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PROJETO DE LEI Nº______, de 21 de outubro de 2021. 

(DO DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO) 

 

Fica proibida a exigência de imunização vacinal 

da Covid-19 às pessoas que comprovarem que 

possuem anticorpos naturais contra a doença, no 

âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: 

DECRETA 

 

Art. 1º Fica proibida a exigência de imunização vacinal da Covid-19 às pessoas 

que comprovarem que possuem anticorpos naturais contra a doença, no âmbito 

do Estado do Espírito Santo. 

 

Parágrafo único. Para efeito desta Lei, entende-se que, a comprovação da 

existência de anticorpos naturais deverá ser feita, mensalmente, em postos de 

testagem ofertados pelo Poder Executivo Estadual. 

 

Art. 2º As pessoas jurídicas que exigirem a vacinação de pessoas em 

desconformidade com esta Lei, ficam sujeitas as seguintes penalidades:  

 

I – advertência; 

II – multa entre 200 (duzentos) e 300.000 (trezentos mil) do Valor de Referência 

do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo (VRTE’s); 

III - Em caso de reincidência, a multa será duplicada e o alvará de 

funcionamento será suspenso temporariamente. 
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Art. 3ºAs sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas por Órgão ou 

Entidade Estadual definidas em Decreto. 

 

Parágrafo Único. Sendo descumprido o que está estabelecido nesta lei, o 

consumidor deverá de imediato comunicar os órgãos ou Entidade Estadual que 

será definida em decreto. 

 
Art. 4º Ainda que, após a realização do exame mesmo que não verificada a 

existência de anticorpos, o indivíduo deve deter o poder de facultar sobre 

aquilo que lhe é mais conveniente, tornando-se nulo qualquer ato 

administrativo que venha atentar contra a liberdade individual do cidadão. 

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

 

 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2021. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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JUSTIFICATIVA 

 

A presente proposição tem por finalidade que a exigência de imunização 

vacinal da Covid-19 seja proibida às pessoas que comprovarem que possuem 

anticorpos naturais contra a doença, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 

A testagem em massa para identificar a população que já possui os anticorpos 

naturais traz grandes benefícios no enfrentamento à pandemia, pois os 

resultados dos exames tornaria o sistema mais eficaz, a exemplo do que ocorreu 

na Coreia do Sul. Esta iniciativa traz aspectos positivos também na economia, já 

que permitiria algum nível mais elevado de retomada das atividades 

profissionais, sem proibição de funcionários em seus locais de trabalho, bem 

como evitaria que profissionais sejam demitidos por se recusarem a vacinar. 

 

Outro ponto importante é que a testagem massiva, ainda, poderia estabelecer 

um mapeamento do Covid-19 no estado. Seria possível reunir informação 

suficiente para diagnosticar em quais áreas geográficas se estabelece a infecção 

de forma predominante, quais perfis humanos estão entre os principais 

acometidos, qual o gráfico de faixas-etária e quem está entre os assintomáticos. 

 

Neste mesmo sentido, esta iniciativa apresenta como assunto principal, a 

liberdade de locomoção que está cerceada, pois, de acordo com os rumores, 

bem como reportagens publicadas nas plataformas digitais, o Poder Executivo, 

tem o interesse de rotular a população entre VACINADOS e NÃO 

VACINADOS, ficando os não vacinados proibidos de circular pela cidade, 

entrar nos estabelecimentos livremente, até mesmo, proibidos de exercer as 

suas funções, sejam elas em empresas públicas ou privadas.  
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Infelizmente, querem obrigar as pessoas a se vacinar e, em nome dessa bondade 

em ofertar a vacina cerceiam liberdades públicas, proíbem pessoas nas ruas, nas 

praças, praias, com isso quebraram o comércio, a indústria, fecham lojas, 

restaurantes, pessoas perderam o emprego, tudo em nome do combate ao vírus 

e a necessidade da vacinação que ainda se encontra em testes. 

 

Ocorre que, ainda não é possível avaliar os efeitos dos imunizantes da Covid-19 

a médio e longo prazo, haja vista que foram aprovadas para uso emergencial 

em caráter experimental, conforme a resolução nº 475 de 10/03/21 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que de acordo com o art. 1º a 

vacinação contra a Covid-19 está em fase de experimento, pois a pesquisa 

científica, até o momento, não foi concluída. 

 

Da mesma forma, a Vice-governadora da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), fez um pronunciamento no qual diz ser contra medidas autoritárias 

para a aplicação do medicamento e não recomenda que as aplicações de vacinas 

sejam obrigatórias. 

 

Para corroborar com o entendimento acima, fora publicado na revista científica 

Nature um estudo que surpreendeu os pesquisadores, pois agora possuem 

evidências de que surtos repetidos da doença serão raros. Isso porque, 11 (onze) 

meses após a infecção com sintomas leves, as amostras de sangue avaliadas 

ainda apresentavam células imunológicas capazes de fabricar anticorpos. Nesta 

mesma linha, outro o estudo que fora publicado na revista científica The Lancet, 

que afirma a chance de uma pessoa que já se infectou ser, novamente, infectada 

com o Covid-19 é 84% (oitenta quatro por cento) menor se comparada com a de 

quem nunca teve contato. 
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Como forma de garantir a liberdade de locomoção previsto no art. 5º, inciso XV, 

da Constituição da Federal, bem como garantir o Estado Democrático de Direito 

e remediar qualquer ato por parte do Poder Executivo, seja ele Municipal ou 

Estadual, somente podem ser restringido nos exatos limites da própria 

Constituição, sendo: em caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada da autoridade judiciária competente, Estado de Defesa (art. 136 

da CF) e Estado de Sítio. (art. 137 da CF).  

 

Destaca-se que, ainda que assim o fosse, somente por decreto do Presidente da 

República, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, 

se decreta estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em 

locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por 

grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de 

grandes proporções na natureza; ou o Presidente da República pode ainda, 

ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao 

Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: 

comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem 

a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa e declaração de 

estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira. 

 

Nota-se que o próprio maior mandatário do País, o Presidente da República, 

tem limitações previstas na Constituição Federal, contudo, o poder executivo 

estadual, na maioria das vezes, se sente na autonomia de descumprir a lei e 

determina de forma compulsória e coercitiva a liberdade de locomoção.  

 

Por fim, um dos direitos e garantias fundamentais é exatamente a liberdade de 

locomoção. Não é possível que ninguém, absolutamente ninguém, venha 

proibir ou até exigir quando o cidadão tem ou não a exigência de se vacinar 
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com algo que ainda se encontra em experimento, bem como impedir que 

pessoas venham circular livremente dentro do estado e/ou município e em 

todos os estabelecimentos ou empresas públicas e privadas. 

 

 Ante a todo o exposto, conto com o apoio de meus nobres Pares para 

aprovação deste Projeto de Lei. 

 

Sala das Sessões, 21 de outubro de 2021. 

 

 

CAPITÃO ASSUMÇÃO 

Deputado Estadual – Espírito Santo 
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