
 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

Projeto de Lei Complementar nº 43/2022 Página 

Carimbo / Rubrica 

 

1 

 

 

PARECER TÉCNICO 
 
PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei 

Complementar nº 43/2022. 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski. 

EMENTA: “Acrescenta dispositivo à 

Lei Complementar nº 46, de 31 janeiro 

de 1994, garantindo o direito a uma hora 

de amamentação durante o expediente a 

todas as servidoras lactantes, 

independente da natureza do cargo.” 

 

 

- RELATÓRIO 
 

 

O Projeto de Lei Complementar nº 43/2022, de autoria do senhor Deputado Sérgio 

Majeski, objetiva acrescentar dispositivo à Lei Complementar nº 980, 46, de 31 

janeiro de 1994, garantindo o direito a uma hora de amamentação durante o 

expediente a todas as servidoras lactantes, independente da natureza do cargo; e, 

para tanto, dá outras providências correlatas ao seu objeto normativo referente ao 

início imediato da pretensa vigência. 

 

O indicado projeto de lei complementar foi protocolizado, automaticamente pelo 

Software para Virtualização do Poder Legislativo - ALES DIGITAL, no dia 18 de 

outubro de 2022. Por sua vez, a proposição foi lida na Sessão Ordinária do dia 20 

do mesmo mês e ano, sendo que neste último evento recebeu do Senhor Presidente 

o seguinte despacho: “Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, 

às Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de Finanças”. 

 

Ato contínuo, a proposição legislativa recebeu encaminhamento para esta 

Procuradoria Legislativa, com o fim de elaboração do Parecer Técnico/Jurídico 

objetivando a sua análise metodológica, na forma do art. 3º, inciso XX, da Lei 

Complementar Estadual nº 287, de 14 de junho de 2004, combinado com o art. 

121 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo 

(Resolução nº 2.700/2009). 

 

Em adendo, cabe ainda grifar que os autos eletrônicos do Projeto de Lei 

Complementar nº 43/2022 não informam que ocorreu a devida publicação do 

mesmo no Diário do Poder Legislativo – DPL, desta forma, destaca-se que este 
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procedimento é regimental e não pode ser dispensado sob pena de invalidade do 

referido projeto por irregularidade formal insanável, nos termos dos artigos 120 e 

149 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa (Resolução Estadual nº 

2.700/2009). 

 

Este é o relatório sucinto. Passo a fundamentar a análise desenvolvida. 

 

 

- FUNDAMENTO 
 

 

Conforme acima grifado, o Projeto de Lei Complementar nº 43/2022, de autoria do 

senhor Deputado Sérgio Majeski, objetiva tratar de direito de servidor público 

(matéria de regime jurídico funcional), para tanto acrescenta §2º, ao artigo 138 da 

Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, de modo a ampliar o direito 

correspondente a amamentação do próprio filho, até a idade de dois anos, a 

servidora pública lactante, durante a jornada de trabalho, a uma hora de descanso, 

que poderá ser parcelada em dois períodos, de meia hora cada. Neste contexto, tal 

ampliação garantiria o direito aos ocupantes de cargos efetivos, celetistas, em 

designação temporária, comissionados ou que estejam cedidas para o Governo do 

Estado do Espírito Santo. 

 

Outrossim, a teleologia diagnosticada no Projeto de Lei Complementar nº 43/2022 

não deixa dúvida de que se trata de matéria de regime jurídico de servidor público 

(efetivas, celetistas, em designação temporária, comissionadas ou cedidas), haja 

vista que a ampliação do direito possui natureza funcional, de modo que o seu 

objeto normativo incide em regulamentação específica desta natureza (regime 

jurídico de servidor público) com efeito direto em percepção de menor carga de 

trabalho efetivamente realizada. Isto posto, tem-se que matéria de regime jurídico 

de servidor público é de iniciativa legislativa privativa do Governador do Estado, 

conforme sedimenta a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ad litteram: 

 
“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013 do 

Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento 

em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. 

Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. 

Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, 

embora crie despesa para a administração pública, não trata da sua 

estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de 

servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da 

jurisprudência desta Corte. [ARE 878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, 

j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-2016, Tema 917.]” 
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“Lei estadual que concede ‘anistia’ administrativa a servidores públicos 

estaduais que interromperam suas atividades – paralisação da prestação 

de serviços públicos. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido 

de que cabe ao chefe do Poder Executivo deflagrar o processo 

legislativo referente a lei de criação de cargos, funções ou empregos 

públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua 

remuneração, bem assim disponha sobre regime jurídico e provimento 

de cargos dos servidores públicos. Aplica-se aos Estados-membros o 

disposto no art. 61, § 1º, II, da Constituição do Brasil. Precedentes. 

Inviável o projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo que disponha a 

propósito [de] servidores públicos – ‘anistia’ administrativa, nesta 

hipótese – implicando aumento de despesas para o Poder Executivo.” 

[ADI 341, rel. min. Eros Grau, j. 14-4-2010, P, DJE de 11-6-2010.] 

 
“É da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo lei de criação 

de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração, bem como que disponha 

sobre regime jurídico e provimento de cargos dos servidores públicos. 

Afronta, na espécie, ao disposto no art. 61, § 1º, II, a e c, da 

Constituição de 1988, o qual se aplica aos Estados-membros, em 

razão do princípio da simetria.” [ADI 2.192, rel. min. Ricardo 

Lewandowski, j. 4-6-2008, P, DJE de 20-6-2008.] 

 
“Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores 

públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, a e 

c, CR/1988). Princípio da simetria”. [ADI 2.029, rel. min. Ricardo 

Lewandowski, j. 4-6-2007, P, DJ de 24-8-2007.] = ADI 3.791, rel. min. 

Ayres Britto, j. 16-6-2010, P, DJE de 27-8-2010 
 

(TODOS OS NEGRITOS E GRIFOS SÃO DE NOSSA AUTORIA) 

 
Outrossim, o ponto de divergência jurídica do Projeto de Lei Complementar nº 

43/2022 – e que lhe promove gravame de inconstitucionalidade formal insanável – 

encontra-se no fato de ser de autoria parlamentar e, por sua vez, tratar de 

normatização de matéria sobre regime jurídico dos servidores públicos. Nesse 

contexto, o projeto de lei em apreço viola diretamente a esfera de Iniciativa 

Legislativa Privativa do Chefe do Poder Executivo, por simetria ao preceito no 

art. 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição da República. Na mesma linha, 

define igualmente a nossa Constituição Estadual in verbis: 
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“Art. 63. A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da 

Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de 

Justiça, ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos 

estabelecidos nesta Constituição. 
 

Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do 

Estado as leis que disponham sobre:  
 

(...) 
 

IV - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 

transferência de militares para a inatividade; 

 

 

(...) 
 

 

Art. 91.  Compete privativamente ao Governador do Estado: 
 

I - exercer, com auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior 

da administração estadual; 
 

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 

nesta Constituição;” 
 

(NEGRITOS E GRIFOS NOSSOS) 

 
Uníssono a este topoi jurídico, o próprio Supremo Tribunal Federal já se 

manifestou em casos idênticos e se posicionou no sentido de preservar incontest os 

Princípios da Reserva de Administração do Poder Executivo e da Separação dos 

Poderes (ADI-MC 776/RS – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro 

Celso de Mello – Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080; ADI-MC 

2364 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: Ministro Celso de Mello – 

Julgamento: 23/10/1992. DJ 15-12-2006 PP-00080).  

 

Não obstante, julgando a constitucionalidade de uma lei do Estado do Espírito 

Santo, o Excelso Pretório ratificou o seu posicionamento, inclusive para concluir 

que nem na hipótese de sanção haveria convalidação do vício de 

inconstitucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa do chefe do 

Poder Executivo (ADI 2867/ES – Órgão Julgador: Tribunal Pleno – Relator: 

Ministro Celso de Mello – Julgamento: 03/12/2003. DJ 09-02-2007 PP-00016). 

 

Perante todo o quadro jurídico exposto acima, não há necessidade de se estender a 

discussão! O disposto suso aludido, por si só, é mais do que suficiente para se 

diagnosticar que o Projeto de Lei Complementar nº 43/2022 é inconstitucional por 

vício formal. Da mesma forma que não há solução jurídica, por meio de emendas 
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(proposições acessórias) para a patologia de inconstitucionalidade que acomete o 

referido projeto. 

 

Em conclusão final, o Projeto de Lei Complementar nº 43/2022, de autoria do 

senhor Deputado Sérgio Majeski, é formalmente inconstitucional. Destarte, 

propomos o seguinte dispositivo: 

 
- DISPOSITIVO 

 
EX POSITIS, somos pela INCONSTITUCIONALIDADE do Projeto de Lei 

Complementar nº 43/2022, de autoria do senhor Deputado Sérgio Majeski.  

É o nosso entendimento. 

Vitória, 25 de outubro de 2022. 
 

 

 

GUSTAVO MERÇON 

Procurador Legislativo 
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