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PROCURADORIA LEGISLATIVA 

 

 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 43/2022 

AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

EMENTA: Altera a redação do art. 138 da Lei Complementar nº 46, de 31 

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

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

 

DESPACHO 

 

Ao Ilmo. Sr. Diretor da Procuradoria, 

Trata-se do Projeto de Lei Complementar nº 43/2022, de autoria do 

Exmo. Deputado Sérgio Majeski, que visa a alterar a redação do art. 138 da Lei 

Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, garantindo o direito a uma hora de 

amamentação durante o expediente a todas as servidoras lactantes, independente 

da natureza do cargo. 

O procurador designado emitiu parecer pela inconstitucionalidade da 

proposição. 

Conforme bem pontuado pelo Procurador, o Projeto de Lei traz ponto de 

divergência jurídica 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”. 

Autenticar documento em https://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100370031003500300031003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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A propósito, ressalta-se que o vício de iniciativa é insuperável e o atual 

entendimento jurisprudencial consolidado afirma ser impossível o referido vício ser 

sanado mesmo que o presente Projeto de Lei venha a ser sancionado.  

Logo, por me perfilhar ao entendimento do procurador designado, sugiro 

o ACOLHIMENTO do parecer jurídico, nos termos exarados. 

Vitória, 26 de outubro de 2022. 

 

Liziane Maria Barros de Miranda 

Procuradora da Assembleia Legislativa ES 
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