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Tratam—se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Marcos

Papa, que dispõe sobre a presença de doulas nos partos em Ribeirão Preto: nas

maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede

municipal de saúde.

De acordo com os projetos, fica permitida a presença das doulas,

independentemente da presença do acompanhante (lei Federal nº 11.108/2005),
durante todo o periodo de trabalho de pano, parto e pós-parto imediato, bem

como nas consultas e exames pré-natais, sempre que solicitadas pela parturiente.

Antes de embrear o aspecto jurídico do tema, diga-se que a palavra
"doula" vem do grego "mulher que serve". Nos dias de hoje, aplica—se às

mulheres que dão suporte físico e emocional a outras mulheres antes, durante e

após o parto.
Dentro de hospitais e maternidades, a assistência ao parto fica a cargo

de equipe especializada: médico(a) obstetra, enfermeira(o) obstétrica(o), auxiliar
de enfermagem, pediatra. Cada qual com sua função bastante definida no cenário
do pano.
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Apesar de toda a especialização, há patente lacuna: quem cuida

especificamente do bem-estar físico e emocional daquela mãe que está dando à

luz? Exato, esse vazio e' suprido pela doula ou acompanhante do parto.

Segundo () escólio versado no site Doulas do Brasil

(ht_tp://www.doulas.com,br/oguephp):

O ambiente impessoal dos hospitais, a presença de

grande número de pessoas desconhecidas em um

momento tão íntimo da mulher, tende a fazer
aumentar o medo, a dor e a ansiedade, Essas horas
são de imensa importância emocional e afetiva, e a
doula se encarregará de suprir essa demanda por
emoção e afeto. que não cabe a nenhum ouíro

profssíonal dentro do ambiente hospitalar.

De acordo com estudos

(http://Www.cochrane.org/pt/CDOO3766/apoi0—continuu-paramulheres-durante-o-

pmo), () apoio contínuo durante o trabalho de parto traz beneficios clínicos

significativos para as mulheres e seus bebês, sem provocar nenhum dano
evidente.

Noutro ponto, acerca do aspecto formal, 0 projeto encontra arrimo no

migo 38, caput, da Lei Orgânica do Município, segundo o qual a iniciativa das
leis cabe a qualquer Vereador, à Mesa e a qualquer Comissão da Câmara, ao
Prefeito e aos cidadãos.

Em relação à matéria, fundamenta-se na competência municipal para
legislar sobre assuntos de interesse local, nos termos do an. 30, I, da Constituição
Federal e art. 4º, I, da Lei Orgânica Municipal.



Câmara Hlum'u'pal he ªlheira) iBretn
(listam) De àãn Sâauln

Como observa Celso Bastos, "os interesses locais dos Municipios são
os que entendem imediatamente com as suas necessidades imediatas e,
indiretamente, em maior ou menor repercussão, com as necessidades gerais" (in
"Competências na Constituição de 1988", Fernanda Dias Menezes de Almeida,
Ed. Atlas, 1991, p. 124).

Demais, o axioma projetado e' a proteção e defesa da saúde, cuja
competência legislativa é concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal
e também dos Municípios, estes para suplementar a legislação federal e estadual
no que couber, dentro dos limites do predominante interesse local (artigos 24,
XII, e 30, II, Constituição Federal).

Doutro vértice, os projetos não acarretam aumento de despesas, visto
que não está exigindo a presença de doulas nos hospitais municipais, mas tão
somente determinando que, caso assim a parturiente deseje, a presença da doula
seja admitida, nos moldes ditados pela legislação.

Em síntese, há arcabouço normativo e axiológico que enseja total
validade ao presente projeto:

I — Os art. 24, inc. XII, e art. 30, inc. I e ll, todos da Constituição da
República;

II — O art. 196 da Constituição da república, e o 2 l9 da Constituição
Bandeirante, que assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado;

III — O artigo 38, caput, da Lei Orgânica do Municipio;
lV — A Portaria nº 569, de lº de junho de 2000, do Ministério da

Saúde, que assegura assistência humanizada, segura e digna as gestantes,
parturientes e nascituros;

V — As Leis Federais nº 10.741/03 e nº 8080/90, que asseguram a
presença de acompanhante durante o trabalho de parto;

VI — As Leis Estaduais nº 10.241/99 e 10.689/00, que conferem ao
usuário do sistema de saúde no Estado de São Paulo direito de ser acompanhado
em consultas e internações;

Nesse sentido, para expurgar qualquer ressaibo de dúvida, o E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim tem decidido (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade 2109612-09.2018.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos



tâmata Munitipal he J&íbeirâo iBreto

ªstuto De 550 3951110

Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - NfA;

Data do Julgamento: 06/11/2018; Data de Registro: 11/01/2019):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADELei nº 7.618, de 13 de
margo de 2018, do Município de Guarulhos, que "obriga as maternidades,
as casas de parto e os estabelecimentos hospitalares congêneres da rede
pública do municipio de Guarulhos a permitir a presença de doulas
gaeompauhantesl durante todo o período do trabalho de parto, do parto e do
pós-parto imediato, sempre gue solicitado pela parturiente e dá outras
providências". Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa
comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal. Competência
concorrente em matéria de saúde pública. Principios da razoabilidade.
nroporeionalidade e isonomia. Não observada violação aos art. 196 da
Constituição Federal e art. 219, da Constituição Paulista. Acesso universal e
tratamento igualitário aos serviços de saúde pública. Não é caso de aplicªr
precedente do Eg. STF (RE 581488/RS - repercussão geral no recurso
extraordinário — DJe de 08.04.16 — Rel. Min. DIAS TOFFOLII. Situação
distinta, não há contrapartida do SUS. Diretrizes do Ministério da Saúde no
sentido de garantir assistência humanizada, segura e digna às gestantes, em
apoio ao serviço das doulas. Pacto federativo. Lei Federal nº 10.741/03 e
8.080/90, que asseguram a presença de acompanhante durante o trabalho de
parto. Leis Estaduais nº 10.241/99 e 10.689/00, que conferem ao usuário do
sistema de saúde no Estado de São Paulo direito de ser acompanhado em
consultas e internações. Art. 4º da Lei Municipal nº 7.618/18 exorbita interesse
local ao criar penalidades não previstas em outras esferas. Fixação de prazo para
a regulamentação da norma legal. Inadmissibilidade. ingerência na organização
administrativa. Ao Legislativo não cabe estipular prazo para que o Executivo
regulamente a norma. Desrespeito à separação dos poderes. Precedentes. Afronta
aos arts. Sº; 47, incisos II e XIV; 144 da Constituição Bandeirante, Ação
procedente, em parte. (grifamos).

Contudo, ousamos discrepar da parte final do julgado supracitado, É

que embora sejam permeadas pela mesma mens legis, qual seja, o direito ao parto
humanizado, seguro e digno, a legislação que trata do direito à presença de doula

não se confunde com o direito ao acompanhante.
Daí não se tirar o substrato de validade e dispositivos das legislações

da segunda para validar ou invalida: a primeira lei em âmbito local, ante a

imprevisão de sanção em outras esferas federativas.
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Por ser matéria específica, requer disciplina própria e, sem sanção,
como diria o Dr. Flávio Monteiro de Barros, a norma e' mera recomendação,
esvaziando, assim, a sua força cogente. Deve, portanto, o município impor
sanções própria pelo descumprimento da lei.

Diante desses fatos, nosso parecer e' FAVORÁVEL AO PROJETO
DE LEI, ora em apreço, sem ressalvas, diante também da nobre matéria e
finalidades que encerra.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2019.

ISAAC ANTUNES
Presidente

MARINHO PAIO


