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Mensagem nº 401/2017  

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

  

Transmito à V. Exa. e dignos Pares, amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 

Estadual, as razões de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei nº 180/2017, que “Dispõe 

sobre a permissão da presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, 

parto e pós-parto imediato e dá outras providências”, de autoria da Deputada Raquel 

Lessa, aprovado nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 213/2016, para 

cumprimento das formalidades constitucionais de praxe. 

 

Em que pese o justo propósito que norteou a iniciativa parlamentar e a análise 

técnica realizada pela Secretaria de Estado da Saúde (SESA), a Procuradoria Geral do 

Estado (PGE), ao apreciar os aspectos constitucionais, manifestou-se pelo veto total ao 

presente Autógrafo de Lei, pelas razões e argumentos que seguem transcritos: 

 

“Compete concorrentemente ao Estado-membro legislar sobre normas que versam 
sobre proteção à saúde, conforme orientação do inciso XII do artigo 24 da 
Constituição Federal. Todavia, embora sejam nobres os objetivos do legislador 
estadual, a iniciativa encontra óbices legais e constitucionais.  
 
A proposta legislativa visa obrigar as maternidades, casas de parto e hospitais a 
permitirem a presença de doulas, durante todo o período de trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato.  
 
Da simples leitura dos seus dispositivos, é possível perceber que ao criar conceitos 
(art. 1º, §1º) e disciplinar procedimentos (art. 2º), incorreu em flagrante invasão de 
competência privativa da União para legislar sobre o exercício de atividades 
profissionais, pois, segundo a Constituição Federal, compete à União, de forma 
privativa, legislar sobre condições para exercício de profissões (art. 22, XVI). Essa 
matéria também é incursa no objeto do Direito do Trabalho, ramo jurídico cuja 
competência é privativa da União, conforme preceitua o art. 22, I da Constituição da 
República. 
 
Em outras palavras, a Constituição prevê, em seu art. art. 5º, XIII, entre os direitos 
fundamentais a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, será lei federal a 
lei disciplinadora, na perspectiva de unificação das condições de exercício profissional 
no país. 
 
Embora o parágrafo único do art. 22 da CF, admita delegação legislativa por lei 
complementar para tratar de questões específicas, o legislador federal não delegou 
competência para os Estados legislarem sobre Direito do Trabalho, caracterizando, in 
casu, invasão pelo legislador capixaba de competência privativa da União. 
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Torna-se oportuno registrar, que temas como este foram apreciados pelo Supremo 
Tribunal Federal em ocasiões anteriores. Declarou-se inconstitucionalidade de atos 
normativos estaduais que, como o analisado, abordavam aspectos pertinentes a 
condições para exercício de profissões, ante a competência exclusiva da União para 
disciplinar a matéria (Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação direta de 
inconstitucionalidade 3.587/DF. Relator: Ministro GILMAR MENDES. 12/12/2004, 

unânime. Diá- rio da Justiça eletrônico 31, 22 fev. 2008). 
   
O Supremo Tribunal Federal, em recente pronunciamento, declarou inconstitucionais 
leis e decretos editados pelo Estado de São Paulo que regulamentavam a atividade 
de despachante, conforme julgado da ADI 4.387/SP (STF. Plenário. ADI 4.387/SP. Rel.: 

Min. DIAS TOFFOLI. 4/9/2014, un. DJe 198, 9 out. 2014). 
 
Destaca-se, por fim que através da Portaria GM/MS nº 397 de 09/10/2002, a CBO – 
Classificação Brasileira de Ocupações, que é documento que reconhece, nomeia e 
codifica os títulos e descreve as características das ocupações do mercado de 
trabalho brasileiro foi autorizada e modernizada, em consonância com as mudanças 
ocorridas no cenário cultural, econômico e social do país nos últimos anos, implicando 
alterações estruturais no mercado de trabalho e nesta foi incluído o código 3221-35, 
que se refere a ocupação de doulas. Esta tem por finalidade a identificação das 
ocupações no mercado de trabalho, para fins classificatórios junto aos registros 
administrativos e domiciliares. Porém, os efeitos da uniformização pretendida pela 
Classificação Brasileira de Ocupações são de ordem administrativa e não se 
estendem as relações de trabalho. Já a regulamentação da profissão, conforme 
exaustivamente discorrido acima, somente é realizada por meio de lei. Até a presente 
data a profissão da doula não é regulamentada.   
    
Não há lei complementar que autorize Estados-membros a legislar sobre a permissão 
regulamentação de atividades das doulas em maternidades, casas de parto e 
estabelecimentos hospitalares congêneres. Cumpre à União regulamentar 
validamente as condições para exercício desta atividade e a lei, da qual emanarão as 
condições para o exercício de determinada profissão, deve ser federal. Conclui-se que 
o Autógrafo de Lei nº 180/2017 deve ser objeto de veto total, tendo em vista que 
padece de vício de inconstitucionalidade, conforme evidenciado acima.” 

 

Como se verifica, o presente Autógrafo incorre em vício de inconstitucionalidade 

por ofensa ao disposto no artigo 22, incisos I e XVI, da Constituição Federal razão pela 

qual se impõe o veto jurídico Total ao Autógrafo 180/2017, referente ao Projeto de 

Lei nº 213/2016. 

 

Vitória, 16 de novembro de 2017. 

 

 

 

PAULO CESAR HARTUNG GOMES 
Governador do Estado 
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