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    S E N T E N Ç A

 

 

I – RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, movida por 
 em face do , na qualKedma Regina Alves Evangelista Conselho Federal de Medicina

objetiva a autora a autorização temporária para atuar como médica até conclusão do curso
de extensão e complementação de estudos junto à Universidade Vale do Itajaí, conforme
autorização concedida pela Universidade Federal do Mato Grosso, para assim revalidar
seu diploma, ou até realização do “Revalida”, caso ocorra primeiro.

Narra, em síntese, que se graduou em medicina em 2014 na instituição de
ensino superior estrangeira “El Reetor de La Universidad de Aquino” na Bolívia, todavia,
ainda não possui o CRM do Brasil, pois não conseguiu revalidar o diploma estrangeiro até
o momento, esclarecendo que já participou do “Programa Mais Médicos” e concluiu sua
pós-graduação na Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Ressalta que o programa Revalida ou a mencionada complementação de
estudos, iniciado no segundo semestre de 2019 com duração de 18 meses, seria
indispensável à autora para o exercício da medicina em território nacional.
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Esclarece que a atuação pretendida como médica no Brasil seria temporária e
para prestar atendimentos no combate à Pandemia da COVID-19, especificamente em
unidade hospitalar criada e recém-inaugurada nesta cidade, denominado Hospital da
Caridade, mediante parceria com o Município de Franca.

Requer, caso não seja o entendimento deste Juízo, que ao menos seja a
requerente autorizada a ocupar a vaga de médica oferecida pelo Hospital da Caridade Dr.
Ismael Alonso y Alonso, durante os atendimentos dos pacientes acometidos pelo
COVID-19 ou mesmo outro estabelecimento de saúde que necessite de tal trabalho,
requerendo a intimação do Conselho Federal de Medicina para fornecer o número de CRM
respectivo.

Inicial acompanhada de documentos.

Decisão de Id. 31734227 reconheceu a incompetência deste Juízo para
processamento do presente feito e determinou a remessa dos autos para a Subseção de
Catanduva/SP.

Após a redistribuição do feito, a 1ª Vara Federal de Catanduva/SP discordou
da decisão, dando-se o juízo por incompetente para processar e julgar a presente ação e
determinando a restituição dos autos a este Juízo (Id. 32405482).

Decisão indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id. 33913710), sendo
também indeferido o pedido de tutela recursal formulado junto ao E. Tribunal Regional
Federal da 3ª Região no de agravo de instrumento interposto pela parte autora (Id.
35687222).  

Citado, o Conselho Federal de Medicina – CFM apresentou contestação (Id.
37623035), contrapondo-se aos pedidos formulados pela parte autora. Alega que a autora
realiza estudos complementares através de instituição privada “conveniada” com a UFMT,
a qual tem realizado um mecanismo milionário de burla ao sistema legal de revalidação de
diplomas com riscos à saúde da população, situação que foi retratada na Ação Civil
Pública movida pela CFM contra a UFMT, e que se encontra em trâmite na 8ª Vara da
Justiça Federal do Mato Grosso (processo nº 5590-61.2017.401.3600). Afirmou não ser a
autora médica e não apresentar os requisitos necessários para revalidar seu diploma junto
ao Ministério da Educação. Ressaltou que o enfrentamento da pandemia do coronavírus –
COVID-19 para evitar a propagação dessa doença não pode justificar a autorização do
uso de instrumentos ilegais para expor a população a perigos que podem afetar sua saúde
e sua vida. Defendeu a necessidade de revalidação dos diplomas de graduação expedidos
por universidades estrangeiras, consoante exigência do artigo 48, § 2º da Lei nº
9.394/1996 e artigo 1º, da Lei nº 13.959/2019, diante da inexistência de previsão normativa
sobre a revalidação automática dos diplomas expedidos por países estrangeiros
abrangidos pela Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e
Diplomas de Ensino Superior na América Latina e Caribe prevista no Decreto nº
80.419/77, consoante entendimento jurisprudencial firmado no REsp 1.215.550/PE,
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submetido ao regime dos recursos repetitivos. Acrescentou que o exercício da medicina
somente pode ser realizado após prévio registro do diploma revalidado junto ao CRM e
inscrição no conselho profissional. Citou o potencial lesivo à garantia de prestação de
serviços de saúde de qualidade para a população brasileira, caso superada a etapa de
revalidação dos diplomas de profissionais médicos graduados no exterior sem a devida
qualificação, defendendo a aplicação do artigo 196 da Constituição Federal ao caso em
tela. Asseverou ser ilegal a contratação de profissionais graduados no exterior para o
combate ao novo coronavírus, ainda que de forma excepcional e temporária, por afrontar
direito fundamental previsto na Constituição Federal. Indicou precedentes jurisprudenciais
contrários à pretensão formulada pela parte autora. Postulou a improcedência da ação
com a manutenção do indeferimento da tutela de urgência pleiteada e a condenação da
autora ao pagamento dos honorários advocatícios. Juntou documentos.

O Ministério Público Federal defendeu a ausência de hipótese legal a justificar
sua intervenção no feito, pugnando apenas pelo prosseguimento do feito (Id. 37812022).

O réu informou não ter provas a produzir (Id. 38332966).

Réplica em que rebatidos os argumentos apresentados pelo réu e reiterados
os termos da inicial (Id. 38676824).

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado, pois a controvérsia cinge-se a
questões de direito, em conformidade com o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de
Processo Civil.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

Pretende a autora obter autorização judicial para “atuar como médica até
conclusão do curso de extensão e complementação de estudos, junto a Universidade do
Vale do Itajaí, conforme autorização concedida pela Universidade Federal do Mato
Grosso, para assim revalidar seu diploma, ou ainda, até realização do “revalida”, se
ocorrer antes do termino do curso de extensão e complementação acima mencionado.
Postula ao menos que o Juízo autorize a Requerente a ocupar a vaga de médico oferecida
pelo Hospital da Caridade Dr. Ismael Alonso y Alonso, durante os atendimentos dos
pacientes acometidos pelo COVID- 19 de acordo com o plano de trabalho apresentado
junto a municipalidade de Franca ou mesmo outro estabelecimento de saúde que

 (Id. 31551814 – Pág. 13).necessite de tal trabalho.”

Insta consignar ser notória a situação de emergência e de gravidade da crise
da saúde pública que vem sendo enfrentada pelo sistema de saúde no Brasil em razão da
pandemia da COVID-19, conforme amplamente divulgado pela imprensa e autoridades de
saúde.
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No entanto, consoante mencionado pela Magistrada que apreciou e indeferiu o
pedido de tutela de urgência, apesar da gravidade da crise da saúde pública no combate à
Pandemia da COVID-19, não pode o Judiciário substituir os entes políticos na formulação
de políticas públicas de saúde ou na criação ou modificação de normas legais vigentes
que cuidam da saúde pública.

Passo, assim, a reproduzir os fundamentos e conclusões da decisão prolatada
por ocasião da apreciação da tutela de urgência.

Insta ressaltar que o nosso ordenamento jurídico exige o cumprimento de
requisitos para que o diploma de médico, conferido por países estrangeiros, viabilize o
exercício da profissão no Brasil.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XIII, garante o livre exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas as qualificações

 que a lei estabelecer.profissionais

Desse modo, o sistema de ensino superior no Brasil possui leis próprias que
conferem à autoridade pública competente a atribuição administrativa para que os
diplomas conferidos no exterior sejam submetidos aos critérios brasileiros, para fins de
controle e regulamentação do exercício profissional.

Assim, para o exercício da profissional da medicina torna-se necessário o
prévio registro do diploma junto ao Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se
achar o local de sua atividade e, a todo profissional estrangeiro ou formado no exterior, em
tese, poderá ser conferida a possibilidade de exercer a sua profissão no Brasil, por tempo
indeterminado e sem limitação geográfica, desde que observadas as normas
eventualmente existentes e aplicáveis à espécie.

Neste sentido, a Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, estabelece em seu artigo 48, §§ 1º e 2º, in verbis:

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

§ 1º. Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias
registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão
registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 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.

Da leitura do dispositivo legal, se conclui que a exigência de revalidação por
universidades públicas dos diplomas de graduação em Medicina expedidos por faculdades
estrangeiras não viola nenhum preceito legal ou constitucional, tratando-se de um
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procedimento administrativo com a finalidade de comprovar que o titular do diploma possui
a formação adequada e suficiente para o exercício da profissão e não existe outro modo
de acesso para o exercício da medicina.

Ademais, a autora, brasileira, fez a opção pela formação na profissão de
médica, através de graduação em curso de medicina em universidade da Bolívia, logo,
possível presumir, pois público e notório, que sabia ela que o exercício da profissão
escolhida, em território nacional, não seria possível tão-somente com, ou logo após, a
conclusão da graduação, como ocorre com estudantes de medicina regularmente
formados em universidades brasileiras reconhecidas pelo Ministério da Educação, do
governo federal.

Insta consignar que, no tocante à alegação da autora acerca da não
realização do Revalida pelo Governo Federal desde 2017, pode ter sido determinada por
fatores diversos, inclusive a priorização da formação e colocação no mercado de trabalho
nacional de médicos formados no Brasil, competindo ressaltar que a autora é formada
desde 2014.

Do que ressai dos autos, a autora, formada desde 2014, ainda não exerceu
efetivamente a profissão de médica no Brasil até o presente momento, considerando as
exigências quanto ao cumprimento de condições para que o diploma de médico outorgado
por países estrangeiros possibilite o exercício profissional no país.

O fato de a requerente não ter atuado como médica no país e não preencher
ainda os requisitos necessários para revalidação do diploma estrangeiro no Brasil, a
impede de exercer a profissão de médica. Entendo, pois, que não possui a autora aptidão
para exercer a atividade profissional de médica, ainda que de forma temporária, mormente
considerando a atual crise do sistema de saúde no enfrentamento da pandemia, não
sendo suficiente o argumento de pretender combater a disseminação da doença
COVID-19 diante da inexistência de qualquer previsão legal nesse sentido.

Destarte, não há fundamento apto a justificar a concessão de autorização para
a autora atuar como médica até conclusão do curso de extensão e complementação de
estudos ao arrepio das normas existentes e aplicáveis à espécie.

Deve-se sobrepesar, no caso presente, as consequências decorrentes de
exposição a riscos e perigos que podem afetar a saúde e vida da população, consoante
alegado pelo réu.

Embora se encontre em trâmite várias propostas legislativas na Câmara de
Deputados permitindo que médicos formados no exterior, sem revalidação de seus
diplomas, possam atuar durante a pandemia do COVID-19 e a realização do Exame
REVALIDA em caráter emergencial, registro tratar-se apenas de proposições, ainda sem a
devida aprovação do Poder Legislativo.
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Incabível aplicação por analogia da Lei nº 12.871/2013 (Programa Mais
Médicos) e que autoriza o exercício da medicina por não portadores de diploma nacional
ou revalidação, por se tratar de exceção criada para fins específicos do referido programa,
mediante atendimento de requisitos e condições destinadas exclusivamente ao seu
exercício. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO AUTOMÁTICO DE
DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO EM PAÍS SIGNATÁRIO DA
CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE ESTUDOS,
TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA AMÉRICA LATINA E NO
CARIBE.  IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DE DECRETO AUTORIZADOR.
DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. NÃO-OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA CERTIFICAÇÃO.
DECRETO Nº 80.419/77 E DECRETO Nº 3.007/99.

1. Tratam os autos de ação declaratória, com pedido de liminar, ajuizada
contra a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS em que se
objetiva registro automático de diploma conferido pela Universidade México
Americana del Norte, independente de processo de revalidação curricular,
além de pleitear indenização por danos morais. Antecipação de tutela
não-concedida. Apresentado agravo de instrumento contra essa decisão,
provido pelo TRF da 4ª Região, concedendo-lhe efeito suspensivo e
permitindo o registro precário do diploma. Adveio sentença julgando
improcedente o pedido exordial, porquanto: inexiste direito adquirido a
determinado regime estatutário de registro educacional, haja vista aplicar-se
ao caso a norma legal vigente à época da conclusão do curso;
não-caracterização de ato jurídico perfeito, tendo em vista que no momento da
diplomação já vigia legislação determinando a realização de processo de
revalidação; ocorrência de mera expectativa de direito não-concretizada;
subsunção do registro do diploma obtido no exterior à tutela das normas
nacionais pertinentes; e necessidade de comprovar o atendimento das
aptidões/condições necessárias para o regular exercício de profissão tão
relevante. Quanto aos danos morais, têm-se por não-comprovados. O Tribunal
a quo deu provimento à apelação do autor, reconhecendo o direito ao registro
direto do diploma, sem necessidade de revalidação, nos seguintes termos:
existência de precedentes daquela Corte no sentido de que "(...) deva
prevalecer o direito da parte autora, eis que despendeu esforço intelectual e
financeiro no intuito de obter diploma de Medicina,   iniciado o curso sob a
égide de norma concessiva do direito, havendo, assim, expectativa de obter a
graduação, sendo tomado de surpresa a mudança na sua concessão";
inexistência de expectativa de direito, mas de direito adquirido ao registro
direto do diploma em virtude de o autor ter iniciado o curso sob égide do
Decreto nº 80.419/77, não se aplicando o teor do Decreto 3.007/99, cuja
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vigência adveio no transcorrer do curso, porquanto "aqueles cujo começo do
exercício tenha termo pré-fixo, ou condição preestabelecida inalterável, a
arbítrio de outrem' (LICC, art. 6º, § 2º), situação que aproveita ao recorrente,
sem que com ela possa confundir o obtempero da expectativa de direito".
Inconformada, a Universidade apresenta recurso especial com fulcro na alínea
"a" do permissivo constitucional, sustentando, em linhas gerais: a limitação da
eficácia do Decreto nº 80.419/77 ao período de sua vigência; a Convenção
Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino
Superior na América Latina e no Caribe foi derrogada com a edição do
Decreto nº 3.007/99, ocorrida em 30/03/1999, as disposições da retrocitada
Convenção Regional não beneficiam o autor por ter concluído o curso superior
de Medicina sob a égide de legislação nova. Contra-razões defendendo a
manutenção da decisão objurgada, sustentando que a questão dos autos
"Não se trata, pois, de mera expectativa de direito, mas de direito expectativo
que se consolidou em direito adquirido". Outrossim, tece considerações em
que alega que eventual acatamento da tese da recorrente implicaria a
instabilidade das relações jurídicas existentes, além de apontar perene
jurisprudência do Tribunal de origem corroborando o pleito do autor.

2. A questão controversa cinge-se em se determinar qual é a legislação
aplicável ao caso em comento, se o Decreto nº 80.419/77 ou legislação
posterior que o revogou (Decreto nº 3.007/99), e, nesse esteio, apreciar a
alegação acerca da existência ou não de ato jurídico perfeito, bem como a
ocorrência de direito adquirido (art. 6º, caput e § 2º, da LICC).

(...)

7. Inafastável a necessidade de instauração de procedimento de
revalidação de diploma de curso superior realizado em país estrangeiro a
fim de que seja realizado o devido cotejo das disciplinas cursadas,
análise curricular do curso realizado no país estrangeiro como das
instituições pátrias, tanto para a graduação quanto para a especialização
na área escolhida, com a observância do conteúdo programático da
grade cursada, da carga horária seguida, dentre outros requisitos
essenciais estabelecidos pelos normativos do Conselho Nacional de
Educação.

8. Recurso especial da Universidade provido para reformar o acórdão
recorrido, determinando-se a observância imprescindível do procedimento
para revalidação do diploma obtido em Universidade estrangeira sob a égide
do Decreto nº 3.007/99.

(STJ, REsp 846671/RS, Primeira Turma, Relator Ministro José Delgado, DJ
22/03/2007 p. 301)
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CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COVID-19. CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS
HABILITADOS NO EXTERIOR SEM O REVALIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante seja público e notório que o estado de calamidade decorrente
da COVID-19 tem desafiado fortemente o sistema de saúde público brasileiro,
não há como deferir a solução pretendida pela agravante, no sentido de
afastar-se a exigência legal do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos – Revalida, para o fim de contratação de médicos brasileiros e
estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior, ainda que
em caráter excepcional e temporário.

2. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996),
estabelece, em seu artigo 48, § 2º, que "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”.

3. Por sua vez, o artigo 2º da Lei nº 13.959/2019, que institui o Revalida,
dispõe que o exame tem por objetivos “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 “subsidiar o processo de revalidação de
diplomas de que trata o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”.

4. Trata-se de exigência legal consentânea com os ditames do artigo 5º, inciso
XIII, da Constituição Federal; e não é dado ao Poder Judiciário negar
cumprimento ao direito posto, salvo quando se tratar de lei inconstitucional,
formal ou materialmente, caso em que qualquer juiz poderá assim a declarar,
negando-lhe validade. Não há, aqui, contudo, qualquer cogitação nesse
sentido.

5. Descabido falar-se em aplicação analógica da Lei nº 12.871/2013, que
institui o "Programa Mais Médicos para o Brasil" e que permite o exercício da
medicina por não portadores de diploma nacional ou revalidado. Trata-se de
exceção criada em benefício daquele programa, mediante o atendimento de
requisitos e condições específicas.

6. Embora seja possível o controle judicial de políticas públicas, não se
verifica, ao menos por ora, a existência de ato abusivo do Poder Público que
comprometa o exercício do direito à saúde da população.

7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
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(TRF da 3ª Região, AI 5014241-68.2020.4.03.0000, Terceira Turma, Relatora
Desembargadora Federal Denise Aparecida Avelar, Data do Julgamento:
04/12/2020).

 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÉDICO, INSCRIÇÃO E
EMISSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL. GRADUADO NO EXTERIOR.
REVALIDAÇÃO DO DIPLOMA. DISPENSA. URGÊNCIA EM RAZÃO DA
PANDEMIA. IMPROVIMENTO.

1. O exercício da medicina pressupõe o registro do diploma no MEC e
inscrição no CRM (art. 17 da Lei nº 3.268/1957). O art. 48, § 2º, da Lei nº
9.394/96, por seu turno, exige a revalidação do diploma estrangeiro, não
havendo direito ao exercício da atividade sem a referida revalidação.

2. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 4ª Região, AG 5029625-44.2020.4.04.0000, Quarta Turma, Relator
Desembargador Federal Cândido Alfredo Silva Leal Junior, Data de
Julgamento: 30/09/2020).

Não atendidos os requisitos legais necessários para o exercício profissional da
medicina, considerando que o diploma estrangeiro da requerente não foi revalidado, não
merece prosperar a pretensão formulada pela parte autora.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO
 os pedidos formulados na inicial. Via de consequência, julgo extinto oIMPROCEDENTES

feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Custas na forma da lei.

Uma vez que o valor da causa é muito baixo, e em razão da sucumbência, a
parte autora responderá por honorários sucumbenciais ao advogado do réu no valor de

, o que faço com fundamento no art. 85, § 8, do CPC:R$ 600,00 (seiscentos reais)

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.

(...)

§ 8º. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda,  , o juiz fixará o valor dosquando o valor da causa for muito baixo
honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §
2º.
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Contudo, fica suspensa a execução dessa verba sucumbencial, em virtude da
concessão da gratuidade de Justiça (art. 98, § 3º do CPC).

Havendo interposição de apelação, intime-se a parte recorrida para
contrarrazões, no prazo legal (art. 1010 do CPC).

Caso suscitadas questões preliminares em contrarrazões, intime-se a parte
contrária para manifestar-se a respeito, nos termos do artigo 1009, parágrafo 2º do Código
de Processo Civil.

Em termo, remetam-se ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.

Não interposto recurso de apelação, arquivem-se os autos, observando-se as
formalidades legais.

Publique-se. Intimem-se.

 

FRANCA, 14 de janeiro de 2021.
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