
RBRRS[Ë

Nota Técnica

1 Relatório e análise do Projeto

Segundo a autora do Projeto de Lei, a instalação de salas exclusivas

para a amamentação, por força de lei, configura-se em importante

instrumento de proteção do aleitamento materno e da promoção da

saúde de crianças na primeira infância.

O Projeto de Lei possui sete artigos e determina que as instituições

privadas onde trabalhem mais de 20 mulheres ou possuam mais de 50

funcionários deverão disponibilizar sala exclusiva para amamentação.

Ainda, quando o espaço físico da empresa não possibilitar a designação do

espaço para amamentação, a trabalhadora terá redução de 60 minutos da

jornada detrabalho, até que a criança complete um ano de idade.

Atualmente, o Projeto de Lei encontra-se na Comissão de

Constituição, Justiça e Redação aguardando a emissão de parecer.

2 Legislação Atual e Direitos Assegurados

lnicialmente, destaca-se que, ao impor a obrigatoriedade da

instalação de salas exclusivas para amamentação nos estabelecimentos
que relaciona, o legislador estadual acaba por interferir na exploração

econômica da propriedade privada, invadindo, pois, a competência
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privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22,1, da

Federal). Nesse sentido, é certo que o PL ns 48512019 padece de vício de

inconstitucionalidade formal, por violação ao pacto federativo de

distribuição de competências, com infração ao dispositivo constitucional

acima comentado.

Não bastasse o vício de inconstitucionalidade formal de que padece

o PL ne 48512019. o que por si só já torna abusiva qualquer autuação que

venha a ser imposta pelo Poder Público, é certo que também ostenta

mácula de inconstitucionalidade material, uma vez que interfere direta e

indevidamente na atividade empresarial, importando em violação ao seu

direito lfquido e certo de propriedade, bem como aos princípios da livre

iniciativa e da livre concorrência.

Trata-se, inegavelmente, de indevida intervenção do Poder Público

na iniciativa privada, interferindo na forma como os empreendimentos

devem administrar suas respectivas instalações, por meio da

obrigatoriedade da disponibilização de salas exclusivas para

amamentação.

Ainda, quanto à previsão de redução na jornada de trabalho,

importa dizer da sua flagrante inconstitucionalidade, uma vez que o PL

também invade a competência exclusiva da União para legislar sobre direito
do trabalho (art. 22,1, da Constituição Federal).

3 Conclusão

A interferência estatal preconizada no aludido Projeto de Lei,

obviamente, embaraça a livre iniciativa e a livre concorrência, contrariando

também esses princípios básicos da Constituição Federal, insertos nos seus

artigos 1e, inciso lV, e artigo 1-70, caput e inciso lV. Desta maneira, dúvidas

não há, portanto, sobre a inconstitucionalidade do PL ne 485/20119.
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