulamentos. É tranquila a subordinação desses 

atos à lei, assim como aos próprios regulamentos. 

Os atos normativos estão sujeitos a controle do Poder Legislativo, 

quando se tratar da atos normativos editados pelo Poder Executivo, 

podendo o Congresso nacional sustá-los quando exorbitem o seu 

poder regulamentar, retirando sua eficácia. Conforme autoriza o art. 

49, V, da Constitucional Federal. 

 

Os decretos são considerados atos de regulamentação de 

primeiro grau; os outros atos que a ele se subordinem e que, por sua vez, os 

regulamentem, evidentemente com maior detalhamento, podem ser 

qualificados como atos de regulamentação de segundo grau e assim por 

diante. O poder da Administração Pública de editar normas de hierarquia 

inferior aos regulamentos é também é chamado de Poder Normativo. 
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Nesse mesmo sentido é o ensinamento de José dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra: Manual de Direito Administrativo, 28ª edição, 

editora Atlas : 

 
“Pelo Princípio da simetria constitucional, o mesmo Poder é 

conferido a outros Chefes do Poder Executivo (governadores, 

prefeitos, interventores) para os mesmos objetivos. Há também 

atos normativos que, editados por outras autoridades 

administrativas, podem caracterizar-se como inseridos no poder 

regulamentar. É o caso de instruções normativas, resoluções, 

portarias, etc”. Importante asseverar que os últimos atos acima 

elencados possuem um âmbito mais restrito, mas não deixam de 

ser atos emitidos sob a égide do Poder Regulamentar. 

 

O que jamais se pode perder de vista, apesar das 

peculiaridades afetas a questão posta em exame, é que tais atos emanados 

do Poder Regulamentar não podem discrepar da Lei, pois essa sempre 

estará hierarquicamente acima de qualquer ato regulamentar.  

 

Nesse passo, um verdadeiro regulamento jamais será avaliado 

sob o viés da inconstitucionalidade, mas sempre afeto à crise de legalidade, 

caso tal apresente disparidade ou exorbitância em cotejo com o ordenamento 

jurídico. 

 

Visando coibir a indevida extensão do poder regulamentar, 

dispôs o art. 49, V, da CF, ser da competência exclusiva do Congresso 

Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 

poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. 

 

Já para a outra corrente mais tradicional, o Poder Regulamentar 

é exercido pelo chefe do Poder Executivo, sem delegação a outra autoridade, 
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conforme se deduz da leitura do parágrafo único do art. 84 da Constituição 

Federal (O Presidente poderá delegar atribuições mencionadas nos incisos 

VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estados, ao Procurador Geral 

da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites 

traçados nas respectivas delegações). 

 

Nessa esteira é o posicionamento de Hely Lopes Meirelles, em 

sua obra: Direito Administrativo Brasileiro, 29ª edição, editora: Malheiros 

Editores: 

 
O poder regulamentar é a faculdade de que dispõem os Chefes de 

Executivo (Presidente da república, Governadores e Prefeitos) de 

explicar a lei para sua correta execução, ou de expedir decretos 

autônomos sobre matéria de sua competência ainda não 

disciplinada por lei. É um poder inerente e privativo do Chefe do 

Executivo (CF, art. 84, IV), e, por isso mesmo, indelegável a 

qualquer subordinado. 

 

No Brasil, regulamento é expressão do Poder Regulamentar. 

Constitui ato normativo, de competência privativa do chefe do Poder 

Executivo, para expedição de normas gerais complementares de lei, no 

sentido de torná-las operativa, sem, contudo, inovar, originariamente, o 

ordenamento jurídico. O regulamento, portanto, é ato de natureza infralegal, 

meramente ancilar e secundário, pois limitado aos comandos da lei. 

 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra: Curso de 

Direito Administrativo, 32ª edição, editora: Malheiros Editores, regulamento é: 

 
Ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do chefe 

do Poder Executivo, expedido com a estrita finalidade de produzir 

as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320035003000390037003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
PROCURADORIA GERAL 

Av. Américo Buaiz, n. 205, Palácio Domingos Martins, Enseada do Suá, Vitória-ES, CEP 29.050-950 
Tel.: (27) 3382-3723 / 3754 / 3725 – Fax.: (27) 3382-3723 

 

 11

execução da lei cuja aplicação demanda atuação da Administração 

Pública [17]. 

 

 

A sustação da PORTARIA 03-R, de 26 de novembro de 2021, 

encontra maior respaldo jurídico ao presente projeto de decreto legislativo, 

uma vez que para parte da doutrina administrativista, o controle que pode ser 

exercido pelo Poder Legislativo, com base no art. 49, inciso V, da CF/88, é 

limitado e restringe-se às hipóteses de extrapolação do poder regulamentar, 

no sentido de não-adequação aos limites da lei regulamentada (disposições 

contra legem, extra legem ou ultra legem), configurando violação ao princípio 

da legalidade. 

 

Nesse sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal 

sobre a sustação de atos normativos que exorbitem do poder regulamentar: 

 
"O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que 

o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato 

transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal 

a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo 

Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere 

o art. 49, V, da Constituição da República e que lhe permite ‘sustar 

os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar (...)’. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, rel. 

min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da impugnação à 

validade constitucional da Instrução Normativa STN 01/2005." (AC 

1.033-AgR-QO, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 25-5-2006, 

Plenário, DJ de 16-6-2006.) 

 

O excesso de poder, nesse caso, deve ser entendido como o 

exercício do poder regulamentar fora dos limites da lei, o que resulta em 

ilegalidade do ato e, em consequência, sua inconstitucionalidade, mas não 
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por ferir diretamente a Constituição, e sim por extrapolar os limites da lei 

regulada. 

 

Com relação aos efeitos, o decreto legislativo “susta” os efeitos 

do ato do Poder Executivo. Isso quer dizer que fica suspensa a vigência e, 

portanto, a eficácia do ato do Poder Executivo. Não se trata de uma 

revogação no sentido estrito do termo. Pode-se inferir que se trata de uma 

situação, pelo menos em princípio, transitória. 

 

C - TÉCNICA LEGISLATIVA:  

No caso em exame, houve obediência ao art. 3º da LC nº 

95/1998, porquanto o projeto foi estruturado em três partes básicas: parte 

preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado 

do objeto e a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; 

parte normativa, compreendendo o texto das normas de conteúdo substantivo 

relacionadas com a matéria regulada; e parte final, compreendendo as 

disposições pertinentes às medidas necessárias à implementação das 

normas de conteúdo substantivo, às disposições transitórias, se for o caso, a 

cláusula de vigência e a cláusula de revogação, quando couber. 

 

Atendidas as regras do art. 7º da LC nº 95/1998, pois o primeiro 

artigo do texto indica o objeto da proposição e o respectivo âmbito de 

aplicação, a matéria tratada não está disciplinada em outro diploma 

normativo, a proposição não contém matéria estranha ao seu objeto ou a este 

não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão.  

 

A vigência da proposição está indicada de maneira expressa, 

respeitando o art. 8º da LC 95/98. 
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Cumpridas as regras do art. 10, porquanto, no texto da 

proposição, a unidade básica de articulação é o artigo, indicado pela 

abreviatura “Art.”, seguida de numeração ordinal. 

 

Respeitadas também as regras do caput e do inciso I do art. 11, 

pois as disposições normativas foram redigidas com clareza, precisão e ordem 

lógica, e, para obtenção de clareza, foram usadas as palavras e as 

expressões em seu sentido comum e frases curtas e concisas, foram 

construídas as orações na ordem direta, evitando-se preciosismo, neologismo 

e adjetivações dispensáveis, buscou-se a uniformidade do tempo verbal em 

todo o texto das normas legais, dando-se preferência ao tempo presente ou ao 

futuro simples do presente, e foram usados os recursos de pontuação de 

forma judiciosa, evitando-se os abusos de caráter estilístico. 

 

Por derradeiro, não foi descumprida a regra prevista no inciso III 

do art. 11 da Lei Complementar nº 95/1998, pois, para obtenção de ordem 

lógica, restringiu-se o conteúdo de cada artigo da proposição a um único 

assunto ou princípio. 

 

Quanto ao aspecto da técnica legislativa, adota-se o Estudo de 

Técnica Legislativa elaborado pela Diretoria de Redação ficando evidenciado 

o atendimento às regras previstas na Lei Complementar nº 95/98, que rege a 

redação dos atos normativos. 
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III – CONCLUSÃO 

Em face do exposto, opina-se pela constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 71/2021, de autoria do Excelentíssimo Senhor Deputado 

Capitão Assumção. 

 
É o entendimento que se submete à consideração superior. 

 

Vitória/ES, 08 de dezembro 2021. 

 

VINÍCIUS OLIVEIRA GOMES LIMA 

Procurador da Assembleia Legislativa  
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