
 
 
 
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA  

GABINETE DEPUTADO DELEGADO DANILO BAHIENSE 

 

“PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº ____/2021” 
 
 

Susta os efeitos da Portaria Conjunta 
SEGER/SESA Nº 03-R, de 26 de 
novembro de 2021, que dispõe sobre a 
restrição de acesso aos servidores 
públicos do Executivo Estadual não 
imunizados contra a COVID-19 aos 
respectivos locais de trabalho. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
 
 

D E C R E T A: 
 
Art. 1º Ficam sustados, nos termos do art. 56, inciso IX da Constituição do Estado 
do Espírito Santo, os efeitos da Portaria Conjunta nº 03-R, de 26 de novembro de 
2021, que dispõe sobre a restrição de acesso aos servidores públicos do 
Executivo Estadual não imunizados contra a COVID-19 aos respectivos locais de 
trabalho. 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2021. 

 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 
 
O presente projeto de decreto legislativo visa suspender as medidas 
inconstitucionais que extrapolaram o poder regulamentar exarado pela Secretaria 
de Saúde (SESA) e Secretaria de Estado de Gestão e de Recursos Humanos 
(SEGER), do Estado do Espírito Santo, na pessoa de seus secretários - 
PORTARIA CONJUNTA Nº 03-R, de 26 de novembro de 2021 -, que impedem o 
acesso de servidores públicos do Executivo Estadual de acessarem seus 
respectivos locais de trabalho sem que comprovem a devida vacinação contra a 
COVID-19. 
 
Em seu artigo 1º, “caput”, a Portaria estabelece “como requisito para acesso às 
dependências físicas dos órgãos e entidades públicas do Poder Executivo 
Estadual, que os agentes públicos deverão ter sido imunizados contra a COVID-
19, por meio da aplicação de imunizante vacinal”, sendo que no art. 2º elenca 
toda a gama de servidores atingidos pela nefasta portaria, seja cível ou militar. 
 
E nos demais dispositivos elenca uma gama imensa de pessoas atingidas pelo 
nefasto ato, sejam os servidores públicos civis e militares; sejam pessoas 
terceirizadas de pessoas jurídicas que prestam serviços ao Estado etc. 
 
Por sua vez, aduz no “caput” art. 4º, que: “A ausência de comparecimento ao 
expediente pelo agente público, em razão de não possuir imunização vacinal 
contra a COVID-19, será registrada como falta injustificada”, estabelecendo, 
ainda, nos incisos do parágrafo único do mesmo dispositivo que: 
 

“Parágrafo único. Além dos descontos de valores decorrentes de 
eventuais faltas injustificadas previstas no caput, o não comparecimento 
poderá implicar, a depender da natureza do vínculo: 
 
I - apuração da conduta na seara disciplinar; 
II - rescisão do contrato ou termo de compromisso firmado com o órgão 
ou entidade pública; e 
III - adoção de demais providências para resguardar o erário e o 
interesse público”. 

 
 
O teor contido na Portaria é flagrantemente inconstitucional, pois traz vedações e 
penalidades que ferem diretamente princípios constitucionais basilares, direitos e 
garantias fundamentais, retirando a vigência e eficácia destes por norma que não 
alberga essa competência, além de ter sido redigido e publicado SEM QUE 
HOUVESSE LEI ESTADUAL NESSE SENTIDO. 
 
O princípio da legalidade constitui uma das garantias fundamentais do cidadão 
contra o poder arbitrário dos governantes. Reforçando esse preceito, o artigo 32 
da Constituição do Estado - como também o artigo 37 da Constituição Federal - 
determinam a obediência da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, 
de qualquer dos Poderes do Estado, aos princípios de legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, publicidade, finalidade, 
motivação e interesse público.  
 
Ambas as Constituições atribuem ao Legislativo o poder de “sustar os atos 
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar” (artigo 56, 
inciso IX, da Constituição Estadual), vejamos: 
 

“Art. 56 É de competência exclusiva da Assembleia Legislativa, além de 
zelar pela preservação da sua competência legislativa em face de 
atribuição normativa dos outros Poderes: 
(...) 
IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
poder regulamentar; 
(...) 
XIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da 
administração indireta;” 

 
 
A hipótese prevista no poder regulamentar conferido aos Poderes constituídos 
remonta à necessidade de criar meios e mecanismos normativos que 
burocratizam ou efetivam previsões legais pretéritas, sem, contudo, se divorciar 
da obediência às demais leis regentes e, especialmente, à Constituição. Poder 
regulamentar pressupõe norma a ser regulada. 
 
Restrições à liberdade e ao trabalho sem o devido lastro científico e constitucional 
se equivale ao exercício de poder sem legitimação; o poder, em suma, exercido 
tão simplesmente por ele mesmo, sem base lógica, sem substância legítima que 
lhe sustente, de forma arbitrária, tirânica. 
 
Ao publicar a Portaria Conjunta nº 03-R, o poder regulamentar – além de 
normatizar algo inexistente no ordenamento estadual - desviou-se desta cautela e 
feriu diretamente vários aspectos da Constituição Federal e da Constituição 
Estadual, vejamos: 
 

“Constituição Estadual: 
 
Art. 3º Estado assegurará, pela lei e demais atos de seus órgãos e 
agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias 
individuais e coletivos mencionados na Constituição Federal e dela 
decorrentes, além dos constantes nos tratados internacionais de que a 
República Federativa do Brasil seja parte. 
Art. 9º Ninguém poderá ser privado dos serviços públicos essenciais. 
 
Art. 12 . O Estado e os Municípios assegurarão, em seu território e nos 
limites de sua competência, a plenitude e a inviolabilidade dos direitos e 
garantias sociais e princípios previstos na Constituição Federal e nos 
tratados internacionais vigentes em nossa Pátria, inclusive as 
concernentes aos trabalhadores urbanos, rurais e servidores públicos, 
bem como os da vedação de discriminação por motivo de crença 
religiosa ou orientação sexual. 
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§ 1º No âmbito estadual, além das vedações previstas na Constituição 
Federal e nos tratados internacionais vigentes em nossa Pátria, não será 
admitida a discriminação dos trabalhadores urbanos, rurais e dos 
servidores públicos, ou de seus dependentes, por motivo de crença 
religiosa, orientação sexual, sexo, cor, estado civil ou idade, ressalvado, 
no último caso, os limites fixados por esta Constituição e pela 
Constituição Federal. Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 
84, de 13 de junho de 2012. 
 
§ 2º A proibição de discriminação dos trabalhadores urbanos, rurais e 
dos servidores públicos e seus dependentes engloba vedação à 
diferenciação dos proventos percebidos em virtude do trabalho ou de 
aposentadoria e pensões, critérios para exercício de funções, admissão 
no serviço público e reconhecimento de dependentes, identificados nos 
termos da Constituição Federal, para efeitos 
previdenciários. 
 
Art. 32 As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos 
Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e 
motivação, e também aos seguintes: 
 
(...) 
 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
“Preâmbulo da Carta Magna já diz: Nós, representantes do povo 
brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir 
um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
 
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
(...) 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
(...) 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
 
Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
(...) 
II - prevalência dos direitos humanos; 
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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: 
(...) 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão 
em virtude de lei; 
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante; 
XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 
processo legal; 
§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”. 

 
 
Por sua vez, temos a Lei nº 46, de 31 de janeiro de 1994, que regula as relações 
jurídicas dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, abordando 
todas as questões inerentes aos mesmos, dentre elas, a forma de provimento, o 
exercício, da jornada de trabalho, a remuneração etc. 
 
De tal forma, a Portaria Conjunta, além de afrontar as Constituições Estadual e 
Federal, também joga por terra o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, na 
medida em que desrespeita diversas disposições nela contidas. 
 
Como se sabe, alterações como as vistas na referida Portaria Conjunta demanda 
um processo legislativo diverso sob pena de inconstitucionalidade. A exemplo, a 
aludida Portaria Conjunta cria uma forma de perda da remuneração dos 
servidores públicos civis em clara afronta à Lei 46/94, conforme previsões 
contidas a partir do art. 29. 
 
Portanto, tendo em vista que a referida Portaria FERE DE MORTE diversos 
direitos constitucionais consagrados, princípios constitucionais e, por assim dizer, 
EXORBITA o poder regulamentar que possuem os senhores Secretários, nós, 
Parlamentares escolhidos pelo povo, jamais nos absteremos do nosso DEVER de 
reverter injustiças, desigualdades, arbitrariedades e ilegalidades contra quem quer 
que seja, e lutaremos com todas as forças para que se mantenha a LIBERDADE 
e a IGUALDADE como meta, e que o Estado respeite a Dignidade Humana e não 
se amolde a um Estado Autoritário como o que ora se apresenta. 
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Por todo o exposto, tenho convicção de que essa nobre Casa Legislativa, 
apreciando o teor do presente Projeto e as razões que o justificam, apoiará e 
aprovará essa iniciativa. 
 

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2021. 
 
 

DELEGADO DANILO BAHIENSE 
DEPUTADO ESTADUAL 
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