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Projeto de Decreto Legislativo nº 71/2021 
Autor: Deputado Capitão Assumção 
Assunto: “Ficam sustados 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” 

 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

 
O Deputado proponente apresentou o referido Projeto de Decreto Legislativo com a 
nobre intenção de sustar 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. 
 
O Procurador designado emitiu consubstanciado Parecer Técnico/Jurídico (fls. 17 a 30 
dos presentes autos eletrônicos) pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 71/2021, com fulcro no art. 
56, inciso XI, da Constituição Estadual. Em tempo, registramos que o Procurador 
carregou a sua fundamentação com adequada doutrina e legislação. 

Notadamente a Portaria não possui natureza de norma primária para impedir o 
exercício de cargo público. Em outros termos, o impedimento de acesso de servidor 
pretendido pela Portaria 03-R, de 26 de novembro de 2021, constitui matéria de 
reserva legal, de modo que apenas a lei (norma primária) poderia realizar tal 
impedimento, inclusive porque o exercício de servidor público constitui condição 
incidente ao regime jurídico funcional. 

Além do mais, a medida pretendida pela Portaria é antinômica à condição humana 
(Direito Humano), haja vista que afronta diretamente o comando do inciso II, do art. 
5º, da Constituição Federal. Senão vejamos: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - ............................................... 
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II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão em virtude de lei; 

Neste prisma do Direito Fundamental constitucionalmente previsto, somente a “lei” 
(nunca uma Portaria) poderia criar direitos, deveres e vedações para as pessoas 
(inclusive servidores). Razão pela qual, a Portaria 03-R, de 26 de novembro de 2021 
extrapola o poder normatizador do Poder Executivo. 

Ex positis, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, opino pelo 
ACOLHIMENTO do parecer técnico jurídico por ele exarado (fls. 17 a 30 dos presentes 
autos eletrônicos) quando a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de Decreto Legislativo nº 71/2021. 

Vitória (ES), 08 de dezembro de 2021. 

 

Procurador Gustavo Merçon 
Subcoordenador da Setorial Legislativa 
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