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RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO
contra  a  decisão proferida pelo Juízo Federal da  3ª Vara SJ/AL que, nos autos da Ação de
Procedimento Comum Cível nº 0802663-65.2020.4.05.8000 (indeferiu a tutela de urgência),
pretendendo o afastamento da exigência de revalidação do diploma de médico para que possa
exercer  a  sua  profissão,  determinando-se  que  a  agravada  promova  o  respectivo
registro/inscrição em seus quadros, alegando, em resumo, o seguinte: 1) cursou medicina na
"UNIVERSIDAD  POLITECNICA  Y  ARTISTICA"  no  Paraguai,  instituição  acreditada  no
sistema  Arcu-Sul,  e  se  formou em setembro de  2019;  2)  só foram realizados 3 exames de
revalidação de diplomas, sendo o último em 2007; 3) apesar do acordo internacional do Sistema
Arcu-Sul em 17/12/2018 (nele o Brasil se comprometeu a conferir validade aos títulos emitidos
por  instituições  acreditadas  no  aludido  sistema,  independentemente  de  exames  e  estudos
complementares), tais medidas não estão sendo respeitas; 4) foi admitido pelo Programa Mais
Médico em 18/10/2019, após longo processo avaliativo perante diversos órgãos responsáveis
tanto no Paraguai como no Brasil;  5)  faz especialização na  UFBA e  foi declarado apto ao
atendimento em Unidade de Saúde;  6) exerce regularmente a  medicina, junto à Unidade de
Saúde Unidade Básica de Saúde do município de Paulo Afonso/BA, atuando no Programa Mais
Médicos;  7)  encontra-se  apto  para  exercer  sua  profissão  em Alagoas,  até  porque  recebeu
convite  do Supervisor  para  dar  plantões em Delmiro Gouveia,  por  ausência  de  médicos na
unidade de saúde da região, diante da proximidade das cidades, como também diante da atual
conjuntura do Brasil (pandemia da COVID-19); 8) o governo de Alagoas fez um chamamento
Público para os profissionais da área de saúde, no dia 30/03/2020 (Edital nº 01/2020); 9) diante
da falta de previsão de realização de novos exames para revalidação de diplomas estrangeiros,
não poderá exercer plenamente a medicina; 10) não lhe restou outra alternativa, senão buscar
provimento judicial que afaste a necessidade de revalidação do diploma de medicina, obtendo,
assim, a sua inscrição perante ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 4050000.20303544).

Apresentadas contrarrazões (id. 4050000.21121481).

Por força de distribuição, vieram-me os autos conclusos.

Sendo caso de dispensa de revisão, peço dia para julgamento.

É o relatório.

PROCESSO Nº: 0804391-85.2020.4.05.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS PIRES QUIRINO
ADVOGADO: Jusileidy Gomes Santos
AGRAVADO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO: Yves Maia De Albuquerque

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.trf5.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam...

1 of 6 12/08/2020 12:13



RELATOR(A): Desembargador(a) Federal Francisco Roberto Machado - 1ª Turma
PROCESSO ORIGINÁRIO: 0802663-65.2020.4.05.8000 - 3ª VARA FEDERAL - AL

VOTO

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos da ação ordinária originária, indeferiu
a  antecipação  dos efeitos  da  tutela,  através  da  qual pretendia  o  autor/agravante  obter  sua
inscrição  no  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  de  Alagoas  (CREMAL),
independentemente da revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira.

Para concessão da tutela antecipada do agravo (art. 1.019, I, do CPC[1]), é necessário que o
agravante demonstre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC[2], isto é, a presença
de  elementos que  evidenciem a  probabilidade  do direito  e  o  perigo de  dano ou o risco ao
resultado útil do processo.

O cerne da controvérsia consiste em saber se é possível dispensar a exigência de revalidação do
diploma de médico para que o agravante possa exercer a sua profissão, determinando-se ainda
que a agravada promova a sua inscrição nos seus quadros.

Conta  dos autos que  o autor/agravante,  de  nacionalidade  brasileira: 1)  cursou medicina  na
"UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA" no Paraguai; 2) foi admitido pelo Programa
Mais  Médico  em  18/10/2019,  após  longo  processo  avaliativo  perante  diversos  órgãos
responsáveis tanto no Paraguai como no Brasil;  3) exerce regularmente a  medicina, junto à
Unidade de Saúde Unidade Básica de Saúde do município de Paulo Afonso/BA, atuando no
Programa Mais Médicos; 4) na falta de previsão de novos exames para revalidação de diplomas
estrangeiros, busca provimento judicial que afaste tal exigência, a fim de que possa obter sua
inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas (CREMAL).

O art.  17 da  Lei nº  3.268/1957,  dispõe  que  "Os médicos só poderão exercer  legalmente  a
medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos,
diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura  e  de  sua  inscrição no
Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade".

O Decreto nº 44.045/1958 estabelece, em seu art. 2º, que o requerimento de inscrição perante
os quadros dos Conselhos Regionais de Medicina deve vir acompanhado não apenas do original
do diploma, mas,  também da prova de revalidação do diploma pertinente,  para  aqueles que
tenham frequentado o curso de medicina no exterior.

A Lei de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  (Lei nº  9.394/1996)  exige,  para  a  validade  dos
diplomas, que o curso superior seja reconhecido pelo Ministério da Educação, ou, no caso dos
diplomas obtidos em universidades estrangeiras,  sua  revalidação "por universidades públicas
brasileiras que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação".

Por sua vez, a Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17/03/2011, regulamentando o art.
48, § 2º, da Lei nº  9.394/1996[3],  instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos expedidos por universidades estrangeiras.

Acerca  da  matéria,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Recurso  Especial
Representativo de Controvérsia nº 1.349.445/SP (Tema 599), sob o enfoque da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira, decidiu que: "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à
universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de
diplomas de  graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de  ensino superior,  não
havendo  qualquer  ilegalidade  na  determinação  do  processo  seletivo  para  a  revalidação  do
diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de
ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade
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condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da
responsabilidade  social  que  envolve  o  ato".  (STJ,  REsp  nº  1349445/SP,  Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 14/05/2013).

A  referida  Corte  Superior,  também  sob  a  sistemática  dos  recursos  repetitivos  (REsp  nº
1.215.550/PE  -  Tema  615),  reafirmou  a  orientação  jurisprudencial  de  que  "O  Decreto  n.
80.419/77 - que incorporou a Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos
e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe - não foi revogado pelo Decreto
n. 3.007/99 nem traz norma específica que vede os procedimentos de revalidação dos diplomas
que têm respaldo nos artigos 48 e 53, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
Assim, as universidades públicas brasileiras não estão obrigadas a reconhecer automaticamente
os diplomas de ensino superior expedidos por universidades da América Latina e do Caribe"
(Informativo de Jurisprudência nº 570 do STJ).

Ademais, conforme consignado na decisão recorrida, "não há notícias de acordo [internacional]
entre o Brasil e Paraguai no sentido de fazer com que o diploma universitário, expedido pela
Universidade do Paraguai receba a validação automática por parte da autoridade brasileira. O
caminho para obter a inscrição no conselho de medicina é a revalidação do diploma estrangeiro
por universidade pública".

Nesse contexto, não se pode cogitar de utilizar a experiência profissional que o autor/agravante
alega possuir como argumento para obter sua inscrição junto ao conselho profissional, afastando
a exigência de revalidação do seu diploma expedido por instituição estrangeira, em desacordo
com a legislação de regência e em ofensa ao princípio da isonomia.

Ainda  que  estejamos  passando  por  um momento  crítico  na  saúde  devido  à  pandemia  da
COVID-19,  não  é  possível criar  uma  terceira  via  de  acesso  à  inscrição  junto  ao  Conselho
Regional de Medicina, de modo que inexiste probabilidade no direito invocado, motivo pelo
qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Assim, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

[1] Art. 1.019.  Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e

IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao

juiz sua decisão;

[2] 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.

[3] Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por

seu titular.

§ 2º  Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão  revalidados por universidades públicas que tenham curso  do

mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.
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EMENTA:  PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  INSCRIÇÃO  NO  CONSELHO
REGIONAL DE MEDICINA.  REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO NO EXTERIOR.
CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS,  TÍTULOS E
DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E CARIBE. AUSÊNCIA DE
REVALIDAÇÃO  AUTOMÁTICA.  PRECEDENTE  REPETITIVO  DO  STJ.  RESP  Nº
1.215.550/PE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

1.  Agravo  de  instrumento  interposto  contra  decisão  que,  nos  da  ação  ordinária  originária,
indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, através da qual pretendia o autor/agravante obter
sua  inscrição  no  Conselho  Regional  de  Medicina  do  Estado  de  Alagoas  (CREMAL),
independentemente da revalidação de diploma expedido por instituição de ensino estrangeira.

2. Para concessão da tutela antecipada do agravo (art. 1.019, I, do CPC), é necessário que o
agravante demonstre o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, isto é, a presença de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo.

3. O cerne da controvérsia consiste em saber se é possível dispensar a exigência de revalidação
do diploma de médico para que o agravante possa exercer a  sua profissão, determinando-se
ainda que a agravada promova a sua inscrição nos seus quadros.

4. Conta dos autos que o autor/agravante, de nacionalidade brasileira: 1) cursou medicina na
"UNIVERSIDAD POLITECNICA Y ARTISTICA" no Paraguai; 2) foi admitido pelo Programa
Mais  Médico  em  18/10/2019,  após  longo  processo  avaliativo  perante  diversos  órgãos
responsáveis tanto no Paraguai como no Brasil;  3) exerce regularmente a  medicina, junto à
Unidade de Saúde Unidade Básica de Saúde do município de Paulo Afonso/BA, atuando no
Programa Mais Médicos; 4) na falta de previsão de novos exames para revalidação de diplomas
estrangeiros, busca provimento judicial que afaste tal exigência, a fim de que possa obter sua
inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Alagoas (CREMAL).

5. O art. 17 da Lei nº 3.268/1957, dispõe que "Os médicos só poderão exercer legalmente a
medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos,
diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura  e  de  sua  inscrição no
Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade".

6. O Decreto nº 44.045/1958 estabelece, em seu art. 2º, que o requerimento de inscrição perante
os quadros dos Conselhos Regionais de Medicina deve vir acompanhado não apenas do original
do diploma, mas,  também da prova de revalidação do diploma pertinente,  para  aqueles que
tenham frequentado o curso de medicina no exterior.

7. A Lei de Diretrizes e  Bases da Educação (Lei nº  9.394/1996) exige, para a  validade dos
diplomas, que o curso superior seja reconhecido pelo Ministério da Educação, ou, no caso dos
diplomas obtidos em universidades estrangeiras,  sua  revalidação "por universidades públicas
brasileiras que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos
internacionais de reciprocidade ou equiparação".

8. Por sua vez, a Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17/03/2011, regulamentando o
art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos expedidos por universidades estrangeiras.

9.  Acerca  da  matéria,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Recurso  Especial
Representativo de Controvérsia nº 1.349.445/SP (Tema 599), sob o enfoque da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Brasileira, decidiu que: "O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à
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universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de
diplomas de  graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de  ensino superior,  não
havendo  qualquer  ilegalidade  na  determinação  do  processo  seletivo  para  a  revalidação  do
diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de
ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade
condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da
responsabilidade  social  que  envolve  o  ato".  (STJ,  REsp  nº  1349445/SP,  Rel.  Min.  Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 14/05/2013).

10.  A referida  Corte  Superior,  também sob a  sistemática  dos recursos repetitivos (REsp  nº
1.215.550/PE  -  Tema  615),  reafirmou  a  orientação  jurisprudencial  de  que  "O  Decreto  n.
80.419/77 - que incorporou a Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos
e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe - não foi revogado pelo Decreto
n. 3.007/99 nem traz norma específica que vede os procedimentos de revalidação dos diplomas
que têm respaldo nos artigos 48 e 53, V, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira.
Assim, as universidades públicas brasileiras não estão obrigadas a reconhecer automaticamente
os diplomas de ensino superior expedidos por universidades da América Latina e do Caribe"
(Informativo de Jurisprudência nº 570 do STJ).

11.  Ademais,  conforme  consignado  na  decisão  recorrida,  "não  há  notícias  de  acordo
[internacional] entre o Brasil e Paraguai no sentido de fazer com que o diploma universitário,
expedido pela Universidade do Paraguai receba a validação automática por parte da autoridade
brasileira.  O caminho  para  obter  a  inscrição  no  conselho  de  medicina  é  a  revalidação  do
diploma estrangeiro por universidade pública".

12.  Nesse  contexto,  não  se  pode  cogitar  de  utilizar  a  experiência  profissional  que  o
autor/agravante  alega  possuir  como  argumento  para  obter  sua  inscrição  junto  ao  conselho
profissional,  afastando a  exigência  de  revalidação  do  seu  diploma  expedido  por  instituição
estrangeira, em desacordo com a legislação de regência e em ofensa ao princípio da isonomia.

13. Ainda que estejamos passando por um momento crítico na saúde devido à pandemia da
COVID-19,  não  é  possível criar  uma  terceira  via  de  acesso  à  inscrição  junto  ao  Conselho
Regional de Medicina, de modo que inexiste probabilidade no direito invocado, motivo pelo
qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

14. Agravo de instrumento improvido.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados os presentes autos, DECIDE a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal
da  5ª Região, por unanimidade, negar  provimento ao agravo de  instrumento, nos termos do
relatório e voto anexos, que passam a integrar o presente julgamento.

Recife, 06 de agosto de 2020 (data do julgamento).
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