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 DIRETORIA DA PROCURADORIA 

P A R E C E R T É C N I C O 
 

MENSAGEM DE VETO Nº 401/2017 

PROJETO DE LEI Nº 213/2016 

AUTORA: DEPUTADA RAQUEL LESSA. 

EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de doulas durante todo 

o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato e dá outras 

providências”. 

 

 

I – RELATÓRIO 

 

Trata-se de mensagem governamental de nº 401/2017, encaminhando o 

veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 213/2016, de autoria da Deputada 

Estadual Raquel Lessa, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de 

doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato 

e dá outras providências”. 

 

A mensagem foi protocolizada no dia 16/11/2017, seguiu sua regular 

tramitação, lida no expediente da sessão ordinária do dia 20/11/2017, e sua 

publicação deverá ser procedida no Diário do Poder Legislativo – DPL, conforme 

norma regimental. 

 

Em atendimento à solicitação da Procuradoria Geral, encaminhamos 

Parecer Técnico, onde consta um exame de constitucionalidade, juridicidade e 

legalidade, na forma do artigo 121 do Regimento Interno (Resolução nº 

2.700/09). 

 

É o relatório. 
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II – FUNDAMENTAÇÃO 

 

    
Com amparo no artigo 66 § 2°, da Constituição Estadual, o Excelentíssimo 

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 401/2017, informa a este 

Poder que vetou o Projeto de Lei n° 213/2016 transformado no Autógrafo de Lei 

n° 180/2017, de autoria da Deputada Raquel Lessa, que visa dispor sobre a 

obrigatoriedade da presença de doulas durante todo o período de trabalho de 

parto, parto e pós-parto imediato e dá outras providências. 

 

 Conforme dito, o Projeto de Lei sob análise não vence um juízo de 

constitucionalidade formal por ofender a competência legislativa privativa da 

União. 

 

A matéria em apreciação 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. 

 

A Constituição Federal confere à União de forma privativa a competência 

para legislar sobre o exercício profissional (art. 22, XVI), pois é possível perceber 

que ao criar conceitos (art. 1º, §1º) e disciplinar procedimento (art. 2º), incidiu em 

flagrante invasão de competência privativa da União. Essa matéria também é 

incursa no objeto do Direito do Trabalho, ramo jurídico cuja competência é 

privativa da União, consoante preceitua o art. 22, I da Constituição da 

República. 
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 A Secretaria de Estado da Saúde (SESA) e a Procuradoria Geral do Estado 

(PGE), analisando os aspectos constitucionais, prosseguem em sua manifestação 

pelo veto total ao aludido autografo de lei, senão vejamos:  

 

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. 

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 
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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 de Lei implica, em 

inconstitucionalidade formal, ao avançar às competências prescritas pelo texto 

das Constituições Federal e Estadual, o que se impõe o veto jurídico total ao 

Projeto de Lei nº 213/2016. 

 

Assim, analisando o processo em foco verifica-se que foram devidamente 

observados os prazos previstos no § 2º do art. 66, da Constituição Estadual. 

Prosseguindo, observa-se que o veto em foco foi feito de maneira expressa, 

motivada e escrita. 

 

Ressalte-se que o veto terá preferência sobre outra proposição na Ordem 

do Dia, para discussão e votação, conforme dispõe o art. 216, § 1º, I, do 

Regimento Interno1 e o quórum para sua rejeição dar-se-á por maioria absoluta 

dos membros da Assembleia Legislativa, na forma dos art. 66, § 4º, da 

Constituição Estadual e art. 230, do Regimento Interno2. 

 

Quanto ao regime de tramitação, será o especial, por força do artigo 148, 

inciso III c/c artigos 228 a 231 do Regimento Interno. O processo de votação será 

o nominal, conforme o artigo 200, inciso II c/c com o artigo 202, inciso I, do 

Regimento Interno3. 

 

                                                           
1 Art. 216. Preferência é a primazia na discussão ou na votação de uma proposição sobre outra na Ordem do Dia.  

§ 1º As proposições terão preferência para discussão e votação na seguinte ordem:  
I - veto; 
2
 Art. 230. O veto será rejeitado quando contra o mesmo votar a maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa. 

3
 Art. 200. São dois os processos de votação:  

(...) 
II - nominal; 
Art. 202. A votação nominal será utilizada:  
I - nos casos em que seja exigido quorum especial para votação, à exceção dos previstos neste Regimento; 
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Tendo em vista as diversas razões apresentadas, constata-se que existe 

vício de inconstitucionalidade formal conforme alega o Chefe do Poder 

Executivo.  

 

III- CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, e nos termos das considerações aduzidas, opinamos 

pela MANUTENÇÃO DO VETO aposto ao Projeto Lei nº 213/2016 (Autógrafo de Lei 

nº 180/2017) de autoria da Deputada Raquel Lessa, oriundo da Mensagem de 

Veto nº 401/2017. 

 

 Vitória, 27 de novembro de 2017. 

 

 

Sandra Maria Cuzzuol Lóra  

Procuradora 
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