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DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de 
urgência pleiteada para fins de autorizar o exercício provisório da medicina 
pela postulante, ordenando ao CRM-Santa Catarina que proceda à inscrição  nos seus 
quadros.

Assevera a agravante que atua como médica, no Programa Mais Médicos, há 3 (três) 
anos, tendo ainda uma pós-graduação pela Universidade Federal de Santa Catarina - 
UFSC em saúde básica, a denotar a sua capacidade técnica para o exercício da 
medicina. Diz que o seu contrato junto ao Governo, em decorrência do Programa Mais 
médicos, se encerrou em abril de 2020, não mais podendo ser prorrogado em razão da 
extinção do programa. Argumenta que o desde o ano de 2017, as provas de revalida 
foram suspensas pelo Governo Federal. Defende, ainda, que em decorrência da 
Pandemia do COVID-19, o Estado necessita do maior número de médicos possíveis, 
considerando o elevado número de contaminados e vítimas e que para fazer frente à 
crise foram convocados desde médicos veterinários até profissionais da saúde como 



integrantes do grupo de “profissionais de saúde”, pelo Ministério da Saúde. Refere que, 
sem o registro do diploma, não pode exercer atividade remunerada, sendo desrespeitada 
a dignidade da pessoa humana. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, 
para autorizar o exercício provisório da medicina pela Agravante, ordenando ao CRM 
que proceda a inscrição da Autora nos seus quadros, até o julgamento definitivo da 
ação.

Esta a suma.

As tutelas provisórias podem ser de urgência ou da evidência (art. 294 do CPC), 
encontrando-se assim definidas no novo diploma processual:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem 
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto 
custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida 
razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Da leitura do artigo referido, denota-se que dois são os requisitos que sempre devem 
estar presentes para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito 
pleiteado, isto é, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e 
das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável 
reconhecimento do direito, obviamente baseada em uma cognição sumária; e b) o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando 
houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o 
desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do 
provimento final.

A tutela de evidência, por sua vez, dispensa a prova do perigo de dano ou do risco ao 
resultado útil do processo, mas seu cabimento está restrito ao rol taxativo do art. 311, I 
ao IV, do CPC/2015.



O pedido de que seja autorizado o exercício profissional da medicina, trata-se de pleito 
antecipatório fundado na urgência. Passo, assim, ao exame do pedido à luz do art. 300 
do NCPC.

No presente caso, embora se esteja diante de situação em que restou evidenciada 
urgência, visto que foi extinto o seu contrato de trabalho no Programa Mais Médicos, e, 
pois, seus rendimentos, não há, ao menos em análise liminar, elementos que evidenciem 
a probabilidade do direito.

No particular, cumpre destacar que ao Poder Judiciário não é permitido, em princípio, 
nas hipóteses como a presente, em que não restou demonstrada qualquer 
ilegalidade, interferir na discricionariedade da Administração, devendo ser respeitada a 
autonomia didático-científica da Universidade,  assegurada pelo art. 207 da Constituição 
Federal, para os processos de revalidação de diploma, e os requisitos objetivos para a 
inscrição em Conselho Profissional.

Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente desta Corte, que trata de caso semelhante 
ao presente:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. 
MEDICINA. REVALIDA. ADESÃO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA.  1. Pelo 
sistema jurídico vigente, a revalidação dos diplomas de cursos de graduação realizados 
em estabelecimentos estrangeiros de ensino superior está disciplinada no artigo 48, 
parágrafo 2º, da Lei n.º 9.394/97, que exige a submissão dos mesmos a processo de 
revalidação por instituição brasileira para fins de seu reconhecimento nacional. O 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) atribuiu a competência para este processo às 
universidades federais brasileiras que, observadas as normas gerais e as diretrizes 
nacionais de currículo e educação, dispõem de autonomia didático científica na 
definição de suas normatizações, inclusive em termos curriculares.  2. No caso em tela, 
houve adesão da Universidade ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médico 
expedidos por Universidades Estrangeiras, hoje chamado REVALIDA, dentro da 
prerrogativa de opção assegurada pela Portaria nº 278/2011, do MEC, de tal forma que 
deve o impetrante adequar-se às exigências formuladas no sistema sumário, não 
havendo qualquer ilegalidade na recusa em promover revalidações de diploma através 
do procedimento ordinário. 3. Tendo a UFSC optado pelo REVALIDA, nos limites da 
autonomia universitária (conforme art. 207 da Constituição), não pode o Poder 
Judiciário intervir e determinar que a Universidade adote a sistemática anterior 
(regulada pela Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho de 2016, que revogou a antiga 
Resolução CNE/CES nº 01/2002, ambas da Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação).  (TRF4, AG 5018036-89.2019.4.04.0000, TERCEIRA 
TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 
10/07/2019)

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do voto da eminente Des. Federal Marga Inge 
Barth Tessler, no Agravo de Instrumento acima mencionado (nº 5018036-
89.2019.4.04.0000), cujos fundamentos adoto como razões de decidir:

 



(...)

A concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei 
12.016/09, requer a presença simultânea da relevância do fundamento e do risco de 
ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final.  

No caso dos autos, não há relevância do fundamento. 

A revalidação dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras 
está disciplinada no art. 48, §2º, da Lei 9.394/97, que exige a submissão destes a 
processo de revalidação "por universidades públicas brasileiras que tenham curso do 
mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de 
reciprocidade ou equiparação". 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) atribuiu a competência para este processo 
às universidades federais brasileiras que, observadas as normas gerais e as diretrizes 
nacionais de currículo e educação, dispõem de autonomia didático-científica na 
definição de suas normatizações, inclusive em termos curriculares. Nesse passo, foi 
editada a Portaria Interministerial do MEC/MS nº 278/2011, também em atendimento 
às disposições da Lei nº 9.394/96, instituiu o REVALIDA, tendo, no que é pertinente ao 
caso, a seguinte redação:

Art. 1º Instituir o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por 
universidades estrangeiras, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos 
por universidades públicas, nos termos do art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394, de 1996, com 
base na Matriz de Correspondência Curricular publicada pela Portaria Interministerial 
MEC/MS nº 865, de 15 de setembro de 2009 e republicada no Anexo desta portaria, 
elaborada pela Subcomissão Temática de Revalidação de Diplomas, instituída pela 
Portaria Interministerial MEC/MS nº 383/09.

Art. 2º O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por 
universidades estrangeiras, de que trata esta Portaria Interministerial, tem por objetivo 
verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o 
exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no Brasil.

Art. 3º O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por 
universidades estrangeiras será implementado pelo Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), com a colaboração das universidades 
públicas participantes.

§1º O INEP contará com a colaboração da Subcomissão de Revalidação de Diplomas 
Médicos, também instituída por esta portaria, para a elaboração da metodologia de 
avaliação, supervisão e acompanhamento de sua aplicação.

§2º O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por 
universidades estrangeiras será elaborado em 2 (duas) etapas de avaliação, em 
conformidade com a Matriz de Correspondência Curricular, disposta no Anexo desta 
Portaria, e seu detalhamento constará de edital a ser publicado.



(...)

Art. 5º Caberá às universidades públicas que aderirem ao Exame Nacional de 
Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por universidades estrangeiras, após a 
divulgação do resultado do exame, adotar as providências necessárias à revalidação dos 
diplomas dos candidatos aprovados.

(...)

Art. 7º O processo regulado por esta Portaria não exclui a prerrogativa conferida às 
universidades públicas para proceder à revalidação de diplomas em conformidade com a 
Resolução CNE/CES nº 04/2001.

Por sua vez, a Resolução CNE/CES nº 3, de 22 de junho de 2016, da Câmara de 
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, para regulamentar o 
procedimento previsto na Lei nº 9.394/96, fixou as diretrizes administrativas para a 
revalidação dos diplomas de graduação estrangeiros, assim dispondo:

Art. 3º Os diplomas de graduação obtidos no exterior poderão ser revalidados por 
universidades públicas brasileiras, regularmente credenciadas, criadas e mantidas pelo 
poder público, que tenham curso reconhecido do mesmo nível e área ou equivalente.

Art. 4º Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de 
solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos 
pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior 
(SESu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas 
específicas.

§ 1º Os procedimentos de que trata o caput serão adotados por todas as universidades 
públicas brasileiras.

(...)

§ 4º O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior 
deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo 
máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade 
pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente.

§ 5º Em não havendo observância do disposto no parágrafo anterior, deverão ser 
aplicadas as penalidades, conforme o caso, do processo administrativo à instância 
revalidadora da universidade, por órgão superior da própria universidade pública ou, 
quando for o caso, por órgãos de controle da atividade pública e de supervisão da 
educação superior brasileira.

Art. 5º Ficam vedadas solicitações iguais e concomitantes de revalidação para mais de 
uma universidade pública revalidadora.

Art. 6º O processo de revalidação dar-se-á com a avaliação global das condições 
acadêmicas de funcionamento do curso de origem e das condições institucionais de sua 
oferta.



§ 1º A avaliação deverá se ater às informações apresentadas pelo(a) requerente no 
processo, especialmente quanto à organização curricular, ao perfil do corpo docente, às 
formas de progressão, conclusão e avaliação de desempenho do estudante.

§ 2º O processo de avaliação deverá, inclusive, considerar cursos estrangeiros com 
características curriculares ou de organização acadêmica distintas daquelas dos cursos 
da mesma área existente na universidade pública revalidadora.

§ 3º Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, a universidade pública 
revalidadora poderá organizar comitês de avaliação com professores externos ao corpo 
docente institucional que possuam perfil acadêmico adequado à avaliação do processo 
específico.

§4º No caso de processos de revalidação de cursos superiores de tecnologia, a 
universidade pública revalidadora poderá solicitar a participação de docentes e 
especialistas dos Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia.

Art. 7º Os(As) candidatos(as) deverão apresentar, quando do protocolo do requerimento 
de revalidação, os seguintes documentos:

I - cópia do diploma, devidamente registrado pela instituição estrangeira responsável 
pela diplomação, de acordo com a legislação vigente no país de origem, e autenticado 
por autoridade consular competente;

II - cópia do histórico escolar, registrado pela instituição estrangeira responsável pela 
diplomação e autenticado por autoridade consular competente, contendo as disciplinas 
ou atividades cursadas e aproveitadas em relação aos resultados das avaliações e 
frequência, bem como a tipificação e o aproveitamento de estágio e outras atividades de 
pesquisa e extensão, classificadas como obrigatórias e não obrigatórias;

III - projeto pedagógico ou organização curricular do curso, indicando os conteúdos ou 
as ementas das disciplinas e as atividades relativas à pesquisa e extensão, bem como o 
processo de integralização do curso, autenticado pela instituição estrangeira responsável 
pela diplomação;

IV - nominata e titulação do corpo docente vinculado às disciplinas cursadas pelo(a) 
requerente, autenticadas pela instituição estrangeira responsável pela diplomação;

V - informações institucionais, quando disponíveis, relativas ao acervo da biblioteca e 
laboratórios, planos de desenvolvimento institucional e planejamento, relatórios de 
avaliação e desempenho internos ou externos, políticas e estratégias educacionais de 
ensino, extensão e pesquisa, autenticados pela instituição estrangeira responsável pela 
diplomação; e

VI - reportagens, artigos ou documentos indicativos da reputação, da qualidade e dos 
serviços prestados pelo curso e pela instituição, quando disponíveis e a critério do(a) 
requerente.

§ 1º O tempo de validade da documentação acadêmica de que trata este artigo deverá ser 
o mesmo adotado pela legislação brasileira.



§ 2º O diploma, quando revalidado, deverá adotar a nomenclatura original do grau 
obtido pelo(a) requerente, devendo constar, em apostilamento próprio, quando couber, 
grau afim utilizado no Brasil correspondente ao grau original revalidado.

§ 3º A universidade pública revalidadora poderá solicitar informações complementares 
acerca das condições de oferta do curso para subsidiar a avaliação de que trata o caput.

§ 4º Caberá à universidade pública revalidadora solicitar ao(à) requerente, quando julgar 
necessário, a tradução da documentação prevista no caput.

§ 5º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às línguas francas utilizadas no 
ambiente de formação acadêmica e de produção de conhecimento universitário, tais 
como o inglês, o francês e o espanhol.

Art. 8º O processo de que trata o artigo anterior poderá ser substituído ou 
complementado pela aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de 
conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à 
etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade(s) 
acadêmica(s) obrigatória(s).

§1º As provas e os exames a que se refere o caput, deverão ser ministrados em 
português, organizados e aplicados pela universidade pública revalidadora, salvo 
nos casos em que a legislação indicar a organização direta por órgãos do 
Ministério da Educação.

§ 2º Caberá à universidade pública revalidadora justificar a necessidade de 
aplicação do disposto no caput. (grifo nosso)

(...)

Note-se, entretanto, que o artigo 8º, da Resolução CNE/CES nº 03/2016 expressamente 
estabelece que as Universidades podem substituir o procedimento ordinário de 
revalidação previsto naquele regulamento por aplicação de provas ou exames, desde 
que forma justificada.

Assim, a Universidade demandada aderiu ao Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos expedidos por Universidades Estrangeiras, chamado REVALIDA, 
dentro da prerrogativa de opção assegurada pela Portaria MEC 278/11, de tal forma 
que deve o participante adequar-se às exigências formuladas no sistema sumário, não 
havendo qualquer ilegalidade na recusa da Instituição em promover revalidações de 
diploma através do procedimento ordinário. Nesse sentido, são os precedentes do e. 
TRF4: 

MANDADO DE SEGURANÇA. UFSC. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO 
NO EXTERIOR. MEDICINA. REVALIDA. PROCEDIMENTO. AUTONOMIA 
UNIVERSITÁRIA. Preenchidos os requisitos legais, bem como os princípios 
constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da 
revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras. Não existe qualquer 
ilegalidade na recusa da universidade em promover revalidações de diploma através do 
procedimento ordinário, pois somente a ela cabe, discricionariamente, adotar as regras 



que reputar pertinentes ao aludido processo. Precedentes. (TRF4, AC 5006729-
09.2018.4.04.7200, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO 
CAMINHA, juntado aos autos em 04/04/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UFSC. REVALIDAÇÃO DE 
DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. MEDICINA. REVALIDA. ADESÃO. 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 1. Pelo sistema jurídico vigente, a revalidação dos 
diplomas de cursos de graduação realizados em estabelecimentos estrangeiros de ensino 
superior está disciplinada no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei n.º 9.394/97, que exige a 
submissão dos mesmos a processo de revalidação por instituição brasileira para fins de 
seu reconhecimento nacional. O Ministério da Educação e Cultura (MEC) atribuiu a 
competência para este processo às universidades federais brasileiras que, observadas as 
normas gerais e as diretrizes nacionais de currículo e educação, dispõem de autonomia 
didático científica na definição de suas normatizações, inclusive em termos curriculares. 
2. Desta forma, não há que se falar em reconhecimento automático de diploma, 
certificado ou título estrangeiro para fins de exercício profissional em território 
nacional, devendo o interessado submeter-se a procedimento de revalidação previsto 
pela Lei de Diretrizes e Bases e regulamentado por normas administrativas de cada 
instituição universitária. 3. No caso em tela, houve adesão da UFPel ao Exame Nacional 
de Revalidação de Diplomas Médico expedidos por Universidades Estrangeiras, hoje 
chamado REVALIDA, dentro da prerrogativa de opção assegurada pela Portaria nº 
278/2011, do MEC, de tal forma que deve o impetrante adequar-se às exigências 
formuladas no sistema sumário, não havendo qualquer ilegalidade na recusa em 
promover revalidações de diploma através do procedimento ordinário. De ser 
salientado, ainda que a alegação do requerente de que a Resolução CNE n º 03/2016 
estipularia prazos para análise do seu processo não procede, uma vez que o seu pedido 
de inscrição foi aberto, indeferido e encerrado em 16/06/2016, consoante a legislação 
pertinente e dentro da autonomia administrativa conferida à Universidade. (TRF4, AC 
5006404-47.2017.4.04.7110, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH 
TESSLER, juntado aos autos em 01/08/2018) 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. UFSC. REVALIDAÇÃO DE 
DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR. MEDICINA. REVALIDA. ADESÃO. 
AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. 1. Pelo sistema jurídico vigente, a revalidação dos 
diplomas de cursos de graduação realizados em estabelecimentos estrangeiros de ensino 
superior está disciplinada no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei n.º 9.394/97, que exige a 
submissão dos mesmos a processo de revalidação por instituição brasileira para fins de 
seu reconhecimento nacional. O Ministério da Educação e Cultura (MEC) atribuiu a 
competência para este processo às universidades federais brasileiras que, observadas as 
normas gerais e as diretrizes nacionais de currículo e educação, dispõem de autonomia 
didático-científica na definição de suas normatizações, inclusive em termos curriculares. 
2. Desta forma, não há que se falar em reconhecimento automático de diploma, 
certificado ou título estrangeiro para fins de exercício profissional em território 
nacional, devendo o interessado submeter-se a procedimento de revalidação previsto 
pela Lei de Diretrizes e Bases e regulamentado por normas administrativas de cada 
instituição universitária. 3. No caso em tela, houve adesão da Universidade Federal de 
Santa Catarina ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médico expedidos por 
Universidades Estrangeiras, hoje chamado REVALIDA, dentro da prerrogativa de 
opção assegurada pela Portaria nº 278/2011, do MEC, de tal forma que deve o 
impetrante adequar-se às exigências formuladas no sistema sumário, não havendo 



qualquer ilegalidade na recusa em promover revalidações de diploma através do 
procedimento ordinário. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5023350-
91.2012.404.7200, 3ª TURMA, Des. Federal FERNANDO QUADROS DA SILVA, 
POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 13/12/2013) 

A opção do impetrante em realizar processo de revalidação na UFSC impõe a eles que 
se adeque às exigências da instituição e não o contrário: obrigar a instituição - que tem 
autonomia para decidir - a abrir procedimento que não utiliza para atender a 
impetrante. 

Tendo a UFSC optado pelo REVALIDA, nos limites da autonomia universitária 
(conforme art. 207 da Constituição), não pode o Poder Judiciário intervir e determinar 
que a Universidade adote a sistemática anterior (regulada pela Resolução CNE/CES nº 
3, de 22 de junho de 2016, que revogou a antiga Resolução CNE/CES nº 01/2002, 
ambas da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação). 

Sendo assim, ausente a plausibilidade jurídica do pedido.

 

Ademais, a aceitação de aluno com formação no exterior, seja nacional ou estrangeiro, 
para participar de curso de pós-graduação, notadamente se de escopo específico, 
precipuamente para qualificar o interessado a participar de programa também 
específico, não se presta a configurar validação ou mesmo encaminhamento de 
validação do respectivo diploma.

De se registrar que houve edições do revalida em 2011, 2013, 2014, 2015, 2017 e 2017, 
e a despeito da demora no lançamento de nova etapa, o tema tem sido objeto de debate, 
tanto que foi aprovada a Lei 13.959, de 18.12.2019, a qual dispõe:

Art. 1º  Esta Lei institui o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos 
Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), com a 
finalidade de incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e 
garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição de 
educação superior estrangeira e o acesso a ela.

Art. 2º  O Revalida tem os seguintes objetivos:

I - verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o 
exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de 
Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do 
Curso de Graduação em Medicina no Brasil; e

II - subsidiar o processo de revalidação de diplomas de que trata o art. 48 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996.

§ 1º  (VETADO).

§ 2º  (VETADO).



§ 3º  O Revalida, referenciado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Medicina e coordenado pela Administração Pública federal, 
compreenderá, garantida a uniformidade da avaliação em todo o território nacional, 
estas 2 (duas) etapas:

I - exame teórico;

II - exame de habilidades clínicas.

§ 4º  O Revalida será aplicado semestralmente, na forma de edital a ser publicado em 
até 60 (sessenta) dias antes da realização do exame escrito.

§ 5º  O custeio do Revalida observará as seguintes regras:

I - os custos da realização do Revalida serão cobrados dos inscritos, nos termos do 
regulamento;

II - o valor cobrado para a realização da primeira etapa do exame será limitado ao 
equivalente a 10% (dez por cento) do valor mensal da bolsa vigente do médico-
residente, nos termos do art. 4º da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981;

III - o valor cobrado para a realização da segunda etapa do exame será limitado ao 
equivalente ao valor mensal da bolsa vigente do médico-residente, nos termos do art. 4º 
da Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981.

§ 6º  O candidato reprovado na segunda etapa do Revalida permanecerá habilitado à 
realização do exame nas duas edições seguintes, sem necessidade de submeter-se à 
primeira etapa.

§ 7º  A participação do candidato na etapa de habilidades clínicas tem como pré-
requisito sua aprovação na etapa teórica.

Art. 3º  (VETADO)

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Há, como visto, encaminhamento de solução pela via legislativa, não cabendo ao 
Judiciário intervir para considerar válido diploma obtido no exterior e, além 
disso, determinar que o Conselho profissional assim o faça.

Ressalte-se que, não estando caracterizada a plausibilidade do direito alegado, descabe 
qualquer juízo acerca do periculum in mora.

Do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimem-se, sendo a parte agravada para os fins do art. 1.019, II, do CPC.

Publique-se. 




