
28/05/2020

Número: 5007182-62.2020.4.03.6100 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador: 17ª Vara Cível Federal de São Paulo 

 Última distribuição : 24/04/2020 

 Valor da causa: R$ 10.000,00 

 Assuntos: Exercício Profissional, COVID-19 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

Justiça Federal da 3ª Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO (AUTOR)

UNIÃO FEDERAL (REU)

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (REU)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

31336
772

24/04/2020 12:55 Petição inicial Petição inicial

31336
789

24/04/2020 12:55 petição inicial Petição inicial - PDF

31336
796

24/04/2020 12:55 Ofício DPU - 3567219 - Recomendação Ofício

31337
201

24/04/2020 12:55 Ofício DPU - 3568893 - Recomendação retificação Ofício

31337
205

24/04/2020 12:55 resposta MEC Outros Documentos

31337
213

24/04/2020 12:55 Por que o Amazonas e o 1 estado a ter um colapso
na saude _ Nexo Jornal

Outros Documentos

31337
217

24/04/2020 12:55 Falta de medicos no Nordeste se agrava com
pandemia de Covid-19

Outros Documentos

31337
219

24/04/2020 12:55 Hospitais de SP ja afastaram mais de 1.400
profissionais com suspeita ou confirmacao de
coronavirus

Outros Documentos

31337
223

24/04/2020 12:55 Necessidades de Infraestrutura do SUS em Preparo a
COVID-

Outros Documentos

31337
225

24/04/2020 12:55 Coronavirus_ Piores estruturas do SUS contra covid-
19 incluem RJ e leste da Grande SP

Outros Documentos

31337
228

24/04/2020 12:55 BH tem 366 medicos, enfermeiros e profissionais de
saude afastados

Outros Documentos

31337
741

24/04/2020 13:06 Certidão Certidão

31411
969

27/04/2020 14:57 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31411
980

27/04/2020 14:57 Petição-União-abril-2020.docx Petição Intercorrente

31478
190

28/04/2020 15:56 Sobre audiência de conciliação Manifestação

31478
200

28/04/2020 15:56 Manifestação sobre audiência de conciliação Manifestação

31478
509

28/04/2020 15:56 OF 440 SMS - REF. OF. 3567219.2020 Ofício

31479
162

28/04/2020 15:56 28042020 Governo do Para anuncia convocacao de
86 medicos cubanos para atuar no combate a Covid-
19

Outros Documentos



31479
167

28/04/2020 15:56 28042020 CRM-PA se posiciona sobre a contratacao
de medicos cubanos para atuar em Belem

Outros Documentos

31479
622

28/04/2020 15:56 28042020 Medicos cubanos em MG pedem em carta
para trabalhar no combate a Covid-19

Outros Documentos

31563
999

30/04/2020 10:29 Decisão Decisão

31585
238

30/04/2020 13:45 Certidão Certidão

31585
240

30/04/2020 13:45 ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente Outros Documentos

31627
091

01/05/2020 11:06 Contestação Contestação

31627
202

01/05/2020 11:06 CONTESTAÇÃO CFM Contestação

31627
206

01/05/2020 11:06 1. Procuração Dr. Mauro out2019 Procuração

31627
207

01/05/2020 11:06 2. Ata de posse Diretoria - Gestão 2019-2024 Outros Documentos

31627
208

01/05/2020 11:06 3. Regimento Interno CFM Outros Documentos

31627
211

01/05/2020 11:06 4. Manifesto CFM - Repúdio à flexibilizaçao do
revalida durante COVID-19 pandemia

Outros Documentos

31627
213

01/05/2020 11:06 5. Notícia MS - 500 mil profissionais dispostos a
atuarem no combate ao coronavírus

Outros Documentos

31640
627

03/05/2020 13:20 Pedido de reconsideração Petição Intercorrente

31640
630

03/05/2020 13:20 Reconsideração sobre audiência de conciliação Petição Intercorrente

31981
738

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31981
739

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31981
740

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31981
741

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31981
742

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31981
743

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

31981
744

10/05/2020 18:36 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

32002
303

11/05/2020 12:37 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

32002
316

11/05/2020 12:37 petição ACP 5007182.2020 CFM x DPU SP
informando que o STF realizou o julgamento de caso
similar exi

Petição Intercorrente

32002
317

11/05/2020 12:37 lei-rr-revalidacao-diplomas - STF ADI 6073 Documento Comprobatório

32002
323

11/05/2020 12:37 Supremo Tribunal Federal andamento STF ADI 6073 Documento Comprobatório

32045
882

12/05/2020 11:02 Certidão Certidão

32045
892

12/05/2020 11:02 Re_ ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente -
email

Outros Documentos

32045
895

12/05/2020 11:02 Termo de audiência 05.05 - Revalida Outros Documentos

32118
694

12/05/2020 22:01 Reiteração de pedidos para apreciação da tutela de
urgência

Petição Intercorrente

32118
697

12/05/2020 22:01 Reiteração pedido apreciação tutela Petição Intercorrente

32210
544

14/05/2020 13:02 Decisão Decisão

32220
082

14/05/2020 14:33 Petição Intercorrente Petição Intercorrente

32220
087

14/05/2020 14:33 Decisao JFMA revalidacao Documento Comprobatório



 

Segue petição inicial.

Num. 31336772 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550804000000028512128
Número do documento: 20042412550804000000028512128



 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

PETIÇÃO

AO JUÍZO DA __VARA CÍVEL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO
 
 
 
 
 
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, a quem

incumbe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, dos necessitados,
vem, com fundamento no art. 134 da Constituição Federal, no art. 3º-A, I, II e III, e no art. 4º, I, III, VII, X e XI, da Lei
Complementar 80/94 e no art. 5º, II, da Lei de Ação Civil Pública, ajuizar

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

em face da UNIÃO, representada judicialmente pela Procuradoria-Regional da União da 3a. Região, com endereço na Rua
Bela Cintra, 657, 12º andar, CEP 01415-003, São Paulo/SP, e do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, com endereço
na SGAS 915 Lote 72, CEP 70390-150, Brasí lia-DF, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos.

 
I - SÍNTESE FÁTICA/OBJETO DA DEMANDA
 

A presente ação civil pública tem por finalidade permitir que órgãos públicos federais, estaduais e
municipais possam contratar ou utilizar os serviços de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não
tenham se submetido ao processo de validação de seus diplomas, em caráter excepcional e temporário, para o exercício da
medicina, em especial em unidades de saúde e hospitais públicos, pelo tempo que for necessário ao combate e superação da
pandemia de COVID-19, para garantir ao país um contingente de profissionais imediatamente disponíveis para suprir a
carência de recursos humanos decorrente dos múltiplos afastamentos presentes e futuros dos heróicos profissionais da
medicina brasileiros, conforme recomendação administrativa expedida pela Defensoria Pública da União ao Ministério da
Saúde e ao Ministério da Educação (ofícios anexos). 

Em resposta, o MEC afirma que "o Brasil já disponibiliza de um grande número de profissionais aptos a
trabalharem nas ações de combate e prevenção da pandemia, desta forma, não vemos a necessidade, neste momento, da
atuação desses profissionais estrangeiros que encontram-se sem o devido registro profissional ou habilitação para exercer a
medicina no Brasil", já que "o Ministério da Saúde – MS havia publicado amplo chamamento público de médicos detentores
de registro CRM para provimento de 5.811 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os perfis, para adesão ao
Projeto Mais Médicos para o Brasil, em resposta ao contexto da pandemia causada pelo COVID-19. Atualmente, o MS, por
meio da Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde", já tem cadastrado em sua base de dados cerca de
382158 profissionais da saúde que se dispuseram a trabalhar diretamente no enfrentamento à pandemia e que serão
convocados e alocados gradativamente nos locais apontados pelo poder público." (doc. anexo)

Além de não especificar quantos dos profissionais cadastrados são médicos, já que o chamamento engloba
profissionais do serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia
ocupacional, além de fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em
radiologia, a informação prestada pelo MEC não indica quantos médicos atenderam ao chamado para provimento das 5.811
vagas e quantas efetivamente foram ocupadas, além de ignorar a iminência da falência do sistema de saúde, inclusive por falta
de profissionais, em vários locais do país, como se vê diariamente nos noticiários, tendo por exemplo mais drástico a cidade de
Manaus.

Ou seja, a reposta genérica e descolada da realidade não convence, não havendo outra alternativa senão a
propositura da presente ação.

 
II -  DA LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

 

Num. 31336789 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550813900000028512337
Número do documento: 20042412550813900000028512337



Espancando qualquer dúvida acerca da legitimidade da Defensoria Pública da União para o manejo da ação
civil pública, que sempre foi reconhecida pela Justiça Federal em São Paulo, com fundamento na atual redação do art. 134,
caput, da Constituição Federal, mesmo antes da L. 11.448/07, a atual redação do art. 5o., II, da LACP consagra a Defensoria
Pública expressamente como legitimada.

De igual modo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADin 3943, ao reconhecer a
constitucionalidade da legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública, entendeu não ser
necessária a prévia comprovação da pobreza do público-alvo para justificar o ajuizamento de ação civil pública pela
Defensoria Pública, bastando a presunção de que no rol de possíveis beneficiários da decisão constem pessoas
economicamente necessitadas. Ressalte-se ainda o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 733433, sob a sistemática da
repercussão geral, no qual o Plenário do STF fixou a tese de que a Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da
ação civil pública a fim de promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas
necessitadas. Nesse precedente foi ressaltada a necessidade de pertinência temática nas ações transindividuais relativamente à
Defensoria Pública, “a qual consiste na análise da compatibilidade entre o tema discutido e a finalidade para a qual a
instituição foi criada”.

Como a questão ora posta atinge diretamente os titulares do direito fundamental à saúde que, conforme o art.
196 da Constituição Federal, a saúde é universal, não resta qualquer dúvida acerca da pertinência do objeto da ação com as
funções institucionais da Defensoria Pública da União, porque a maioria absoluta dos beneficiários do que ora se requer
integra o público-alvo da atuação da Defensoria Pública da União.

Ora, no caso em tela, defende-se, em caráter excepcional e temporário, a dispensa de participação do
processo de revalidação de diploma para que estrangeiros e brasileiros formados no exterior possam exercer
licitamente a profissão no país exclusivamente durante o período necessário para superação da pandemia COVID-19. 

O interesse ora perseguido por meio da presente ação não se confunde com o interesse individual de
pessoas formadas em medicina de dispensar a revalidação de seus diplomas. Trata-se, sim, do interesse de toda
sociedade na prestação do serviço de forma mais eficiente possível. Em outras palavras, interessa a toda sociedade que
o procedimento de validação de diplomas - REVALIDA - não seja um óbice para a atuação de milhares de médicos que
já se encontram no país dispensado, permitindo-se o aumento do contingente de profissionais que possam atender às
convocações que se fizerem necessárias, com fito de combater a epidemia de COVID-19 que ora se alastra, interesse
esse especialmente mais caro aos mais pobres, que só são atendidos pelo SUS e são os primeiros a sofrer com a falta de
médicos durante a pandemia. Sob esse prisma, há também direito difuso a ser defendido.

 
 
III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS
 

A Organização Mundial de Saúde declarou que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em 30 de janeiro de 2020. Em 11 de março de 2020, a
Organização Mundial de Saúde caracterizou COVID-19 como pandemia.

Em 3 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou emergência em saúde pública de importância
nacional em relação ao COVID-19, através da edição da Portaria 188, de 3 de fevereiro de 2020.

Em 6 de fevereiro de 2020, foi editada a Lei 13.979, reconhecendo a emergência de saúde pública causada
pelo COVID-19, prevendo uma série de medidas a serem adotadas pela União, Estados e Municípios. A legislação foi
regulada pelo Ministério da Saúde através da Portaria 356 de 11 de março de 2020.

Em 20 de março de 2020, o Ministério da Saúde declarou status de transmissão comunitária de COVID-19
no país, recomendando a todos os gestores de saúde locais a adoção de medidas de distanciamento social. A declaração foi
feita através da edição da Portaria 454, de 20 de março de 2020.

Na mesma data, o Senado Federal reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Brasil, a
partir do Decreto Legislativo nº 06/2020, por conta da pandemia de coronavírus (Covid-19) que assola o país.

Vê-se, pois, que o estado de calamidade pública e de emergência pública de saúde são fatos públicos e
notórios (logo, sem necessidade de prova, consoante art. 374, I e IV, do CPC).

Medidas excepcionais têm sido adotadas por diversos órgãos e poderes nas três esferas da federação para que
se garanta os recursos e ferramentas necessários para o enfrentamento da pandemia. Não é diferente com a possibilidade de
imediata contratação de médicos formados no exterior e que ainda não tenham seu diploma revalidado no Brasil, mesmo
estando plenamente habilitados para o exercício da medicina em outros países.
 

 
III.1 - Dos direitos fundamentais à saúde e à vida.
 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, bem como a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes ao Sistema Único de Saúde –
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SUS prevê em seu artigo 2º que:
 
“Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.
§ 1º. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento
de condições que asseguram o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação”

 
De igual modo, a Constituição Federal também prevê em seus artigos 5º, 6º, e 196, os direitos fundamentais

à vida e à saúde. In verbis:

 

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (...)”(grifo nosso)
“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” (grifo
nosso)
 “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e
recuperação.” (grifo nosso)

 
No plano internacional, por seu relevo, cumpre destacar a Declaração Universal dos Direitos Humanos em

seu art. 25, §1, que insere o direito à saúde como um dos elementos que integram o piso mínimo existencial aquém do qual se
torna inimaginável o exercício de uma vida digna, e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais,  art. 12, que estabelece, como dever dos Estados-Parte, o reconhecimento do direito de todo cidadão a usufruir os
mais elevados níveis de saúde física e mental. In verbis:

 

“Art. 25. [...]
Parágrafo 1º. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de
desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu
controle.
 

Artigo 12
1. Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e
mental.
2. As medidas que os Estados-partes no presente Pacto deverão adotar, com o fim de assegurar o pleno exercício desse direito,
incluirão as medidas que se façam necessárias para assegurar:
a. A diminuição da mortinatalidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das crianças.
b. A melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do meio ambiente.
c. A prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças.
d.A criação de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos em caso de enfermidade” (grifo nosso).
 

Ademais, o Protocolo de San Salvador demonstra que a pretensão autoral é integralmente acolhida em suas
disposições. Nesta senda, o art. 10:

 
Artigo 10
Direito à saúde
1. Toda pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social.
2. A fim de tornar efetivo o direito à saúde, os Estados Partes comprometem-se a reconhecer a saúde como bem público e
especialmente a adotar as seguintes medidas para garantir este direito:
(...);
b) Extensão dos benefícios dos serviços de saúde a todas as pessoas sujeitas à jurisdição do Estado;
(...);
f) Satisfação das necessidades de saúde dos grupos de mais alto risco e que, por suas condições de pobreza, sejam mais
vulneráveis. (grifo e sublinhado nosso)
 

Destarte, depreende-se dos artigos supracitados, que o Estado brasileiro, no fomento de suas políticas
públicas voltadas à promoção da saúde, tem o dever de prover, principalmente às pessoas economicamente hipossuficientes, os
meios necessários ao seu pleno exercício. Trata-se da efetivação de um direito social (art. 6º, CF), que sujeita o Estado
à obrigação de realizar prestações positivas, um facere.
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Assim, a omissão estatal configura frontal violação a diversas normas jurídicas. Em relação à Constituição
Federal, este é o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

 
PACIENTE COM “DIABETES MELITUS” – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS
FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – FORNECIMENTO GRATUITO DE
MEDICAMENTOS DE USO NECESSÁRIO, EM FAVOR DE PESSOA CARENTE –
DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) –
PRECEDENTES (STF) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE
REPRESENTA CONSEQUÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À
VIDA.
- O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196).
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira
responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e
econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar.

- O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as
pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa
brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
- A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA
EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQUENTE.
- O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários
todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado
brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder
Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira
ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade
governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado." (grifo e sublinhado
nosso).

(Segunda Turma, ARE 685.230-AgR, rel.  Min. Celso de Mello, DJe 22.03.2013)
 

Trata-se de um verdadeiro compromisso constitucional que não admite descumprimento sob qualquer
pretexto, a “promessa constitucional inconsequente” ou o “gesto irresponsável de infidelidade governamental”, mencionado
no julgamento do ARE 685.230-AgR, cuja ementa foi acima transcrita.

Nesse momento de grave pandemia mundial, no qual diversos países têm buscado o auxílio de médicos
estrangeiros, é dever do Estado brasileiro, seja por qualquer das entes que compõem a federação, contratar todos os médicos e
demais profissionais de saúde que estejam à disposição, evitando-se ao máximo o colapso do sistema pela falta de recurso
humanos e garantindo-se que o SUS poderá operar para atender universalmente toda a população. Para isso, é imprescindível
que os réus não inviabilizem o exercício da medicina pelos médicos, brasileiros ou estrangeiros, formados no exterior, e
afastem quaisquer exigências de revalidação do diploma estrangeiro para permitir a excepcional e temporária atuação
destes profissionais no enfrentamento da COVID-19.

 
III.2 - Do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA) e da notória omissão inconstitucional
estatal na sua realização.

 
Os brasileiros e estrangeiros que se formaram no exterior precisam, para exercerem a profissão no Brasil,

passar pelo procedimento de revalidação de seus diplomas - REVALIDA - regulamentado pelo artigo 48, § 2º da Lei nº
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, posteriormente regulamentado pelas Resoluções nº 01/2002, 08/2007 e
03/2016, ambas do CNE/CES, bem como da Portaria nº 22/2016 do Ministério da Educação.

Cabe esclarecer que o Programa Revalida tem as inscrições abertas uma única vez ao ano, submetendo-
se os candidatos a provas, teórica e prática, no intuito de revalidarem seu diploma obtido no exterior. Para tanto, os
interessados se inscreveram no processo de Revalidação de Diplomas organizado pelo INEP, criado pela Portaria
Interministerial nº. 865/2009.

Ocorre, contudo, que a última avaliação ocorreu em 2017 e desde então o próprio Governo Federal avalia
que há mais de 15.000 (quinze mil) médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, residentes em território nacional
que não tiveram seu diploma revalidado para o exercício da profissão no Brasil, embora estejam habilitados como médicos no
exterior. Essa notória omissão inconstitucional, já que na prática tem se inviabilizado o livre exercício da profissão, direito
fundamental previsto no art. 5o., XIII, da Constituição Federal, pois os requisitos exigidos pelo ordenamento têm sido
impossíveis de serem cumpridos, além dos deletérios efeitos para cada um dos indivíduos que estão habilitados para exercer a
medicina em outro país e impedidos de fazê-lo no Brasil, traz gravíssimos danos à saúde pública e aos mais necessitados,
especialmente nesse momento em que o sistema de saúde está prestes a entrar em colapso, quando esses médicos são
imprescindíveis para o enfrentamento da pandemia.
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Especificamente sobre a possibilidade do exercício da medicina por médico estrangeiro sem aprovação do
Revalida no Brasil, foi instituído o Programa Mais Médicos, objetivando, dentre outros, “diminuir a carência médica nas
regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde”, permitindo o que médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior atuem no Brasil, o que de imediato clarifica a
necessidade de adoção de tal medida extraordinária em situações excepcionais.

 
III.3 - Do notório déficit de médicos no Brasil, agravado pelos afastamentos decorrentes do cenário de pandemia
COVID-19.
 

Mesmo antes de eclodir a pandemia causada pelo COVID-19, já faltavam médicos para atender a população
em geral. A nova doença agravou um problema antigo: o Brasil tem apenas 2,2 médicos por mil habitantes; na região
Nordeste, os dados apontavam, em 2018, 1,55 médicos por mil habitantes, número considerado baixo para os integrantes
do Comitê Científico do Consórcio Nordeste. Uma das soluções sugeridas pelo comitê antes da pandemia era justamente o
suprimento da omissão inconstitucional do estado, com a realização da revalidação de diplomas de pessoas formadas no
exterior, parada desde 2017, o que traria 15 mil profissionais para atuarem no Brasil (reportagem em anexo).

Deste o início da pandemia, grandes hospitais da capital paulista já afastaram 1.404 profissionais com
suspeita ou confirmação de coronavírus na cidade de São Paulo, segundo levantamento feito pelo G1 e pela TV Globo
entre quinze grandes redes da cidade de São Paulo (reportagem em anexo):

Hospitais São Camilo – 441 afastados (33 confirmados com coronavírus)
Hospital Albert Einstein – 348 afastados
Rede Prevent Senior – 179 afastados (82 confirmados com Covid-19 e 92 negativados)
Hospital das Clínicas – 125 afastados (108 contaminados)
Hospital Sírio-Libanês – 104 afastados
Hospital Alemão Oswaldo Cruz - 66 afastados por contaminação (38 casos confirmados e 28 aguardando resultado de
teste)
Beneficência Portuguesa de São Paulo - 40 afastados (3 já retornaram ao trabalho)
Hospital do Coração (HCor) - 40 afastados (28 confirmados e 17 aguardando resultado de testes)
Hospital Santa Catarina – 26 afastados
Hospital AC Camargo – 17 afastados
Grupo Leforte - 14 contaminados
Hospital Nipo-Brasileiro - 04 contaminados

O Hospital das Clínicas (HC) conta com 125 afastados. A reportagem da TV Globo procurou a assessoria de
imprensa das secretarias municipal e estadual de saúde de São Paulo para saber o número total de afastamentos do setor
público, mas elas disseram que ainda estão levantando esses dados, devido ao grande números de hospitais, postos de saúde e
AMAs.

O Instituto de Estudos para Políticas de Saúde - IESP, órgão privado que reúne especialistas, em estudo
publicado, considera o Brasil dividido em 436 regiões do SUS. Dessas, 133 regiões (30% do total) estão em situação
desfavorável para atender sua população ante à pandemia. Levando em consideração apenas a estrutura do SUS (Sistema
Único de Saúde), as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Campo Grande, além da região do Alto Tietê, que
representa o leste da Grande São Paulo, e inclui a cidade de Guarulhos (SP), entre outras cidades populosas, estão entre as
áreas mais vulneráveis para o combate à pandemia de COVID-19.

Na análise da vulnerabilidade, os números destacam também o Sudeste como um todo. "40,4% da população
dependente do SUS reside em regiões denominadas especialmente vulneráveis", diz a pesquisa, sobre a região (estudo em
anexo).

Belo Horizonte-MG tem 366 médicos, enfermeiros e profissionais de saúde afastados. Os dados da
Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) são referentes ao período de 21 de março ao dia 13 deste mês e mostram que o
universo em BH é bem menor do que em outros centros urbanos brasileiros como São Paulo, onde esse total chega a 3.055
profissionais (88% a mais), segundo divulgaram hospitais e o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren-SP). O
uso sistemático de equipamentos de proteção pode ter sido o motivo dessa preservação maior dos funcionários da saúde de
Belo Horizonte.

Após o início da pandemia, os nove governadores nordestinos solicitaram ao Ministério da Saúde a
autorização para que os brasileiros formados em medicina no exterior atuem no país, em carta assinada pelos representantes
dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.

O governador João Azevêdo pontuou que o Governo do Estado da Paraíba tem aberto novos leitos de
enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) que precisam de um bom quantitativo de profissionais que atuam na
linha de frente no combate ao novo coronavírus. “Nós estamos abrindo novos leitos em João Pessoa, Campina Grande e
no Sertão do Estado e precisamos reforçar ainda mais nossas equipes e disponibilizar um tratamento adequado para
quem precisar. Estamos fazendo processos seletivos, mas precisamos nos preparar para um provável aumento da
demanda por atendimento médico na nossa rede hospitalar”, reforçou.
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III.4 -  Das medidas governamentais para suprir o déficit de profissionais na área de saúde. Da convocação de
profissionais de outras categorias semelhantes para combate a pandemia COVID-19, em especial de medicina
veterinária.
 

O déficit de profissionais da área de saúde não apenas é notório, como também se expressa a partir de
algumas medidas que vêm sendo tomadas pelo Governo Federal para tentar amenizar o impacto de tal situação no combate à
pandemia do COVID-19.

Em 01/04/2020, foi publicada a Medida Provisória nº 934, possibilitando às Instituições de Ensino Superior
a abreviação dos Cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, por meio da dispensa da obrigatoriedade de
observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar nos termos do disposto no inciso I, do caput e no § 1º do art. 24 e
no inciso II do caput do art. 31 da Lei nº 9.394/96. 

Também, em 11/03/2020, o Ministério da Saúde promoveu o Chamamento Público nº 05, fundamentado no
combate à pandemia em evidência, para oportunizar a médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou
com diploma revalidado no Brasil para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil pelo período de 1 (um) ano.

Relevante ainda a publicação do Edital nº 04, de 31 de março de 2020, do Ministério da Saúde que
regulamenta a Ação Estratégica "Brasil Conta Comigo" e, nos termos da sua própria ementa, "conclama alunos dos cursos de
graduação em Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia para se cadastrarem visando participação na Ação Estratégia,
em caráter excepcional e temporário". 

Destaque-se, também, que o Ministério da Saúde publicou em 02/04/2020 a Portaria n. 639 para convocar
diversas categorias da área da saúde para ajudar nos esforços de combate à pandemia do novo coronavírus. O programa
“Brasil Conta Comigo” engloba profissionais do serviço social, biologia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia,
fisioterapia e terapia ocupacional, além de fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e
técnicos em radiologia.

“É um contingente qualificado de profissionais de Saúde Única à disposição do Ministério da Saúde
para auxiliar no que for necessário, com capacitação para cuidar da saúde animal, humana e do meio ambiente, e vasto
conhecimento sanitário para ajudar o país a superar essa pandemia”, afirma o presidente do CFMV, o médico-veterinário
Francisco Cavalcanti.

Ora, se o Governo Federal já admite que o cenário de pandemia COVID-19 é grave o suficiente para
autorizar a convocação de profissionais da medicina veterinária - cujo currículo evidentemente só coincide em parte com o
currículo da medicina humana, bem como a de estudantes ou de recém formados (com dispensa de horas de trabalho prático),
então é juridicamente possível permitir, em caráter excepcional e temporário, a convocação de médicos brasileiros e
estrangeiros formados no exterior, dispensando-se a exigência de REVALIDA até que superado o cenário da referida
pandemia.
 
III.5 - Do Programa Mais Médicos e da dispensa excepcional da exigência de REVALIDA para médicos formados no
exterior. Da declaração de constitucionalidade, pelo STF, da dispensa de REVALIDA considerada a gravidade do
cenário jurídico que o programa Mais Médicos visa combater. Da possibilidade de interpretação extensiva para
abranger, excepcional e temporariamente, o atual grave cenário da pandemia COVID-19.
 

Especificamente sobre a possibilidade do exercício da medicina no Brasil por médico brasileiro ou
estrangeiro sem validação de seu diploma obtido no exterior pelo Revalida, foi editada a Medida Provisória 621/13,
posteriormente convertida na L. 12.871/13, instituindo o Programa Mais Médicos, objetivando, dentre outros, “diminuir a
carência médica nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde”,
permitindo-se que médicos com habilitação para o exercício da medicina no exterior atuem no Brasil, sendo dispensada a
exigência de REVALIDA.

O art. 13, § 1o., da L. 12.871/13, prevê que 
 

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de
prioridade:
I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior; e
III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.
 

A constitucionalidade do Programa Mais Médicos e especificamente da contratação de médicos com
habilitação para o exercício da medicina no exterior, sem a revalidação do diploma no Brasil, foi objeto de ADI 5.035,
ajuizada pela Associação Médica Brasileira (AMB), julgada improcedente pelo STF.

Naquele julgamento, restou claro que a exigência de validação de diploma não decorre do texto
constitucional, e sim da lei que a instituiu. Não tendo sido estabelecido pela Constituição Federal o requisito da validação do
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diploma para o exercício da profissão, ele se insere nas medidas de regulamentação profissional permitidas pelo art. 5o., XIII,
CF.

Contudo, o que restou decidido é que o direito à saúde justifica a adoção de medidas excepcionais e
temporárias, como foi o caso do Programa Mais Médicos, já que não havia interesse por médicos já inscritos nos CRMs de
preencher milhares de vagas nas mais diversas localidades do país, sendo essa forma de contratação a única política pública
instituída para resolver o déficit crônico de médicos em municípios pequenos e bairros pobres de muitas cidades.

Outro elemento levantado para aferir a constitucionalidade do programa foi o fato de que médicos com
diplomas de instituições de ensino brasileiras ou com o diploma já revalidado tinham preferência em relação àqueles que não o
tinham. Ou seja, isso demonstra com clareza a excepcionalidade da necessidade de contratação dos médicos sem diploma
revalidado, que só passaram a integrar o Programa quando já não haviam médicos com diploma validado interessados em
fazê-lo.

Ainda, ressaltou o STF que a contratação via Mais Médicos, mesmo excepcional, não eliminava a
necessidade de o profissional ter um diploma e estar habilitado ao exercício da medicina no exterior. Ou seja, isso não
significa que a norma específica deixou de exigir a qualificação necessária. E, assim como os todos os demais médicos, ele
também é fiscalizado pelo conselho de medicina, podendo ser desligado do programa no caso de alguma infração.

Certamente, com a criação do Programa Mais Médicos, garantiu-se às populações mais carentes o direito à
vida e à saúde. Segundo a Carta Aberta da Associação Brasileira de Municípios ao Presidente-eleito (documento anexo), os
seguintes dados de atendimento em cinco anos evidenciam claramente a importância da Organização Pan-americana da Saúde
(OPAS) e dos médicos cubanos para os municípios brasileiros (documento anexo):

– mais de 700 municípios tiveram um médico pela primeira primeira vez graças ao programa;
– em cerca de 1100 municípios o programa Mais Médicos é responsável por 100% da cobertura da Atenção Básica;
– temos cerca de 8.500 médicos cubanos hoje no programa Mais Médicos;
– 95% da população brasileira avalia positivamente o programa, segundo estudo da UFMG;
– os médicos cubanos estão em 2.885 municípios do país, sendo a maioria do Norte do país, semiárido nordestino, cidades com
baixo IDH, distritos indígenas, periferias das regiões metropolitanas e municípios afastados dos grandes centros urbanos de
maneira geral;
– 1.575 municípios só possuem médicos cubanos do Programa, sendo que 80% desses municípios são pequenos (menos de 20
mil habitantes) e localizados em regiões que foram oferecidos antes a médicos brasileiros, que não aceitaram trabalhar.

 
Se, diante de uma crônica deficiência de médicos em muitas localidades brasileiras foi considerada

constitucional a contratação excepcional e temporária de médicos habilitados no exterior sem o diploma revalidado no Brasil,
na atual situação vivida, ainda mais extraordinária, é imprescindível afastar a exigência de submissão ao REVALIDA como
condição para exercício da medicina no Brasil, ao menos enquanto durarem os efeitos da pandemia no sistema de saúde,
justificando-se, justamente para atender o primado do direito fundamental à saúde, a eventual e pontual flexibilização da regra.
O afrouxamento de regras de controle tem sido adotado em diferentes áreas e alcança medidas de ambos os poderes, de todos
os entes federativos. Na saúde, é possível observá-lo, por exemplo, na L. 13.979/20, no art. 4o. e ss.

Em recentíssima decisão do Ministro Celso de Mello na ACO 3385 TP/MA, de 20.04.2020, na qual o estado
do Maranhão busca afastar a requisição da União de ventiladores respiratórios que o estado havia adquirido, ao conceder a
tutela provisória, assim foi fundamentado:

 
"O Poder Público, por isso mesmo, tal como está a proceder, no presente caso, o Estado do Maranhão, deve proporcionar aos
cidadãos o acesso à saúde por meio de atendimento médico adequado, mediante internações hospitalares em unidades
plenamente equipadas com recursos humanos e recursos materiais, providenciando e viabilizando a realização de exames e
fornecendo medicamentos, pois todos eles são fatores essenciais e constituem elementos indispensáveis à preservação da
própria dignidade da pessoa humana.
Por isso o sentido de fundamentalidade do direito à saúde (CF, arts. 6º e 196) – que representa, no contexto da evolução histórica dos
direitos básicos da pessoa humana, uma das expressões mais relevantes das liberdades reais ou concretas – impõe ao Poder Público
um dever de prestação positiva que somente se terá por cumprido, pelas instâncias governamentais, quando estas, cada qual na esfera
de sua competência, adotarem providências destinadas a promover, em plenitude, a satisfação efetiva da determinação ordenada pelo
texto constitucional.

Não basta , portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da
simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles
casos em que o direito – como o direito à vida e à saúde – se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão
de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional." (grifo nosso)

 
Portanto, para que seja possível atender ao direito à saúde e, por conseguinte, à dignidade da pessoa humana,

União, Estados, Distrito Federal e Municípios devem adotar todas as medidas necessárias para que seja disponibilizado o
tratamento médico adequado à população, o que nesse contexto tenebroso de pandemia significa contratar tantos médicos
quanto forem necessários, ainda que seus diplomas não tenham sido revalidados.

Note-se que a configuração constitucional do federalismo brasileiro, a partir do que se vê das recentes
decisões do Supremo Tribunal Federal, em especial da ADI 6341 e da ADPF 672, demonstra a clara necessidade de se garantir
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a Estados e Municípios a autonomia para que possam utilizar-se dos instrumentos indispensáveis à consecução de suas
competências, e, dentre elas, certamente a mais gritante nesse momento, a que exige mais esforços, é o direito à saúde.

Na decisão cautelar da ADPF 672, de 08.04.2020, o Ministro Alexandre de Moraes decidiu:
 

"Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de competência consagradas
constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao pedido de concessão de medida liminar, “para que seja determinado o
respeito às determinação dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as regras de
aglomeração”.
A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno do princípio da autonomia das entidades federativas, que pressupõe
repartição de competências legislativas, administrativas e tributárias.

Em relação à saúde e assistência pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento alimentar, a Constituição Federal
consagra, nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência de competência administrativa comum entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito
Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a
possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local; devendo, ainda, ser
considerada a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a
consequente descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no
que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).
As regras de repartição de competências administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na interpretação e aplicação da Lei
13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de “maneira
explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao conceder medida acauteladora na ADI 6341, “no
campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente”.

Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e
municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos
territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de
atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos
reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS
(Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial
College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and
Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare
demand, vários autores)."

 
Ou seja, independentemente da competência para regulamentar a profissão de médico no país, a

atual situação de pandemia, sob o aspecto constitucional de extrema necessidade de garantir-se o direito fundamental à saúde
com a contratação de médicos permite, excepcionalmente, que Estados e Municípios, fundados na autonomia e nas
competências que lhe garantem o texto constitucional dentro da arquitetura do federalismo brasileiro, possam contratar
médicos habilitados no exterior para o enfrentamento da COVID-19, ainda que não tenham seus diplomas validados.

 
IV - DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
 

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve-se, desde logo, sem que se oportunize a manifestação
prévia dos réus, conceder-se a tutela provisória de urgência, para evitar qualquer possibilidade de que o tempo corroa o
resultado útil do processo.

A probabilidade do direito está amplamente demonstrada ao longo da presente petição, desmerecendo-se
repisar aqui aqueles mesmos argumentos. Desta feita, apenas da análise perfunctória dos documentos que instruem esta
exordial com a narrativa aqui trazida, emerge a probabilidade do direito de permitir-se a contratação de médicos estrangeiros e
brasileiros formados no exterior, para atuação excepcional e temporária nas atividades relacionadas ao enfrentamento da
pandemia, para que o direito fundamental à saúde, principalmente dos mais necessitados, possa ser assegurado.

O perigo de dano, caso a tutela de urgência não seja concedida, se dá sob duas óticas distintas: a) o Brasil
não poderá contar com substancioso contingente de profissionais que se encontram imediatamente disponíveis para
atender às necessidades da sociedade brasileira no combate da grave pandemia de COVID-19, em especial no que
concerne às unidades de saúde e hospitais públicos; b) a possibilidade real de esses profissionais deixarem o país para
atender o chamado de outras nações que atualmente têm flexibilizado as regras de contratação de médicos estrangeiros
e das regras migratórias, como já foi noticiado em relação a Estados Unidos, Alemanha e Itália, por exemplo.

Destarte, tendo em vista a plausibilidade do direito invocado, requer-se a concessão da medida liminar para
determinar que os réus, em caráter excepcional e temporário, não inviabilizem a contratação de médicos brasileiros e
estrangeiros formados no exterior sob a justificativa de não terem participado do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos, por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação da pandemia
COVID-19, de modo a garantir ao Brasil um maior contingente de profissionais imediatamente disponível para reposições e
acréscimos que se fizerem necessários nos quadros das unidade de saúde e hospitais públicos brasileiros.
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V - DOS PEDIDOS
 
Ante o exposto, REQUER-SE:
 
a) liminarmente, inaudita altera pars, que seja determinado aos réus, em caráter excepcional e temporário,

que não inviabilizem a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior
sob a justificativa de ainda não terem participado do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, por órgãos
públicos federais, estaduais e municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação da pandemia de COVID-19, cabendo
ao co-réu Conselho Federal de Medicina determinar aos Conselhos Regionais as providências pertinentes a inscrição
provisória de tais médicos que assim requererem, abstendo-se de exigir deles a submissão ao REVALIDA, de modo a garantir
ao Brasil um maior contingente imediatamente disponível para reposições e acréscimos que se fizerem necessários nos
quadros dos hospitais brasileiros, em especial dos centros de saúde e hospitais públicos, ou até que tais profissionais tenham
tido a oportunidade de submeter-se ao REVALIDA;

b) a fixação de multa ao prudente arbítrio desse Juízo, para assegurar o cumprimento dos provimentos de
urgência por parte da ré, conforme art. 11, Lei n. 7.347/85;

c) a citação da parte ré para, querendo, oferecer resposta e, conforme exigência do art. 334, § 5º do
CPC/2015, a Defensoria Pública da União manifesta seu INTERESSE na audiência de conciliação, com vistas à celebração de
Termo de Ajuste de Conduta - TAC, se assim for de interesse da parte contrária (por videoconferência);

d) a intimação do Ministério Público Federal para atuar na qualidade de fiscal do direito, nos termos do art.
5º, § 1º, da Lei n. 7.347/85;

e) a produção de prova por todos os meios admitidos;
f) a convolação da tutela provisória em provimento jurisdicional definitivo;
g) a condenação dos réus ao pagamento de verbas sucumbenciais, arbitradas com prudência por Vossa

Excelência, devidas ao Fundo de Aparelhamento da DPU, nos termos do art. do art. 4º, XXI, da Lei Complementar n. 80/94,
com redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009.

 
Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
 
 

São Paulo, 23 de abril de 2020.
 

JOÃO PAULO DORINI
Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 
 

VIVIANE CEOLIN DALLASTA DEL GROSSI
Defensora Pública Federal

Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 
 

ALEXANDRE MENDES LIMA DE OLIVEIRA
Defensor Público Federal

 
 

ALEXANDRE BENEVIDES CABRAL
Defensor Público Federal

 
 

THIAGO MOREIRA PARRY
Defensor Público Federal

 
 

JOÃO FREITAS DE CASTRO CHAVES
Defensor Público Federal

 
 

Documento assinado eletronicamente por Thiago Moreira Parry, Defensor(a) Público(a) Federal, em 23/04/2020, às
20:48, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.
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Documento assinado eletronicamente por Alexandre Mendes Lima de Oliveira, Defensor Público Federal, em
23/04/2020, às 21:04, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Benevides Cabral, Defensor(a) Público(a) Federal, em 23/04/2020,
às 21:44, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Viviane Ceolin Dallasta Del Grossi, Defensor(a) Público(a) Federal.., em
24/04/2020, às 09:53, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por João Freitas de Castro Chaves, Defensor(a) Público(a) Federal, em
24/04/2020, às 10:24, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Campos Dorini, Defensor(a) Regional de Direitos Humanos.,
em 24/04/2020, às 10:47, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html
informando o código verificador 3583299 e o código CRC DEA7BF22.

08184.001108/2019-39 3583299v32
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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

OFÍCIO - Nº 3567219/2020 - DPU SP/2DRDH SP

São Paulo, 07 de abril de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde
chefia.gm@saude.gov.br
Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo, Brasília/DF - CEP: 70058-900
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Abraham Weintraub
Ministro da Educação
gabinetedoministro@mec.gov.br
Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar, Brasília/DF
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
José Henrique Germann Ferreira
Secretário da Saúde
gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – CEP 05403-000- São Paulo – SP
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Edson Aparecido dos Santo s
Secretário da Saúde
gabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - R. General Jardim, 36 - Vila Buarque Telefone: 3397-2000
 
 
 
Objeto da Recomendação: autorização da atuação de médicos estrangeiros em caráter excepcional e
emergencial 
 

 
CONSIDERANDO ser a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO instituição essencial

à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, dos necessitados (art. 5°, LXXIV e art. 134, da
Constituição Federal);

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 196, da Constituição Federal que estabelece in

verbis que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
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econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção e recuperação”;

 
CONSIDERANDO que as “ações e serviços de saúde são de relevância pública,

cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado”;

 
CONSIDERANDO ainda que, a expedição de recomendações aos órgãos da

administração pública se encontram dentre as atribuições dos Defensores Públicos Federais, conforme o
art. 4°, incisos II, X e XI da Lei Complementar n° 80/94 e art. 12, parágrafo único, da Resolução CSDPU
n° 127/2016;

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 1°, inciso III, estabelece a

dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, além de prever, em seu
art. 3°, incisos III e IV, como objetivo fundamental da República, a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação;

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 5°, caput, estabelece que

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade”;

 
CONSIDERANDO que, de acordo com as normas citadas, todos os direitos e garantias

fundamentais previstos na Constituição aplicam-se aos estrangeiros residentes no país, sem distinção de
qualquer natureza;

 
 CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do

art. 5°, da Constituição Federal, já que, conforme prevê o §2° do dispositivo, “os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

 
CONSIDERANDO que o Brasil, por meio do Decreto n° 592, de 6 de julho de 1992,

aderiu à execução e o fiel cumprimento de todas as disposições do Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, o qual estabelece, em seu artigo 2°, 1, que “os Estados
Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em
seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou outra natureza, origem
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição”;

           
CONSIDERANDO que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais determina, em seu artigo 11, que os Estados Partes reconhecem o direito de toda pessoa a gozar
de um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida, vem como o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome; e em seu artigo 12, que os Estados Partes
reconhecem o direito de toda pessoa desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental.

 
CONSIDERANDO que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San

José da Costa Rica), promulgada, no Brasil, por meio do Decreto n° 678, de 6 de novembro de 1992,
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reconhece que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de
determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por
que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante e complementar da que
oferece o direito interno dos Estados americanos, bem como assegura, em seu artigo 10, que toda pessoa
tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social;

 
CONSIDERANDO que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião

Consultiva n 18/03, esclareceu nos itens 6 e 11 que a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos
humanos vincula os Estados independentemente e de qualquer circunstância ou consideração, inclusive o
status migratório das pessoas, e que os Estados não podem subordinar ou condicionar a observância do
princípio da igualdade perante a lei e de não discriminação à consecução dos objetivos de suas políticas
públicas, quaisquer que sejam estas, incluías as de caráter migratório;

 
CONSIDERANDO que outros países, em situações semelhantes à crise migratória

vivenciada pelo Brasil, notadamente em Roraima, permitiram a contratação de médicos estrangeiros por
ONGs para assistirem aos migrantes, como Grécia, África e Argentina, e que outros países, como
Alemanha e EUA, têm adotado medidas de flexibilização para a contratação de médicos estrangeiros no
contexto da pandemia de coronavírus;

 
CONSIDERANDO que, especificamente sobre a possibilidade do exercício da

medicina por médico estrangeiro sem aprovação do Revalida no Brasil, foi instituído o Programa Mais
Médicos, objetivando, dentre outros, “diminuir a carência médica nas regiões prioritárias para o SUS, a
fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde”, permitindo o Governo Federal que médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior atuem no Brasil;

 
CONSIDERANDO que, com a criação do Programa Mais Médicos, garantiu-se às

populações mais carentes o direito à vida e à saúde;
 
CONSIDERANDO que a Portaria n° 639, de 31 de março de 2020 publicada em

02/04/2020 no Diário Oficial da União e editada pelo Ministério da Saúde, institui a Ação Estratégica “O
Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”, com o objetivo de convocar e capacitar os profissionais
da área ao combate do COVID-19;

 
CONSIDERANDO que pela referida Portaria n° 639, são considerados profissionais da

área da saúde os do serviço social, da biologia, da biomedicina, da educação física, da enfermagem, da
farmácia, da fisioterapia e terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da medicina, da medicina veterinária,
da nutrição, da odontologia, da psicologia e técnicos em radiologia;

 
 CONSIDERANDO a intenção do Ministério da Saúde em formar um corpo de

profissionais para o enfrentamento da pandemia;
 
CONSIDERANDO a existência de diversos médicos brasileiros e estrangeiros em

território nacional que não tiveram seu diploma revalidado para o exercício da profissão no Brasil, embora
estejam habilitados como médicos no exterior;

 
CONSIDERANDO que tais médicos atuariam de forma restrita no âmbito das

instalações dos hospitais de campanha, em procedimentos de saúde básicos, ficando a cargo dos entes
federativos a contratação e os pagamentos destes profissionais;
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CONSIDERANDO, ainda, o avanço em nosso país da disseminação do coronavírus,
classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020;

 
CONSIDERANDO que, no plano federal, o Congresso Nacional reconheceu Estado de

Calamidade Pública, em razão da COVID-19, por meio do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março 2020,
tendo como objetivo justamente ampliar e facilitar a adoção de medidas para conter a disseminação do
vírus;

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus; 

 
 
RESOLVE
 
RECOMENDAR ao Secretário da Saúde que, de forma URGENTE:
 
Autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação dos

hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19, a atuação,
em procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos estrangeiros
com habilitação para o exercício da medicina no exterior que venham a se apresentar mediante
convocação, sem a necessidade de revalidação de diplomas e/ou inscrição no Conselho Regional de
Medicina, a serem contratados e remunerados pelo ente federativo que assim necessitar.

 
Em razão da situação de calamidade pública pela pandemia de COVID-19, nos termos

do Decreto Legislativo 6/20, concede-se o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação acerca do
acatamento à presente recomendação. Esgotado o prazo sem resposta, poderão ser adotadas as demais
medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes.

 
Para facilitar o contato interinstitucional, informamos que o presente ofício será

encaminhado apenas por e-mail e que a resposta pode ser enviada para o e-mail drdh.sp@dpu.def.br.
 
Atenciosamente,
 

 
JOÃO PAULO DORINI
Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 
 

VIVIANE CEOLIN DALLASTA DEL GROSSI
Defensora Pública Federal

Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 
 

THIAGO MOREIRA PARRY
Defensor Público Federal
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Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Campos Dorini, Defensor(a) Regional de
Direitos Humanos., em 07/04/2020, às 16:20, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Viviane Ceolin Dallasta Del Grossi, Defensor(a)
Público(a) Federal.., em 07/04/2020, às 16:45, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Moreira Parry, Defensor(a) Público(a) Federal,
em 07/04/2020, às 16:50, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Atanasio Darcy Lucero Junior, Defensor(a) Nacional de
Direitos Humanos., em 07/04/2020, às 19:45, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 3567219 e o
código CRC E460E808.

08184.001100/2018-91 3567219v3
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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

OFÍCIO - Nº 3568893/2020 - DPU SP/2DRDH SP

São Paulo, 08 de abril de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde
chefia.gm@saude.gov.br
Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo, Brasília/DF - CEP: 70058-900
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Abraham Weintraub
Ministro da Educação
gabinetedoministro@mec.gov.br
Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar, Brasília/DF
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
José Henrique Germann Ferreira
Secretário da Saúde
gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – CEP 05403-000- São Paulo – SP
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Edson Aparecido dos Santo s
Secretário da Saúde
gabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - R. General Jardim, 36 - Vila Buarque Telefone: 3397-2000
 
Assunto: autorização da atuação de médicos formados no exterior em caráter excepcional e
emergencial 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o PAJ 2020/02-03624

Excelentíssimo Senhores
Cumprimentando-os cordialmente, peço que onde se lê, no OFÍCIO - Nº 3567219/2020

- DPU SP/2DRDH SP:
 
"RECOMENDAR ao Secretário da Saúde que, de forma URGENTE:
Autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação

dos hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19, a
atuação, em procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior que venham a se apresentar
mediante convocação, sem a necessidade de revalidação de diplomas e/ou inscrição no Conselho
Regional de Medicina, a serem contratados e remunerados pelo ente federativo que assim necessitar."
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leia-se:
 
"RECOMENDAR que, de forma URGENTE,:
autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação dos

hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19 ou de outras
necessidades excepcionais causadas pela pandemia, a atuação, em procedimentos básicos de saúde, pelo
período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos brasileiros e estrangeiros com habilitação para o exercício
da medicina no exterior que venham a se apresentar mediante convocação, sem a necessidade de
revalidação de diplomas e/ou inscrição no Conselho Regional de Medicina, a serem contratados e
remunerados pelo ente federativo que assim necessitar."

 
Atenciosamente,
 

JOÃO PAULO DORINI
Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Campos Dorini, Defensor(a) Regional de
Direitos Humanos., em 08/04/2020, às 16:41, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 3568893 e o
código CRC D5DC8A15.
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CONSULTIVO COMUM

NUP: 23123.002339/2020-10

Tipo: PROCESSO

Abertura: 14/04/2020 00:00

Volume(s): 1

Fase Atual: CORRENTE

Classificação: ANÁLISE DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO (304)

Espécie: CONSULTIVO COMUM

Procedência: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO MINISTRO-GM

Meio: ELETRÔNICO

Valor: R$ 0,00

Restrição de
Acesso:

NÃO

Acesso Internet: NÃO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO
MINISTRO-GM

REQUERENTE (PÓLO ATIVO) NÃO

Nome Principal

ATOS ADMINISTRATIVOS (21613) SIM

Título:
AUTORIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DE MÉDICOS ESTRANGEIROS EM CARÁTER
EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL

Descrição:

Outro Número:

Setor Atual: COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS (CONJUR-MEC)

Localizador:

Origem Destino Recebido
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco L, Edifício-Sede - 8º Andar - Bairro Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-7866 - http://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO Nº 1574/2020/CHEFIA/GM/GM-MEC

 

 

À Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação

 

 

Assunto: Encaminha o Ofício nº 3567219/2020 – DPU SP/2DRDH SP, de 7
de abril de 2020. 

 

 

Senhor(a) Dirigente,

 

Encaminho, para avaliação e providências que julgar cabíveis, o Ofício nº
3567219/2020 – DPU SP/2DRDH SP (2008136), de 7 de abril de 2020, retificado pelo
Ofício nº 3568893/2020 – DPU SP/2DRDH SP (2008521), de 8 de abril de 2020,
ambos da Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo, por meio do qual
recomenda de forma urgente, no prazo de 3 (três) dias para
manifestação, acerca da autorização da atuação de médicos estrangeiros em
caráter excepcional e emergencial.

 

Atenciosamente,

 

 

NILVANI OLÍMPIO DE ABREU
Chefe de Assessoria

da Assessoria de Gestão Técnica e Administrativa do
Gabinete do Ministro

Documento assinado eletronicamente por Nilvani Olimpio de Abreu,
Servidor(a), em 13/04/2020, às 20:08, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Ofício 1574 (2008676)         SEI 23123.002339/2020-10 / pg. 1

Num. 31337205 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550831300000028512384
Número do documento: 20042412550831300000028512384



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2008676 e o código CRC C68653B1.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23123.002339/2020-10

SEI nº 2008676
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Prezados(as),
 
Encaminho o presente e-mail, juntamente com documentos em anexo, para que seja verificado se o mesmo foi
protocolizado nessa unidade. Caso não tenha sido, solicito que sejam tomadas as medidas cabíveis para o seu
correto andamento.
Por oportuno, solicitamos responder diretamente ao interessado.
 
Atenciosamente,
 
Assessoria Técnica de Gestão Administra�va - ASTEC
Gabinete do Ministro
Ministério da Educação           
Bloco L – Ed. Sede, 8° Andar – sala 809
Cep: 70.047-900 - Brasília/DF
É(61) 2022.2309 / 7866
* apoioadministra�vogm@mec.gov.br

De: Gabinete do Ministro
Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 10:29
Para: Apoio Administra�vo GM
Assunto: ENC: Encaminhamento de recomendações
 
 
 
De: DEFENSORIA REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS [mailto:drdh.sp@dpu.def.br] 
Enviada em: segunda-feira, 13 de abril de 2020 08:22
Para: chefia.gm@saude.gov.br; Gabinete do Ministro <GabinetedoMinistro@mec.gov.br>;
gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br; gabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br
Assunto: Encaminhamento de recomendações
 
Prezados Senhores,
 

Enc: Encaminhamento de recomendações

 Responder a todos |

Caixa de entrada


Apoio Administrativo GM 
Hoje, 10:48
GM Protocolo 

Protocolando - S

 

2 anexos (316 KB)  Baixar tudo  

SEI_DPU - 3568893 - Ofí…
160 KB

SEI_DPU - 3567219 - Ofí…
156 KB

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |  
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Por determinação do Defensor Regional de Direitos Humanos da Defensoria Pública da União em São
Paulo João Paulo Dorini, encaminho-lhe as recomendações anexas.  
 
 
Atenciosamente,
 
Vera Milos
Assessora da Defensoria Regional de Direitos Humanos
Defensoria Pública da União em São Paulo
Rua Teixeira da Silva, 217 - Paraíso, São Paulo - SP, 04002-030
(11) 3627-3416
 
 
 

(PT) Esta mensagem da Defensoria Pública da União pode conter informação confidencial ou privilegiada, sendo seu sigilo protegido por lei. Se Vossa

Senhoria não for o destinatário, ou a pessoa autorizada a receber esta mensagem, não deverá usar, copiar ou divulgar as informações nela contida, ou

tomar qualquer ação baseada em seu conteúdo. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente ao remetente,

respondendo ao email e em seguida apague-a. Agradecemos sua cooperação.

(EN) This message from the Federal Office of Public Defense, may contain confidential or privileged information, and its confidentiality is protected by

law. If you are not the addressee or the authorized person to receive this message, you must not use it, copy it, disclose it or take any action based on it

or any information herein. If you have received this message by mistake, please advise the sender immediately by replying the e-mail and then deleting

it. Thank you for your cooperation.

Responder a todos | Excluir Lixo eletrônico |  
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DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

OFÍCIO - Nº 3567219/2020 - DPU SP/2DRDH SP

São Paulo, 07 de abril de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde
chefia.gm@saude.gov.br
Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo, Brasília/DF - CEP: 70058-900
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Abraham Weintraub
Ministro da Educação
gabinetedoministro@mec.gov.br
Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar, Brasília/DF
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
José Henrique Germann Ferreira
Secretário da Saúde
gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – CEP 05403-000- São Paulo – SP
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Edson Aparecido dos Santo s
Secretário da Saúde
gabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - R. General Jardim, 36 - Vila Buarque Telefone: 3397-2000
 
 
 
Objeto da Recomendação: autorização da atuação de médicos estrangeiros em caráter excepcional e
emergencial 
 

 
CONSIDERANDO ser a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO instituição essencial

à função jurisdicional do Estado, a quem incumbe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus,
judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, dos necessitados (art. 5°, LXXIV e art. 134, da
Constituição Federal);

 
CONSIDERANDO o disposto no art. 196, da Constituição Federal que estabelece in

verbis que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e
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econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção e recuperação”;

 
CONSIDERANDO que as “ações e serviços de saúde são de relevância pública,

cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica
de direito privado”;

 
CONSIDERANDO ainda que, a expedição de recomendações aos órgãos da

administração pública se encontram dentre as atribuições dos Defensores Públicos Federais, conforme o
art. 4°, incisos II, X e XI da Lei Complementar n° 80/94 e art. 12, parágrafo único, da Resolução CSDPU
n° 127/2016;

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 1°, inciso III, estabelece a

dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil, além de prever, em seu
art. 3°, incisos III e IV, como objetivo fundamental da República, a construção de uma sociedade livre,
justa e solidária e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação;

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 5°, caput, estabelece que

“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade”;

 
CONSIDERANDO que, de acordo com as normas citadas, todos os direitos e garantias

fundamentais previstos na Constituição aplicam-se aos estrangeiros residentes no país, sem distinção de
qualquer natureza;

 
 CONSIDERANDO que os direitos e garantias fundamentais não se esgotam no rol do

art. 5°, da Constituição Federal, já que, conforme prevê o §2° do dispositivo, “os direitos e garantias
expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados,
ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.

 
CONSIDERANDO que o Brasil, por meio do Decreto n° 592, de 6 de julho de 1992,

aderiu à execução e o fiel cumprimento de todas as disposições do Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos, de 16 de dezembro de 1966, o qual estabelece, em seu artigo 2°, 1, que “os Estados
Partes do presente Pacto comprometem-se a respeitar e a garantir a todos os indivíduos que se achem em
seu território e que estejam sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem
discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política ou outra natureza, origem
nacional ou social, situação econômica, nascimento ou qualquer outra condição”;

           
CONSIDERANDO que o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e

Culturais determina, em seu artigo 11, que os Estados Partes reconhecem o direito de toda pessoa a gozar
de um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia
adequadas, assim como a uma melhoria continua de suas condições de vida, vem como o direito
fundamental de toda pessoa de estar protegida contra a fome; e em seu artigo 12, que os Estados Partes
reconhecem o direito de toda pessoa desfrutar do mais elevado nível possível de saúde física e mental.

 
CONSIDERANDO que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San

José da Costa Rica), promulgada, no Brasil, por meio do Decreto n° 678, de 6 de novembro de 1992,
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reconhece que os direitos essenciais da pessoa humana não derivam do fato de ser ela nacional de
determinado Estado, mas sim do fato de ter como fundamento os atributos da pessoa humana, razão por
que justificam uma proteção internacional, de natureza convencional, coadjuvante e complementar da que
oferece o direito interno dos Estados americanos, bem como assegura, em seu artigo 10, que toda pessoa
tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais alto nível de bem-estar físico, mental e social;

 
CONSIDERANDO que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Opinião

Consultiva n 18/03, esclareceu nos itens 6 e 11 que a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos
humanos vincula os Estados independentemente e de qualquer circunstância ou consideração, inclusive o
status migratório das pessoas, e que os Estados não podem subordinar ou condicionar a observância do
princípio da igualdade perante a lei e de não discriminação à consecução dos objetivos de suas políticas
públicas, quaisquer que sejam estas, incluías as de caráter migratório;

 
CONSIDERANDO que outros países, em situações semelhantes à crise migratória

vivenciada pelo Brasil, notadamente em Roraima, permitiram a contratação de médicos estrangeiros por
ONGs para assistirem aos migrantes, como Grécia, África e Argentina, e que outros países, como
Alemanha e EUA, têm adotado medidas de flexibilização para a contratação de médicos estrangeiros no
contexto da pandemia de coronavírus;

 
CONSIDERANDO que, especificamente sobre a possibilidade do exercício da

medicina por médico estrangeiro sem aprovação do Revalida no Brasil, foi instituído o Programa Mais
Médicos, objetivando, dentre outros, “diminuir a carência médica nas regiões prioritárias para o SUS, a
fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde”, permitindo o Governo Federal que médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior atuem no Brasil;

 
CONSIDERANDO que, com a criação do Programa Mais Médicos, garantiu-se às

populações mais carentes o direito à vida e à saúde;
 
CONSIDERANDO que a Portaria n° 639, de 31 de março de 2020 publicada em

02/04/2020 no Diário Oficial da União e editada pelo Ministério da Saúde, institui a Ação Estratégica “O
Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde”, com o objetivo de convocar e capacitar os profissionais
da área ao combate do COVID-19;

 
CONSIDERANDO que pela referida Portaria n° 639, são considerados profissionais da

área da saúde os do serviço social, da biologia, da biomedicina, da educação física, da enfermagem, da
farmácia, da fisioterapia e terapia ocupacional, da fonoaudiologia, da medicina, da medicina veterinária,
da nutrição, da odontologia, da psicologia e técnicos em radiologia;

 
 CONSIDERANDO a intenção do Ministério da Saúde em formar um corpo de

profissionais para o enfrentamento da pandemia;
 
CONSIDERANDO a existência de diversos médicos brasileiros e estrangeiros em

território nacional que não tiveram seu diploma revalidado para o exercício da profissão no Brasil, embora
estejam habilitados como médicos no exterior;

 
CONSIDERANDO que tais médicos atuariam de forma restrita no âmbito das

instalações dos hospitais de campanha, em procedimentos de saúde básicos, ficando a cargo dos entes
federativos a contratação e os pagamentos destes profissionais;
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CONSIDERANDO, ainda, o avanço em nosso país da disseminação do coronavírus,
classificada como pandemia pela Organização Mundial de Saúde, no dia de 11 de março de 2020;

 
CONSIDERANDO que, no plano federal, o Congresso Nacional reconheceu Estado de

Calamidade Pública, em razão da COVID-19, por meio do Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março 2020,
tendo como objetivo justamente ampliar e facilitar a adoção de medidas para conter a disseminação do
vírus;

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as

medidas para enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus; 

 
 
RESOLVE
 
RECOMENDAR ao Secretário da Saúde que, de forma URGENTE:
 
Autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação dos

hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19, a atuação,
em procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos estrangeiros
com habilitação para o exercício da medicina no exterior que venham a se apresentar mediante
convocação, sem a necessidade de revalidação de diplomas e/ou inscrição no Conselho Regional de
Medicina, a serem contratados e remunerados pelo ente federativo que assim necessitar.

 
Em razão da situação de calamidade pública pela pandemia de COVID-19, nos termos

do Decreto Legislativo 6/20, concede-se o prazo de 3 (três) dias úteis para manifestação acerca do
acatamento à presente recomendação. Esgotado o prazo sem resposta, poderão ser adotadas as demais
medidas judiciais e extrajudiciais pertinentes.

 
Para facilitar o contato interinstitucional, informamos que o presente ofício será

encaminhado apenas por e-mail e que a resposta pode ser enviada para o e-mail drdh.sp@dpu.def.br.
 
Atenciosamente,
 

 
JOÃO PAULO DORINI
Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 
 

VIVIANE CEOLIN DALLASTA DEL GROSSI
Defensora Pública Federal

Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 
 

THIAGO MOREIRA PARRY
Defensor Público Federal

 

Ofício 3567219/2020 - DPU SP/2DRDH SP (2008136)         SEI 23123.002339/2020-10 / pg. 8

Num. 31337205 - Pág. 9Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550831300000028512384
Número do documento: 20042412550831300000028512384



13/04/2020 SEI/DPU - 3567219 - Ofício

https://sei.dpu.def.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=10000003766579&inf… 5/5

Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Campos Dorini, Defensor(a) Regional de
Direitos Humanos., em 07/04/2020, às 16:20, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Viviane Ceolin Dallasta Del Grossi, Defensor(a)
Público(a) Federal.., em 07/04/2020, às 16:45, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Moreira Parry, Defensor(a) Público(a) Federal,
em 07/04/2020, às 16:50, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto
de 2001.

Documento assinado eletronicamente por Atanasio Darcy Lucero Junior, Defensor(a) Nacional de
Direitos Humanos., em 07/04/2020, às 19:45, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 3567219 e o
código CRC E460E808.
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 3568893v2  08184.001100/2018-91

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SÃO PAULO
Rua Teixeira da Silva, 217 - Bairro Paraíso - CEP 04002-030 - São Paulo - SP - www.dpu.gov.br

OFÍCIO - Nº 3568893/2020 - DPU SP/2DRDH SP

São Paulo, 08 de abril de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Henrique Mandetta
Ministro da Saúde
chefia.gm@saude.gov.br
Ministério da Saúde - Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Térreo, Brasília/DF - CEP: 70058-900
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Abraham Weintraub
Ministro da Educação
gabinetedoministro@mec.gov.br
Ministério da Educação - Gabinete do Ministro - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar, Brasília/DF
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
José Henrique Germann Ferreira
Secretário da Saúde
gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – CEP 05403-000- São Paulo – SP
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor
Edson Aparecido dos Santo s
Secretário da Saúde
gabinetesaude@prefeitura.sp.gov.br
Secretaria da Saúde - R. General Jardim, 36 - Vila Buarque Telefone: 3397-2000
 
Assunto: autorização da atuação de médicos formados no exterior em caráter excepcional e
emergencial 
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o PAJ 2020/02-03624

Excelentíssimo Senhores
Cumprimentando-os cordialmente, peço que onde se lê, no OFÍCIO - Nº 3567219/2020

- DPU SP/2DRDH SP:
 
"RECOMENDAR ao Secretário da Saúde que, de forma URGENTE:
Autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação

dos hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19, a
atuação, em procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior que venham a se apresentar
mediante convocação, sem a necessidade de revalidação de diplomas e/ou inscrição no Conselho
Regional de Medicina, a serem contratados e remunerados pelo ente federativo que assim necessitar."
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leia-se:
 
"RECOMENDAR que, de forma URGENTE,:
autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação dos

hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19 ou de outras
necessidades excepcionais causadas pela pandemia, a atuação, em procedimentos básicos de saúde, pelo
período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos brasileiros e estrangeiros com habilitação para o exercício
da medicina no exterior que venham a se apresentar mediante convocação, sem a necessidade de
revalidação de diplomas e/ou inscrição no Conselho Regional de Medicina, a serem contratados e
remunerados pelo ente federativo que assim necessitar."

 
Atenciosamente,
 

JOÃO PAULO DORINI
Defensor Público Federal

Defensor Regional de Direitos Humanos em São Paulo
 

Documento assinado eletronicamente por João Paulo de Campos Dorini, Defensor(a) Regional de
Direitos Humanos., em 08/04/2020, às 16:41, conforme o §2º do art. 10 da Medida Provisória nº
2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://www.dpu.def.br/sei/conferir_documento_dpu.html informando o código verificador 3568893 e o
código CRC D5DC8A15.

08184.001100/2018-91 3568893v2
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Advocacia Geral da União
Procuradoria-Geral Federal/Procuradoria Federal Especializada-MEC

COTA Nº 15/2020/CGAE/CONJUR/CONJUR-MEC/PGF/AGU
PROCESSO Nº 23123.002339/2020-10
INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Sr. Secretário de Educação Superior - SESu,

Trata-se do O cio nº 3568893/2020 - DPU SP/2DRDH SP, de 8 de abril de 2020, da Defensoria
Pública da União no Estado de São Paulo, que faz referência ao PAJ 2020/02-03624 e RECOMENDA que,
de forma URGENTE, autorize e regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação
dos hospitais temporários que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19 ou de
outras  necessidades excepcionais  causadas  pela  pandemia,  a  atuação,  em procedimentos  básicos  de
saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos brasileiros e estrangeiros com habilitação
para  o  exercício  da  medicina  no exterior  que venham a se  apresentar  mediante  convocação,  sem a
necessidade  de  revalidação  de  diplomas  e/ou  inscrição  no  Conselho  Regional  de  Medicina,  a  serem
contratados e remunerados pelo ente federa vo que assim necessitar."

Assim sendo, tendo em vista a matéria em referência, bem como o alcance de suas atribuições,
encaminha-se cópia dos autos para manifestação e eventual fornecimento de subsídios e documentação.

Roga-se pelo cumprimento da presente demanda até o dia 16 de abril de 2020 (URGENTE). 
Caso o  procedimento  não seja  de competência  da  Secretaria  supramencionada,  desde já  se

solicita o encaminhamento dos autos à unidade ou órgão competente, com vista à celeridade processual,
informando esta CONJUR acerca da referida conduta.

Brasília, 15 de abril de 2020.
(assinado eletronicamente)
GILBERTO V. BILACCHI JR.

Advogado público 
Chefe de Divisão - CGAE/CONJUR/MEC

Documento assinado eletronicamente por Gilberto Vaciles Bilacchi Júnior, Chefe de Divisão, em
15/04/2020, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.mec.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 2012318 e o código CRC DEC5580E.

SEI/MEC - 2012318 - Cota https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 of 2 15/04/2020 09:03
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Referência: Processo nº 23123.002339/2020-10 SEI nº 2012318

SEI/MEC - 2012318 - Cota https://sei.mec.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...
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CERTIDÃO
Certifico que o presente processo foi encaminhado para o arquivo provisório.

15/04/2020
KHEZYA RENATA RIBEIRO MARTINS
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO Nº 108/2020/DDES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 17 de Abril de 2020.

 

Ao Senhor
GILBERTO V. BILACCHI JR.
Advogado Público Chefe de Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos Estratégico – CGAE
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação – CONJUR
Brasília - DF

  

Assunto:  Autorização da atuação de médicos estrangeiros em
caráter excepcional e emergencial.

 

Prezado Senhor,

 

Em resposta a COTA nº 15/2020/CGAE/CONJUR/CONJUR-
MEC/PGF/AGU, a qual solicita manifestação e eventual fornecimento de
subsídios e documentação desta Secretaria acerca do tema, encaminhamos
a NOTA TÉCNICA Nº 17/2020/DDES/SESU/SESU (SEI nº 2019347) para
apreciação e conhecimento.

A Diretoria de Desenvolvimento da Educação em Saúde
permanece à disposição para maiores esclarecimentos.

 

Atenciosamente,

 

 

SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde
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Documento assinado eletronicamente por Sérgio Henrique da Silva Santos,
Diretor(a), em 22/04/2020, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2019348 e o código CRC D63EE124.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23123.002339/2020-10

SEI nº 2019348
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Ministério da Educação

NOTA TÉCNICA Nº 17/2020/DDES/SESU/SESU

PROCESSO Nº 23123.002339/2020-10

INTERESSADO: JOÃO PAULO DORINI - DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL/DEFENSOR REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS EM SÃO PAULO, Á
CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONJUR/MEC

ASSUNTO: Recomendação da Defensoria Pública da União no Estado de São
Paulo. Autorização da atuação de médicos sem registro ou habilitação para exercer a
medicina no País, nas ações de combate à COVID-19. 

 

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de recomendação oriunda da Defensoria Pública da União no
Estado de São Paulo, em que solicita que seja autorizada e regulamentada, "em
caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação dos hospitais temporários
que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19, a atuação, em
procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior que venham a
se apresentar mediante convocação, sem a necessidade de revalidação de diplomas
e/ou inscrição no Conselho Regional de Medicina, a serem contratados e remunerados
pelo ente federativo que assim necessitar."

2. ANÁLISE

2.1. Diante da importância do assunto em questão, faz-se necessário
informar que, visando auxiliar o combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-
19), o Governo Federal, juntamente com suas Pastas Ministeriais, vem editando
medidas com o intuito de auxiliar às ações de contenção do vírus.

2.2. Partindo das considerações apresentadas pelas Pastas da Educação e
Saúde, o Poder Executivo publicou a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de
2020, que estabelece normas excepcionais a serem adotadas sobre o ano letivo da
educação básica e do ensino superior, dentre elas, a possibilidade de abreviar a
duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, respeitadas
as regras estabelecidas:

"Art. 2º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo
trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3º do art. 47 da Lei
nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de
2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de
ensino.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput , a instituição de educação
superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia,
Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem
editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo:

I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina;
ou

II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório
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II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório
dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia." (Grifo nosso)

2.3. Recentemente, o Ministério da Educação, norteado pela MP supracitada,
editou a Portaria MEC nº 383, de 9 de abril de 2020, permitindo às Instituições de
Ensino Superior antecipar a colação de grau de estudantes dos cursos
de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina, com o intuito de disponibilizar mais
profissionais da área da saúde aptos a atuarem em um ambiente de enfrentamento à
COVID-19, fato este que possibilitaria aproximadamente cerca de 11 mil
profissionais médicos a mais no mercado neste ano de 2020.

2.4. Ainda assim, visando mobilizar a força de estudantes destas áreas de
atuação, baseado em cenários da epidemia em território nacional, o MEC editou a
Portaria nº 356, de 20 de março de 2020, permitindo que as Instituições de Ensino
Superior pudessem encaminhar estudantes regularmente matriculados nos dois
últimos anos do curso de medicina e no último ano dos cursos de enfermagem,
farmácia e fisioterapia, em caráter excepcional, para realizar o estágio curricular
obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede
hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto
durar a situação de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19
(Coronavírus). Sendo este mais um reforço na contenção da pandemia no País.

2.5. Anteriormente a estas medida, o Ministério da Saúde – MS havia
publicado amplo chamamento público de médicos detentores de registro CRM para
provimento de 5.811 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os perfis,
para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,  em resposta ao contexto da
pandemia causada pelo COVID-19. Atualmente, o MS, por meio da Ação Estratégica
"O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde", já tem cadastrado em sua base de
dados cerca de 382158 profissionais da saúde que se dispuseram a trabalhar
diretamente no enfrentamento à pandemia e que serão convocados e alocados
gradativamente nos locais apontados pelo poder público.

2.6. Nesse somatório, o Brasil já disponibiliza de um grande número de
profissionais aptos a trabalharem nas ações de combate e prevenção da pandemia,
desta forma, não vemos a necessidade, neste momento, da atuação desses
profissionais estrangeiros que encontram-se sem o devido registro profissional ou
habilitação para exercer a medicina no Brasil.

 

3. CONCLUSÃO

3.1. Diante de todo o exposto, sugere-se o encaminhamento da presente
Nota Técnica à Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo com o
posicionamento da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

 
 
 

SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde  

Documento assinado eletronicamente por Sérgio Henrique da Silva Santos,
Diretor(a), em 22/04/2020, às 11:30, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2019347 e o código CRC 27B852D8.

Referência: Processo nº 23123.002339/2020-10 SEI nº 2019347
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO Nº 111/2020/DDES/SESU/SESU-MEC

Brasília, 22 de abril de 2020.

 

Ao Senhor
GILBERTO V. BILACCHI JR.
Advogado Público Chefe de Divisão
Coordenação-Geral para Assuntos Estratégico – CGAE
Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Educação – CONJUR
Brasília - DF

Assunto: Autorização da atuação de médicos estrangeiros em
caráter excepcional e emergencial.

 

Prezado Senhor,

 

   Em resposta a COTA nº 15/2020/CGAE/CONJUR/CONJUR-
MEC/PGF/AGU, a qual solicita manifestação e eventual fornecimento de
subsídios e documentação desta Secretaria acerca do tema, encaminhamos
a NOTA TÉCNICA Nº 19/2020/DDES/SESU/SESU (SEI nº 2022868) para
apreciação e conhecimento.

 

Atenciosamente,

 

 

SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde
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Documento assinado eletronicamente por Sérgio Henrique da Silva Santos,
Diretor(a), em 22/04/2020, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2022962 e o código CRC CE6E874F.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
23123.002339/2020-10

SEI nº 2022962
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Ministério da Educação

NOTA TÉCNICA Nº 19/2020/DDES/SESU/SESU

PROCESSO Nº 23123.002339/2020-10

INTERESSADO: JOÃO PAULO DORINI - DEFENSOR PÚBLICO
FEDERAL/DEFENSOR REGIONAL DE DIREITOS HUMANOS EM SÃO PAULO, Á
CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - CONJUR/MEC

ASSUNTO:Recomendação da Defensoria Pública da União no Estado de São
Paulo. Autorização da atuação de médicos sem registro ou habilitação para exercer a
medicina no País, nas ações de combate à COVID-19. 

1. RELATÓRIO

1.1. Trata-se de recomendação oriunda da Defensoria Pública da União no
Estado de São Paulo, em que solicita que seja autorizada e regulamentada, "em
caráter emergencial e excepcional, no âmbito da atuação dos hospitais temporários
que estão sendo instalados para o específico tratamento de COVID-19, a atuação, em
procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de 90 (noventa) dias, de médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior que venham a
se apresentar mediante convocação, sem a necessidade de revalidação de diplomas
e/ou inscrição no Conselho Regional de Medicina, a serem contratados e remunerados
pelo ente federativo que assim necessitar."

2. ANÁLISE

2.1. Diante da importância do assunto em questão, faz-se necessário
informar que, visando auxiliar o combate à pandemia do novo Coronavírus (COVID-
19), o Governo Federal, juntamente com suas Pastas Ministeriais, vem editando
medidas com o intuito de auxiliar às ações de contenção do vírus.

2.2. Partindo das considerações apresentadas pelas Pastas da Educação e
Saúde, o Poder Executivo publicou a Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de
2020, que estabelece normas excepcionais a serem adotadas sobre o ano letivo da
educação básica e do ensino superior, dentre elas, a possibilidade de abreviar a
duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, respeitadas
as regras estabelecidas:

"Art. 2º As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter
excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo
trabalho acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3º do art. 47 da Lei
nº 9.394, de 1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento
da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de
2020, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de
ensino.

Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput , a instituição de educação
superior poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia,
Enfermagem e Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem
editadas pelo respectivo sistema de ensino, cumpra, no mínimo:

I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina;
ou

II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório
dos cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia." (Grifo nosso)
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2.3. Recentemente, o Ministério da Educação, norteado pela MP supracitada,
editou a Portaria MEC nº 383, de 9 de abril de 2020, permitindo às Instituições de
Ensino Superior antecipar a colação de grau de estudantes dos cursos
de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia e Medicina, com o intuito de disponibilizar mais
profissionais da área da saúde aptos a atuarem em um ambiente de enfrentamento à
COVID-19, fato este que possibilitaria aproximadamente cerca de 11 mil
profissionais médicos a mais no mercado neste ano de 2020.

2.4. Ainda assim, visando mobilizar a força de estudantes destas áreas de
atuação, baseado em cenários da epidemia em território nacional, o MEC editou a
Portaria nº 356, de 20 de março de 2020, permitindo que as Instituições de Ensino
Superior pudessem encaminhar estudantes regularmente matriculados nos dois
últimos anos do curso de medicina e no último ano dos cursos de enfermagem,
farmácia e fisioterapia, em caráter excepcional, para realizar o estágio curricular
obrigatório em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede
hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto
durar a situação de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19
(Coronavírus). Sendo este mais um reforço na contenção da pandemia no País.

2.5. Anteriormente a estas medida, o Ministério da Saúde – MS havia
publicado amplo chamamento público de médicos detentores de registro CRM para
provimento de 5.811 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os perfis,
para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,  em resposta ao contexto da
pandemia causada pelo COVID-19. Atualmente, o MS, por meio da Ação Estratégica
"O Brasil Conta Comigo – Profissionais da Saúde", já tem cadastrado em sua base de
dados cerca de 382158 profissionais da saúde que se dispuseram a trabalhar
diretamente no enfrentamento à pandemia e que serão convocados e alocados
gradativamente nos locais apontados pelo poder público.

2.6. Por todo exposto, buscou-se a priorização pela atuação dos profissionais
com devido registro profissional ou habilitação para exercer a medicina no Brasil,
visto que o país já disponibiliza de um grande número de profissionais aptos a
trabalharem nas ações de combate e prevenção da pandemia conforme já demonstra
o cadastro do MS, por meio da Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo –
Profissionais da Saúde".

3. CONCLUSÃO

3.1. Desta forma, sugere-se o encaminhamento da presente Nota Técnica
à Defensoria Pública da União no Estado de São Paulo com o posicionamento da
Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

 

À consideração superior,

 
 

SÉRGIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS
Diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde 

 

De acordo,

 
WAGNER VILAS BOAS DE SOUZA
Secretário de Educação Superior
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Documento assinado eletronicamente por Sérgio Henrique da Silva Santos,
Diretor(a), em 22/04/2020, às 15:46, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Wagner Vilas Boas de Souza,
Secretário de Educação Superior, em 22/04/2020, às 16:25, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2022868 e o código CRC BACC7EE0.

Referência: Processo nº 23123.002339/2020-10 SEI nº 2022868

Nota Técnica 19 (2022868)         SEI 23123.002339/2020-10 / pg. 5

Num. 31337205 - Pág. 25Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550831300000028512384
Número do documento: 20042412550831300000028512384



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 710 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-964 (BRAS)

 
OFÍCIO n. 00660/2020 / CONJUR-MEC / CGU / AGU

 
Brasília, 22 de abril de 2020.

 
Ao Senhor
Defensor Público Federal
Defensoria Pública da União em São Paulo
Peticionamento Eletrônico
 
NUP: 23123.002339 / 2020-10
INTERESSADOS: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO-GABINETE DO MINISTRO-GM
ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

 
Senhor Defensor,
 
Em atenção ao  Ofício nº 3568893/2020 - DPU SP / 2DRDH SP, de 8 de abril de 2020, da

Defensoria Pública da União do Estado de São Paulo, que faz referência ao PAJ 2020 / 02-03624 e 
RECOMENDA que  autorize e regulamente , em caráter emergencial e excepcional, sem escopo de
atuação dos hospitais temporários que estão sendo utilizados para o tratamento específico do COVID-19
ou de outras necessidades excecionais causadas pela pandemia, uma atuação, procedimentos básicos
de saúde, um período inicial de 90 (noventa) dias, médicos brasileiros e estrangeiros com habilitação
para o exercício da medicina no exterior que venham a ser apresentados mediante convocação, sem
necessidade de revalidação de diplomas e / ou inscrição no Conselho Regional de Medicina, sendo
contratados e remunerados pelo federal que for necessário, encaminhando a Nota Técnica nº 19/2020 /
DDES / SESU / SESU, de 22 de abril de 2020 , da Secretaria de Educação Superior desta Pasta, de forma
a atender à requisição formulada.

 
Na oportunidade, colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional que

seja necessário.
 
Atenciosamente,
 
 

NÍCOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA
 Procurador Federal

Coordenador Geral de Assuntos Estratégicos
 

Atenção, uma consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
usando o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 23123002339202010 e a chave de acesso
7c9f499c

 

Documento assinado eletronicamente por NICOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 415583166 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): NICOLAS FRANCESCO CALHEIROS DE LIMA. Data e Hora: 23-04-2020 12:22. Número de Série:
17392007. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
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EXPRESSO (/EXPRESSO/)

Estêvão Bertoni 13 de abr de 2020 (atualizado 13/04/2020 às 21h14)

Governo federal anunciou envio de médicos, respiradores e recursos para a abertura de novos
leitos no estado

FOTO: DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE MANAUS

 PACIENTES ESPERAM ATENDIMENTO EM MANAUS; SISTEMA DE SAÚDE DO AMAZONAS

ENTROU EM COLAPSO DEVIDO AO NOVO CORONAVÍRUS

Apenas um mês após a confirmação da primeira infecção pelo novo coronavírus em
Manaus, o sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso. Pacientes em estado grave
são obrigados a esperar numa fila por uma vaga de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e
há falta de médicos nos hospitais. Enquanto isso, a população descumpre as orientações
de distanciamento social e de fechamento do comércio.

Em números absolutos, o Amazonas é o quarto estado brasileiro com mais casos
confirmados da doença (1.275), e o quinto em mortes (71), segundo dados do Ministério
da Saúde de segunda-feira (13). Ao todo, o Brasil havia registrado, na mesma data, 23.430
casos e 1.328 mortes. O que preocupa, porém, é que o Amazonas possui a maior taxa de
incidência da doença no país, com 303 casos por 1 milhão de habitantes, e a maior taxa de
mortalidade, com 17 mortes por 1 milhão de habitantes.

Devido à situação crítica, a prefeitura de Manaus inaugurou no domingo (12) um hospital
de campanha (https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/12/com-mais-de-
mil-casos-de-covid-19-concentrados-em-manaus-prefeitura-acelera-trabalhos-e-
inaugura-hospital-de-campanha.ghtml) com, inicialmente, 18 leitos de Unidades de
Terapia Intensiva. A estimativa é que ele chegue a 150 leitos, sendo 36 de UTI.

O Ministério da Saúde anunciou no sábado (11) o envio de médicos intensivistas
(https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/contra-colapso-governo-fara-
convocacao-emergencial-de-medicos-e-enfermeiros-a-manaus.shtml) de outras regiões
no país para reforçar o atendimento na cidade, por meio do programa Brasil Conta
Comigo. A iniciativa cadastrou profissionais de saúde para atuar em regiões de
emergência por causa da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo dos Reis, o
programa já conta com cerca de 1.000 enfermeiros e 80 médicos cadastrados que
poderiam ser deslocados para trabalhar na região. Na segunda-feira (13), ele anunciou,
porém, que seriam enviados sete médicos (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-
saude/46721-manaus-sera-primeira-cidade-a-receber-profissionais-de-saude) e dez
enfermeiros. Eles devem chegar à capital amazonense na quinta-feira (16).

É

Por que o Amazonas é o 1º estado a ter um
colapso na saúde

TEMAS

BRASIL
(/TEMA/BRASIL)
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VEJA TAMBÉM

O primeiro caso de um paciente infectado pelo novo coronavírus na cidade foi confirmado
em 13 de março. Tratava-se de uma mulher de 39 anos que havia viajado para Londres.
Na época, o então secretário de Estado de Saúde, Rodrigo Tobias, afirmou que a rede de
assistência estava preparada (http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?
id=4327) para atender os infectados pela doença.

Onze dias depois, o estado registrou a primeira morte
(https://amazoniareal.com.br/amazonas-tem-a-1a-morte-causada-pelo-coronavirus-na-
regiao-norte/) , de um empresário de 49 anos, morador de Parintins, que sofria de
hipertensão. Ele foi atendido em Manaus. O Ministério Público do Amazonas chegou a
recomendar à prefeitura de Parintins que determinasse toque de recolher entre as 20h e
as 6h, a partir de 25 de março, por 15 dias, para tentar conter a doença.

Em 3 de abril, o discurso do secretário estadual de Saúde já havia mudado, e ele
reconhecia que o estado poderia não dar conta (https://g1.globo.com/jornal-
nacional/noticia/2020/04/04/sistema-de-saude-de-manaus-esta-a-beira-de-um-
colapso.ghtml) de atender todos os doentes. “O nosso sistema de saúde é limitado, não
temos leitos de UTI suficiente para enfrentar uma pandemia. O colapso pode acontecer
dependendo do aumento do número de casos”, disse Tobias. Apesar das medidas de
restrição da circulação, a população continuava saindo de casa.

No dia seguinte à fala do secretário, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (PSDB),
disse em sua conta no Twitter que a rede de saúde estadual havia colapsado
(https://veja.abril.com.br/brasil/prefeito-de-manaus-afirma-que-saude-do-am-entrou-
em-colapso/) . “O hospital principal, que é o Delphina Aziz, está absolutamente lotado de
pessoas que não estão encontrando solução ali”, afirmou. Ele pediu ao governador Wilson
Lima (PSC) que garantisse o funcionamento da unidade.

O prefeito criticou o presidente Jair Bolsonaro
(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/bolsonaro-desmobiliza-
combate-ao-novo-coronavirus-diz-prefeito-de-manaus.shtml) por “desmobilizar” o
combate ao vírus com suas saídas às ruas de Brasília, por servirem de mau exemplo para a
população.

“O fato é que muitas ruas de Manaus estão cheias de carros. As pessoas entram no que
está aberto tentando fingir uma economia normal. Isso não ativa a economia de maneira
nenhuma. Dá a impressão que reativa, mas vai causar mais doentes, um colapso do
colapso do sistema de saúde e atraso na recuperação econômica”, disse.

Em 8 de abril, o governo do Amazonas anunciou que o secretário Rodrigo Tobias, que
vinha alertando para o risco de colapso, deixaria o cargo
(https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/08/simone-papaiz-e-a-nova-
secretaria-de-saude-do-am-em-meio-a-risco-de-colapso-no-setor.ghtml) . Wilson Lima
não esclareceu o motivo da troca. Doutor em saúde pública pela Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz), ligada ao Ministério da Saúde, Tobias comandava a pasta desde março de
2019. Ele foi substituído pela biomédica Simone Papaiz, que atuava como diretora técnica
de saúde na Secretaria de Saúde do estado de São Paulo.

ÍNDEX (/INDEX/?

MODULO=VEJATAMBEMLISTA&TEMA=CORONAVIRUS&EDICAO=200403&POSICAO=1)

Tudo sobre Coronavírus no Nexo (/index/2020/03/13/A-pandemia-
do-coronavírus-no-Brasil-e-no-mundo?
modulo=vejatambemlista&tema=coronavirus&edicao=200403&posicao=1)

EXPRESSO (/EXPRESSO/?

MODULO=VEJATAMBEMLISTA&TEMA=CORONAVIRUS&EDICAO=200403&POSICAO=2)

Até quando será necessário adotar o isolamento social?
(/expresso/2020/04/01/Até-quando-será-necessário-adotar-o-
isolamento-social?
modulo=vejatambemlista&tema=coronavirus&edicao=200403&posicao=2)
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O cenário em Manaus
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Em entrevista no mesmo dia, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, criticou a
mudança (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/perto-do-colapso-por-
coronavirus-amazonas-e-1o-estado-a-trocar-de-secretario-da-saude.shtml) no primeiro
escalão do governo amazonense. “Precisamos de pessoas que estejam habituados com a
rede para que não tenha que começar tudo do zero”, disse.

Em 10 de abril, o governo do Amazonas informou que hospital Delphina Aziz, referência
para internação de casos graves do novo coronavírus, havia atingido sua capacidade
máxima (https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/12/com-mais-de-mil-
casos-de-covid-19-concentrados-em-manaus-prefeitura-acelera-trabalhos-e-inaugura-
hospital-de-campanha.ghtml) . Dos 69 leitos de UTI disponíveis, 60 estavam ocupados, e
não havia equipe médica para atender os outros nove. O hospital recebeu contêineres
frigoríficos (https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/a-beira-do-colapso-por-
coronavirus-amazonas-tem-95-de-ocupacao-de-utis-e-respiradores.shtml) para
armazenar os corpos das vítimas da doença.

Quando todos os leitos foram ocupados, formou-se uma fila com mais de 60 pacientes
esperando uma vaga na UTI. O governo do estado decidiu antecipar a formatura de alunos
de medicina, enfermagem e farmácia da Universidade Estadual do Amazonas para
reforçar as equipes de atendimento. Decidiu ainda transferir pacientes para hospitais da
campanha no Pará.

Segundo dados publicados pelo jornal O Estado de S.Paulo, o Amazonas possui 919 leitos
de UTI (https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-perdeu-34-5-mil-leitos-de-
internacao-entre-2009-e-2020,70003243158) (na rede pública e privada) e 899
respiradores, sendo que 62 deles estavam fora de uso
(https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,em-meio-a-surto-de-coronavirus-brasil-
tem-3-6-mil-respiradores-fora-de-operacao,70003248690) . A taxa do estado é de 1,24
leito desse tipo (https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/sus-nos-
estados-nao-tem-leitos-de-uti-contra-o-coronavirus.shtml) por 10 mil habitantes. Ele
precisaria de ao menos 2,4 leitos pelo mesmo número de habitantes, segundo cálculo da
Amib (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) com base na demanda ocorrida nos
epicentros da pandemia.

Quando ainda era secretário da Saúde do Amazonas, Rodrigo Tobias havia reconhecido,
em 8 de abril, que a relação de leitos pelo número de habitantes era um "problema
histórico".

“Nós não temos leitos de UTI no interior. Quando temos um caso que precise de UTI, a
gente traz o paciente de avião para cá. Até agora, a doença atingiu, principalmente,
pessoas das classes A e B. Como a gente ainda está na curva ascendente, se o coronavírus
pegar as classes menos favorecidas economicamente, onde há residências em que moram
muitas pessoas, isso pode ser um grande problema”, disse.

Segundo ele, o quadro poderia se agravar porque o estado faz fronteira com a Colômbia e
com o Peru, além de fazer divisa com Roraima, estado vizinho à Venezuela.

Além do envio de profissionais, o Ministério da Saúde encaminhou 20 respiradores
(https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/10/manaus-recebera-20-novos-
respiradores-para-tratamento-de-pacientes-com-covid-19-anuncia-ms.ghtml) cedidos
pela Rede D'or do Rio de Janeiro para Manaus na tentativa de amenizar a falta de
aparelhos. A pasta também decidiu liberar recursos para a instalação de 350 leitos extras
no hospital Delphina Aziz, em andares da unidade que estavam desativados.

O mais recente relatório “Demografia Médica no Brasil”, de 2018, coordenado pelo
professor Mário Scheffer, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de
Medicina da USP (Universidade de São Paulo), mostra que o estado do Amazonas tem
uma taxa de médicos por habitantes (/expresso/2018/11/16/Qual-o-perfil-do-médico-
brasileiro-segundo-este-estudo) menor do que a média nacional. E eles estão
concentrados na capital do estado, Manaus.

Enquanto o Brasil tem 2,1 médicos por mil habitantes, índice próximo ao de países como
Coreia do Sul (2,2) e Japão (2,4), mas bem abaixo da Itália (4,1), Espanha (4,2) e
Alemanha (4,5), o Amazonas possuía em 2018 apenas 1,19 médico por mil habitantes. O
estado todo tinha 4.844 médicos registrados naquele ano.

Com uma população de 4,1 milhões de habitantes, o Amazonas tem quase metade de seus
habitantes (2,2 milhões de pessoas) morando em Manaus. O problema é que 93,1% dos
médicos do estado atuam na capital. Apenas 336 médicos, o que corresponde a 6,9% do

O número de leitos e respiradores

O número de médicos
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total, atendiam 62 municípios espalhados por uma área de 1,57 milhão de km². O
Amazonas tem apenas 1,1% dos médicos do país.

A morte de indígenas também preocupa o Amazonas. Segundo o governo federal, três
indígenas já morreram (https://congressoemfoco.uol.com.br/saude/dois-indios-
morreram-e-seis-estao-infectados-por-covid-19-no-brasil/) no país devido ao novo
coronavírus. O ministro da Justiça, Sergio Moro, afirmou que as contaminações
ocorreram fora das aldeias. A pasta responde pela Funai (Fundação Nacional do Índio).
Apenas um deles vivia em Manaus. Os outros eram de Roraima e do Pará. Segundo o ISA
(Instituto Socioambiental), nove indígenas (https://covid19.socioambiental.org/) ao todo
já foram infectados pela doença no país.

Devido ao risco de contaminação dessas comunidades, o Ministério Público Federal
recomendou às autoridades medidas como a inclusão deles no grupo prioritário para a
vacinação contra a gripe, a realização de testes para detectar a covid-19 e o envio de
alimentos e produtos de higiene para as aldeias.

Segundo o órgão, “há risco de propagação exponencial da doença, afetando muitos
indígenas em uma mesma aldeia, o que demanda, por parte da atenção de média e alta
complexidade, a oferta de leitos e aparelhos (sobretudo respiradores) em quantidade
suficiente para atendimentos simultâneos”. O Ministério Público chegou a classificar o
cenário como um "risco de genocídio" dos povos indígenas
(http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/covid-19-2013-mpf-
recomenda-acoes-emergenciais-de-protecao-a-saude-dos-povos-indigenas) .

Em 8 de abril, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que o governo tinha
"extrema preocupação" com as comunidades indígenas do país, e anunciou a construção
de um hospital de campanha
(https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/com-sistema-de-saude-em-
colapso-manaus-ganhara-hospital-de-campanha-federal.shtml) em Manaus voltado
exclusivamente ao atendimento dessas populações.

Segundo ele, a iniciativa, que deve funcionar em um prédio cedido, terá um custo de R$
10 milhões (https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/reuters/2020/04/08/governo-vai-construir-hospital-de-campanha-do-
coronavirus-para-indigenas-diz-mandetta.htm) e capacidade para 200 leitos.

O QUE É A COVID-19?

QUAIS SÃO OS SINTOMAS?

COMO É A TRANSMISSÃO?

COMO É POSSÍVEL SE PREVENIR?

EXISTE TRATAMENTO?

QUAL A LETALIDADE DO VÍRUS?

O Nexo também tem um Índex (/index/2020/03/13/A-pandemia-do-coronavírus-
no-Brasil-e-no-mundo) com todos os conteúdos produzidos pelo jornal sobre a pandemia. Eles
estão com acesso livre.

Além disso, você pode se inscrever na newsletter diária Boletim Coronavírus (/boletim-
coronavirus/) , com uma seleção de materiais do Nexo e de outros veículos.

VEJA TAMBÉM

 (https://thetrustproject.org/) SAIBA MAIS

A morte de indígenas

O que se sabe sobre o vírus?

EXPRESSO (/EXPRESSO/) A prisão do grupo suspeito de
furtar testes da covid-19 (/expresso/2020/04/13/A-prisão-do-
grupo-suspeito-de-furtar-testes-da-covid-19)

Num. 31337213 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550841000000028512539
Número do documento: 20042412550841000000028512539



21/04/2020 Por que o Amazonas é o 1º estado a ter um colapso na saúde | Nexo Jornal

https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/13/Por-que-o-Amazonas-%C3%A9-o-1%C2%BA-estado-a-ter-um-colapso-na-sa%C3%BAde 5/5

Num. 31337213 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550841000000028512539
Número do documento: 20042412550841000000028512539



 

20/04/2020 Falta de médicos no Nordeste se agrava com pandemia de Covid-19

https://portalcorreio.com.br/falta-medicos-nordeste-se-agrava-pandemia/ 1/5

Falta de médicos no Nordeste
se agrava com pandemia do
coronavírus
Estados sugerem revalidação de diplomas de pessoas formadas no exterior, o
que traria 15 mil pro�ssionais para atuarem no Brasil

Mesmo antes de eclodir a pandemia causada pelo novo coronavírus, já faltavam

médicos para atender a população em geral. A nova doença agravou um problema

antigo: o Brasil tem apenas 2,2 médicos por mil habitantes; na região Nordeste,

os dados apontavam, em 2018, 1,55 médicos por mil habitantes, número

considerado baixo para os integrantes do Comitê Científico do Consórcio Nordeste.

João e outros gestores da região defendem criação de 'Brigada Emergencial de Saúde' (Foto: Divulgação)

por  Redação  - 20 de abril de 2020

CORONAVÍRUS JR 24H ENTRETENIMENTO

LIFESTYLE VIRTZ ESPORTES PODCASTS BLOGS RECORD TV +R7
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Uma das soluções sugeridas pelo comitê é a revalidação de diplomas de pessoas

formadas no exterior, o que traria 15 mil profissionais para atuarem no Brasil.

“O Nordeste conta com 15 mil médicos no total”, informa Miguel Nicolelis em

seu canal no Youtube, neuro cientista, um dos coordenadores do Comitê

Científico ao lado de Sérgio Rezende (ex-ministro da Ciência e Tecnologia). “É

preciso reconhecer que no interior dos estados a vulnerabilidade social e a

escassez de atendimento médico são ainda maiores”, diz Nicolelis.

Diante desse agravo, o Comitê Científico recomendou a formação da “Brigada

Emergencial de Saúde”, uma ideia acatada por unanimidade pelos nove

governadores cuja solicitação já foi enviada oficialmente ao Ministério da Saúde.

A ideia

Segundo Miguel Nicolelis, a criação da Brigada parecia praticamente impossível,

mas, à medida que as primeiras grandes simulações matemáticas foram

produzidas e apresentadas, dando uma visão da gravidade do cenário em todo o

Nordeste brasileiro, foi possível ousar. “Tínhamos que partir para tomar decisões

que poucas pessoas teriam coragem, como os governadores do Nordeste tiveram,

de aprovar”, diz.

A idealização foi assessorada também pelo médico Eider Pinto, que trabalhou na

gestão do Programa Mais Médicos. “A proposta é recrutar profissionais de saúde

de todas as categorias para criar uma verdadeira tropa de emergência para atacar

o vírus onde o vírus nos ataca: nas casas dos nossos irmãos nordestinos, nas

comunidades das periferias das grandes capitais nordestinas e no interior do

Nordeste”.

Formação da Brigada

A intenção é que as universidades públicas estaduais ou federais do Nordeste

possam garantir a revalidação dos diplomas obtidos em cursos no exterior e que

esses novos médicos passem por um treinamento de emergência, com

supervisão, e façam um estágio de quatro meses, como um estágio-serviço

remunerado, semelhante à uma residência médica. Esses médicos farão

atendimento nas casas, nas vizinhanças, ajudando a tratar dos pacientes, isolando

os pacientes, para que possam se recuperar e não transmitir o vírus.

O ú d it ã d ã lid ã d di l d di i
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O número de pessoas em situação de não validação do diploma de medicina para

atuar no Brasil é de 15 mil – esse é o número de médicos que o serviço de

atenção básica do nordeste possui.

“O Comitê recomenda aos governadores a criação de programa de adaptação

formativa, com complementação curricular, na modalidade ensino-serviço, que

assegure um processo rígido de avaliação ao longo do tempo a ser realizado pelas

Universidades Públicas na região, e permita, ao final, a validação dos diplomas

daqueles que vierem a ser aprovados”, explica Nicolelis.

Enfrentamento ao vírus requer ousadia

Miguel Nicolelis considerou audaciosas e históricas as medidas tomadas pelos

governadores do Nordeste e que deverão produzir “um efeito importante para

impedir que mais pessoas venham a falecer no Nordeste e que menos pessoas

venham a se contaminar pelo coronavírus”.

Os nove governadores nordestinos solicitaram ao Ministério da Saúde, na última

sexta-feira (17), a autorização para que os brasileiros formados em Medicina no

exterior atuem no país, em carta assinada pelos representantes dos estados de

Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do

Norte e Sergipe.

O governador João Azevêdo pontuou que o Governo do Estado tem aberto novos

leitos de enfermaria e de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) que precisam de

um bom quantitativo de profissionais que atuam na linha de frente no combate ao

novo coronavírus.

“Nós estamos abrindo novos leitos em João Pessoa, Campina Grande e no Sertão

do Estado e precisamos reforçar ainda mais nossas equipes e disponibilizar um

tratamento adequado para quem precisar. Estamos fazendo processos seletivos,

mas precisamos nos preparar para um provável aumento da demanda por

atendimento médico na nossa rede hospitalar”, reforçou.

Recomendamos CONTEÚDOS PATROCINADOS
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Conteúdo patrocinado

Dia Nacional do Livro Infantil: celebrado amanhã, data homenageia Monteiro Lobato

Conteúdo patrocinado

Enem 2020: cursinho preparatório disponibiliza conteúdos e aulas online

Conteúdo patrocinado

Edital da CAPES para projetos sobre pandemia segue aberto até o dia 30/04

Conteúdo patrocinado

Ministério da Educação �exibiliza as regras para pro�ssionais da saúde que anteciparam
graduação

Notícias mais lidas

Saúde pública
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Falta de médicos no Nordeste se agrava com pandemia do coronavírus

Combate à Covid-19

Prefeitura de CG distribui 500 mil máscaras para população

Medida de enfrentamento

Santa Rita suspende início de obras por conta da pandemia

Durante pandemia

Sob calamidade, Alhandra anuncia gasto de R$ 536 mil em plantas
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Anuncie no R7  Trabalhe Conosco  Comunicar erro  Fale com o R7  Mapa do Site  Termos e Condições

de Uso  Privacidade

Num. 31337217 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550847800000028512543
Número do documento: 20042412550847800000028512543



 

21/04/2020 Hospitais de SP já afastaram mais de 1.400 profissionais com suspeita ou confirmação de coronavírus | São Paulo | G1

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/01/hospitais-de-sp-ja-afastaram-mais-de-1300-profissionais-com-suspeita-ou-confirmacao-de… 1/15

Hospitais de SP já afastaram mais de 1.400
pro�ssionais com suspeita ou con�rmação de
coronavírus
O G1 ouviu quinze das maiores redes de hospitais privados da capital paulista e ao
menos doze abriram os números e mostram que não são apenas médicos e
enfermeiros que estão sujeitos a contrair o vírus na linha de frente contra a
pandemia.

Por Rodrigo Rodrigues, Glauco Araújo e Anderson Colombo, G1 SP e TV Globo

01/04/2020 17h08 · Atualizado 

    

Médicos examinam testes dos próprios médicos vítimas do coronavírus na China. — Foto: Wang Yuguo / Xinhua via AP

há 2 semanas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SÃO PAULO
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Grandes hospitais da capital paulista já afastaram 1.404 pro�ssionais com suspeita

ou con�rmação de coronavírus desde o início da pandemia na cidade de São Paulo,

segundo levantamento feito pelo G1 e pela TV Globo entre quinze grandes redes da

cidade de São Paulo.

Os dados foram colhidos entre segunda-feira (30) e esta quarta-feira (01). Das

quinze maiores redes de hospitais da capital paulista, ao menos doze abriram os

números para reportagem.

Hospitais São Camilo – 441 afastados (33 con�rmados com coronavírus)·
Hospital Albert Einstein – 348 afastados·
Rede Prevent Senior – 179 afastados (82 con�rmados com Covid-19 e 92

negativados)
·

Hospital das Clínicas – 125 afastados (108 contaminados)·
Hospital Sírio-Libanês – 104 afastados·
Hospital Alemão Oswaldo Cruz - 66 afastados por contaminação (38 casos

con�rmados e 28 aguardando resultado de teste)
·

Bene�cência Portuguesa de São Paulo - 40 afastados (3 já retornaram ao

trabalho)
·

Hospital do Coração (HCor) - 40 afastados (28 con�rmados e 17 aguardando

resultado de testes)
·
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Três hospitais não informaram a quantidade de colaboradores afetados pelo

coronavírus: a Rede D'Or-São Luiz, Nove de Julho e Samaritano SP. Eles justi�caram,

por meio de nota, que os casos estão sendo noti�cados diretamente para as

autoridades sanitárias. (veja notas abaixo)

O único hospital público que entrou na lista foi o Hospital das Clínicas (HC), com

125 afastados. A reportagem procurou a assessoria de imprensa das secretarias

municipal e estadual de saúde de São Paulo para saber o número total de

afastamentos do setor público, mas elas disseram que ainda estão fazendo esses

números, devido ao grande números de hospitais, postos de saúde e AMAs.

"A Secretaria de Estado da Saúde informa que possui uma rede de 100 hospitais e

está fazendo o levantamento junto às unidades. Importante destacar que a pasta

atua com modelos diferentes de gestão (administração direta, autarquias e

contratos com OSS). (...) As unidades estaduais seguem todos os protocolos de

segurança para pro�ssionais de saúde e pacientes, assistindo qualquer pessoa que

necessitar de atendimento. Seguindo este protocolo, qualquer colaborador com

suspeita de COVID-19 será afastado para proteção da sua saúde e das demais

pessoas que frequentam a unidade", disse o governo paulista.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, 596 pro�ssionais de saúde já foram

afastados do trabalho por suspeita ou con�rmação de Covid-19 nos hospitais

públicos de São Paulo.

Rede pública na Grande SP

A reportagem da TV Globo procurou algumas prefeituras na Grande São Paulo para

saber o número de infectados também nas redes municipais de saúde fora da

capital. Ao menos cinco prefeituras responderam: Itapevi, Osasco, Diadema, Rio

Grande da Serra e Guarulhos.

Hospital Santa Catarina – 26 afastados·
Hospital AC Camargo – 17 afastados·
Grupo Leforte - 14 contaminados·
Hospital Nipo-Brasileiro - 04 contaminados·
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No total, onze funcionários da rede pública da Grande São Paulo contraíram o

coronavírus. Ao menos três deles são médicos, quatro são enfermeiros e um

�sioterapeuta, conforme os números a seguir:

A Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp) a�rmou que está preocupada

com a exposição dos trabalhadores dos hospitais ao coronavírus e tem feito ações

junto às empresas e governos para redobrar os cuidados durante a pandemia de

Covid-19.

A entidade, revela, contudo, que “as empresas e hospitais particulares enviaram

documentos à Anahp relatando o con�sco, por parte de governos municipais,

estaduais e Ministério da Saúde, de materiais essenciais para o enfrentamento ao

coronavírus”. Insumos como luvas, máscaras, álcool em gel e até respiradores

integram essa lista, segundo a entidade.

“A Anahp alerta que esse con�sco cria o risco de uma ruptura na cadeia de

suprimentos, afetando diretamente o tratamento de pacientes infectados pelo

Covid-19. Além da ruptura, a situação origina instabilidades jurídica e econômica,

pois muitos desses materiais já estavam vendidos para instituições privadas. Como

tem feito desde o início, a Anahp segue procurando caminhos para garantir a saúde

da população brasileira, além de entender que seja necessário um melhor

planejamento para a demanda de insumos. Toda essa mobilização busca, como

denominador comum, o atendimento de qualidade em todos os setores da saúde,

seja ele público ou privado”, a�rma a entidade.

Números dos hospitais

Itapevi - 3 infectados (médicos)·
Osasco - 3 infectados (2 enfermeiros e 1 �sioterapeuta)·
Diadema - 1 infectado (enfermeiro)·
Rio Grande da Serra - 1 infectado (não informado)·
Guarulhos - 3 infectados (não informado)·
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Os hospitais São Camilo, o Albert Einstein e a rede Prevent Senior foram os que

tiveram o maior número de empregados afastados pela doença até agora. Na rede

São Camilo, 441 funcionários de diversos setores foram afastados das atividades por

suspeita do Covid-19. De acordo com a empresa, ao menos 33 deles testaram

positivo para a doença.

A rede de hospitais São Camilo de São Paulo informa também "que esse número é

bastante dinâmico, podendo variar diariamente na medida em que os resultados

dos exames são conhecidos".

No Albert Einstein, 348 pessoas também foram afastadas das atividades diárias

no hospital por causa da doença. O número representa 2% dos 15 mil

colaboradores que trabalham no hospital. Treze destes funcionários estão

internados.

Em nota, o hospital disse que dos 348 funcionários, 169 são pro�ssionais como

médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao menos 47 deles já retornaram

ao trabalho desde 25 de fevereiro, segundo o hospital.

O Albert Einstein fez questão de informar que "o hospital registra o seu

reconhecimento pela coragem, dedicação e sacrifício de todos os que estão na linha

de frente do atendimento aos pacientes. O Einstein mantém-se empenhado em

assegurar que cada colaborador esteja protegido com os equipamentos de

segurança indicados pelos órgãos competentes e que recebam a assistência

necessária em caso de adoecimento."

Na rede Prevent Senior, especialista no tratamento de idosos e que concentra as

várias unidades do hospital Sancta Maggiore, 179 pessoas fora afastadas do

trabalho com suspeita de infecção entre os 10 mil colaboradores.

Enfermeira de UTI de covid-19 relata como a vida mudou desde os

primeiros casos em SP
·

SP tem 201 mortes aguardando resultado do exame de coronavírus: 'parte

vai dar positivo', diz secretário
·
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De acordo com a empresa, desses 170 colaboradores, 82 testaram positivo para o

coronavírus e os outros 97 tiveram o exame negativado.

“As infecções se deram, ao que tudo indica, fora das unidades — o que

tecnicamente é chamado de "infecção comunitária"”, informou a Prevent Senior.

Sírio-Libanês afasta 104 funcionários

Cento e quatro funcionários do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo foram

afastados por 14 dias após testarem positivo para o coronavírus.

Segundo a assessoria da instituição, assim que os colaboradores apresentaram os

primeiros sintomas, �zeram o teste e deixaram de exercer suas atividades.

Ainda de acordo com o hospital, os funcionários são de diversas áreas que têm

contato direto com pacientes, entre elas, enfermaria, limpeza, recepção e

manutenção.

Hospital Sírio Libanês, na Bela Vista, Centro de São Paulo. — Foto: Reprodução/Rede Globo

HCor em SP
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O HCor informa que até esta quarta-feira (1) tem 40 empregados afastados por

causa do coronavírus. Cerca de 28 pro�ssionais tiveram a con�rmação de covid-19.

Eles atuam na linha assistencial da rede de hospitais. Outro grupo de 17

trabalhadores, que também estão afastados, aguarda por resultados de exames

realizados.

"Observamos que, de todos os testes já realizados em pro�ssionais com queixas

respiratórias, aproximadamente, 84% têm resultado negativo para COVID-19. Desde

o início da pandemia, 50 trabalhadores testaram positivo para o novo coronavírus e

10 já retornaram às suas funções. O número geral representa cerca de 1% do total

de pro�ssionais do hospital", a�rma o HCor.

AC Camargo e Oswaldo Cruz

Com 17 colaboradores afastados por coronavírus, o A.C.Camargo Câncer Center

informa que "tem seguido todas as recomendações da Organização Mundial da

Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde para preservar a saúde de seus

pro�ssionais".

O hospital informou ainda que todos os pro�ssionais afastados das atividades

"apresentam bom estado de saúde e vem sendo acompanhados pela equipe de

medicina ocupacional" do próprio AC Camargo.

O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informou que teve até o momento 66

colaboradores afastados por contaminação pelo coronavírus. São 38 casos

con�rmados e 28 aguardando resultado de teste de Covid-19.

Do total de afastados, o hospital informa que 33 são pro�ssionais de saúde (dois

deles médicos) e 33 são empregados de áreas de apoio, o que mostra que não só os

colaboradores das áreas em contato direto com o atendimento aos pacientes estão

sujeitas a contrair o vírus.

Ações da Bene�cência Portuguesa de SP

A Bene�cência Portuguesa de São Paulo (BP) também informou ao G1 que até o

momento registrou o afastamento de 40 colaboradores por Covid-19, a infecção
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respiratória causada pelo novo coronavírus. O número representa 0,5% do total de

colaboradores da instituição, segundo o levantamento da empresa. 

De acordo com o hospital, "toda a assistência necessária está sendo prestada para

que eles possam enfrentar esse momento". De total de empregados afastados, ao

menos três já retornaram ao trabalho.

A Bene�cência Portuguesa de São Paulo a�rma que desde o início da pandemia de

Covid-19 "vem seguindo rigidamente os protocolos de enfrentamento da doença,

preconizados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde

(OMS)".

O hospital diz também que inúmeras iniciativas foram colocadas em prática na

instituição durante as últimas semanas para proteger os colaboradores,

especialmente aqueles que estão na linha de frente ao combate contra a Covid-19.

Entre as iniciativas citadas pelo hospital estão a diminuição da circulação de pessoas,

limitando, inclusive, as visitas aos pacientes internados, transferência de atividades

para o modelo remoto via home o�ce para colaboradores das áreas

administrativas, intensi�cação da comunicação sobre o correto uso de

equipamentos de proteção individual (EPI) entre os empregados da linha de frente

dos atendimentos, entre outras ações.

A BP informa também que recentemente intensi�camos a restrição de acesso ao

hospital por meio de pontos de pré-triagem, onde todos os que precisam entrar na

instituição são checados para aferir sintomas ou histórico de risco para contágio da

doença.

"Desde o início da mobilização foram de�nidos espaços especí�cos para

atendimento a pacientes con�rmados ou com suspeita de covid-19, segregando

pacientes sem relação com a doença, que continuaram sendo atendidos em suas

necessidades de saúde. A limpeza dos ambientes foi reforçada, seguindo todas as

diretrizes de prevenção de doenças infecciosas e nosso Serviço de Controle de

Infecção Hospitalar (SCHI) está totalmente voltado para essa situação enfrentada

por todos os serviços de saúde do País", declarou o diretor-executivo médico e de

desenvolvimento técnico da BP, Luiz Eduardo Loureiro Bettarello.
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Nota da Rede D'or - São Luiz:

"A Rede D’Or informa que o Ministério da Saúde e as Secretarias Estaduais de Saúde

são os responsáveis pela divulgação de casos de Covid-19. A Rede está seguindo os

protocolos e normas preconizados pelo Ministério da Saúde. Houve uma

intensi�cação do treinamento dos protocolos de segurança e planos de

contingência em todas as suas unidades. Tudo isso para garantir a segurança de

seus funcionários e atendimento de seus pacientes".

Nota do Hospital 9 de Julho:

"O Hospital informa que, para a segurança das informações veiculadas, noti�ca às

autoridades sanitárias os números de casos suspeitos e ou con�rmados. Toda

informação estatística deve ser vista diretamente com o Ministério da Saúde".

Nota do Hospital Samaritano de SP:

"As noti�cações de casos suspeitos de coronavírus por hospitais privados são

realizadas às secretarias municipais e estaduais de saúde. Por recomendação do

Ministério da Saúde, informações sobre as noti�cações recebidas devem ser

consultadas diretamente com esses órgãos. As informações epidemiológicas sobre

o coronavírus estão sendo divulgadas diariamente pelo Ministério da Saúde".

Pro�ssionais de saúde relatam falta de equipamentos de proteção; denúncias passam de 4mil
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Nota da Rede São Camilo:

"A Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo informa que, até o dia 1º de abril, 441

pro�ssionais estavam afastados de suas atividades com suspeita de COVID-19,

sendo 33 deles con�rmados com a doença. Destaca ainda que esse número é

bastante dinâmico, podendo variar diariamente na medida em que os resultados

dos exames são conhecidos. A Instituição segue à disposição para qualquer

esclarecimento."

Nota Hospital Oswaldo Cruz:

"O Hospital Alemão Oswaldo Cruz informa que teve até o momento 66

colaboradores afastados por contaminação pelo Coronavírus Covid-19. São 38 casos

con�rmados e 28 aguardando resultado de teste de Coronavírus. Do total de

afastados, 33 são pro�ssionais de saúde (dois deles médicos) e 33 de áreas de

apoio."

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia
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Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê

TIRA-DÚVIDAS: saiba como são os testes e as pesquisas sobre remédios e vacinas

Guia para vida em casa: G1 lista dicas para o isolamento social

Veja perguntas e respostas sobre medidas econômicas na crise do coronavírus

Veja também

G1 Pop&Arte

O debate sobre a bebedeira de sertanejos em lives

Shows online de Gusttavo Lima viraram alvos de ação do conselho que regulamenta
publicidade. Deve haver limite para álcool em transmissões? Entenda todos os lados do

debate no Semana Pop.
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Mais do G1

17 de abr de 2020 às 19:42

Próximo

Estados Unidos

Trump cita 'inimigo invisível' e anuncia que vai suspender imigração aos
EUA
Presidente americano disse em rede social que vai proteger empregos diante da pandemia
do coronavírus. Ele não detalhou medidas.

Há 36 minutos — Em Mundo

Coreia do Norte

Kim Jong-un está em estado grave após cirurgia, diz TV dos EUA
Segundo agência, ditador passou por procedimento cardiovascular.

Em Mundo

Num. 31337219 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:08
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550854100000028512544
Número do documento: 20042412550854100000028512544



21/04/2020 Hospitais de SP já afastaram mais de 1.400 profissionais com suspeita ou confirmação de coronavírus | São Paulo | G1

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/01/hospitais-de-sp-ja-afastaram-mais-de-1300-profissionais-com-suspeita-ou-confirmacao-d… 13/15

Preço negativo

Petróleo abaixo de zero: como isso foi possível?
Barril fechou cotado a -US$ 37 nos EUA para aliviar os estoques diante da baixa demanda.

Em Economia

Aumento de pacientes da Covid-19 leva UTIs ao limite de atendimento
em Manaus
O governo do estado já declarou que o sistema de saúde do Amazonas está entrando em
colapso por falta de pessoal de saúde e pela ocupação dos leitos.
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Em Jornal Nacional

4 min

No Ceará, 100% das vagas de UTI estão ocupadas e número de leitos
está perto do limite
O estado tem quase 3,5 mil casos e 206 mortes. Um hospital de campanha com 51 leitos para
casos simples da Covid-19 foi inaugurado num estádio de futebol de Fortaleza neste �m de
semana.

Em Jornal Nacional

2 min

Desde que tomou posse, Nelson Teich não deu entrevista e suspendeu
coletiva sobre Covid-19
Esta segunda (20) foi o quarto dia de trabalho de Nelson Teich. No domingo (19), ele
participou de uma reunião por videoconferência com o G20, mas ainda não detalhou quais
os planos dele para enfrentar o novo coronavírus.
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Em Jornal Nacional

3 min
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Nota Técnica n. 3

Necessidades de Infraestrutura do SUS em Preparo à COVID-
19: Leitos de UTI, Respiradores e Ocupação Hospitalar

Beatriz Rache, Rudi Rocha, Letı́cia Nunes, Paula Spinola, Ana Maria Malik & Adriano Massuda

Introdução
Poucomaisde três semanasapósoprimeiro casode infec-
çãopelo novo coronavírus (causador daCOVID-19) ter sido
registrado no Brasil, o Ministério da Saúde declarou em20
de março de 2020 o reconhecimento da transmissão co-
munitária do vírus em todo o território nacional. Nesta
data, foram contabilizados 904 casos confirmados em 24
estados do país, além do Distrito Federal, e 11 óbitos nos
estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Em função do alto
grau de transmissibilidade da doença, espera-se um au-
mento exponencial de casos nos próximos dias, que deve
perdurar durante os próximos meses.

Como se verifica em outros países, é provável que os efei-
tos da pandemia sejam diferenciados entre as regiões do
país. Nos locais mais afetados espera-se um rápido au-
mentonademandapor serviçosde saúde, principalmente
por leitos hospitalares em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) para suporte ventilatório mecânico em quadros de
síndrome respiratória aguda. Por essa razão, é essencial
identificar regiõesmais vulneráveis, otimizar o uso de ser-
viços existentes e dimensionar recursos que serão neces-
sários para fortalecer a capacidadede resposta do sistema
de saúde em âmbito regional e local.

Nesta nota realizamos uma série de exercícios empíricos
com o objetivo de contribuir com informações para o di-
mensionamento e a alocação de recursos hospitalares ne-
cessários aoenfrentamentodaCOVID-19. Todasasestima-
tivas foram realizadas ao nível das regiões de saúde. Em
primeiro lugar, mapeamos detalhadamente o número de
leitos deUTI ede ventiladores e respiradores existentes no
país. Encontramos 15,6 leitos de UTI por 100 mil habitan-
tes, sendo a média no SUS de 7,1. Documentamos, no en-
tanto, enorme heterogeneidade regional e escassez de re-
cursos na maioria das regiões do país. Encontramos que
em 72% das regiões o número de leitos de UTI pelo SUS é
inferior ao considerado adequado em um ano típico, sem
a influência da COVID-19. Um padrão similar é observado
com relação a ventiladores e respiradores.

Em segundo lugar, identificamos que 30% das regiões
de saúde do país são particularmente vulneráveis, de-
vido a uma combinação de infraestrutura de leitos de UTI
aquém do mínimo e mortalidade por condições simila-
res à COVID-19 acima da mediana nacional. Dentre as re-
giões mais vulneráveis, nota-se uma sobre-representação
do Sudeste (onde 40,4% da população dependente do
SUS reside em regiões que denominamos como vulnerá-
veis) e Nordeste (21,8%).1

1Destacamos em especial a região metropolitana do Rio de Janeiro
que, além de contar com leitos adultos de UTI abaixo do mínimo de 10

Em terceiro lugar, projetamos as taxas de ocupação de lei-
tos adultos de UTI no SUS para diferentes cenários de in-
fecção pelo vírus da COVID-19 frente à ocupação obser-
vada 2019, nosso ano base. Mostramos que em um cená-
rio de 20% da população infectada, e 5% dos infectados
necessitando cuidados em UTI por 5 dias, 294 das 436 re-
giões de saúde do país ultrapassariam a taxa de ocupação
de 100%. Em particular, 53% delas necessitariam ao me-
nos o dobro de leitos-dia em relação a 2019 para tratar os
casos mais críticos. Realizamos também um exercício de
engenharia reversa, ao estimarmos a taxa de infecção po-
pulacionalpor regiãodesaúdenecessáriapara levara taxa
de ocupação dos leitos adultos de UTI para 100%. Para
metade das regiões de saúde, uma taxa de infecção de 9%
de seus habitantes seria suficiente para ocupar 100% dos
leitos de UTI. Para 25% das regiões, uma taxa de infecção
de 5,6% oumenos bastaria. Por fim, destacamos também
que, mesmo em um contexto com baixo número de leitos
de UTI per capita, uma desaceleração da taxa de infecção
populacional pode diminuir consideravelmente a super-
lotação consequente. Desacelerando a infecção de 20%
da população de 12meses para 18meses, o número de re-
giões de saúde com ocupação superior a 200% (i.e. nas
quais o número de leitos precisaria dobrar para compor-
tar todas as hospitalizações) diminuiria de 235 para 172. O
contrário, umaaceleraçãode 12para6meses levaria todas
as regiões de saúde, exceto duas, a uma lotação superior
a 200%.

Nesta nota, portanto, buscamos assim identificar sob di-
ferentes ângulos as áreas demaior carência de infraestru-
tura no país. É preciso destacar que utilizamos parâme-
tros assistenciais conservadores para o cálculo de recur-
sos mínimos necessários para atendimento hospitalar, e
que estes parâmetros se aplicama circunstâncias normais
de operação, em um ano típico, muito aquém das atuais.
Os resultados evidenciam escassez de recursos na maio-
ria das regiões do país e uma rápida sobrecarga assisten-
cial com a evolução da epidemia. Faz-se necessária, por-
tanto, a adoção de medidas urgentes para otimizar o uso
dos serviços públicos e privados existentes, bem como in-
vestimentos para ampliar a capacidade instalada.

Como reforçamos à frente, a metodologia desenvolvida
nesta nota está disponível às autoridades e gestores fede-
rais, estaduais e municipais. Enfatizamos, contudo, que é
fundamental a articulação dos esforços em nível das re-
giões de saúde. Mais do que nunca serão necessários es-
forços de regulação, coordenação e integração de ações
entre entes da federação.

a cada 100 mil usuários, registrou em 2018 uma taxa de mortalidade por
doenças semelhantes de 69,3 por 100 mil residentes, acima da mediana
no ano de referência.
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Dados e Metodologia
Nestanota, analisamos e reportamosdados aonível de re-
giões de saúde. Usamos dados obtidos através da Lei de
Acesso à Informação, com a lista demunicípios por região
de saúde de 2017.

A análise tem como base os microdados de leitos de UTI
e de ventiladores e respiradores do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) de Janeiro de 2020,
ao nível dos estabelecimentos de saúde, assim como os
microdados de internações em UTI do tipo adulto em
2019, provenientes do Sistema de Informações Hospitala-
res (SIH). Mais especificamente, analisamos dados de lei-
tos de UTI adultos no SUS.2 Quanto à quantidade de res-
piradores e ventiladores, consideramos a quantidade dis-
ponível também no SUS.3

Comparamos as quantidades dos equipamentos aos re-
quisitos mínimos listados em portarias do Ministério da
Saúde.4 Para o número de leitos de UTI, adotamos como
o mínimo desejável a quantidade de 10 leitos por 100 mil
usuários, seguindooparâmetro inferior estipuladonapor-
taria de 2002, de 10 a 30 por 100 mil habitantes.5 Para
ventiladores e respiradores, consideramos o requisito mí-
nimo de um ventilador pulmonar mecânico microproces-
sadopara cada dois leitos deUTI, de acordo comoestabe-
lecido na resolução de 2010. A resolução ainda prevê uma
unidade adicional como reserva operacional a cada cinco
leitos, mas, novamente, optamos por um parâmetro mais
conservador, de um ventilador/respirador para cada dois
leitos deUTI. Importantemencionar queestesparâmetros
referem-se a um ano típico, sem o impacto da COVID-19.

Paracompararasquantidadesaosmínimosdesejáveis, di-
vidimos as quantidades disponíveis pelas respectivas po-
pulações, para obter quantidades por 100 mil habitantes
ao nível das regiões de saúde. No decorrer da nota, ao
nos referirmos a dados do SUS por 100 mil usuários, di-
vidimos a quantidade de equipamentos pela população
da região de saúde não coberta por planos de saúde. Isto
é, usamos como denominador a estimativa populacional
de 2019 pelo IBGE, deduzida da população beneficiária de
planos de saúde em dezembro de 2019, dado obtido da
Agência Nacional de Saúde (ANS).6

2Também realizamos uma comparação pontual a leitos de UTI adul-
tos privados e totais.

3Para o cálculo do número de respiradores no SUS, utilizamos a va-
riável dummyque indica se aomenos umdos respectivos equipamentos
está disponível no estabelecimento para o SUS. Assumimos que se esta
variável for positiva, todos os respiradores do estabelecimento estariam
então disponíveis para o SUS. O total se alinha aos números divulgados
pelo Ministério da Saúde.

4Portaria n.1.101, de 12 de junho de 2002, e Resolução n.7, de 24 de
Fevereiro de 2010, Artigo 58.

5A Portaria estipula a necessidade de leitos hospitalares totais em 2,5
a 3 para cada 1.000 habitantes, e de leitos de UTI em 4% a 10% do total
de leitos hospitalares.

6Apesar de beneficiários de planos de saúde também ocasional-
mente utilizarem o SUS, este ajuste pelas respectivas populações aten-
didas torna a nossa análise mais conservadora, no sentido de possivel-
mente subestimar o número de regiões com quantidades de equipa-
mento per capita abaixo domínimo.

Emseguida, para identificar regiões de saúde com infraes-
trutura aquém domínimo desejável e commaior vulnera-
bilidade à COVID-2019, usamos os dados de mortalidade
de 2018 do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM-
Datasus) por doenças respiratórias infecciosas compará-
veis.7 Mais especificamente, combase nosmicrodados do
SIM, calculamos taxas de mortalidade por estas doenças
em 2018 a cada 100mil habitantes. Regiões de saúde com
taxasdemortalidademais altaspordoenças respiratórias,
portanto, podemser consideradosmais vulneráveis frente
ao adoecimento por COVID-19.

Figura 1. Leitos de UTI por 100mil usuários
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Fonte de dados: CNES e Portaria n.1.101, de 12 de junho de 2002, do
Ministério da Saúde.

Por fim, analisamosas taxasdeocupaçãode leitos adultos
de UTI no SUS para diferentes cenários de infecção pelo
vírus da COVID-19 frente à ocupação observada em 2019,
nosso anobase. Calculamos a taxadeocupaçãopara cada
região de saúde dividindo o número de internações-dia
em leitos adultos de UTI pelo número de leitos-dia, assu-
mindo um ano com 365 dias e o número de leitos adultos
deUTI disponíveis no SUS. Projetamos a taxadeocupação
acrescentandoàshospitalizações-diadoanobaseumaes-
timativa de hospitalizações adicionais necessárias devido
à COVID-19 em cada região de saúde. No cenário base, su-
pomos 20%dapopulação residente infectada ao longo de
12meses e 5%dos infectados necessitando internação em
unidades de terapia intensiva.8 Assumimosmédia de per-
manência emUTIs igual a 5 dias, um parâmetro conserva-
dor frente à média de dias de hospitalizações em UTIs no
ano base, de 6 dias, e evidências quanto à severidade da
COVID-19. Em outros cenários, projetamos a taxa de ocu-
pação sob taxas de infecção populacionais de 1%, 10% e
20%, ao longo de 6, 12 e 18meses, mantendo a proporção
de 5% dos infectados necessitando internação em UTI e a
duraçãomédia da hospitalização de 5 dias.

Finalmente, em nosso último exercício, estimamos qual
seria a taxa de infecção em cada região de saúde que le-
varia a taxa de ocupação de seus leitos de UTI a 100%, as-
sumindo as demais hipóteses do cenário base. Buscamos
identificar comesta análise omomento crítico (em termos

7Selecionamosas causasdeóbito entre asCIDs J09-J22, J80, J81, J96
e J99.

8Baseado emWu, Z. e J. Mcgoogan (2020). Characteristics of and Im-
portant Lessons from the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak
in China. JAMA, s.I., p.1-4.
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de taxa de infecção) emque cada região de saúde atinge o
seu limite de capacidade.

Resultados
Infraestrutura
Em primeiro lugar, documentamos na Figura 1 a distribui-
ção de leitos de UTI por 100 mil usuários. Se observar-
mos leitos de UTI totais, incluindo no SUS e privados, en-
contramos que mais de metade das regiões (279 de 436)
tem menos do que 10 leitos por 100 mil habitantes. Ape-
nas no SUS, 316 de 436 estão abaixo do mínimo, ou 72%
das regiões, o que corresponde a 56% da população bra-
sileira total e 61% da população sem cobertura de planos
privados de saúde. Ou seja, estas regiões encontram-se
já abaixo do mínimo em um ano típico, sem a influência
da COVID-19. No setor privado, 224 regiões apresentam
números abaixo de 10 por 100mil beneficiários, represen-
tando 11,2% da população beneficiária.

Figura 2. Leitos de UTI no SUS por 100mil usuários

Nota: Mínimo Desejável de 10 leitos a cada 100mil habitantes segundo a
Portaria no 1.101, de 12 de Junho de 2002, do Ministério da Saúde. Fonte
dos dados: CNES.

Das316 regiõesde saúdecomnúmerode leitosdeUTIpelo
SUS abaixo do mínimo, 142 regiões não possuem leito al-
gum. Em termos populacionais, isto significa que 14,9%
da população exclusivamente dependente do SUS não
contam com leitos de UTI na região em que residem. Con-
formemostramosnaFigura2, estas regiões se concentram
no Norte, Nordeste e Centro-Oeste: ao todo, 30,5% da
população unicamente dependente do SUS no Nordeste,
22,6% no Norte e 21,0% no Centro-Oeste residem em re-
giões de saúde sem leitos de UTI. Esses números contras-
tam com o padrão nas demais áreas do país. Menos de
1,0%dapopulaçãoatendidapelo SUSna regiãoSul e 3,6%
na região Sudeste residem em regiões sem leitos de UTI.

Somente atendem o requisito mínimo de 10 leitos de UTI
por 100mil usuários 18,9% das regiões de saúde no Norte,
21,8% no Centro-Oeste, 35,4% no Nordeste, 53,1% no Sul
e 54,7% no Sudeste. Em termos de suas respectivas popu-
lações atendidas unicamente pelo SUS, estes percentuais

ficamem17,0%noNorte, 20,0%noCentro-Oeste, 2,3%no
Nordeste, 50,8% no Sul e 51,9% no Sudeste.

Figura 3. Ventiladores e Respiradores versus Leitos de
UTI (SUS, por 100mil usuários)

Nota: O tamanho dos pontos é proporcional à população unicamente
dependente do SUS em cada região de saúde. Fonte dos dados: CNES,
Portaria n.1.101, de 12 de junho de 2002, e Resolução n.7, de 24 de
Fevereiro de 2010.

Nasequência, examinamosadistribuiçãode respiradores,
equipamento importante no tratamento de casos críticos
da infecção pelo vírus causador da COVID-19. Tendo em
vista o baixo número de leitos de UTI e o requisitomínimo
de um respirador a cada dois leitos de UTI, plotamos na
Figura 3 as regiões de saúde conforme disponibilidade de
ambos os equipamentos no SUS para cada 100 mil usuá-
rios, comduas linhasde referência. A linhadiagonal repre-
senta a proporção mínima de um respirador a cada dois
leitos de UTI, e a linha vertical o mínimo recomendado de
10 leitos de UTI por 100mil usuários. Observamos que 316
regiões de saúde, identificadas em preto, estavam abaixo
dos requisitos mínimos de leitos de UTI per capita ou do
número de respiradores por leito de UTI. Estas regiões re-
presentam 61% da população coberta unicamente pelo
SUS. Identificamos também os pontos correspondentes
às regiões de saúde mais afetadas até agora: da cidade
de São Paulo e da regiãometropolitana do Rio de Janeiro.
Nota-se que a região do Rio de Janeiro conta com 8,6 lei-
tos deUTI e 39,7 respiradores a cada 100mil usuários, por-
tanto abaixo da quantidade mínima recomendada para
leitos de UTI, enquanto a cidade de São Paulo conta com
18,6 leitos de UTI e 55,5 respiradores a cada 100 mil usuá-
rios, acima dos mínimos recomendados.

Tomando enfim as quantidades de leitos e ventiladores
abaixodosmínimosdesejados, examinamosseháalguma
correlação entre o nível de prontidão de regiões de saúde,
de acordo comadisponibilidade de equipamentos de cui-
dado hospitalar, e a taxa de mortalidade por doenças se-
melhantes em 2018, como medida de vulnerabilidade à
COVID-19. Na Figura 4, identificamos em preto aquelas re-
giõesde saúdeque se encontramabaixodonúmerode lei-
tos de UTI recomendado por 100 mil usuários e que tive-
ram mortalidade por doenças respiratórias selecionadas
acima da mediana, em 2018, de 41,2 por 100 mil habitan-
tes.

Identificamos 133 regiões como especialmente vulnerá-

Mar. 2020 3 of 5

Num. 31337223 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:09
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550884700000028512547
Número do documento: 20042412550884700000028512547



Nota Técnica n. 3

Figura 4. Regiões de Saúde Especialmente Vulneráveis
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Fonte de dados: SIM, CNES e Portaria n.1.101, de 12 de junho de 2002, do
Ministério da Saúde.

veis, devido à combinação de (i) infra-estrutura de leitos
deUTI aquémdomínimo, e (ii)mortalidade por condições
similares à COVID-19 acima damediana. Analisando a dis-
persão geográfica, nota-se uma alta concentração na re-
gião Sudeste (onde 40,4% da população dependente do
SUS reside em regiões denominadas especialmente vul-
neráveis) e, em menor escala, no Nordeste (21,8%), Sul
(19,0%), Centro-Oeste (14,3%) eNorte (0,2%). Destacamos
novamente as regiões da cidade de São Paulo e da região
metropolitana do Rio de Janeiro. Nota-se que a região do
Rio de Janeiro, além de contar com leitos adultos de UTI
abaixo do mínimo de 10 a cada 100 mil usuários, regis-
trou em2018 uma taxa demortalidade por doenças seme-
lhantes de 69,3 por 100 mil residentes, acima da mediana
no ano, entrando assim para a classificação de Especial-
mente Vulneráveis.

Ocupação e Utilização de Equipamentos

Frente à baixa quantidade de leitos adultos de UTI, cabe
analisar a capacidade das regiões de saúde de comportar
o fluxo de hospitalizações adicionais em decorrência de
casos críticos da COVID-19. Na Figura 5, mostramos a dis-
tribuição da ocupação hospitalar no ano base, em ama-
relo, e no cenário base, somando as hospitalizações do
ano base às estimativas de internações-dia em UTI decor-
rentes de casos críticos da COVID-19, em laranja. Em 2019,
a maioria das regiões de saúde operava perto da capaci-
dademáximade suasUTIs. No cenáriobasede20%dapo-
pulação infectada, e 5% dos infectados necessitando cui-
dados em UTI por 5 dias, 294 das regiões ultrapassariam
a taxa de ocupação de 100%. Em particular, 235 delas ne-
cessitariam ao menos o dobro de leitos-dia em relação a
2019 para tratar dos casos críticos.

Na Figura 6, vemos novamente a superlotação em todas
as regiões de saúde sob o cenário base de 20%da popula-
ção infectada ao longo de 12meses. Observamos também
que, mesmo em um contexto com baixo número de leitos
de UTI pela população, uma desaceleração da taxa de in-
fecção populacional pode diminuir consideravelmente a
superlotação consequente. Desacelerando a infecção de
20% da população de 12 meses para 18 meses, o número
de regiões de saúde com ocupação superior a 200% (i.e.
nas quais o número de leitos precisaria dobrar para com-
portar todas as hospitalizações) diminuiria de 235 para
172. O contrário, uma aceleração de 12 para 6 meses le-

Figura 5. Leitos de UTI por 100 mil Usuários sob Dife-
rentes Cenários

Fonte dos dados: CNES, SIH, e IBGE.

varia todas as regiões de saúde exceto duas a uma lotação
superior a200%. Por fim, vemosquemesmocenários com
menores taxasde infecção, de 1%e10%, sobrecarregariam
as UTIs, principalmente caso se materializarem em perío-
dos mais curtos de tempo.

Figura 6. Cenários de Ocupação de Leitos de UTI por
taxa de infecção populacional e tempo

Nota: As regiões em cinza não possuem leitos adultos de UTI pelo SUS,
sendo portanto indeterminadas as suas taxas de ocupação. Fonte dos
dados: CNES, SIH, e IBGE.

Na Figura 7 calculamos a taxa de infecção populacional
por região de saúde necessária para levar a taxa de ocupa-
ção dos leitos adultos de UTI para 100%. Para metade das
regiões de saúde, uma taxa de infecção de 9% ou menos
de seus habitantes seria suficiente para ocupar 100% dos
leitos deUTI, e para 25%das regiões, uma taxade infecção
de 5,6% oumenos bastaria.

Discussão
Nesta nota, apresentamos a distribuição estatística e ge-
ográfica de equipamentos instrumentais ao tratamento
hospitalar da COVID-19. Usando o limite inferior do inter-
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Figura 7. Taxas de Infecção Populacional Necessárias
para Lotação de leitos de UTI

0

10

20

30

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%
% População Infectada

N
. d

e 
R

eg
iõ

es

0 10% 20% 30%

Nota: As regiões em cinza não possuem leitos adultos de UTI pelo SUS,
sendo portanto indeterminada a sua taxa de ocupação. Fonte dos
dados: CNES, SIH, e IBGE.

valo para o número adequado de leitos de UTI por 100mil
habitantes segundo parâmetros nacionais, constatamos
que mais da metade das regiões de saúde dispõe de me-
nos leitos de UTI do que o necessário: 316 de 436 no SUS,
e 61% de toda a sua população atendida.

Ainda que 224 regiões de saúde não dispusessem dos lei-
tos privadosmínimosporpopulaçãobeneficiária, com179
regiões sem leito privado de UTI algum, nota-se ainda as-
sim uma forte disparidade entre a oferta pública e pri-
vada de leitos quando dimensionamos suas populações
de usuários. Em um cenário onde hospitalizações por ca-
sos críticos da COVID-19 sobrecarreguem os leitos de UTI
doSUS, aofertaprivadapodeoferecer umadicional de lei-
tos até certo ponto, quer sob locação, contratação ou re-
quisição. Ainda assim, muitas regiões de saúde estariam
despreparadas frente a um pico em necessidades de hos-
pitalização e de uso de ventiladores. Devemos também
prestar especial atenção àquelas com maior histórico de
mortalidade por doenças similares.

Importante mencionar que a alocação de recursos para
ampliar leitos em UTI no SUS deve ser tomada rapida-
mente, orientadapelanecessidade local e coordenadaem
âmbito regional e nacional. Além do alto custo para mon-
tar e equipar um leitodeUTI, que varia entreR$120.000,00
a R$180.000,00, há baixa disponibilidade no mercado de
equipamentos médicos, como respiradores, devido à alta
demanda global. Como alternativa emergencial para re-
duzir custos e ganhar rapidez, alguns países estão mon-
tando hospitais exclusivos para tratamento de pacientes
com infecção respiratória causada pela COVID-19, e con-
tratando ou requisitando leitos no setor privado.

Diante do reconhecimentode transmissão comunitária da
COVID-19 em todo o território nacional, da expectativa de
crescimento exponencial de casos nos próximos dias, da
escassez de leitos deUTI e de respiradores, e da rápida so-
brecarga assistencial esperada, é crucial a adoção de me-
didas urgentes para otimizar o uso dos serviços públicos e
privados existentes, bemcomode investimentos para am-
pliar a capacidade de resposta do sistema de saúde nas
regiões de maior necessidade. Nesta nota realizamos um

mapeamento destas necessidades. A metodologia está
disponível às autoridades e gestores federais, estaduais e
municipais. Enfatizamos, contudo, que é fundamental a
articulação dos esforços em nível das regiões de saúde.
Mais do que nunca serão necessários esforços de regula-
ção, coordenação e integração de ações.

Agradecimentos
Agradecemos os comentários de Eduardo Jorge Valada-
res Oliveira e Dimitri Szerman, a Helena Ciorra pelo apoio
na edição e revisão deste documento, e a Fernando Falbel
pela assistência em pesquisa.

Instituto de Estudos para Políticas de Saúde

B. Rache, Rocha, R., Nunes, L., Spinola, P., Malik, A. M. e
A.Massuda (2020). Necessidades de Infraestrutura do SUS
emPreparo àCOVID-19: Leitos deUTI, Respiradores eOcu-
pação Hospitalar. Nota Técnica n.3. IEPS: São Paulo.

www.ieps.org.br
+55 11 4550-2556

contato@ieps.org.br

Mar. 2020 5 of 5

Num. 31337223 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 24/04/2020 12:55:09
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412550884700000028512547
Número do documento: 20042412550884700000028512547



 

Piores estruturas do SUS contra covid-19 incluem RJ e
leste da Grande SP

Mapa detalha a disponibilidade de leitos de UTI para adultos na rede do SUS
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Pesquisa mapeia regiões com poucos leitos de UTI e muitos casos de doença

respiratória
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Levando em consideração apenas a estrutura do SUS (Sistema Único de

Saúde), as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de Campo Grande, além

da região do Alto Tietê, que representa o leste da Grande São Paulo, e inclui a

cidade de Guarulhos (SP), entre outras cidades populosas, estão entre as áreas

mais vulneráveis para o combate à pandemia de coronavírus. Isso é o que

aponta uma pesquisa do Ieps (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde),

órgão privado que reúne especialistas.

Para chegar a este diagnóstico, o estudo mapeia regiões do SUS com menos

UTIs (unidades de terapia intensiva) disponíveis do que o recomendado e ainda

considera áreas com mais mortes por doenças respiratórias. Locais com estas

duas características são considerados "especialmente vulneráveis" ao

coronavírus.

R E L A C I O N A D A S

Locais com essas duas características são considerados áreas vulneráveis na

pandemia

Nestas regiões menos protegidas estão capitais de RJ, MS e o leste da Grande

SP

General Ramos defende Bolsonaro e ataca prefeitos: 'estão fechando cidade'

Bolsonaro suspende dias mínimos de aula no ano, mas mantém carga horária

Governo do RS anuncia decreto único para manter comércio fechado até dia 15

�
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"Nota-se que a região do Rio de Janeiro, além de contar com leitos adultos de

UTI abaixo do mínimo, registrou em 2018 uma taxa de mortalidade por doenças

semelhantes de 69,3 por 100 mil residentes, acima da mediana, entrando assim

para a classificação de especialmente vulneráveis", complementa o estudo.

O estudo do Iesp considera o Brasil divido em 436 regiões do SUS. Dessas, 133

regiões -30% do total— estão em situação desfavorável para atender sua

população ante à pandemia.

A reportagem considerou as cidades mais populosas na categoria de regiões

vulneráveis. Para ver o estudo completo, clique aqui.

Na análise da vulnerabilidade, os números destacam também o Sudeste como

um todo. "40,4% da população dependente do SUS reside em regiões

denominadas especialmente vulneráveis", diz a pesquisa, sobre a região. Porém

a cidade de São Paulo, até agora epicentro da pandemia no Brasil, não está na

lista de vulneráveis do estudo.

O UOL procurou governos do estado e do município do Rio de Janeiro, já que a

capital fluminense foi citada como especialmente vulnerável. O governo �
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estadual não respondeu.

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que

"tem um planejamento com abertura progressiva de leitos, que chegarão,

somente sob gestão do município, a 881 leitos dedicados exclusivamente ao

tratamento da covid-19, incluindo leitos de UTI".

Juntos, governo e prefeitura do Rio já anunciaram a criação de quatro hospitais

de campanha por conta do coronavírus na região metropolitana. No total, 1,1 mil

leitos serão agregados ao sistema público de saúde no Grande Rio.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo afirma que o SUS possui 57 mil

leitos gerais e 3,5 mil de UTI no estado. A pasta prevê, em um primeiro

momento, a ampliação de 1,4 mil leitos de UTI para os atendimentos a casos de

covid-19.

Zonas escuras correspondem a regiões onde há alta incidência de doenças respiratórias e também poucos leitos
de UTI

Imagem: Ieps (Instituto de Estudos para Políticas de Saúde) �
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Falta de leitos chega a 72% das regiões dos SUS

Sobre a falta de UTI, o Ieps aponta que 316 de 436 das regiões de saúde do

país —72% do total— têm menos leitos para adultos disponíveis no SUS do que

o recomendado pelo Ministério da Saúde.

"Não há UTIs suficientes, principalmente em algumas localidades do país",

afirmou a médica Ana Maria Malik, professora da FGV (Fundação Getulio

Vargas) e uma das autoras da pesquisa.

A pesquisa do Ieps aponta também que 142 regiões de saúde não têm nenhum

leito de UTI adulto disponível no SUS. "Isto significa que 14,9% da população

exclusivamente dependente do SUS não contam com leitos de UTI na região em

que residem", informa a pesquisa.

A falta de leitos da UTI atinge, principalmente, o Norte, Nordeste e Centro-

Oeste.

A AMIB (Associação de Medicina Intensiva Brasileira) divulgou uma nota na

quarta-feira (25) ratificando a falta de leitos de UTI no Brasil, especialmente em�
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algumas localidades. Para a associação, isso é um problema para o

enfrentamento do coronavírus

"Os leitos de UTI são insuficientes para a demanda de uma pandemia e, ainda

mais preocupante, apresentam-se distribuídos de forma irregular, deixando

grande parte da população nacional sem a menor chance de ter acesso à

assistência devida", declarou a entidade.

Governo quer ampliar leitos de UTI

O Ministério da Saúde não se pronunciou sobre o estudo do Ieps, mas informou

que, no balanço nacional, levando em conta os leitos disponíveis em hospitais

da rede privada, o país tem mais UTIs do que o recomendado pela OMS

(Organização Mundial de Saúde).

"O Brasil conta hoje com 55.101 leitos de UTI. Destes, 27.453 estão no SUS",

informou o órgão. "O sistema de informação do ministério aponta para a

existência de 2,6 leitos intensivos para cada 10 mil habitantes no Brasil, acima

da recomendada pela OMS. Essa oferta pode ser ampliada de acordo com a

avaliação do cenário epidemiológico".

O ministério informou ainda que está ampliando a disponibilidade de UTIs por

conta do coronavírus. "A pasta anunciou a contratação de leitos de UTI volantes

de instalação rápida que já começaram a ser entregues nos estados", declarou.

"Serão locados 3 mil leitos desse tipo."

�
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A Flourish data visualisation

A estrutura do estudo

As regiões de saúde são grupos de municípios integrados por atividades

econômicas e sistema de transporte. Elas ajudam governos a planejar políticas

de saúde, fazendo com que cidades pequenas utilizem estrutura de

atendimento de cidades maiores.

Para o Ieps, é importante para o enfrentamento ao coronavírus que cada região

de saúde tenha um leito de UTI adulto disponível no SUS para cada 10 mil

Lavar as mãos
A lavagem deve ser
feita frequentemente
com água e sabão por
pelo menos 20
segundos, respeitando
os 5 momentos de
higienização.

Não tocar o
rosto
Evite encostar as
mãos não lavadas na
boca, nos olhos e
nariz. Essas são as
principais portas de
entradas do
coronavírus no
organismo.

Cobrir bo
nariz ao t
ou espirr
O ideal é usa
ou lenço. Se
papel, jogue 
imediatamen

Usar álcool em
gel
Se não houver água e
sabonete para lavar a
mão, use o álcool gel
70%, que é e�ciente
para matar o vírus e
outras possíves
bactérias.

Evitar contato se
estiver doente
Quem está com
sintomas de doença
respiratória deve evitar
apertar as mãos,
abraçar, beijar ou
compartilhar objeto.
Se puder, �que em
casa.

Usar más
apresenta
sintomas
Quem está c
sintomas co
e espirro de
máscara me
o diagnóstic
con�rmado d
19
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pessoas sem plano de saúde vivendo em sua área. Na pesquisa do instituto,

esse número não leva em consideração UTIs em hospitais privados nem leitos

infantis já que a covid-19 acomete mais adultos.

O instituto também levantou a metade dos municípios brasileiros com maior

número de morte por doenças respiratórias, como pneumonia e tuberculose, em

2018. Esse fator foi levado em consideração na pesquisa porque a covid-19

também afeta os pulmões.

Cruzando os dois dados, o Ieps chegou às 133 regiões de saúde com déficit de

leitos de UTI adulto combinado com mortalidade por doenças respiratória

acima da mediana. Para o instituto, essas são as áreas "especialmente

vulneráveis" do país.

A S  M A I S  L I D A S  A G O R A

 Errata: o texto foi atualizado

O texto original desta reportagem foi impreciso ao colocar a cidade de Guarulhos sem citar também

a região do Alto Tietê como área vulnerável ao coronavírus de acordo com a pesquisa que

considera leitos de UTI e a incidência de casos de doenças respiratórias. A cidade de Guarulhos,

bem como as outras da região, fazem parte da área citada pelo estudo.

A visita que virou tragédia em família por causa do coronavírus: 'Perdi meu marido
e meu pai em dois dias'

Óbitos de covid-19 batem recorde e aproximam Brasil do patamar da Itália �
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Coronavírus

Notícias  Saúde

Coronavírus: Brasil bate recorde com 407 mortos confirmadas em 24 horas

Óbitos de covid-19 batem recorde e aproximam Brasil do patamar da Itália
24/04/2020 01h30

Fábrica da JBS em Passo Fundo tem surto de coronavírus; MPT investiga
23/04/2020 23h47

Medidas de segurança são implementadas em Notre Dame para retomada de
obras
23/04/2020 22h50

Hidroxicloroquina não funciona em casos graves, diz estudo do governo de NY
23/04/2020 22h46
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Não beba ou injete desinfetante para se curar do coronavírus, alerta médico
23/04/2020 22h30

EUA se aproximam de 50 mil mortes por coronavírus, com 3.176 óbitos em 24 h
23/04/2020 22h27

Coronavírus: sobe para 828.441 n° de casos oficiais nos EUA; país tem 46.379
mortes
23/04/2020 22h23

Por coronavírus, Indonésia proíbe viagens não essenciais durante o Ramadã
23/04/2020 22h22

Preta, Joelma, Dieckmann e mais famosos transformam máscara em item fashion
23/04/2020 22h11

França registra 516 novas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas
23/04/2020 22h09

Bens e dinheiro apreendidos na Argentina serão usados no combate à covid-19
23/04/2020 22h05

Associação pede flexibilização de uso de máscara em autistas em Salvador
23/04/2020 22h03

Jornal: Atleta do Montpellier é internado em UTI com suspeita de covid-19
23/04/2020 21h54
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Sobrevivente dos Andes cria respiradores no Uruguai
23/04/2020 21h54

Abastecimento de gás está 'praticamente' regularizado, diz ministro
23/04/2020 21h47

Mariana Ximenes ajuda a produzir 1500 marmitas em dia de voluntariado
23/04/2020 21h20

Brasil tem 1.269 óbitos com suspeita de morte por covid-19
23/04/2020 21h11

Câmara aprova base de projeto que suspende pagamentos do Fies durante crise
23/04/2020 21h08

Covid-19: Porta-voz da saúde pública nos EUA apaga tweets preconceituosos
23/04/2020 21h01

F1 adianta pagamento a equipes para ajudar em crise provocada por covid
23/04/2020 21h00

Covid-19: Príncipe William, Kate e filhos aplaudem profissionais de saúde
23/04/2020 20h53

Peru: Casal se beija em rua e é multado por desrespeitar distanciamento
23/04/2020 20h52

1:30
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STF pede informações a Maia sobre processo de impeachment contra Bolsonaro
23/04/2020 20h44

Daniel Cady mostra cobra no quintal, e Ivete brinca: 'Minha irmã gêmea'
23/04/2020 20h40

Coronavírus: Sem dinheiro, lutadores vendem máscaras com tema 'lucha libre'
23/04/2020 20h26

EUA registram 828.441 casos e 46.379 mortes por coronavírus segundo o CDC
23/04/2020 20h24

'Parks and Recreation' vai ganhar especial durante a quarentena
23/04/2020 20h18

STF dá 48h para IBGE e Anatel explicarem sobre compartilhamento de dados
23/04/2020 20h17

Bolsonaro nega genocídio e justifica ignorar OMS: 'diretor não é médico'
23/04/2020 20h12

Estudo nega evidência de coronavírus no sêmen de pessoas com covid-19
23/04/2020 19h59
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Plano para afrouxar isolamento não significa saída imediata, diz Teich
23/04/2020 19h56

Governo pagou auxílio emergencial a 33 milhões de pessoas e total pode chegar
a 60 milhões
23/04/2020 19h53

Homem que menosprezava covid-19 morre da doença, e família suspende funeral
23/04/2020 19h52

EUA: Trump diz que pode estender quarentena para depois de junho
23/04/2020 19h50

Naomi Campbell vai de rainha das passarelas a anfitriã de talk show
23/04/2020 19h50

iFood passa a aceitar mais bandeiras de vale refeição para pagamento online
23/04/2020 19h33

Em Fórmula 1 com menos corridas, pilotos correrão mais riscos, diz Leclerc
23/04/2020 19h30

Witzel diz que só reabrirá economia do Rio quando casos de covid-19 caírem
23/04/2020 19h28

Boris Johnson planeja voltar ao trabalho na segunda, diz jornal �
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23/04/2020 19h19

Marvel ajudará a 'salvar' cinemas depois da quarentena, diz Chris Hemsworth
23/04/2020 19h13

Tablets aproximam pacientes isolados e avanço em vacinas
23/04/2020 19h06

Covid-19: Teich fica em cima do muro sobre isolamento social
23/04/2020 19h03

Austrália proibirá viagens internacionais por pelo menos mais 3 meses
23/04/2020 18h58

Jogo da Champions pode ter propagado coronavírus em Liverpool, diz prefeito
23/04/2020 18h56

Covid-19 mata em 88,1% dos casos que exigem ventilação mecânica, diz estudo
23/04/2020 18h50

Após passar mal, Sikêra diz que teste para covid-19 deu negativo: "É gripe"
23/04/2020 18h44

Covid-19: Teich ?confessa? que adiou conversa com pesquisadores dos 100 mil
testes
23/04/2020 18h43

0:53

2:03
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VER MAIS

Homem é encontrado após fugir de hostel português com casos de coronavírus
23/04/2020 18h33
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PANDEMIA

Coronavírus: BH tem 366 médicos, enfermeiros e
profissionais de saúde afastados
Há 350 profissionais afastados, aguardando resultados de testes, e 16 confirmados com a COVID-
19. Taxa é inferior a São Paulo

MP Mateus Parreiras (https://www.em.com.br/busca?autor=Mateus Parreiras)

postado em 15/04/2020 16:06 / atualizado em 15/04/2020 18:06

Pelo menos 366 médicos, enfermeiros e trabalhadores da linha de frente do combate à COVID-19 em
Belo Horizonte estão afastados dos atendimentos em unidades de saúde públicas e particulares por
terem testado positivo para o novo coronavírus ou apresentarem sintomas da infecção.

Os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) são referentes ao período de 21 de março ao dia 13
deste mês e mostram que o universo em BH é bem menor do que em outros centros urbanos brasileiros
como São Paulo, onde esse total chega a 3.055 profissionais (88% a mais), segundo divulgaram
hospitais e o Conselho Regional de Enfermágem de São Paulo (Coren-SP). O uso sistemático de
equipamentos de proteção pode ter sido o motivo dessa preservação maior dos funcionários da saúde de
BH.

A quantidade de casos positivos identificados até o momento é de 16 profissionais da linha frontal de
atendimento à infecção, enquanto 350 aguardam os resultados de seus exames. Já 663 chegaram a

Médicos, enfermeiros e profissionais da linha de frente estão mais expostos ao COVID-19

(foto: PBH/Divulgação)

Jornalismo contra o vírus da desinformação
R$ 1,90/mês
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apresentar síndrome gripal com os mesmos sintomas da COVID-19, como febre, tosse, cansaço e
dificuldade respiratória, mas foram descartados, somando um total de 1.044 trabalhadores que ficaram
afastados em algum momento.

Isso porque o procedimento para esses profissionais é o afastamento imediato e a realização prioritária
de exames para que não haja desfalque nas equipes de saúde nem propague a doença, caso esteja
infectado. Em São Paulo, o número de confirmações confirmadas chega a 106.

Só na Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), os afastamentos correspondem a 71
profissionais, sendo que três foram confirmados por exame como infectados pelo novo coronavírus.
“Todos esses servidores estão afastados de suas funções, e a localização da infecção dos casos suspeitos
e confirmados não foi identificada. O quantitativo total de servidores ligados diretamente à assistência é
de 10.400”, segundo a Fhemig. No Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em BH para atender
casos da COVID-19, nenhum servidor foi ainda afastado.

Cerca de 350 profissionais afastados aguardam os resultados de seus exames

(foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press)
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Mas essa estatística tende a aumentar, uma vez que centros de saúde que fizeram exames em outras
redes precisam confirmar exames na Fundação Ezequiel Dias (Funed) e a SMSA para entrar na
estatística, como o Hospital Risoleta Tolentino Neves, administrado pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), que informou ter 50 testes positivos com amostras feitas pela CT Vacinas/UFMG.

Segundo o hospital, essa parceria “foi firmada (em 23 de março) para identificar
e agilizar o tratamento de possíveis infectados e, desde então, esse laboratório vinha testando e
enviando os resultados das amostras do Risoleta, tanto de pacientes quanto de trabalhadores”. Ainda
segundo a instituição, para confirmação de infectados é necessária a realização de novos testes, o que
está sendo discutido com a SMSA e com o CT Vacinas.

De acordo com a SMSA, os profissionais de saúde que trabalham em Belo Horizonte, atuando na
assistência direta (clínica assistencial) aos usuários e que apresentem sintomas de COVID-19 “são
notificados e orientados para a coleta de exame por meio de swab (cotonete estéril que serve para coleta
de exames microbiológicos com a finalidade de estudos clínicos ou pesquisa nas vias aéreas) para
realização do RT PCR (exame de diagnóstico).

"O objetivo é garantir o exame para os profissionais sintomáticos e o retorno deles para a linha de
frente assistencial em tempo oportuno, com segurança para o profissional e pacientes”. A SMSA
informou ter implantado espaço específico para realização de coleta para diagnóstico da COVID-19 para
esses profissionais.

Hospital Eduardo de Menezes é referência, mas ainda não teve afastamentos

(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press)
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Proteção individual – Um dos motivos para que os profissionais da linha de frente tenham sido menos
infectados que em outros centros, como São Paulo, pode ter sido uma oferta mais adequada de
equipamentos de proteção individual (EPIs), afirma a Central dos Hospitais de Minas Gerais, que
funciona como associação e sindicato das unidades hospitalares no estado.

“Essa situação chegou a ser crítica, mas conseguimos encontrar soluções dentro do mercado nacional,
sem precisar importar tudo da China, como era feito antes. Está começando a melhorar. Está acabando a
bandidagem que estava de gente vendendo caríssimo e aplicando golpes. Estão aparecendo fornecedores
mais sérios”, avalia o presidente da Central, Reginaldo Teófanes, que também e diretor do Hospital
Santa Rita.

De acordo com a Central dos Hospitais de Minas Gerais, dos 12 itens de EPI bsucados na China, apenas
as máscaras N-95 não estavam mais sendo encontradas por fornecedores brasileiros, mas na próxima
arremessa isso já vai mudar.

Para se ter uma ideia, as máscaras cirúrgicas custavam R$ 0,14 a unidade, chegaram a R$ 7 e agora
estão sendo comercializadas por preços que variam de R$ 2,05 a 2,90. Um vasilhame de 500 mililitros
de álcool em gel chegou a custar R$ 25 no auge da procura com o início da pandemia. Atualmente, já se
encontra o frasco por R$ 8, sendo que não passava de R$ 4,50 antes do novo coronavírus. Os aventais,
que eram vendidos por R$ 2 a R$ 3, foram ao pico de R$ 16 com o alastramento da doença pelo mundo e
agora podem ser adquiridos por preços de R$ 5 a R$ 7.

Para o presidente da Central do Hospitais, o número de profissionais pedindo afastamento devido aos
sintomas que podem indicar infecção pelo novo coronavírus aumentou como forma de preservação dos
pacientes e trabalhadores, mas não chega a ter um impacto muito significativo devido ao lockdown.

Suprimentos suficientes de máscaras, óculos, luvas e outros equipamentos pode ter ajudado a prevenir
contágio

(foto: Warley de Andrade/TV Brasil)
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FTFPD
PSI

“Há mais atestados do que o usual, mas não está afetando, porque a ocupação está muito baixa. De um
modo geral, 45% abaixo da capacidade na maioria dos hospitais, já que não se realizam mais as
cirurgias eletivas e os pacientes ficaram com medo de ir até os hospitais”, disse Teófanes.

O que é o coronavírus?
Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar 

infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

Como a COVID-19 é transmitida?
A transmissão dos coronavírus

(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/19/interna_gerais,1130456/saiba-quanto-
tempo-o-coronavirus-sobrevive-em-superficies.shtml) costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como 

gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?
A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente 

fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19

(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/20/interna_gerais,1130643/coronavirus-
exige-cuidados-redobrados-dentro-de-casa.shtml).

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:
ebre

osse
alta de ar e dificuldade para respirar

roblemas gástricos
iarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:
neumonia

índrome respiratória aguda severa
nsuficiência renal

Mitos e verdades sobre o 

vírus
Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o coronavírus é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus

(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/18/interna_gerais,1129893/fuja-do-alcool-
em-gel-caseiro-mistura-pode-ser-perigosa.shtml)? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar 

várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica 

todos os mitos e verdades sobre o coronavíru

(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/02/28/interna_nacional,1124823/coronavirus-
confira-o-que-e-mito-e-fato-na-propagacao-da-doenca.shtml)s.

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:
Coronavírus é pandemia. Entenda a origem desta palavra (https://www.em.com.br/app/colunistas/dad-
squarisi/2020/02/02/interna_dad_squarisi,1118562/coronavirus-e-pandemia-entenda-a-
origem-desta-palavra.shtml)
Os boatos sobre o coronavírus: fique por dentro do que é verdade e mentira

(https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/03/17/interna_gerais,1129537/isole-boatos-
coronavirus-fique-por-dentro-do-que-e-verdade-e-mentira.shtml)Jornalismo contra o vírus da desinformação
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Tudo sobre o coronavírus - Covid-19: da origem à chegada ao Brasil

(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/02/27/interna_nacional,1124795/tudo-
sobre-o-coronavirus-covid-19-da-origem-a-chegada-ao-brasil.shtml)
Coronavírus: qual é a diferença entre isolamento e quarentena?

(https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/03/13/interna_nacional,1128662/coronavirus-
qual-e-a-diferenca-entre-isolamento-e-quarentena.shtml)   
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17ª Vara Cível Federal de São Paulo
AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) Nº 5007182-62.2020.4.03.6100
AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
 
REU: UNIÃO FEDERAL, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
 

   

 CERTIDÃO

 

   

 

Certifico e dou fé, nos termos do art. 214, inciso III, alíneas e
parágrafo único do Provimento nº 01/2020-CORE, bem como
da Resolução PRES 88/2017, art. 14, incisos I ao IV (na
redação da Resolução PRES nº 141/2017, artigo 1º, inciso II),
Comunicado Conjunto n. 01/2017 - AGES/NUAJ e da
Resolução PRES N. 149/2017):

 

 

a) Procuração Judicial:

 

(   ) consta;
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(  x ) não consta / não identificado;

 

b) Custas Processuais:

 

(   ) recolhidas através da G.R.U. - I.D.:                                     

 

( x  ) não recolhidas / não identificadas;

 

(   ) guia G.R.U. não localizada (processos originários de outros
Tribunais);

 

(   ) recolhidas através de guia diversa;

 

 

 

c) Pedido de Justiça Gratuita:

 

(   ) consta;

 

(   ) não consta;
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d) Juntada de Documentos em Língua Estrangeira com
Tradução:

 

(   ) consta;

 

(   ) não consta;

 

 

e) Existência de Registros Indicando Possível Prevenção ou
Dependência (aba "associados"):

 

(  x ) consta;

 

(   ) não consta;

 

 

f) Com as Devidas Retificações Efetuadas, de Acordo com os
Termos da Petição Inicial (Classe, Assuntos e Partes):

 

CLASSE

 

(   ) Alteração de Classe:  de "                                              " 
para "                                              " ; 
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ASSUNTOS 

 

(   ) Exclusão de Assuntos: 

 

(   ) Inclusão de Assuntos:

 

 

PARTES

 

(   ) Exclusão de Partes:

 

 

(   ) Inclusão de Partes:

 

 São Paulo, 24 de abril de 2020.
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SEGUE MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO ANEXA.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO - 3A REGIÃO 

PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 

 

 

Rua Bela Cintra, 657 - 12º andar - Consolação - São Paulo - SP - Cep. 01415-003 - (11) 35062800 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ FEDERAL DA 17ª 

VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 5007182-62.2020.4.03.6100 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO  

RÉS: UNIÃO E CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

 

  

 

   A UNIÃO, representada por Advogado da União em exercício na 

Procuradoria-Regional da União da 3ª Região, mesmo sem ter sido intimada ou citada 

neste feito, com os acatamentos e respeito devidos, à presença de Vossa Excelência, 

requerer a remessa dos autos desta ação civil pública ao Gabinete de Conciliação do 

Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para fins de oportunizar uma brevíssima fase 

prévia de conciliação entre os integrantes do polo ativo e passivo da demanda coletiva 

em tela. 

 

Com efeito, a presente demanda, movida pela Defensoria Pública da 

União em face da União e Conselho Federal de Medicina, distribuída em 24/04/2020, 

com pedido de tutela provisória de urgência, tem por finalidade obrigar que órgãos 

públicos federias, estaduais e municipais possam contratar ou utilizar os serviços 

médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não tenham se submetido 

ao processo de validação de seus diplomas em caráter excepcional e temporário para o 

exercício da medicina, em especial em unidades de saúde e hospitais públicos pelo 

tempo que for necessário ao combate e superação da pandemia de COVID-19. 
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Advocacia-Geral da União 

Procuradoria Regional da União da 3ª Região 

Procuradoria Regional Federal da 3ª Região 

 

2 
 

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por meio do Gabinete de 

Conciliação, após interlocução com diversas instituições, tais como o Ministério Público 

Federal (MPF), a Defensoria Pública da União (DPU), a União, por meio da Advocacia-

Geral da União (Procuradoria Regional da União da 3ª Região), o Estado de São Paulo, 

por meio da Procuradoria-Geral do Estado, e o Município de São Paulo, por intermédio 

da Procuradoria-Geral do Município, instituiu uma etapa prévia de conciliação em ações 

judiciais envolvendo o tema, por meio de uma Plataforma de Conciliação 

Interinstitucional: Covid-19, que tem por objeto a autocomposição de conflitos 

decorrente da pandemia de COVID-19. 

  

Objetiva o Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 

3ª Região oportunizar de forma célere a manifestação prévia das partes requeridas, com 

vista a se tentar a autocomposição, o que abrange e se aplica ao presente feito.   

  

Nesse sentido, a União pugna pela remessa dos presentes autos 

previamente ao Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3ª 

Região para oportunizar a manifestação prévia das requeridas e a busca de uma 

via conciliatória.  

  

Em caráter subsidiário, se não for acolhido o pedido em tela, 

pugna a União pela sua intimação previamente à apreciação do pedido liminar, 

conferindo-se prazo para manifestação, com vista a subsidiar Vossa Excelência 

para bem decidir acerca do pedido de tutela de urgência. 

  

Termos em que pede deferimento.  

  

São Paulo, 27 de abril de 2020. 

MARCO AURÉLIO BEZERRA VERDERAMIS 

Advogado da União 

Subprocurador-Regional da União da 3ª Região  

Num. 31411980 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: MARCO AURELIO BEZERRA VERDERAMIS - 27/04/2020 14:57:16
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042714571695700000028575479
Número do documento: 20042714571695700000028575479



 

Segue petição.
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Governo do Pará anuncia convocação de 86
médicos cubanos para atuar no combate à
Covid-19
Profissionais vão atuar em hospitais do Governo e em Unidades de Pronto
Atendimento (UPAs) das Prefeituras da região metropolitana.

Por G1 PA — Belém

22/04/2020 19h20 · Atualizado 

    

Governo do Pará anuncia convocação de 86 médicos cubanos para atuar no combate à Covid-19 — Foto: Valter
Campanato / Agência Brasil

PARÁ

há 5 dias

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

g1 ge gshow vídeos ENTRE
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O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nesta quarta-feira (22) que vai

convocar 86 médicos cubanos, residentes no estado, para ajudar no combate a

pandemia do novo coronavírus (Sars-CoV-2). Segundo Helder, os profissionais vão

atuar em hospitais do Governo e em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) das

Prefeituras da região metropolitana.

De acordo com o último boletim da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa), o estado

possui 1.195 casos confirmados da Covid-19. Outros 433 casos suspeitos seguem

em análise e 1.676 já foram descartados. O Pará ainda registrou 43 mortes pela

doença.

De acordo com Helder, os médicos cubanos convocados estão habilitados pelo

Ministério da Saúde e podem atuar no combate a doença. Com o final do programa

Mais Médicos, o Governo Federal proibiiu que os profissionais que voltassem pra

Cuba pudessem atuar no Brasil.

"O Governo Federal determinou que os médicos cubanos só podiam trabalhar no

Brasil se não tivessem saído do país nos últimos anos. No entanto, o Governo do

Estado localizou esses profissionais, e eles estão habilitados para trabalhar. Eles vão

ajudar não só o Governo do Estado, mas como todo o sistema de saúde da região

metropolitana, explicou Helder.

Uso obrigatório de máscaras

Tenha até

pra pagar a próxima
parcela do seu
empréstimo.

*Consulte condições
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Aglomeração de feirantes e consumidores no Ver-o-Peso. As pessoas estão muito próximas, sem respeitar o
distanciamento mínimo recomendado. Na pedra do peixe e na feira do açaí a movimentação é intensa continua a
mesma, nada mudou em tempos de covid-19. Os espaços abastecem feiras e mercados de Belém e áreas próximas.
Poucos trabalhadores e consumidores tentam se proteger com luvas e máscaras. — Foto: RAIMUNDO
PACCÓ/FRAMEPHOTO/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO

Na tarde desta quarta-feira, o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, assinou um

decreto municipal que torna obrigatório o uso de máscaras de proteção em público.

Ainda segundo a Prefeitura, serão aplicadas multas para quem não cumprir a

determinação.

Também em relação a isso, o Barbalho anunciou que a partir da próxima segunda-

feira (27), o Governo estará distribuindo máscaras de pano gratuitamente em pontos

de aglomeração da cidade. Os materiais foram comprados por meio do programa

"Todos de Máscara". Eles foram produzidos por pequenas empresas e adquiridos

pelo Governo.

"Nós compramos mais de 230 mil unidades de máscaras até a tarde de hoje (quarta-

feira). Semana que vem vamos fazer a distribuição gratuita dessas máscaras em

lotéricas, supermercados, bancos, feiras e outros pontos de acúmulo de pessoas",

afirmou Helder.

De acordo com a Sespa, o Pará tem 90% dos leitos de UTI ocupados para

tratamento da Covid-19. A Sespa ainda informou que o Pará possui 580 leitos

clínicos disponíveis.
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Instalação de novos leitos

Hospital de Campanha de Belém, que funciona no Hangar Centro de Convenções. — Foto: Bruno Cecim/Agência Pará

Durante o pronunciamento, Helder Barbalho anunciou a instalação de 45 novos

leitos de enfermaria e mais cinco UTIs nos hospitais Galileu e Metropolitano, em

Ananindeua. A medida visa desafogar o sistema de saúde do estado.

"Abrimos agora 30 leitos exclusivos para Covid-19 no Hospital Galileu, e mais 15

leitos de enfermaria e 5 UTIs no Metropolitano. Além disso estão ficando prontas as

as obras de mais 50 leitos no Abelardo Santos, em Icoaraci", explicou.

Segundo Helder, o Governo aguarda a chegada de 400 respiradores, comprados da

China, para instalação de leitos de UTI no Hospital de Campanha de Belém. Além

disso, de acordo com Helder, 30% das unidades de Santarém, Breves e Marabá

também serão transformadas em UTI.

Mais do G1
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Pandemia na América

Trump diz que Brasil enfrenta 'surto sério' e discute suspender
voos
'Eles foram em outra direção que outros países. Se você olhar os dados, vai ver o que aconteceu
infelizmente com o Brasil', afirmou o presidente americano.

Há 28 minutos — Em Mundo

Blog do Gurovitz

EXCLUSIVO: Análise inédita do
impacto da pandemia em SP indica
nº de mortes 168% maior que o
oficial
Em março, houve 743 mortes a mais do que o
registrado na média dos últimos 5 anos. Apenas 277
foram atribuídas ao coronavírus.

Há 10 horas — Em Blog do Helio Gurovitz

Covid-19 no Brasil

Anvisa libera realização de testes
rápidos de coronavírus em
farmácias
Resultado deverá ser analisado por um profissional
de saúde. O teste rápido auxilia no diagnóstico, mas
pode apresentar 'falso negativo'.

Há 4 horas — Em Coronavírus

4 min

Poços de Caldas segue com maior
índice de isolamento entre
maiores do Sul de Minas
Dados obtidos pela EPTV são de empresa de
segurança que usa geolocalização em celulares.

Em Sul de Minas

11 min
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VEJA MAIS

Vazamento de amônia assusta e
mobiliza bombeiros no Porto de
Santos, SP
Vazamento ocorreu no início da tarde desta terça-
feira (28). Segundo a empresa, ninguém ficou ferido.

Em Porto Mar

Procon notifica estabelecimentos
por não cumprirem regras de
funcionamento, na Paraíba
Quatro estabelecimentos em João Pessoa foram
notificados por possível aumento abusivo de preços;
em Campina Grande, uma loja de atacado foi
autuada por estar funcionando mesmo sem possuir
serviços essenciais.

Em Paraíba

Globo Notícias

Num. 31479162 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 28/04/2020 15:56:19
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042815561908500000028632942
Número do documento: 20042815561908500000028632942



 

Rede dos Conselhos de Medicina -- Selecione --
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Médicos cubanos em MG pedem, em carta, para trabalhar no
combate à Covid-19
Documento foi assinado por 150 profissionais e endereçado à Secretaria de Estado de Saúde. Governo disse que
contratação é assunto da União e abriu chamamento para 127 médicos atuarem em unidades prisionais.

Por Thais Pimentel, G1 Minas — Belo Horizonte

28/04/2020 05h01 · Atualizado 

    

MINAS GERAIS

há 34 minutos

Num. 31479622 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JOAO PAULO DE CAMPOS DORINI - 28/04/2020 15:56:19
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042815561925900000028633443
Número do documento: 20042815561925900000028633443



A médica Yurisel Ciprian está entre os cubanos que assinarm carta ao governo de MG pedindo para trabalhar — Foto: Yurisel Brown Ciprian/Arquivo pessoal

A cubana Ana Maria Melo Rodriguez é cidadã honorária da cidade de Estrela do Sul, no Triângulo Mineiro. Ela

ganhou o título pela atuação no Programa Mais Médicos no município. Em novembro de 2018, Cuba decidiu

romper a parceria com o Brasil e citou declarações "ameaçadoras" do presidente Jair Bolsonaro. Desde então, a

médica – que é clínica geral – trabalha como secretária em um posto de saúde em Romaria, outra cidade da

região.

Ana Maria faz parte do grupo de 150 médicos cubanos que participaram do Mais Médicos e que decidiram

enviar uma carta ao governo de Minas Gerais oferecendo auxílio no combate à pandemia do novo

coronavírus. Muitos desses profissionais de saúde estão desempregados ou trabalham em locais como

restaurantes para sobreviver.

O documento, ao qual o G1 teve acesso, foi entregue ao poder executivo e à Assembleia Legislativa local nesta

segunda-feira (27). Procurada, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) disse que o Ministério da Saúde é o

responsável pela questão dos médicos cubanos.

“Meu sonho é voltar a trabalhar como médica. Amo minha profissão. Estou disposta
a trabalhar e ajudar na pandemia em qualquer região do país”, disse Ana Maria ao
G1.

O governo estadual enfrenta dificuldades para preencher vagas imediatas e temporárias abertas para médicos

que deverão atuar no combate à Covid-19 nos hospitais Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).

Devido à baixa procura, foi incluída uma gratificação extra à categoria, o que incomodou outros profissionais de

saúde. Nesta terça-feira (28), 127 novas vagas para médicos foram abertas para atendimento em unidades

prisionais.

De acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Minas Gerais já tem

mais de 1,5 mil casos confirmados e 62 mortes por Covid-19.

Na carta, os médicos cubanos dizem que "neste momento de luta e crises em saúde mundial pela pandemia

imperante, estamos totalmente cientes que o nosso trabalho é cuidar da saúde do povo brasileiro". "Por isso

queremos oferecer nossas experiências em emergência epidemiológica, como o ebola, a malária, o H1N1, o

dengue, o cólera, o que pode tornar-se fundamental para resguardar vidas humanas" (leia a íntegra no final desta

reportagem).

Eles solicitam decisão semelhante à do governo do Pará, onde 86 médicos cubanos foram contratados para

atender pacientes com Covid-19 e à da prefeitura de Campinas (SP), que convocou profissionais do país

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
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caribenho.

Vários países que passam por crises no sistema de saúde por causa da pandemia do novo coronavírus

receberam médicos de Cuba. A Itália, com mais de 25 mil mortes, é um dos que precisaram recorrer à ajuda dos

cubanos. À África do Sul, chegaram mais de 200 desses profissionais.

Em entrevista à BBC, a associação de médicos cubanos que ficaram no Brasil (Aspromed) disse que cerca de 2 mil

profissionais continuam no Brasil após o fim do Mais Médicos.

Médica cubana Ana Maria Rodriguez recebeu o título de cidadã honorária na cidade que clinicou — Foto: Ana Maria Rodriguez/Arquivo pessoal

Médicas citam ansiedade e frustração

“Eu trabalhei no Haiti, no Paquistão e na Venezuela. Sou especialista em atenção
primária. Não há Revalida [Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos
Expedidos por Instituições de Educação Superior Estrangeiras] desde 2017. Eu posso
ajudar. Tem que no deixar ajudar", disse ao G1 o médico Armando Madrigal Manso,
que trabalhou na cidade de Presidente Olegário.
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Em março, o Ministério da Saúde publicou um chamamento público de "médicos intercambistas, oriundos da

cooperação internacional, para reincorporação ao Projeto Mais Médicos para o Brasil". Porém nem todos os que

atendiam aos requisitos foram chamados.

“Eu não entendo. Outros 700 médicos que estão no Brasil e eu atendemos todos os
critérios. Estou aqui esperando para ver o que acontece”, disse a médica Daylin
Hernandez Romano, que hoje trabalha como recepcionista em um restaurante de
Belo Horizonte.
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Médica Daylin Hernandez Romano trabalha em um restaurante para sobreviver — Foto: Daylin Hernandez Romano/Arquivo pessoal

“Agora com a pandemia, o restaurante só está funcionando para entregas. Estou em casa aguardando. Muito

ansiosa para voltar a trabalhar”, disse ela.

A ansiedade é compartilhada pela médica Yurisel Brown Ciprian. Ela atuava no
Programa Saúde da Família, em Boa Esperança, no Sul de Minas – hoje, é atendente
em uma lanchonete. “Não sei fazer outra coisa que não seja clinicar”, disse Yurisel.
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A médica cubana Yaime Perez Acuna atendia a população de Crucilândia (MG). — Foto: Yaime Perez Acuna/Arquivo pessoal

Para Yaime Perez Acuna, o sentimento é de frustração quanto ao chamamento do governo federal.

“Estava esperando muito por esta publicação. Mas quando não vi meu nome, fiquei
muito triste. Muita gente está torcendo por mim, e eu só espero poder ajudar”, disse
a médica ,que trabalhou em Cricilândia, na Região Central do estado, e hoje está em
um restaurante de Belo Horizonte.

Procurado pelo G1 para responder porque nem todos os médicos cubanos que atendem aos critérios do

chamamento público foram convocados, o Ministério da Saúde disse apenas que "os editais ainda estão em

andamento".

CRM do Pará questionou atuação de cubanos

No caso do Pará, a atuação dos médicos cubanos foi questionada pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). Em

nota, a entidade afirmou que os médicos cubanos não estão registrados e que, nesse caso, o exercício da medicina

seria ilegal.

Alberto Beltrame, secretário de Saúde do estado, onde os cubanos já voltaram a atuar, disse que o "momento pede

soma de esforços" e que o "governo estadual não pode medir limites na contratação de profissionais para a saúde",

devido ao cenário de colapso na rede pública, em especial em Belém.
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Saída de Cuba do Mais Médicos

Em novembro de 2018, o governo de Cuba decidiu sair do programa social Mais Médicos, citando "referências

diretas, depreciativas e ameaçadoras" feitas por Jair Bolsonaro sobre a presença dos médicos cubanos no Brasil.

O país caribenho enviava profissionais para atuar no Sistema Único de Saúde desde 2013, quando o governo da ex-

presidente Dilma Rousseff criou o programa para atender regiões carentes sem cobertura médica.

Durante a campanha, Bolsonaro declarou que ele "expulsaria" os médicos cubanos do Brasil com base no exame

de revalidação de diploma de médicos formados no exterior, o Revalida. A promessa também estava em seu plano

de governo.

Sobre a decisão do governo cubano, o presidente se manifestou pelo Twitter dizendo: "Condicionamos a

continuidade do programa Mais Médicos a aplicação de teste de capacidade, salário integral aos profissionais

cubanos, hoje maior parte destinados à ditadura, e a liberdade para trazerem suas famílias. Infelizmente, Cuba não

aceitou."

Leia, abaixo, a íntegra da carta dos médicos cubanos

"Brasil, Minas Gerais, 24 de abril de 2020.

Carta ao Governo de Minas Gerais.

Assunto: Pedido de reincorporação dos médicos cubanos ao Sistema Único de Saúde.

Respeitosamente, recebam o cumprimento dos 105 médicos cubanos, residentes no estado Minas Gerais.

O objetivo da nossa carta é reiterar o interesse e disponibilidade para trabalhar prestando o nosso serviço à saúde

pública e ao povo brasileiro durante a pandemia do Coronavirus.

Como já deve ser do conhecimento dos senhores, o Governo Federal, no dia 26 de março de 2020, abriu o edital

para incluir aproximadamente 1800 médicos cubanos que ficaram no Brasil e que cumpriam com os requisitos da

Lei Nº13.958, de 18 de Dezembro de 2019 (DOU), mas para a nossa surpresa, muitos de nós, cumprindo os mesmos

requisitos, fomos excluídos.

Hoje mais de 1500 médicos intercambistas, oriundos da cooperação internacional cubana no Brasil, que moramos

atualmente no território brasileiro estamos na espera do cumprimento do determinado pelo Juiz Federal Jorge

Ferraz Oliveira Junior (DPU) no passado dia 20 de abril de 2020, ou por alguma outra via para conseguir voltar a

trabalhar, lembrando, que o último Edital para revalidar foi em 2017.

A Medida Provisória Nº 926, de 20 de Março de 2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro expressa:

“Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

Coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:

§ 3º Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços e insumos de empresas que

estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o Poder Público

suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.
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'Art. 4º-H Os contratos regidos por esta Lei terão prazo de duração de até seis meses e poderão ser prorrogados por

períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de

saúde pública.'

'Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência de saúde internacional decorrente do Corona

vírus responsável pelo surto de 2019, exceto quanto aos contratos de que trata o art. 4º-H, que obedecerão ao prazo

de vigência neles estabelecidos.'

A Procuradoria Geral do Pará liberou o dia 22 de abril o parecer jurídico com as orientações técnicas necessárias à

contratação, pelos órgãos estaduais, de 86 profissionais cubanos que já atuaram nos diferentes ciclos dos editais

passados, para reforçar o atendimento da covid-19. Os médicos devem atuar no Hospital de Campanha instalado no

Hangar, Centro de Convenções da Amazônia, na capital paraense, e nas unidades básicas de saúde (UBSs) e de

pronto-atendimento (UPAs) do município. O processo foi possível pela Lei Complementar N° 131, de 16 de abril de

2020, DOE Nº 34.187 de 17 de abril de 2020, a qual expressa:

Art. 2º As contratações de pessoal temporárias necessárias ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 poderão

ser feitas sem a realização de processo seletivo simplificado, conforme disposto no parágrafo único do art. 5º da Lei

Complementar Estadual nº 07, de 1991.

Acreditamos que o Brasil é um país de inclusão, pluriétnico, democrático e acolhedor, que promove e combate a

xenofobia e a não discriminação como princípio. Sendo vanguarda na proteção dos direitos dos imigrantes

apelamos aos senhores com a intenção de pôr os nossos serviços á disposição do Estado Minas Gerais, conhecendo

que o passado dia 17 de março, a prefeitura de Belo Horizonte havia decretado estado de emergência em saúde

pública, e que foi declarado o Estado de Calamidade Pública, que segundo prefeitura, a medida foi tomada por

causa da necessidade de ações para conter a propagação da Covid19 e preservar a saúde da população.

Neste momento de luta e crises em saúde mundial pela pandemia imperante, estamos totalmente cientes que o

nosso trabalho é cuidar da saúde do povo brasileiro. Por isso queremos oferecer nossas experiências em

emergência epidemiológica, como o Ebola, a malaria, o H1N1, o dengue, o cólera, o que pode tornar-se fundamental

para resguardar vidas humanas, contando com alguns médicos que são diplomados em Urgências e Emergências,

dois especialistas em Terapia Intensiva, um especialista em Perinatología, um Neonatólogo, além disso, a maioría de

nós temos feito o Curso de Especialização em Estrategia de Saúde da Família, e todos os profissionais fizemos o

curso do AVA-SUS, “Virus Respiratorios Emergentes, incluindo Covid-19".

No Estado Minas Gerais, há 105 médicos cubanos, todos com status migratórios legalizados, 9 naturalizados, 12 com

residência permanente e protocolo de Naturalização, 41 com residência permanente e 44 com residência

temporária.

Todos tínhamos concedido nossos Registros Médicos de Saúde (Registros Únicos), dados por Ministério da Saúde,

hoje cancelados pela portaria No. 17 de 1ro de fevereiro de 2019, os quais podem ser reativados novamente, como

aconteceu com os 86 médicos contratados para trabalhar em Belém do Pará.

Atenciosamente,

Médicos Cubanos residentes no Estado de Minas Gerais

Observação ANEXO:

Lei Nº13.958, de 18 de Dezembro de 2019
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Lei Complementar N° 131, de 16 de abril de 2020, DOE Nº 34.187 de 17 de abril de 2020 ."

CORONAVÍRUS

VÍDEOS: Coronavírus: perguntas e respostas

GUIA ILUSTRADO: sintomas, transmissão e letalidade

Veja o que é #FATO ou #FAKE sobre o coronavírus

Quanto tempo o novo coronavírus vive em uma superfície ou no ar?

Manual das máscaras: como fazer, como usar e a importância do uso

Como se prevenir do coronavírus?

Coronavírus, Covid-19, Sars-Cov-2 e mais: con�ra os termos da pandemia

Saiba quais os sintomas do coronavírus e quando procurar um médico

Veja quais são os grupos mais vulneráveis ao coronavírus e por quê

TIRA-DÚVIDAS: saiba como são os testes e as pesquisas sobre remédios e vacinas

Guia para vida em casa: G1 lista dicas para o isolamento social

Veja perguntas e respostas sobre medidas econômicas na crise do coronavírus

Veja também

JAIR BOLSONARO
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Mais do G1

G1 Pop&Arte

Gabriela Pugliesi pede desculpas após fazer festa em casa durante quarentena

Marcas suspenderam contratos depois da influencer desrespeitar regras de isolamento social

27 de abr de 2020 às 13:02

Próximo

Pandemia nas Américas

Trump diz que Brasil enfrenta 'surto sério' e discute suspender voos
'Eles foram em outra direção que outros países. Se você olhar os dados, vai ver o que aconteceu infelizmente com o Brasil', afirmou o
presidente americano.

Há 38 minutos — Em Mundo

Big Brother Brasil

Após vitória, Thelma diz que quer voltar à
medicina: 'Ajudar no que puder'

Em Pop & Arte

Mulheres ganham 8 dos últimos 10 BBBs e empatam com homens

 ?

EUA divulgam oficialmente vídeos de
'fenômenos aéreos não identificados'
Imagens foram captadas por câmeras infravermelhas e mostram
objetos que se movem rapidamente.

Em Mundo
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VEJA MAIS

EUA chegam a 1 milhão de casos, um terço do que há no mundo
Pais é o mais atingido pela pandemia e soma mais de 57 mil mortos

Há 8 minutos — Em Coronavírus

Blog do Gurovitz

EXCLUSIVO: análise inédita do impacto da
pandemia em SP indica nº de mortes 168%
maior que o oficial
Em março, houve 743 mortes a mais do que o registrado na média dos
últimos 5 anos. Apenas 277 foram atribuídas ao coronavírus.

Há 10 horas — Em Blog do Helio Gurovitz

Diagnóstico

Anvisa libera testes rápidos de coronavírus em
farmácias
Profissional de saúde deve avaliar resultado. Esse tipo de teste ajuda,
mas pode dar 'falso negativo'.

Há 4 horas — Em Coronavírus

4 min

Globo Notícias
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     D E C I S Ã O
 

 

Trata-se de ação civil pública, ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da UNIÃO
FEDERAL e CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, com pedido de tutela urgência, cujo objetivo é obter
provimento jurisdicional que determine à parte ré que não inviabilize a contratação de médicos brasileiros e
estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior, que ainda não tenham participado do
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, pelos órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, pelo tempo necessário ao combate da pandemia de COVID-19, bem como para determinar ao
corréu Conselho que determine aos Conselhos Regionais às providências pertinentes a inscrição provisória de
tais médicos, abstendo-se de exigir a submissão ao REVALIDA, tudo conforme narrado na exordial.

 

A inicial veio acompanhada de documentos. A União Federal se manifestou no feito (Id n.º 31411980) e
pleiteou a remessa dos autos ao Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da Terceira Região a
fim de buscar uma via conciliatória. Subsidiariamente, pleiteou seja conferido prazo para manifestação acerca
do pedido de tutela de urgência.

 

Em seguida, parte autora peticionou nos autos e requereu a análise com urgência do pedido de tutela (Id n.º
31478200).
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Ora, como se sabe, o país enfrenta uma situação de emergência em saúde pública, decorrente da pandemia do
COVID-19. Por esta razão, o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em ação conjunta entre a
Presidência, a Corregedoria Regional e o Gabinete de Conciliação, emitiu comunicado (Processo SEI n.º
5701518), com o objetivo de “oferecer resposta célere ao jurisdicionado, uniformizar o atendimento das
demandas concernentes à pandemia – em especial aquelas relacionadas à obtenção de medicamentos,
materiais, equipamentos e leitos hospitalares, e outras correlatas – e auxiliar os órgãos públicos no
cumprimento das decisões judiciais.”

 

Assim, preliminarmente, determino que seja comunicado, com urgência, ao Gabinete de Conciliação do
E.TRF-3ª Região, o ajuizamento do presente feito, para o email , a fim de queconciliacovid19@trf3.jus.br
seja submetido à plataforma interinstitucional.

 

Considerando, que o presente caso não diz respeito aos dados requeridos no formulário anexo ao mencionado
comunicado, referido email deverá ser encaminhado com cópia integral do presente feito.

 

Aguarde-se à comunicação oriunda do Gabinete de Conciliação para prosseguimento do feito.

 

Cumpra-se e intime(m)-se.

 

São Paulo, 29 de abril de 2020.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) Nº 5007182-62.2020.4.03.6100 / 17ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
 
REU: UNIÃO FEDERAL, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
 
 
 

     
    C E R T I D Ã O   D E   J U N T A D A

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE ENCAMINHEI CORREIO ELETRÔNICO PARA O GABINETE DE
CONCILIAÇÃO DO R. TRF-3a. REGIÃO, CONFORME DETERMINADO EM DECISÃO CONSTANTE
DO ID n. 31563999. SEGUE COMPROVANTE. NADA MAIS.

 

SãO PAULO, 30 de abril de 2020.
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30/04/2020 ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente

https://webmail.trf3.jus.br/gw/webacc?User.context=bfd9da3bccb79e74e7177751a76b90391629f&Item.drn=5EAACF4E.DOM-HUB-A.PO-A-01.1… 1/1

ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente

De: DEBORAH SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA
Para: conciliacovid19@trf3.jus.br
CO:
Data: Quinta-feira - 30/Abril/2020 13:14
Assunto:  ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente

Prezado(a) Senhor(a),

Por ordem do MM. Juiz Federal Doutor Marcelo Guerra Martins, encaminho, no link a seguir, cópia integral dos autos em epígrafe a
V.Sa., para providências cabíveis, certo que consta pedido de liminar pendente.

link: http://web.trf3.jus.br/anexos/download/B03AC2BDDC

Peço, por fim, a confirmação do recebimento deste.

Atenciosamente, 

Deborah S M Silva
RF 7983
17a. Vara Cível Federal/SP - F. Pedro Lessa
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Contestação em anexo.
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DA 17ª VARA CÍVEL FEDERAL DE 
SÃO PAULO 

 
 

 
 

 
 
 
Ação Civil Pública Cível nº 5007182-62.2020.4.03.6100 

Autor: Defensoria Pública da União 

Réus: Conselho Federal de Medicina e União Federal 
 

 
 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM, Autarquia Federal, instituída pelo 

Decreto-lei nº 7.955, de 13.09.45, e pela Lei nº 3.268, de 30.09.57, alterada pela Lei 
nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004 e regulamentada pelos Decretos nº 

44.045/58 e 6821/2009, CNPJ n.º 33.583.550/0001-30, com Sede no SGAS 915, 
lote 72, CEP 70390-150, Brasília-DF, vem, respeitosamente, por seus advogados, 

com fulcro nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, vem apresentar   
 

CONTESTAÇÃO 
 

à Ação Civil Pública proposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, com 

pedido de tutela provisória de urgência, em que requer a permissão de contratação 

de médicos graduados no exterior que não possuem revalidação de seus diplomas 
para o combate da pandemia de COVID-19, pelos fatos e fundamentos a seguir 
aduzidos. 
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I. DOS FATOS 

 

A Defensoria Pública da União – DPU – propôs a presente Ação Civil 
Pública, onde alega, em síntese, que: 

 
a) o Brasil se encontra em estado de calamidade pública e de emergência 

em saúde pública em razão da pandemia de coronavírus (COVID-19); b) o direito à 

saúde está garantido na Constituição Federal, na Lei nº 8.080/1990, na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, entre outros instrumentos internacionais; c) que a 

exigência do Revalida já foi relativizada durante a vigência do Programa Mais 
Médicos, instituído pela Lei nº 12.871/2013; d) que a União, Estados, DF e 

Municípios devem adotar todas as medidas necessárias para disponibilizar 
tratamento médico adequado à população, podendo se tornar necessária a 
contratação de médicos sem diplomas revalidados; e) que os estados e municípios 
têm permissão para contratar profissionais graduados no exterior com diplomas que 

não têm validade em território nacional, com fundamento na autonomia e nas 
competências que lhe garantem o texto constitucional. 

 

Assim, requer, em sede de tutela provisória de urgência, que seja 
determinado que os réus não inviabilizem contratação excepcional e temporária de 

médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, que não têm a revalidação 
de seus diplomas no Brasil, por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

como medida necessária ao combate e superação da pandemia de COVID-19.  
 
No mérito, requer a procedência da demanda com a confirmação da tutela 

de urgência. 
 

Entretanto, as alegações autorais não merecem prosperar. Vejamos. 
 

II. DO MÉRITO 

 
A pandemia do novo coronavírus – COVID-19 – é uma situação singular 

vivenciada atualmente pela coletividade, a qual tem exigido um esforço conjunto dos 
governantes, da comunidade e dos profissionais da saúde para evitar a propagação 

dessa doença devastadora.  
 

Entretanto, este enfrentamento deve ocorrer com a utilização corretas dos 
instrumentos que o Estado e a população possuem, e não com o uso de 
instrumentos ilegais que podem deixar a população ainda mais exposta a perigos 

que podem afetar sua saúde e sua vida. 
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1. Da exigência da revalidação no Brasil 

 
Inicialmente, destaca-se que a Constituição Federal assegura o livre 

exercício profissional, atendidas as qualificações que a lei estabelecer (art. 5º, XIII). 

 
Nesses termos, a Lei nº 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da 

educação.  
 

A regra geral para o reconhecimento de Diplomas Estrangeiros no Brasil 
também se encontra nessa mesma Lei 9394, em seu art. 48, §2º, segundo o qual 
os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras devem 

ser revalidados. Somente assim os diplomas expedidos por universidades 
estrangeiras passam a ter validade nacional como prova da formação recebida por 

seu titular. 
 

Demais disso, não há nenhum acordo internacional atualmente vigente 
que albergue a revalidação automática e incondicionada de Diplomas Estrangeiros. 
Confira-se o que dispõe o sítio eletrônico do Ministério da Educação sobre o tema: 

 
O Brasil não possui nenhum acordo de reconhecimento automático 
de diplomas; portanto, as regras são as mesmas para todos os países.  

(http://portal.mec.gov.br/revalidacao-de-diplomas) 

 
 O Decreto nº 80.419/77 (Convenção Regional sobre o Reconhecimento 

de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e Caribe) 
simplesmente não contém previsão de revalidação automática dos diplomas 
expedidos pelos países convenentes. 

 
Sobre a legalidade do processo de revalidação de diplomas, assim se 

posiciona o C. STJ: 
 

Processo REsp 1215550 / PE 
RECURSO ESPECIAL 2010/0177654-7 
Relator(a) Ministro OG FERNANDES (1139) 
Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO 
Data do Julgamento 23/09/2015 
Data da Publicação/Fonte DJe 05/10/2015 
 
Ementa RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO 
ADMINISTRATIVO. CURSO SUPERIOR. DIPLOMA OBTIDO NO 
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EXTERIOR. REGISTRO EM UNIVERSIDADE BRASILEIRA. 
CONVENÇÃO REGIONAL SOBRE O RECONHECIMENTO DE 
ESTUDOS, TÍTULOS E DIPLOMAS DE ENSINO SUPERIOR NA 
AMÉRICA LATINA E CARIBE. VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA. 
1.  "A Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, 
Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e no Caribe, 
incorporada ao ordenamento jurídico nacional por meio do Decreto n. 
80.419/77, não foi, de forma alguma, revogada pelo Decreto n. 3.007, 
de 30 de março de 1999. Isso porque o aludido ato internacional foi 
recepcionado pelo Brasil com status de lei ordinária, sendo válido 
mencionar, acerca desse particular, a sua ratificação pelo Decreto 
Legislativo n. 66/77 e a sua promulgação através do Decreto n. 
80.419/77. Dessa forma, não há se falar na revogação do Decreto que 
promulgou a Convenção da América Latina e do Caribe em foco, pois 
o Decreto n. 3.007/99, exarado pelo Sr. Presidente da República, não 

tem essa propriedade"  (REsp 1.126.189/PE, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/5/2010). 
2.  O DECRETO N. 80.419/77 NÃO CONTÉM DETERMINAÇÃO 
ESPECÍFICA PARA REVALIDAÇÃO AUTOMÁTICA DOS 
DIPLOMAS EMITIDOS EM PAÍSES ABARCADOS PELA REFERIDA 
CONVENÇÃO. 
3.  "O art. 53, inciso V, da Lei n. 9.394/96 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 condições para verificar a capacidade técnica do 
profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social 
que envolve o ato" (REsp 1.349.445/SP, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/5/2013). 
4.  Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido 
ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008 (gn). 

 
 A esse propósito, é de se repetir: a própria necessidade de revalidação 

do diploma estrangeiro é uma limitação profissional também imposta pela lei 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), amparada na Constituição da 
República. 
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A Lei nº 3.268/57, conjugada com o Decreto nº 44.045/58, exige a 
apresentação de diversos documentos para a formulação do pedido de inscrição 

profissional na autarquia fiscalizadora do regular exercício da Medicina, incluindo-se 
o diploma revalidado, conforme acima explanado.  

 
O diploma revalido é exigência legal inafastável para posterior inscrição 

perante os Conselhos Regionais de Medicina! Seguem transcritos os artigos 17 e 18 
da Lei nº 3.268/57: 

 
Art. 17. 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.        
(Vide Medida Provisória nº 621, de 2013) 
 
Art. 18. Aos profissionais registrados de acordo com esta lei será 
entregue uma carteira profissional que os habitará ao exercício da 
medicina em todo o País. 

 
O Decreto nº 44.045/58 possui semelhante previsão: 

 
Art. 1º Os médicos legalmente habilitados ao exercício da profissão 
em virtude dos diplomas que lhes foram conferidos pelas Faculdades 
de Medicina oficiais ou reconhecidas do país só poderão 
desempenhá-lo efetivamente depois de inscreverem-se nos 

Conselhos Regionais de Medicina que jurisdicionarem a área de 
sua atividade profissional. 
(...) 
Art. 2º O pedido de inscrição do médico deverá ser dirigido ao 
Presidente do competente Conselho Regional de Medicina, com 
declaração de: 
(...) 
§ 1º O requerimento de inscrição deverá ser acompanhado da 
seguinte documentação: 
(...) 
f) prova de revalidação do diploma de formatura, de conformidade 

com a legislação em vigor, quando o requerente, brasileiro ou não, se 
tiver formado por Faculdade de Medicina estrangeira; e (...). 
(grifamos) 
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Indiscutível que o exercício da medicina pressupõe o prévio registro do 
diploma devidamente revalidado junto ao CRM para fins de concessão do 

registro/habilitação para o exercício da profissão, conforme normas legais 
supramencionadas.  

 
Ou seja, é imprescindível o registro do diploma no Conselho Regional, 

observadas as normas complementares sobre o tema, especialmente quanto à 
questão do diploma revalidado. 

 

Nesse contexto, não é demasiado consignar que o CFM editou o Manual 
de Procedimentos Administrativos (Resolução CFM nº 2.010/2013), o qual pode ser 

consultado no site desta autarquia (http://portal.cfm.org.br/), regulamentando o 
pedido de inscrição junto aos Conselhos, incluindo a apresentação de documentos 
(dentre os quais o diploma revalidado). 

 

Portanto, eventual relativização do requisito imprescindível de revalidação 
dos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras fere a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, as competências legais atribuídas aos Conselhos 

de Medicina (Lei nº 3.268/57) – leis editadas com base no princípio da reserva legal 
conferida pelo art. 5º, XIII, da Constituição!  

 

2. Do potencial lesivo à população 

 
A revalidação dos diplomas de profissionais médicos graduados no 

exterior é de extrema importância para a garantia de uma prestação de 

serviços de saúde de qualidade para a população brasileira. O entendimento 

geral é que a superação dessa etapa – com a aprovação do profissional no exame 
– reduz o risco de exposição de pacientes a profissionais sem a devida qualificação. 

 
O exame exigido para a validação de diplomas estrangeiros é 

extremamente necessário para que seja assegurado um patamar mínimo de 
qualificação do profissional. É o instrumento que as instituições brasileiras possuem 

para atestar habilidades e conhecimentos mínimos daqueles que não estudaram no 
Brasil mas pretendem exercer a Medicina no país – afinal, no processo de 
revalidação, estarão sendo habilitados profissionais médicos para cuidar de 

vidas humanas. 

 

A Medicina, profissão tão cara e essencial para a garantia dos direitos 
fundamentais à vida e à saúde da população, deve ser exercida por profissionais 

devidamente qualificados, que desempenhem a sua função com todo o zelo e rigor 
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que ela exige. A necessidade de revalidação de diplomas expedidos no 
estrangeiro não é questão supérflua, que pode ser superada por questões 

excepcionais. A vida e a saúde são bens que devem ser protegidos, afinal, são 
de inestimável valor! 

 
Neste ponto, vem à lume o art. 196 da Magna Carta, cujo teor vale ser 

transcrito: 
 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. (Grifamos) 

 
O Estado Social e Democrático de Direito deve efetivar, concretizar e 

conformar as prerrogativas insertas nas cláusulas protetoras dos direitos mais 
relevantes à pessoa humana, dentre os quais se encontra o direito à saúde, não se 

podendo admitir um esvaziamento do conteúdo normativo constitucional.   
 

Corroborando tal orientação, o Supremo Tribunal Federal possui 
jurisprudência remansosa no que se refere à garantia do direito à saúde, a saber:  

 
"Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, 
embora o art. 196 da Constituição de 1988 traga norma de caráter 
programático, o Município não pode furtar-se do dever de propiciar os 
meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os cidadãos. 
Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de 
tratamento médico adequado, é dever solidário da União, do Estado 
e do Município providenciá-lo." (AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim 
Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-
2012.)  
 
“O direito a saúde é prerrogativa constitucional indisponível, garantido 
mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado 
a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo 
acesso a tal serviço.” (AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 
julgamento em  3-8-2010,  Segunda  Turma, DJE de 20-8-
2010.) Vide: RE 436.996-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento 
em 22-11-2005, Segunda Turma, DJ de 3-2-2006;RE 271.286-AgR, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, 
DJ de 24-11-2000.  
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"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 
indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, 
de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe 

formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas 
que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do 
vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 
e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como 
direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa 
consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 

Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação 
no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de 
incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 
inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode 
transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O 
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – 
que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no 
plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – 
não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, 
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele 

depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o 
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável 
de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 
Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade 
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a 
pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá 
efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República 
(arts. 5º,caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um 
gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
Precedentes do STF." (RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 
julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000.)  
 
No mesmo sentido: AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 
julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 16-8-2012; RE 
368.564, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgamento em 13-4-2011, 
Primeira Turma, DJE de 10-82011;STA 175-AgR, Rel. Min. Presidente 
Gilmar Mendes, julgamento em 17-3-2010, Plenário, DJE de 30-4-
2010. Vide:AI 734.487-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 3-
8-2010, Segunda Turma, DJE de 20-8-2010.  
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Portanto, permitir a contratação de profissionais graduados no exterior 
para o combate ao novo coronavírus, ainda que de forma excepcional e temporária, 

como aduz a parte autora, trata-se, na realidade, de uma contratação absolutamente 
ilegal com possível interesse político que desconsidera a proteção à saúde que a 

Constituição da República eleva à categoria de direito fundamental, a par de tantos 
outros instrumentos internacionais, como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos. 
 
Não há necessidade de qualquer esforço argumentativo para demonstrar 

que a convocação de profissionais sem qualquer revalidação de diploma, sem 
qualquer aferição de conhecimento técnico mínimo para atuar na área da saúde, 

terá o condão de contribuir na situação de emergência em saúde pública que 
vivenciamos.  

 
Levando em conta o princípio da unidade da Constituição, que define que 

o texto constitucional deve ser interpretado como um todo onde não há antinomias, 
deve-se ressaltar que a saúde, além de configurar direito fundamental inerente a 
todo ser humano, representa uma prerrogativa indissociável do direito à vida (art. 5º, 

caput), bem como do princípio da dignidade humana, de modo que a supressão da 
revalidação possui extremo potencial lesivo à saúde da população, já que muitos 

dos que pretendem atuar em território nacional são recém-graduados sem a 
completa formação e conhecimentos técnico-científicos necessários para 

identificação de doenças, definição de tratamentos e prescrição de medicamentos.  
 
Sr. Julgador, a revalidação do diploma de médico é um ato fundamental 

para a segurança de toda a população, em especial daquela atendida pelo Sistema 
Único de Saúde, situação da imensa maioria em nosso Estado. Em uma situação 

de emergência não é dada ao paciente a opção de escolha do médico que irá 
atender. O paciente, assim como a sua família, confia que o médico do qual 
sua vida depende tem o preparo adequado e que os órgãos públicos tenham 
cumprido com sua obrigação de verificar a capacitação daquele profissional. 

 

O Estado é o único responsável por garantir que o profissional médico que 
esteja realizando o atendimento tenha o conhecimento mínimo para não causar 

dano ao paciente e, ao mesmo tempo, oferecer as melhores chances de plena 
recuperação. É também do Estado a responsabilidade pela confirmação da 

veracidade da formação do profissional médico, ou seja, se ele tem realmente a 
formação médica declarada. Todas essas premissas são avaliadas no processo de 
revalidação do diploma médico, que é responsabilidade da União através das 

Universidades Públicas. Portanto, prescindir da revalidação do diploma médico 
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significa expor a população a ainda mais riscos diante da atual e preocupante 
pandemia! 

 
Deve-se levar em consideração ainda que não se necessitam de médicos 

para atendimentos de baixa complexidade, em unidades básicas de saúde como foi 
o destino dos profissionais sem revalidação de diplomas que trabalharam no 
programa Mais Médicos. Na presente situação de emergência na saúde pública, 
os procedimentos dizem respeito a atendimentos complexos, de suporte 
avançado de vida, com necessidade de acesso avançado de vias aéreas, 

manejo de pacientes em situação crítica, expertise no uso de ventiladores 
mecânicos, dentre tantos outros procedimentos complexos de Unidades de 

Emergência e de Terapia Intensiva. 

 
Assim, os profissionais necessários nesse momento devem ter 

qualificação muito distinta daqueles que tendem a ingressar neste momento sem 

passar pelo imprescindível processo de revalidação – estes, em grande número, 
tendem a ser egressos recém-formados de faculdades privadas da Bolívia (por 
exemplo), onde o curso de Medicina tem apenas 5 (cinco) anos de duração e um 

currículo médico totalmente diferente do brasileiro. 
 

Constata-se que o meio pretendido pelo autor – contratação de 
profissionais não habilitados para atuar no Brasil – não são aptos de atingir a 

finalidade buscada – garantir o direito fundamental à saúde. 
 
Na realidade, o que é preciso ser feito pela União, Estados e Municípios 

é oferecer aos médicos já diplomados as condições adequadas à nova 
realidade imposta pela pandemia, com preparo das unidades de saúde, 

fornecimento de equipamentos de proteção adequados e garantia de 
alimentação e repouso em melhores condições. De nada adianta trazer mais 

profissionais para prestar serviços de saúde se aqueles que já estão atuando na luta 
contra a COVID-19 não possuem condições mínimas de trabalho! 

 
No que tange eventual contratação de profissionais estrangeiros 

graduados no exterior, ainda há um agravante: a contratação destes estrangeiros, 

sem a necessária comprovação de habilitação profissional (revalidação do 
diploma) e sem o domínio do idioma nacional (Celpe/BRAS) para a realização 

de atendimento médico emergencial e de UTIs é atitude nefasta que, por 

escusas populistas (falsa alegação de falta de médicos, enquanto o que falta são 
condições adequadas de trabalho), vulnera ainda mais a saúde da população.. 
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Em 29 de abril de 2020, o Conselho Federal de Medicina se manifestou 
(nota em anexo) sobre as várias tentativas que algumas instituições e entidades 

políticas fizeram com o fito de permitir o exercício profissional da medicina por 
brasileiros ou estrangeiros graduados no exterior que não possuem sua qualificação 

técnica reconhecida no Brasil. Segue o teor manifestação, que merece especial 
atenção: 

 
MANIFESTO DO CFM EM REPÚDIO À FLEXIBILIZAÇÃO DO 
REVALIDA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 
 
As visitas aos postos de saúde, prontos-socorros e hospitais não 
deixam dúvidas de que os médicos brasileiros assumiram seus postos 
de comando na linha de frente contra a pandemia de COVID-19. Ao 
lado de outros membros das equipes de saúde, eles respondem pelo 
acolhimento, diagnóstico e tratamento de milhares de pessoas 
acometidas por essa doença, já considerada como responsável por 
uma das maiores crises epidemiológicas da história. 
 
A imprensa diariamente revela a trajetória desses profissionais, que, 
de forma heroica, dedicam tempo, bem-estar, conhecimento e 
capacidade técnica para dar esperança aos doentes que, a cada dia, 
aumentam em número e inspiram cada vez maiores cuidados.  
 
Diante dessa dedicação exemplar, elogiada pelos pacientes 
atendidos, causa repúdio e indignação ao Conselho Federal de 
Medicina (CFM) e aos cerca de 500 mil médicos com CRMs ativos as 
manobras de alguns políticos (parlamentares e governadores da 
Região Nordeste) que, se aproveitando da crise causada pela COVID-
19, tentam, mais uma vez, ressuscitar projeto para permitir que 
portadores de diplomas de medicina obtidos no exterior possam atuar 
no Brasil sem antes passarem pelo REVALIDA, exame com previsão 
legal para medir a capacidade de quem pretende atender os 
brasileiros. 
 
Trata-se de ação lamentável e oportunista, ancorada em falácias, 
mentiras e distorções, que, se aprovada, exporá a população a outros 
riscos: o mau atendimento, o mau diagnóstico, o mau tratamento. Nos 
países desenvolvidos, a aprovação em exames semelhantes ao 
Revalida é uma exigência obrigatória para quem se formou no exterior 
e pensa em atuar nos seus territórios. No Brasil, não deve ser 
diferente, pois a posse de um documento não significa que o portador 
aprendeu e sabe fazer o que se espera dele. 
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Ao defender a exigência do REVALIDA, o CFM não quer reserva de 
mercado. Poderão atuar no Brasil, sem qualquer restrição, os 
candidatos aprovados nesse exame, que não é difícil, organizado pelo 
Ministério da Educação. Os reprovados, o que até agora tem sido a 
imensa maioria, não estão aptos, prontos para o exercício da 
medicina e devem se qualificar para tanto. Por exemplo, na última 
edição, de 8,5 mil inscritos, cerca de 3% foram aprovados.  
 
Além disso, a flexibilização do REVALIDA, atendendo aos interesses 
de alegadas 15 mil pessoas, é medida desnecessária. Em 2020, as 
escolas de medicina brasileiras graduarão cerca de 25 mil novos 
médicos, sendo que 10 mil deles deixarão as escolas até julho. O 
desprendimento dos que já estão na ativa também é notável. 
 
O Programa Brasil Conta Comigo, organizado pelo Ministério da 
Saúde, para cadastrar médicos voluntários que queiram engrossar as 

fileiras contra a COVID-19 já conta com 31.740 inscritos, dentre eles 
cerca de 3 mil residentes. Juntamente a esse grupo se somam 54.122 
estudantes de medicina que se ofereceram para atuar em posições 
de suporte ao trabalho dos médicos. 
 
Em lugar de arquitetar contra os profissionais que já fazem sua parte, 
os políticos e governadores que trabalham por essa medida infeliz 
deveriam se desdobrar para oferecer aos médicos e outros 
profissionais da saúde as condições necessárias para que possam 
cumprir seu papel. Eles precisam de ter os estoques abastecimentos 
de medicamentos e insumos; de acesso a exames e equipamentos; 

de leitos para internação e UTI; entre outros pontos. 
 
Esse time valoroso precisa, sobretudo, de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) para serem protegidos do coronavírus e poderem 
atuar com diligência, sem colocarem em risco sua vida. Cabe aos 
políticos e aos gestores dedicarem sua energia à solução desses 
problemas, ao invés de desvalorizarem e desrespeitarem os médicos 
em atuação. 
 
Médicos, o CFM está orgulhoso de sua dedicação cidadã, cívica e 
ética. Por isso, lutará de todas as formas para impedir o avanço dessa 
proposta e para que encontrem em seus postos de trabalho o que 
precisam para exercer bem a medicina. Contamos com o apoio da 
população e das lideranças que compreendem que a vitória sobre a 
COVID-19 passa pelo reconhecimento do papel da medicina brasileira 
para o País. 
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Brasília (DF), 29 de abril de 2020. 
 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

 

Portanto, patente que qualquer pedido de relativização da exigência da 
revalidação dos diplomas de profissionais graduados no exterior carece de 

embasamento legal e, além do mais, tem o condão de violar gravemente direitos 
fundamentais assegurados ao cidadão pela Constituição Federal! 

 

3. Das medidas necessárias para combater a pandemia de COVID-19 

 
Como consignado na própria exordial, o governo federal, por meio do 

Ministério da Saúde, já tem adotado diversas medidas governamentais para 
contribuir com a assistência à saúde durante a pandemia de coronavírus. 

 
Quando um Estado ou Município se encontrar com eventual escassez de 

médicos, há a possibilidade de se solicitar ao Ministério da Saúde o envio de 
profissionais médicos de outras áreas do país para atuar na localidade necessitada. 

 

Inclusive, o Ministério da Saúde editou a Portaria nº 639, Ação Estratégica 
Brasil “Conta Comigo”, que cria um cadastro de profissionais de saúde para auxiliar 

os estados e municípios em caso de dificuldades logísticas. Tal artifício já foi utilizado 
em Manaus que, devido ao grande número de casos da COVID-19 na capital 

amazonense, houve envio, pelo Ministério da Saúde, de médicos intensivistas para 
auxiliar no trabalho de atendimento à pandemia. 

 
Até o presente momento, os programas implementados têm sido 

eficientes. Conforme notícia publicada no último dia 29 de abril de 2020 no próprio 
site do Ministério da Saúde (notícia em anexo1), a ação “Brasil Conta Comigo” já 

conta com quase 30 mil profissionais médicos cadastrados para atuar no combate 
ao coronavírus pelo Brasil, sendo que mais de dez mil profissionais médicos já 
se colocaram à disposição para atuar!  

 

Com o cadastro de profissionais das mais diversas áreas da saúde – 
profissionais devidamente registrados nos seus conselhos de fiscalização 

profissional – cabe aos gestores locais fazer o recrutamento dos profissionais. 
 

                                                             
1 Disponível em https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46805-500-mil-profissionais-dispostos-a-atuarem-
no-combate-ao-coronavirus.  
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Resta novamente demonstrado que o meio pretendido pelo autor – 
contratação de profissionais não habilitados para atuar no Brasil – não são 

aptos de atingir a finalidade buscada – garantir o direito fundamental à saúde! 

 

Aliás, imprescindível que sejam fornecidas condições mínimas para 
atuação dos profissionais que já se encontram trabalhando nas linhas de frente da 

pandemia. Sem as estruturas necessárias para que a população médica já 
qualificada possua continuar exercendo a medicina com zelo e qualidade, resta 
ineficiente a contração de profissionais não habilitados. 

 
É necessário que os governos federal, estaduais e municipais se atentem 

à infraestrutura dos locais de atendimento médico, à escassez de insumos e 
medicamentos para o devido atendimento da população. São problemas de outrora, 
que permanecem até os dias presentes por conta da inércia dos entes em solucionar 
tais questões. E, num período de pandemia, as péssimas condições de trabalho que 

o Estado fornece aos seus médicos vem à tona – e é este o problema que deve ser 
imediatamente combatido. 

 

Em vez de concentrar esforços com a contratação de médicos que não 
tenham passado pelo procedimento de validação de diploma, é preciso se atentar 

às condições de trabalho enfrentadas diariamente por todos os profissionais de 
saúde. Hospitais públicos lotados, falta de ambulâncias para prestar atendimentos – 

não faltam notícias sobre as dificuldades enfrentadas no cotidiano dos serviços de 
saúde. 

 

Ademais, não faltam profissionais para prestar o atendimento básico de 
saúde. Nas atuais circunstâncias, necessita-se de profissionais com qualificação 

suficiente para prestar atendimentos complexos, de suporte avançado de vida, com 
necessidade de acesso avançado de vias aéreas, manejo de pacientes em situação 

crítica, expertise no uso de ventiladores mecânicos, dentre tantos outros 
procedimentos complexos de Unidades de Emergência e de Terapia Intensiva. 

 

Por todo o exposto, resta evidente a necessidade de sopesar os 
mecanismos a serem utilizados com os fins que serão obtidos. Lembrando que, in 

casu, a contratação pretendida não significa assegurar o direito à saúde e, 
consequentemente, à vida do cidadão! 
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III. DA AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E DA AUSÊNCIA DE FUMAÇA 
DO BOM DIREITO 

  
Vossa Excelência, o pedido de tutela provisória de urgência não merece 

prosperar.  
 

Como demonstrado ao longo da presente manifestação, não há elementos 
que evidenciem a probabilidade do direito! 

 

Na realidade, a tutela pleiteada é ilegal, ferindo de morte a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação e as competências legais atribuídas aos Conselhos de 

Medicina (Lei nº 3.268/57), tudo com observância do princípio da reserva legal 
conferida pelo art. 5º, XIII, da Constituição!  

 
Quanto à alegação de perigo de dano, a parte autora fundamenta que o 

Brasil não poderá contar imediatamente com os serviços desses profissionais que 
não têm diploma revalidado. Ocorre que o perigo de dano, na realidade, é inverso! 
Pois não se pode relegar a um segundo plano o direito a um atendimento médico de 

qualidade. Na hipótese da ACP, permite-se que os médicos graduados no exterior 
(sem passar por um procedimento prévio no Brasil de suficiência) prestem 

atendimento médico de qualidade duvidosa para a população brasileira. Ou seja, a 
tutela requerida tem o condão de causar ENORME RISCO À SEGURANÇA E À 

SAÚDE BRASILEIRA! 
 
O Estado deve assegurar e priorizar a saúde e a vida da população, e não 

tutelar direitos estranhos ao ordenamento jurídico pátrio. 
 

Por tudo exposto na presente manifestação, indubitável a ausência de 
fumaça do bom direito e do perigo de dano, não estando preenchidos os requisitos 

autorizadores da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).  
 

IV. DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU EM VERBAS 

SUCUMBENCIAIS 

 

A DPU requereu, ao fim, a condenação dos réus ao pagamento de verbas 
sucumbenciais, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994, cujo 

teor se segue: 
 

Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre 

outras: 
(...) 
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XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 
sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, 
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, 
exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à 
capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela 
Lei Complementar nº 132, de 2009). 

 
Entretanto, a Lei da ACP assim prevê em seu artigo 18: 
 

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento 
de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e 
despesas processuais.     (Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 
(grifamos) 

 

Portanto, não há que se falar em condenação de verbas sucumbenciais 
da parte autora e, também, em atenção à simetria, às partes rés. 

 
Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ: 
 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CONFIGURADO ENTRE O 
ARESTO EMBARGADO E ARESTO PARADIGMA ORIUNDO DA 
QUARTA TURMA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELA 
UNIÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA EM 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. 
DESCABIMENTO. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. PRINCÍPIO DA 
SIMETRIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO. 
(...) 
1. Trata-se de recurso interposto em ação civil pública, de que é 
autora a União, no qual pleiteia a condenação da parte requerida em 
honorários advocatícios, sob o fundamento de que a regra do art. 18 
da Lei n. 7.347/1985 apenas beneficia o autor, salvo quando 
comprovada má-fé. 
(...) 

4. De igual forma, mesmo no âmbito da Terceira e Quarta Turmas do 
Superior Tribunal de Justiça, ainda que o tema não tenha sido 
analisado sob a óptica de a parte autora ser ente de direito público - 
até porque falece, em tese, competência àqueles órgãos fracionários 
quando num dos polos da demanda esteja alguma pessoa jurídica de 
direito público -, o princípio da simetria foi aplicado em diversas 
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oportunidades: AgInt no REsp 1.600.165/SP, Rel. Ministro Moura 
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 30/6/2017; 
REsp 1.438.815/RN, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 
julgado em 22/11/2016, DJe 1º/12/2016; REsp 1.362.084/RJ, Rel. 
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/5/2017, 
DJe 1º/8/2017. 
5. Dessa forma, deve-se privilegiar, no âmbito desta Corte Especial, 
o entendimento dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de 
Justiça, no sentido de que, em razão da simetria, descabe a 
condenação em honorários advocatícios da parte requerida em 
ação civil pública, quando inexistente má-fé, de igual sorte como 
ocorre com a parte autora, por força da aplicação do art. 18 da 
Lei n. 7.347/1985. 
6. Embargos de divergência a que se nega provimento. 
(EAREsp 962.250/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE 
ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 21/08/2018) (grifamos) 

 
V.  DA CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, ficou demonstrada a ilegalidade e a 
inconstitucionalidade do pedido autoral, uma vez que põe em risco a saúde e a vida 

da população com flexibilizações nas contratações de médicos que não possuem 
habilitação para atuar em território nacional. Dessa forma, requer-se: 

 
a) O indeferimento da tutela provisória de urgência, uma vez que o pedido 

não possui plausibilidade jurídica e sequer perigo de dano; 

 
b) A IMPROCEDÊNCIA do pedido exordial, mantendo a necessidade de 

revalidação dos diplomas dos profissionais que concluíram sua graduação no 
exterior e pretendem atuar em território nacional;   

 
c) O indeferimento da condenação da parte ré em verbas sucumbenciais, 

eis que ausente esta condenação em sede de ação civil pública; 

 
d) A demonstração do alegado por todos os meios de prova em direito 

admitidos, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e demais provas. 
 

O CFM também informa o desinteresse na composição consensual. 
Requer-se, portanto, a não realização da audiência de conciliação do art. 334 do 
CPC. Caso assim não entenda, postula que a audiência de conciliação seja 

realizada por meios eletrônicos, nos termos do art. 334, §7º, do CPC. 
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Por fim, requer-se que as intimações ocorram em nome de todos os 
advogados constantes da procuração (art. 272, §5º, do CPC). 

 
Termos em que pede e espera deferimento. 

 
Brasília, 01º de maio de 2020 

 
José Alejandro Bullón 

OAB-DF 13.792 

OAB-SP 340.356 
 

Francisco Antônio de Camargo Rodrigues de Souza 
OAB-DF 15.776 
OAB-SP 340.355 

 

Marcella Oliveira Pinho 
OAB-DF 47.033 
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RESOLUÇÃO CFM nº 1.998/2012 
(Publicada no D.O.U. 3 set. 2012, Seção 1, p.230-232) 

(Revoga a Resolução CFM n. 1753/2004)  

 

Aprova o Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, 

de 30 de setembro de 1957, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 1958, 

respectiva e posteriormente alterada pela Lei n° 11.000, de 15 de dezembro de 2004, e Decreto 

n° 6.821, de 14 de abril de 2009, e 

CONSIDERANDO a atribuição do Conselho Federal de Medicina de organizar seu Regimento 

Interno, nos termos da Lei nº 11.000/04; 

CONSIDERANDO a determinação do plenário do Conselho Federal de Medicina; 

CONSIDERANDO o decidido em sessão plenária de 10 de agosto de 2012, realizada na sede 

do Conselho Federal de Medicina, em Brasília-DF, 

RESOLVE: 

Art. 1º  Aprovar o Regimento Interno do Conselho Federal de Medicina. 

Art. 2º  Revoga-se a Resolução CFM nº 1.753/2004 e as demais disposições em contrário. 

Art. 3º  Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Brasília-DF, 10 de agosto de 2012. 

 

                           ROBERTO LUIZ D’AVILA                               HENRIQUE BATISTA E SILVA 

Presidente                                                    Secretário-geral 
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

TÍTULO I 

 DA NATUREZA E DOS FINS 

Art. 1º  O CFM, com sede na Capital Federal e jurisdição em todo o território nacional, conforme 

a Lei nº 3.268/57, de 30.9.57, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19.7.58, a Lei n° 

11.000, de 15.12.04, e o Decreto n° 6.821, de 14.4.09, é dotado de personalidade jurídica de 

direito público, com autonomia administrativa e financeira, sem qualquer vínculo funcional ou 

hierárquico com os órgãos da Administração Pública. 

Parágrafo único. O uso da sigla CFM é privativo do Conselho Federal de Medicina. 

Art. 2º  O CFM e os Conselhos Regionais de Medicina (CRMs), hierarquicamente constituídos, 

são os órgãos supervisores da ética profissional em toda a República e, ao mesmo tempo, 

julgadores e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar – por todos os 

meios ao seu alcance – pelo perfeito desempenho ético da Medicina e pelo prestígio e bom 

conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º  Em observância ao artigo 1º da Lei n° 11.000, de 15 de dezembro de 2004, o CFM será 

constituído por 27 membros efetivos e 27 suplentes, sendo os efetivos e seus respectivos 

suplentes eleitos em assembleia dos médicos de cada estado, e um membro titular e seu 

respectivo suplente representante da Associação Médica Brasileira (AMB). 

§ 1º Os conselheiros efetivos e suplentes serão eleitos pelos médicos regularmente inscritos, 

em eleição direta e secreta por maioria absoluta de votos, sem discriminação de cargos, 

resguardada a seus candidatos e eleitores a condição de brasileiro nato ou naturalizado. 

§ 2º Os conselheiros suplentes serão convocados pelo presidente para preencherem as vagas 

de efetivos ou substituí-los nos casos de vacância, licença, impedimento ou por necessidade de 

serviço, ad referendum do pleno do CFM.  

§ 3º O mandato dos conselheiros terá a duração de cinco anos, sendo permitida a reeleição.  

Art. 4º  O cargo de conselheiro dos Conselhos de Medicina, considerado serviço público 

relevante, é de natureza honorífica, salvo os casos previstos em lei. 
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Art. 5º Os atos praticados pelo CFM, salvo quando reservados ou de administração interna, 

devem ser publicados na imprensa oficial e/ou em jornal de grande circulação. 

TÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Capítulo I 

Do Conselho Pleno Nacional dos Conselhos de Medicina 

Art. 6º  O Conselho Pleno Nacional é o órgão de assessoria política do CFM. 

Art. 7º  Integram o Conselho Pleno Nacional os conselheiros efetivos do CFM e os presidentes 

dos CRMs ou seus substitutos legais. 

Art. 8º  O Conselho Pleno Nacional reunir-se-á sob a presidência do presidente do CFM: 

I - de forma ordinária, nos meses de março e setembro de cada ano; 

II - extraordinariamente: 

a) quando convocado pelo CFM; ou 

b) quando convocado por 2/3 dos CRMs.  

Parágrafo único. A primeira reunião anual do Conselho Pleno Nacional realizar-se-á, 

preferencialmente, fora da sede do CFM, ocorrendo no Distrito Federal as demais sessões 

ordinárias e extraordinárias. 

Art. 9º  O Conselho Pleno Nacional deverá ser consultado nos seguintes casos: 

I - quando da votação e alteração do Código de Processo Ético-Profissional; 

II - nos casos em que houver necessidade de intervenção nos CRMs; 

III - quando da aprovação das normas eleitorais para o CFM e para os CRMs. 

§ 1º O CFM apresentará suas contas ao Conselho Pleno Nacional, com base no relatório da 

Comissão de Tomada de Contas. 

§ 2º A tomada de votos no Conselho Pleno Nacional será feita de forma nominal, por estado, 

tendo cada um deles direito a dois votos, o do conselheiro do CFM e o do representante do 

Conselho Regional de Medicina, e um voto do conselheiro representante da AMB.  
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§ 3º As decisões serão tomadas por maioria absoluta. 

Capítulo II 

Do Conselho Federal de Medicina 

Art. 10.  Ao CFM compete: 

I - organizar o seu regimento interno; 

II - aprovar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais; 

III - promover alterações no Código de Ética Médica e no Código de Processo Ético-Profissional, 

após ouvir o Conselho Pleno Nacional; 

IV - expedir regulamento de administração financeira, contábil e de compras dos CRMs; 

V - promover quaisquer diligências ou verificações relativas ao funcionamento dos Conselhos de 

Medicina, nos estados e territórios, e adotar, quando necessárias, as providências cabíveis para 

sua eficácia e regularidade, inclusive a designação de diretoria provisória; 

VI - tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas pelos Conselhos Regionais, e dirimi-

las; 

VII - em grau de recurso, por provocação dos Conselhos Regionais ou de qualquer interessado, 

deliberar sobre a admissão de médicos nos Conselhos Regionais, bem como sobre as 

penalidades impostas aos mesmos; 

VIII - proclamar o resultado das eleições dos Conselhos Regionais, bem como do Conselho 

Federal; 

IX - conhecer e julgar recursos interpostos contra as decisões dos Conselhos Regionais em 

sindicâncias, processos administrativos e disciplinares instaurados; 

X - eleger sua  Diretoria e Comissão de Tomada de Contas; 

XI - manter comissões permanentes, transitórias e câmaras técnicas para desenvolver ações 

administrativas e técnicas do CFM; 

XII - expedir as instruções necessárias a seu próprio funcionamento e ao dos CRMs; 

XIII - manter o registro geral dos médicos de todo o território nacional legalmente habilitados ao 

exercício da profissão; 
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XIV - conceder licenças a seus conselheiros;  

XV - aprovar anualmente a prestação de contas da Diretoria; 

XVI - aprovar os relatórios do presidente; 

XVII - aprovar seu orçamento anual e os dos CRMs, na forma da lei; 

XVIII - aprovar as prestações de contas dos CRMs, fazendo cumprir as resoluções específicas 

pertinentes à matéria; 

XIX - colaborar com o aperfeiçoamento da educação médica; 

XX - expedir resoluções normatizadoras ou fiscalizadoras do exercício profissional dos médicos 

e pessoas jurídicas cuja atividade básica seja a Medicina; 

XXI - definir o ato médico; 

XXII - representar juridicamente a categoria médica nas questões referentes a interfaces 

profissionais; 

XXIII - fazer doações financeiras mediante justificativa, observando-se os fins institucionais e 

com aprovação da Diretoria; 

XXIV - firmar convênios com os CRMs, instituições de ensino médico, sociedades de 

especialidade e associações médicas, bem como com outros órgãos dos governos federais e 

estaduais, buscando o cumprimento de suas funções, podendo para tanto assumir ônus 

financeiro; 

XXV - efetuar convênios éticos condizentes com o exercício da medicina com os CRMs, 

entidades públicas de ensino médico nacionais e estrangeiras e outros órgãos públicos do 

governo brasileiro; 

XXVI - fixar e alterar o valor da anuidade única cobrada aos inscritos nos CRMs, pessoas físicas 

ou jurídicas, e demais emolumentos, além de estabelecer valores para as diárias, jetons e 

verbas de representação; 

XXVII - resolver os casos omissos deste Regimento. 
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Capítulo III 

Da Diretoria 

Art. 11.  A Diretoria será constituída por presidente; 1º, 2º e 3º vice-presidentes; secretário-

geral; 1º e 2º secretários; 1º e 2º tesoureiros; corregedor e vice-corregedor.  

Parágrafo único. A eleição da Diretoria ocorrerá a cada 30 meses, pela maioria absoluta dos 

conselheiros efetivos, podendo as candidaturas serem individuais ou em chapas. 

Art. 12.  Para operacionalizar a gestão da Diretoria do CFM serão criados os seguintes 

departamentos: 

I - Departamento de Fiscalização e Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos – Codame, 

que ficarão a cargo do 3º vice-presidente, com as atribuições de coordenar, aplicar e fiscalizar 

os recursos dos programas de Fiscalização e Educação Médica Continuada; 

II - Departamento de Processo-Consulta, que ficará a cargo do 2º vice-presidente, com a 

atribuição de designar conselheiro para emitir parecer sobre matéria de interesse do CFM; 

III - Departamento de Comissões e Câmaras Técnicas, que ficará a cargo do 1º vice-presidente; 

IV - Departamento de Corregedoria, que ficará a cargo de um conselheiro corregedor e vice-

corregedor indicados pela Presidência e com aprovação do plenário. 

Art. 13.  Ao presidente do CFM compete: 

I - cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno; 

II - convocar e presidir as sessões plenárias do Conselho, proferindo também o voto de 

desempate; 

III - executar e fazer observar as decisões do Conselho; 

IV - assinar, com o tesoureiro, os cheques e demais documentos referentes à receita e à 

despesa do CFM; 

V - adquirir e alienar bens móveis e imóveis e entrar em negociação para tais fins, com 

autorização do plenário do CFM; 

VI - representar o CFM ou designar representante, quando necessário;  

VII - elaborar, com o tesoureiro, a proposta orçamentária; 
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VIII - representar o CFM em juízo ou fora dele, designando representantes quando necessário, 

bem como constituir advogado e/ou procurador mediante mandato específico;  

IX - dar posse aos conselheiros; 

X - dar execução às decisões do CFM; 

XI - delegar competência para o bom cumprimento e desempenho das funções do CFM; 

XII - supervisionar a assessoria jurídica do CFM; 

XIII - autorizar a abertura de processos licitatórios. 

Art. 14.  Aos vice-presidentes compete substituir o presidente em seus impedimentos. 

Parágrafo único. Os vice-presidentes são responsáveis pela direção dos departamentos afeitos 

aos cargos. 

Art. 15.  Ao secretário-geral do CFM compete: 

I - substituir os vice-presidentes; 

II - secretariar as sessões do CFM; 

III - distribuir aos conselheiros, aos departamentos e setores as tarefas inerentes ao 

funcionamento do CFM; 

IV - dirigir os serviços da Secretaria e ter o arquivo sob sua responsabilidade; 

V - preparar o expediente do CFM; 

VI - apresentar, anualmente, relatório de gestão; 

VII - gerir o CFM propondo à Presidência a criação de cargos, nomeações e exonerações de 

funcionários, bem como concessão de férias e licenças aos mesmos, e todas as demais 

atribuições referentes a Recursos Humanos; 

VIII - dar execução às decisões do CFM; 

IX - acompanhar as compras, contratos e licitações do CFM; 

X - assinar as resoluções com o presidente; 

XI - acompanhar todos os procedimentos relativos a compras e licitações; 
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XII - acompanhar a execução dos projetos administrativos do CFM; 

XIII - autorizar, em conjunto com o tesoureiro, as compras do CFM. 

Art. 16.  Ao 1º secretário compete: 

I - auxiliar e substituir o secretário-geral; 

II - redigir e ler o material de expediente e as atas do CFM e encerrar os trabalhos, em cada 

sessão, no livro de presença; 

III - expedir certidões; 

IV - organizar e atualizar o registro geral dos médicos; 

V - promover a publicação das atas e resoluções do CFM; 

VI - coordenar o Setor de Imprensa do CFM. 

VII - coordenar o Setor de Tecnologia da Informação do CFM. 

Art. 17.  Ao 2º secretário compete: 

I - auxiliar e substituir o 1º secretário em seus impedimentos; 

II - coordenar as atividades da biblioteca do CFM;  

III - coordenar a publicação da Revista Bioética do CFM; 

IV - as atribuições previstas nos incisos II e III poderão ser delegadas a outro conselheiro do 

CFM, desde que aprovadas pela Diretoria. 

Art. 18.  Ao tesoureiro compete: 

I - ter sob sua guarda e responsabilidade os bens do CFM; 

II - arrecadar a receita; 

III - assinar cheques e ordens de pagamento com o presidente; 

IV - assinar, com o presidente, os cheques e demais documentos referentes à receita e à 

despesa do Conselho; 

V - elaborar, com o presidente, a proposta orçamentária; 
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VI - apresentar, mensalmente, os balancetes ao plenário do CFM; 

VII - acompanhar a execução do orçamento; 

VIII - emitir parecer técnico sobre a dotação orçamentária e disponibilidade financeira nos 

procedimentos licitatórios; 

IX - coordenar os setores financeiro, contábil e de controle interno do CFM; 

X - autorizar, em conjunto com o secretário-geral, as compras do CFM; 

XI - administrar os recursos financeiros do CFM; 

XII - propor resoluções de anuidade e diárias, de acordo com a legislação vigente. 

Art. 19.  Ao 2º tesoureiro compete auxiliar e substituir o 1º tesoureiro em seus impedimentos. 

Art. 20.  Ao conselheiro corregedor compete: 

I - distribuir aos conselheiros os processos, requerimentos e expedientes relacionados à 

apreciação de infrações éticas, designando o relator; 

II - ordenar e dirigir os recursos em sindicâncias e processos éticos; 

III - requisitar cópias dos processos em trâmite nos CRMs, quando necessário; 

IV - incluir os processos em pauta para julgamento; 

V - adotar as medidas e expedir as instruções necessárias para a tramitação regular das 

sindicâncias e  processos; 

VI - notificar os CRMs sobre as decisões proferidas em ações judiciais relacionadas a processos 

disciplinares; 

VII - exercer o juízo de admissibilidade nos pedidos de revisão para apreciação plenária; 

VIII - conhecer da ocorrência da prescrição, de ofício ou por provocação das partes, após prévia 

manifestação da Assessoria Jurídica, submetendo-a à apreciação do presidente, que poderá 

acolhê-la, fundamentando a decisão ou decretando a extinção do feito; 

IX - sugerir a atualização do Código de Processo Ético-Profissional, propondo emendas ao 

texto em vigor, e emitir pareceres sobre  propostas de emendas; 
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X - supervisionar os serviços do Setor de Processos e de sistematização da jurisprudência dos 

Conselhos, sugerindo medidas que facilitem a pesquisa de julgados ou processos; 

XI - realizar correições nos Conselhos Federal e Regionais de Medicina. 

Art. 21.  Ao vice-corregedor compete auxiliar o corregedor e substituí-lo em seus impedimentos. 

Capítulo IV 

Das Comissões e Câmaras Técnicas 

Art. 22.  O CFM terá comissões de caráter transitório e permanente, sendo que a Comissão de 

Tomada de Contas e a Comissão de Licitações terão caráter permanente. 

Art. 23.  As comissões transitórias e câmaras técnicas serão criadas por meio de resolução, 

para fins específicos e definidos, sempre que o plenário achar conveniente, dando preferência 

em sua composição aos conselheiros efetivos ou suplentes, podendo delas fazer parte médicos 

não pertencentes ao corpo de conselheiros do CFM ou outros profissionais, bem como ter 

convidados em suas reuniões.  

Art. 24.  A escolha dos integrantes das comissões permanentes, transitórias e câmaras técnicas 

ocorrerá por designação do presidente, ouvido o plenário, devendo a indicação ser formalizada 

por meio de portaria.  

Art. 25.  A Comissão de Tomada de Contas será constituída por três integrantes, eleitos pelo 

plenário, conjuntamente com cada Diretoria, não podendo dela participar membro da Diretoria, e 

reunir-se-á bimestralmente ou a qualquer tempo por convocação do plenário ou da Diretoria. 

Art. 26.  Compete à Comissão de Tomada de Contas: 

I - verificar se foram devidamente recebidas as importâncias pertencentes ao CFM; 

II - verificar os comprovantes dos recebimentos, subvenções, contribuições e alienações; 

III - examinar os comprovantes das despesas pagas, a validade das autorizações e as 

respectivas quitações; 

IV - visar os balancetes e dar parecer sobre os balanços apresentados pela Tesouraria; 

V - apreciar os processos de prestação de contas do CFM e apresentar relatório circunstanciado 

dos mesmos ao plenário. 
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Art. 27.  Os pareceres da Comissão de Tomada de Contas serão apreciados pelo plenário do 

Conselho, sendo que os respectivos relatórios deverão ser apresentados no plenário pelo 

tesoureiro. 

Art. 28.  A Comissão de Licitação será composta de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.666, 

de 21 de junho de 1993. 

Capítulo V 

Das Reuniões Plenárias 

Art. 29.  O CFM realizará reuniões plenárias ordinárias mensais, por convocação do presidente, 

cujas datas serão previamente divulgadas. 

Art. 30.  O CFM poderá reunir-se, extraordinariamente, por convocação do presidente, com 

objetivo expresso e antecedência de pelo menos três dias. 

Parágrafo único. Sempre que, no mínimo, 14 conselheiros efetivos solicitarem uma reunião 

não previamente agendada, o presidente convocará sessão extraordinária a realizar-se no prazo 

de 3 a 7 dias a partir da data do recebimento do pedido. 

Art. 31.  O CFM funcionará com a maioria absoluta de seus membros efetivos e deliberará com 

a maioria dos presentes, salvo os casos previstos nos artigos 36, 47 e 61 deste Regimento, que 

exigem a deliberação por dois terços dos presentes. 

Art. 32.  As sessões administrativas serão privativas, podendo tornar-se públicas por 

deliberação da maioria do Conselho. 

Art. 33.  Se houver quorum, o presidente declarará abertos os trabalhos; caso contrário, fará 

lavrar na ata o ocorrido, designando dia e hora para nova sessão. 

Art. 34.  As atas das sessões serão lavradas em folhas separadas e, após aprovação, 

rubricadas e assinadas pelo presidente e 1º secretário; posteriormente, serão encadernadas 

periodicamente, de forma a constituir livro próprio. Nelas serão resumidos, com clareza, os 

assuntos tratados na sessão, devendo conter: dia, mês, ano e hora da abertura da sessão; 

nome do presidente e dos conselheiros presentes; súmula dos assuntos discutidos e das 

resoluções, mencionando-se a natureza dos processos, recursos e requerimentos apresentados 

nas sessões; nome dos recorrentes e recorridos, e as respectivas decisões. 

Parágrafo único. Compete ao 1º secretário decidir quais matérias das atas deverão ser 

publicadas no Diário Oficial da União. 
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Art. 35.  Após o encaminhamento da ata, por meio eletrônico, a mesma será aprovada após 

manifestação do plenário, na reunião subsequente. 

Art. 36.  A pauta será encaminhada eletronicamente, podendo ser discutida e votada matéria 

que não conste da pauta, mediante requerimento de urgência, aprovado por maioria simples do 

plenário. 

Capítulo VI 

Do Tribunal Superior de Ética 

Art. 37.  O CFM funcionará, em sua composição e organização normais, como Tribunal Superior 

de Ética, cabendo-lhe julgar os recursos interpostos relacionados com assuntos de natureza 

ética. 

Art. 38.  O Tribunal Superior de Ética será composto pelo pleno. 

Parágrafo único. O Tribunal Superior de Ética funcionará, também, por meio de câmaras do 

CFM regulamentadas por meio de resolução. 

Art. 39.  O pleno, composto pelos membros das câmaras, será presidido pelo presidente do 

CFM, ou seu substituto, que também proferirá o voto de desempate.  

Parágrafo único. As reuniões plenárias para julgamento de processos disciplinares serão 

realizadas com a presença da maioria de seus membros. 

Art. 40.  Nas sessões do pleno e das câmaras será permitida somente a presença das partes 

interessadas e de seus procuradores, conselheiros, assessores do Setor Jurídico e funcionários 

do CFM. 

Art. 41.  As sessões que tratem de processos éticos obedecerão às disposições do Código de 

Processo Ético-Profissional e às resoluções pertinentes para os CRMs. 

Capítulo VII 

Das Vacâncias, Licenças e Substituições 

Art. 42.  Os pedidos de licenças dos conselheiros do CFM deverão ser encaminhados 

devidamente fundamentados, por escrito, e deferidos pelo pleno, para um período de até 90 

dias, que pode ser renovado. 
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Parágrafo único.  O presidente convocará imediatamente o conselheiro suplente para assumir 

a vaga. 

Art. 43.  Em caso de vacância de cargo de Diretoria, far-se-á nova eleição pelo Conselho, na 

primeira reunião seguinte, para o período restante do mandato. 

Art. 44.  Os conselheiros que não puderem comparecer às sessões e às reuniões para as quais 

tenham sido convocados deverão, com a possível antecedência, comunicar esse fato à 

Secretaria do CFM. 

Art. 45.  Verificadas, sem justificativa, três faltas consecutivas a três convocações e cinco faltas 

intercaladas a cinco convocações intercaladas, considerar-se-á automaticamente vago o cargo 

do conselheiro faltoso, cabendo ao pleno do CFM tomar as medidas cabíveis para o seu 

preenchimento. 

Art. 46.  Considera-se não aceito o cargo quando o conselheiro eleito não comparecer à 

respectiva posse, salvo por impedimento justificado perante o Conselho, na sessão seguinte. 

Artigo 47.  O mandato de conselheiro poderá se extinguir antes do seu término normal, em 

razão da prática de falta grave, após indicação da Diretoria e aprovação de, no mínimo, 2/3 dos 

conselheiros efetivos que compõem o corpo de conselheiros do CFM, garantindo-se ao 

conselheiro a ampla defesa e o contraditório. 

Parágrafo único.  Entende-se por falta grave praticada por conselheiro:  

I - for proprietário, controlador, sócio ou diretor de empresa que preste serviços aos Conselhos 

de Medicina; 

II - exercer função remunerada pelos Conselhos de Medicina; 

III - patrocinar causas em que seja interessada pessoa jurídica de sua propriedade ou da qual 

seja sócio, diretor ou controlador, ou pessoa física que seja seu cônjuge ou companheiro(a), 

filho(a) ou parente até o 4º grau; 

IV - receber vantagens indevidas a qualquer título; 

V - agir de maneira protelatória e recidivante, sem motivo justo, propiciando, inclusive, a 

ocorrência da prescrição de sindicâncias e processos ético-profissionais em face da demora nas 

providências processuais que lhe competem exclusivamente. 
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Capítulo VIII 

Das Finanças 

Art. 48.  Aos inscritos nos CRMs incumbe o pagamento das anuidades, multas e preços de 

serviços fixados pelo CFM. 

Art. 49.  O controle interno das atividades financeiras e administrativas do CFM será realizado 

pela Comissão de Tomada de Contas. 

Parágrafo único. Os CRMs deverão apresentar, mensalmente, os seus balancetes ao CFM, 

para análise do Setor de Controle Interno do Conselho Federal e apreciação do tesoureiro. 

Art. 50.  As fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais dos 

CRMs serão exercidas em caráter superior pelo CFM, com base no relatório de auditoria sob a 

responsabilidade do diretor tesoureiro. 

Art. 51.  No exercício de fiscalização disciplinada no artigo anterior, caberá ao CFM: 

I -  proceder – por iniciativa própria ou por solicitação de, no mínimo, 1/3 dos conselheiros do 

CRM – à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos CRMs, 

bem como das contas que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade da qual resulte 

dano às finanças do CRM; 

II - apreciar e julgar as contas prestadas anualmente pelos presidentes dos CRMs; 

III - representar a autoridade competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 

Art. 52.  O CFM manterá, de forma integral, sistema de controle interno com a finalidade de 

comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos Conselhos de Medicina, devendo realizar auditorias 

periódicas nas contas dos Conselhos Regionais, enviando relatório, certificado de auditoria e 

parecer. 

Art. 53.  O processo de prestação de contas dos Conselhos de Medicina obedecerá às normas 

emitidas pelo CFM por meio de Ato Normativo, com vistas à uniformidade de procedimentos. 

Art. 54.  A qualquer tempo, a Comissão de Tomada de Contas poderá determinar a realização, 

no CFM, de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeiras, orçamentárias, 

operacionais e patrimoniais quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, 

cabendo aos responsáveis pelas atividades de controle interno: 
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I - livre acesso a todos os documentos e informações necessárias à realização de seu trabalho, 

inclusive a sistemas de informática; 

II - competência para requerer aos ordenadores de despesas, por escrito, os documentos e 

informações desejados, fixando os prazos para atendimento. 

Art. 55.  Apurada irregularidade que não seja sanável, ou malversação de dinheiro, bens e 

valores dos Conselhos de Medicina, caberá ao CFM aplicar as medidas previstas em lei.  

Art. 56.  São ordenadores de despesas, conjuntamente, o presidente do CFM e o tesoureiro, 

bem como seus substitutos legais, quando no exercício do cargo. 

Art. 57.  O CFM expedirá o Regulamento de Administração Financeira, Contábil e de Compras 

dos Conselhos de Medicina. 

Art. 58.  A renda do Conselho Federal de Medicina será constituída por: 

I - 1/3 da taxa de expedição das carteiras profissionais e cédulas de identidade médica; 

II - 1/3 das multas aplicadas pelos CRMs; 

III - doações e legados; 

IV - subvenções oficiais; 

V - bens e valores adquiridos; 

VI - 1/3 das anuidades percebidas pelos CRMs. 

VII -  outras fontes com previsão legal. 

Art. 59.  O Conselho Federal e os CRMs aprovarão, até o mês de dezembro, seus orçamentos 

anuais para o exercício seguinte, podendo alterá-los se houver justificada necessidade. 

Capítulo IX 

Disposições Gerais e Transitórias 

Art. 60.  O expediente administrativo do CFM funcionará nos dias úteis, de segunda a sexta-

feira, no horário fixado pela Diretoria, que baixará instruções para sua melhor distribuição e 

execução. 
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Art. 61.  Qualquer proposta de alteração deste Regimento deverá ser apresentada por um 

conselheiro, com o respectivo parecer de uma comissão especial composta por três membros, 

designada pelo presidente,  e aprovado por maioria de 2/3 dos membros do CFM. 

Art. 62.  O Código de Ética Médica somente poderá ser modificado em reunião da Conferência 

Nacional de Ética Médica, com a participação de representantes do CFM, dos CRMs, das 

entidades médicas nacionais e da sociedade, exceto nos casos de erros formais de direito.  

Art. 63.  Os casos omissos neste Regimento serão submetidos à decisão do plenário do CFM, e 

as soluções adotadas constarão de ata, servindo como precedentes para os casos análogos. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 1.998/2012 

 

 Considerando a necessidade de adequação das normas regulamentares ou regimentais 

do Conselho Federal de Medicina, em face das mudanças ocorridas no lapso temporal 

determinado desde a aprovação do Regimento Interno em vigor e o momento atual, no qual 

desenvolvem-se as ações conselhais com grandes mudanças de ordem técnica, científica, 

política, normativa e legal, torna-se indispensável a reformulação do Regimento Interno deste 

CFM. 

 De acordo com determinação da Diretoria e do plenário, de revisão do supracitado 

Regimento, a comissão designada para este mister, composta pelos conselheiros Carlos Vital 

Tavares C. Lima, Emmanuel Fortes Silveira Cavalcanti e Henrique Batista e Silva, apresenta os 

trabalhos realizados para análise e aprovação plenária. 

 

 Brasília, 10 de agosto de 2012. 

 

CARLOS VITAL TAVARES CORRÊA LIMA 

EMMANUEL FORTES SILVEIRA CAVALCANTI 

HENRIQUE BATISTA E SILVA 
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Última atualização em Quarta, 29 de Abril de 2020, 16h46

Os primeiros profissionais desse cadastro serão chamados para reforçar o atendimento nas
unidades de saúde do Amazonas. Estudantes também já estão auxiliando na assistência 

O Ministério da Saúde já conta com cerca de 500 mil profissionais de saúde cadastrados e que
manifestaram interesse em atuarem no combate ao coronavírus pelo Brasil. Deste total, 394
mil são cadastros de profissionais de 14 áreas da saúde e mais de 103 mil são de estudantes
de medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia, que fazem parte da iniciativa “O Brasil
Conta Comigo”. O total de cadastros já passou de um milhão. São profissionais e estudantes
que receberam capacitação online sobre os protocolos clínicos do Ministério da Saúde em
relação à COVID-19.

Nesta semana, serão definidos os primeiros profissionais da área de saúde dessa ação que
seguirão para Manaus e mais três cidades do Amazonas: Itacoatiara, Tabatinga e
Manacapuru.  O objetivo é reforçar a capacidade de atendimento à população daquele estado,
em decorrência da pandemia do coronavírus. Serão selecionados profissionais que
demonstraram interesse em trabalhar na linha de frente durante a pandemia.

Além disso, 314 estudantes já estão atuando, sob supervisão, em diversas regiões do país. São
128 estudantes de medicina, 105 de enfermagem, 69 de farmácia e 12 de fisioterapia. Eles
fazem parte de um cadastro vinculativo, com caráter de compromisso para futuro
recrutamento, conforme a necessidade dos gestores do SUS, considerando o atual contexto
de emergência em saúde pública de importância internacional e nacional.

PROFISSIONAIS

O objetivo do cadastro dos profissionais é auxiliar os gestores do Sistema Único de Saúde
(SUS) nas ações de enfrentamento à COVID-19. Sendo assim, cabe aos gestores locais o
recrutamento destes profissionais, que podem fazer o cadastro clicando aqui

Tweetar Curtir 21 mil

↑ Voltar ao topo
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(https://registrarh-saude.dataprev.gov.br). Ao final do curso online de capacitação, o
profissional poderá sinalizar se deseja fazer parte das ações de enfrentamento ao
coronavírus, assim poderá ser chamado para trabalhar em locais onde há necessidade,
conforme a dinâmica da circulação do vírus no território nacional.

Entre os cadastrados, já manifestaram interesse em atuar: 10 mil médicos; 74 mil
enfermeiros; 42 mil dentistas; 34 mil farmacêuticos; 51 mil fi’sioterapeutas e terapeutas
ocupacionais; 33 mil nutricionistas; 34 mil educadores físicos; 38 mil psicólogos; 13 mil de
biomédicos; 6 mil fonoaudiólogos; 20 mil veterinários; 10 mil biólogos; 14 mil assistentes
sociais; e 9 mil técnicos em radiologia.

ESTUDANTES

Dos 103 mil estudantes cadastrados, 54,2 mil são de medicina, 26,9 mil de enfermagem, 12,6
mil de fisioterapia e 9,5 mil de farmácia. Podem participar alunos matriculados em
instituições de ensino superior, públicas e privadas, que integram o sistema federal de
ensino, cursando o 5° e 6° ano de Medicina, além de alunos do último ano dos cursos de
graduação em Enfermagem, Fisioterapia e Farmácia.

Os participantes recebem uma bonificação, enquanto durar a medida, de acordo com a carga
horária do estágio supervisionado – de 40h no valor de um salário mínimo (R$ 1.045) e de 20h
no valor de meio salário mínimo (R$ 522,50). Nesses casos, ainda receberão 10% de pontuação
no ingresso em programa de residência do Ministério da Saúde, no prazo de dois anos, além
de certificado de participação.

Os alunos do 1° ao 4° ano dos cursos de Medicina e os alunos dos cursos de Farmácia,
Fisioterapia e Enfermagem que não estejam cursando o último ano também podem participar
da iniciativa. Nesses casos, poderão obter desconto em mensalidade concedida por
instituição de ensino superior privada a que esteja vinculado. Todos os alunos são
supervisionados por profissionais de saúde de suas respectivas áreas.

Os alunos interessados podem se cadastrar aqui (http://sgtes.unasus.gov.br/apoiasus/)
↑ Voltar ao topo
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VOLUNTÁRIOS

Outra forma dos profissionais de saúde atuarem na prevenção e combate ao coronavírus é
integrando a Força Nacional do SUS. O Ministério da Saúde avalia a convocação destes
profissionais de acordo com o cenário epidemiológico. Os primeiros profissionais já foram
reforçar o atendimento nas unidades de saúde do estado do Amazonas. No total, foram
enviados 8 médicos, 20 enfermeiros e 2 fisioterapeutas, temporariamente, após passarem por
treinamento, realizado pelo Ministério da Saúde.

O cadastro é aberto para os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU 192), os profissionais de saúde dos hospitais universitários, dos institutos nacionais, da
rede assistencial hospitalar federal, estadual e municipal e dos serviços privados. Até o
momento, mais de 8 mil profissionais estão cadastrados, sendo 2.089 enfermeiros; 1.010
psicólogos; 776 técnicos de enfermagem; 855 fisioterapeutas; 493 dentistas; 476 biomédicos;
378 médicos; 208 farmacêuticos; 155 biólogos; dentre outros profissionais.  

Neste caso, não existe remuneração, uma vez que trata-se de trabalho voluntário. O
Ministério da Saúde é responsável por custear o deslocamento e ajuda de custo, quando o
profissional necessitar atuar fora de seu domicílio.

O cadastro para a Força Nacional do SUS pode ser feito aqui
(http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=54811)

BRASIL CONTA COMIGO - PROFISSIONAIS CADASTRADOS

Conselho profissional Cadastrados Dispostos a atuar

Enfermagem 126.570 74.248

Fisioterapia e Terapia Ocupacional 124.369 51.166

↑ Voltar ao topo
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Odontologia 124.053 42.875

Farmácia 101.701 34.188

Nutricionistas 90.245 33.624

Educação Física 74.982 34.746

Medicina Veterinária 65.566 20.767

Psicologia 57.918 38.265

Medicina 29.556 10.485

Biomedicina 25.850 13.178

Fonoaudiologia 22.567 6.264

Biologia 20.211 10.018

Serviço Social 19.582 14.823

Técnicos em Radiologia 13.866 9.996

Total 897.036 394.643

 

BRASIL CONTA COMIGO - ESTUDANTES EM ATUAÇÃO

Estado Enfermagem Farmácia Fisioterapia Medicina Total

Acre (AC) 2 0 0 0 2

Amazonas (AM) 8 44 0 4 56
↑ Voltar ao topo
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Bahia (BA) 0 0 4 0 4

Ceará (CE) 0 0 0 6 6

Espírito Santo (ES) 1 0 4 2 7

Goiás (GO) 2 0 0 3 5

Mato Grosso (MT) 0 0 0 1 1

Minas Gerais (MG) 30 6 0 37 73

Paraíba (PB) 15 5 4 2 26

Paraná (PR) 6 0 0 4 10

Pernambuco (PE) 0 0 0 6 6

Piauí (PI) 1 0 0 0 1

Rio de Janeiro (RJ) 8 8 0 0 16

Rio Grande do Norte
(RN)

0 4 0 1 5

Rio Grande do Sul (RS) 30 1 0 53 84

Santa Catarina (SC) 0 0 0 4 4

São Paulo (SP) 2 1 0 5 8

Total 105 69 12 128 314

Por Tinna Oliveira, da Agência Saúde
Atendimento à imprensa
(61) 3315-3713 / 3580 / 2351

↑ Voltar ao topo
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CORONAVÍRUS (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/NOVO-CORONAVIRUS)  AEDES AEGYPTI (/SAUDE-DE-

A-Z/COMBATE-AO-AEDES)  FAKE NEWS (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/FAKENEWS)  SARAMPO

(HTTPS://SAUDE.GOV.BR/SAUDE-DE-A-Z/SARAMPO)  MENINGITE (/SAUDE-DE-A-Z/MENINGITES)

registrado em: Notícias (/noticias/agencia-saude?id=768) , Notícias (/noticias/agencia-saude/659-noticias) ,

Agência Saúde (/noticias/agencia-saude)

Assunto(s): Coronavírus (/component/tags/tag/coronavirus)   Novo Coronavírus (/component/tags/tag/novo-coronavirus)  

 Voltar para o topo

Assuntos

Atenção Especializada
(/atencao-especializada-e-
hospitalar)

Atenção Primária
(/atencao-primaria)

Assistência Farmacêutica
(/assistencia-farmaceutica)

Ciência e Tecnologia e
Complexo Industrial
(/ciencia-e-tecnologia-e-
complexo-industrial)

Gestão do SUS (/gestao-
do-sus)

Saúde no Brasil

Dados e Indicadores da
Saúde (/dados-e-
indicadores-da-saude)

Informes de Arboviroses
(/informes-de-arboviroses)

Protocolos e Diretrizes
(/protocolos-e-diretrizes)

Boletins epidemiológicos
(/boletins-epidemiologicos)

Acesso à Informação

Acesso à Informação
(/acesso-a-informacao)

Central de conteúdos

Aplicativos
(https://mobilems.saude.gov.br/)

Áudios (/webradio)

Campanhas
(http://www.saude.gov.br/campanhas)

Biblioteca
(http://www.saude.gov.br/bvs)

Imagens
(https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/albums)

Vídeos
(https://www.youtube.com/user/MinSaudeBR)

Redes Sociais

ASSUNTOS EM DESTAQUES

↑ Voltar ao topo
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Vigilância em Saúde
(/vigilancia-em-saude)

Participação e Controle
Social (/participacao-e-
controle-social)

Repasses financeiros
(/repasses-financeiros)

Saúde para Você (/saude-
para-voce)

Saúde Indígena (/saude-
indigena)

Saúde de A a Z (/saude-
de-a-z)

Trabalho, Educação e
Qualificação (/trabalho-
educacao-e-qualificacao)

Ações e Programas
(/acoes-e-programas)

Agenda das Autoridades
(/agenda-das-autoridades)

Auditorias (/auditorias)

Colegiados (/colegiados)

Concursos e seleções
(/acesso-a-
informacao/concursos-e-
selecoes)

Convênios e
Transferências (/acesso-a-
informacao/convenios-e-
transferencias)

Informações classificadas
(/informacoes-
classificadas)

Legislação da Saúde
(/legislacao-da-saude)

Licitações e contratos
(/acesso-a-
informacao/licitacoes-e-
contratos)

Participação Social
(/acesso-a-
informacao/participacao-
social)

Programa de Estágio
(/acesso-a-
informacao/programa-de-
estagio)

Receitas e Despesas
(/acesso-a-
informacao/receitas-e-
despesas)

Twitter
(http://twitter.com/minsaude)

YouTube
(http://www.youtube.com/minsaudebr)

Facebook
(https://www.facebook.com/minsaude)

Flickr
(https://www.flickr.com/photos/ministeriodasaude/albums)

Instagram
(https://instagram.com/minsaude/)

Navegação

Acessibilidade
(/acessibilidade)

Alto contraste

Mapa do site (/mapa-do-
site)
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Redes Sociais (/redes-
sociais)

Relatório de Gestão
(/relatorio-de-gestao)

Servidores (/acesso-a-
informacao/servidores)

Serviço de Informação ao
Cidadão (SIC) (/acesso-a-
informacao/servico-de-
informacao-ao-cidadao)

Sistema Eletrônico de
Informações (SEI) (/sei)

Serviços

Sistemas
(http://datasus.saude.gov.br/sistemas-
e-aplicativos)

Ouvidoria
(http://saude.gov.br/ouvidoria)

Comunicação e Imprensa
(/comunicacao-e-imprensa)

Contatos (/fale-conosco)

Assessoria de Imprensa
(/assessoria-de-imprensa)

 (http://www.acessoainformacao.gov.br/)  (http://www.brasil.gov.br/)

 Voltar para o topo
Copyright © Ministério da Saúde. Todos os direitos reservados 2013 / 2020 -> Versão do Sistema
(/templates/padraogoverno01/releaseNotes.html)
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3ª REGIÃO
DIV-SAÚDE - DIVISÃO REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA NA 3ª REGIÃO

RUA BELA CINTRA, 657, 10°/11°/12º ANDAR, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO, CEP 01415-003 FONE (11) 3506-2800/2900

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) JUIZ(A) DO(A) 17ª VARA CÍVEL FEDERAL DE SÃO PAULO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO: 5007182-62.2020.4.03.6100
PARTE(S): UNIÃO FEDERAL
PARTES(S): DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO E OUTROS
 

 

 

 

 

 

 

UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, representado(a) pelo membro da
Advocacia-Geral da União infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer o que segue.

 

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU) em face do Conselho
Federal de Medicina e a União federal, com a finalidade de permitir que órgãos públicos federais, estaduais e municipais
possam contratar ou utilizar os serviços de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não tenham se
submetido ao processo de validação de seus diplomas, em caráter excepcional e temporário, para o exercício da medicina,
em especial em unidades de saúde e hospitais públicos, pelo tempo que for necessário ao combate e superação da
pandemia de COVID-19.

 

Antes mesmo de ter sido intimada ou citada neste feito, a União requereu a remessa dos autos desta ação
civil pública ao Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para fins de oportunizar uma
brevíssima fase prévia de conciliação entre os integrantes do polo ativo e passivo da demanda coletiva em tela, ao
vislumbrar os interesses coletivos envolvidos na demanda, sendo inegável a preocupação conjunta de todos os entes
federativos em reforçar o contingente de profissionais de saúde aptos ao enfrentamento da pandemia que assola o Brasil.

 

Num. 31981738 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: VIVIANE DE MACEDO PEPICE - 10/05/2020 18:36:11, VIVIANE DE MACEDO PEPICE - 10/05/2020 18:34:29
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018363067300000029071473
Número do documento: 20051018363067300000029071473



Registre-se ainda que a AGU requereu a remessa do feito ao Comitê de Conciliação, antes mesmo da
consulta aos Gestores das duas Pastas Ministeriais envolvidas, além do Órgãos de Direção Superior do Contencioso
(Procuradoria-Geral da União), para viabilizar uma célere oportunidade voltada para tratativas conciliatórias entre os
envolvidos, com a apresentação das políticas públicas já adotadas, ponderando-se sobre a eventual possibilidade de
ampliação das mesmas para atingir os objetivos pretendidos, as preocupações com eventuais regulamentações temerárias
ou por demais abrangentes acerca dos temas objeto da ação em epígrafe, e a discussão voltada a um caminho
intermediário e possível, para talvez viabilizar uma via consensual de autocomposição.

 

Tal iniciativa vem sendo adotada por este Órgão de execução por acreditar na relevância dessa plataforma,
bem como deste canal de comunicação entre os entes e Órgãos, estando todos eles imbuídos das mais nobres
preocupações para solucionar as questões de fato e de direito afetas à judicialização da pandemia. Ademais, considerando
a complexidade dos objetos envolvendo tais ações judiciais, bem como a urgência e celeridade para o apreciação judicial
dos mesmos, tais análises e ponderações sobre a via consensual terão que ser construídas caso a caso, coletivamente, nas
situações concretas, com a maior brevidade possível.

 

Desta feita, desde já, cabe destacar que a alegação de que a União estaria incorrendo em litigância de má
fé, ao não apresentar uma proposta concreta de acordo ao peticionar pela remessa do feito ao Comitê de Conciliação, ou
ainda agindo com mérito ânimo protelatório, é uma perspectiva que vai contra o princípio da conciliação, e esvaziaria
completamente a louvável iniciativa do Tribunal Regional da União da Terceira Região (TRF3) em implementar o
presente Comitê.

 

Vale ainda registrar que, a um Órgão de representação judicial de um ente federativo como a União
Federal, envolvendo diversas Pastas Ministeriais e Órgão de Direção, e sobretudo, envolvendo temas de alta
complexidade como as políticas públicas afetas ao enfrentamento de uma pandemia inédita em todo o mundo, seria
inexequível, nos exíguos prazos acordados, a saber, em 24 (vinte e quatro) a 48 (quarenta e oito) horas, já
apresentar propostas de acordo prontas e acabadas, detalhadas, para resolução da judicialização da pandemia.

 

No caso dos autos, a União buscou junto às Pastas Ministeriais envolvidas - a saber - Ministério da
Educação e Ministério da Saúde - elementos prévios acerca das principais políticas públicas envolvidas na ação em
comento - Programa REVALIDA e Programa MAIS MÉDICOS, para subsidiar sua participação na audiência de
conciliação designada para 05 de maio de 2020, às 14h,com participação da DPU, da União, do CFM e ainda do MPF
para tratativas sobre a matéria.

 

Após ocorridos os debates, com as considerações pertinentes quanto às políticas públicas já adotada e às
razões da não inserção nestas de médicos formados no exterior, por parte da União, as preocupações do Conselho Federal
de Medicina, bem como as preocupações da Defensoria Pública da União, notadamente com a situação dos Gestores
locais, com sistemas de saúde colapsados e grande déficit de profissionais de saúde, foram deliberados alguns
parâmetros e possibilidades para analisar a viabilidade nas tratativas de conciliação, buscando a resolução prévia
do conflito, razão pela qual houve a necessidade de submissão do feito, pela Procuradoria Regional, à instância

 Registre-se que o CFM também se prontificou a consultar seus dirigentes acerca dos referidossuperior para análise.
parâmetros e possibilidades.

 

Algumas horas após o fim da primeira audiência de conciliação, em 05 de maio do presente ano, a
Advocacia-Geral da União encaminhou aos seus Órgão Superiores uma detalhada consulta acerca de todas as deliberações
travadas no bojo da audiência, bem como acerca de cada um dos parâmetros, na tentativa de viabilizar o avanço de uma
composição para o presente caso.

 

Registre-se que, para a União, a solução desses conflitos afetos à pandemia pela via consensual é
sempre a melhor alternativa, por conferir maior transparência ás limitações envolvidas, ao detalhamento das
políticas públicas que já se encontram em andamento, às preocupações e sugestões dos outros Órgãos integrantes
do Comitê, igualmente envolvidos no melhor deslinde possível às questões relacionadas à pandemia, e por evitar
surpresas ou falta de uniformização nas decisões judiciais.
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Em decorrência da referida consulta, foi realizada no dia 06 de maio do presente ano uma reunião interna,
por videoconferência, da qual participaram a PRU3, a PGU, os representantes da Consultoria Jurídica do Ministério da
Educação, bem como dos Setores Técnicos atrelados ao Programa REVALIDA, os representantes da Consultoria Jurídica
do Ministério da Saúde, bem como dos Setores Técnicos atrelados ao Programa MAIS MÉDICOS, para tratar dos autos
em epigrafe, bem como dos parâmetros discutidos na primeira audiência de conciliação, no âmbito do Comitê.

 

Após referida reunião, cada uma das Pastas Ministeriais comprometeu-se a subsidiar a PGU, para uma
resposta conclusiva acerca da possibilidade de prosseguimento das tratativas para um acordo no presente caso.

 

Infelizmente, nos termos  INFORMAÇÕES n. 00057/2020/PGU/AGU, da lavra do GRUPO DEdas
TRABALHO COVID-19 (PGU/GT/COVID), em anexo, mais uma vez anotando a louvável iniciativa do Comitê de
Conciliação do TRF3 para o COVID-19, é dever da União registrar que, após consulta aos Gestores do Ministério da
Saúde e da Educação, bem como aos Órgão de Direção Superior da AGU, não há possibilidade de prosseguir nas

, uma vez que a pretensão externada pela DPU -tratativas de acordo nos termos deliberados na última audiência
contratação de médicos estrangeiros e brasileiros graduados no exterior e que não tenham diploma revalidado durante o
período da pandemia, pelos demais gestores do SUS que não a União e havendo comprovado déficit local de médicos e
profissionais de saúde para o enfrentamento do COVID-19 - não encontra amparo legal, não possui as políticas públicas e
as estrutura necessárias para que haja segurança na prestação do serviços e, ainda, pode vir a impactar negativamente no
âmbito do PMMB, acarretando a captação de participantes para os grandes centros.

 

Ante o exposto, a União Federal, após consulta aos seus Órgãos Superiores, manifestou-se pela
impossibilidade de celebração do acordo nos termos pretendidos, requerendo desde já, junto ao Comitê, o
cancelamento da audiência de conciliação designada para 11 de maio de 2020, às 14h.

 

Tecidas essas considerações iniciais, nos tópicos seguintes serão apresentadas as matérias que nos
fazem considerar necessário o INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.

 

 

 

 

DA EXIGÊNCIA DE REVALIDAÇÃO E RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE CURSOS
SUPERIORES EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR ESTRANGEIRAS

 

 

Consta nos autos que a DPU instou o Ministério da Educação por intermédio do OFÍCIO -Nº
3567219/2020 - DPU SP/2DRDH SP, oportunidade em que recomendou que esta Pasta procedesse à autorização da
atuação de médicos estrangeiros em caráter excepcional e emergencial.

 

O expediente tramitou nos autos SEI 23123.002339/2020-10, tendo a Secretaria de Educação Superior se
manifestado por intermédio da Nota Técnica nº 19/2020/DDES/SESU/SESU,trazendo a lume as razões técnicas para que
a Administração não tenha acatado a recomendação da DPU.

 

Recebidos os autos nesta Consultoria Jurídica e, considerando judicializada a manifestação da SESu, foi
então solicitado o encaminhamento do caso ao Gabinete do Ministro, para ciência e eventual consideração, a propósito
dos fatos e fundamentos levantados pela DPU.

 

Por meio do Despacho nº 467/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC a Secretaria Executiva do  Ministério da
Saúde entendeu por bem a oitiva da Secretaria de Educação Superior, em especial quanto ao pedido afeto ao REVALIDA,
mormente no que alcança a não inviabilização da contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o
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exercício da medicina no exterior sob a justificativa de ainda não terem participado do Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos, por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação
da pandemia de COVID-19. A SESu, por sua vez, se manifestou por sua Nota Técnica nº
26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU, trazendo os argumentos técnicos que fundamentam a exigência de revalidação e

 reconhecimento de diplomas de cursos superiores emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras, seja via
.procedimento ordinário ou via Revalida

 

Sustenta a Defensoria Pública da União que a pandemia do coronavírus teria o condão de permitir a
excepcional e temporária atuação da medicina pelos médicos, brasileiros o u estrangeiros,formados n o exterior, e afastar
quaisquer exigência d e revalidação d o diploma estrangeiro para o enfrentamento da COVID-19. Defende que o Brasil
passa por carência de médicos e que a imposição da revalidação do diploma de Graduação em Medicina de diplomas
estrangeiros, sobretudo na situação atual, permite afastar as normas constitucionais e legais que impõe a revalidação.

 

Em que pese os sustentáveis argumentos trazidos pela DPU, tem-se que o Brasil permanece sendo um
Estado Democrático de Direito e, sob esse prisma, deve fidelidade absoluta aos ditames constitucionais e legais.

 

Nesse contexto, tem-se que a Constituição brasileira estabelece ser livre o exercício de qualquer trabalho,
ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

 

Significa dizer que a lei poderá impor determinadas qualificações ou requisitos para o exercício do
trabalho, ofício ou profissão.

 

Para o exercício específico da medicina entendeu o legislador dispor sobre o exercício da medicina por
intermédio da Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013.A citada lei estabelece que são atividades privativas do médico:

 

Art. 4º São atividades privativas do médico:

I - (VETADO);

II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e
pós-operatórios;

III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos,terapêuticos ou
estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as endoscopias;

IV - intubação traqueal;

V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, bem como das
mudanças necessárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da ventilação mecânica
invasiva, incluindo a desintubação traqueal;

VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral;

VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos diagnósticos invasivos
e dos exames anatomopatológicos;

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO);

X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;

XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de
análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;

XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;

XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em que não haja médico.

 

A citada lei trouxe em seu art. 6º que a denominação médico.
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Por sua vez, o art. 6º que a denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de Medicina
reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições de educação superior credenciadas
na forma do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada
a denominação ‘bacharel em Medicina’.

 

Como se vê, a norma faz expressa menção aos termos da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, por ser
esse o diploma que contém o regramento geral que direciona e dá base à educação nacional.

 

E sobre diplomas de cursos superiores a LDB dispõe que os diplomas reconhecidos, quando registrados,
terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Vejamos como dispõe seu art. 48, § 1º

 

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.

 

E determina que a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras é
pré-requisito para o exercício de qualquer profissão no território nacional, tanto para estrangeiros quanto para brasileiros,
ou seja, sua única condição de validade, nos termos do art. 48, §§2º e 3º:

 

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por
 que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionaisuniversidades públicas

de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão
, na mesma áreaser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados

de conhecimento e em nível equivalente ou superior. (grifos nossos).

 

Feitas essas observações, tem-se que o exercício da medicina no Brasil é privativo de graduado em curso
superior de Medicina com diploma registrado ou revalidado, este último será o objeto desta manifestação, haja vista os
fatos e fundamentos da inicial, tendo como substrato as informações lançadas na Nota Técnica Nota Técnica nº
26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU, acima mencionada.

Os diplomas de graduação em medicina podem ser revalidados pode ser via processo ordinário nas
instituições de ensino brasileiras ou pelo processo de validação subsidiado pelo Revalida:

 

I - Procedimento Ordinário de Revalidação de Diplomas, com base na Resolução CNE nº 3, de 22 de
junho de 2016 e Portaria nº 22, de 13 de dezembro de 2016, da Secretaria de Educação Superior/MEC e;

 

II - Procedimento de validação subsidiado pelo Revalida , criado por meio da Portaria MEC nº 278/2011,
com o objetivo de estabelecer um instrumento unificado de avaliação, ou seja, uma prova compatível com as exigências
de formação correspondentes aos diplomas de médicos obtidos nas universidades brasileiras aplicável aos interessados à
revalidação dos diplomas estrangeiros a fim de subsidiar os procedimentos de revalidação de diplomas médicos
conduzidos por universidades públicas, transformando-se em uma nova alternativa de revalidação de diplomas, mas
atualmente disciplinado pela Lei nº 13.959/2019.

 

Procedimento Ordinário de Revalidação de Diplomas
 

O procedimento ordinário de revalidação de diplomas é estabelecido pelas instituição de educação
superior revalidadora, no exercício da autonomia universitária, respeitada a legislação pertinente sobre a matéria. Tais
prerrogativas encontram fundamento no Art. 207, da Constituição Federal que assegura às universidades autonomia
administrativa, didático-científica e de gestão financeira.
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No campo normativo geral, coube à Resolução nº 3, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de
Educação estabelecer normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de
diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior.

 

Já a Portaria nº 22, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre normas e procedimentos gerais de
tramitação de processos de solicitação para revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior, no parágrafo 1º do artigo 1º,corrobora o entendimento da Resolução do Conselho
Nacional de Educação (CNE) nº 3/2016, a qual determina que tais diplomas serão revalidados por universidades públicas.

 

Assim sendo, as novas orientações gerais para a tramitação dos processos de revalidação dos diplomas de
graduação estrangeiras foram estabelecidos pela Secretaria de Educação Superior(SeSu – MEC), enquanto aqueles
referentes ao reconhecimento de diplomas de mestrado e doutorado stricto sensu ficaram a cargo da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

 

A partir da publicação da referida portaria, o Ministério da Educação lançou a plataforma Carolina Bori,
objetivando a reunião de informações para facilitar consultas e trocas de experiências entre as instituições
revalidadoras/reconhecedoras, no exercício de suas atribuições relativas à revalidação e reconhecimento de diplomas,
conforme estabelecido na Resolução CNE nº 3 de 2016.

 

Sobre a Plataforma esclareceu a SESu:

 

 

A título de complementação, é oportuno informar que o Portal Carolina Bori – site que contém
informações sobre o processo de revalidação e reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil – e a Plataforma
Carolina Bori – ferramenta on-line utilizada pelos requerentes de reconhecimentos e revalidações e pelas universidades
habilitadas para fazer reconhecimentos e revalidações – foram implantados pelo Ministério da Educação –MEC, via
Secretaria de Educação Superior – SESu, com o objetivo de implementar a Política Nacional de Revalidação e
Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros no Brasil.

O Portal Carolina Bori, disponível no endereço eletrônico http://carolinabori.mec.gov.br,reúne
informações para orientar e coordenar o processo de revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros tais como
consultas à legislação, universidades aderentes,capacidade de atendimento por curso, resultados de processos
finalizados na plataforma,esclarecimento de dúvidas frequentes, dentre outros.

Por sua vez, a plataforma Carolina Bori, disponível no endereço eletrônico
http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/, é o sistema oferecido pelo MEC à sociedade civil, pelo qual um diplomado
pode enviar uma solicitação de reconhecimento ou revalidação de diploma estrangeiro à instituição brasileira de sua
escolha. A plataforma é utilizada pelas universidades aderentes ao sistema para avaliar a solicitação do requerente e
efetuar toda a tramitação do processo dentro da instituição.

O Portal e a plataforma Carolina Bori proporcionam um sistema coordenado para
revalidação/reconhecimento de títulos e diplomas estrangeiros no Brasil, contribuindo para dar agilidade, transparência,
coerência e previsibilidade aos processos de revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil. Permitem,
dessa maneira,que o diplomado faça todo o trâmite de seu processo on-line, sem ter que se deslocar até a instituição
avaliadora, além de poder acompanhar todo o andamento do processo pelo próprio sistema.

Contudo, fica a cargo das próprias instituições de ensino superior revalidadoras e ou reconhecedoras a
análise da documentação enviada pelos diplomados, bem como pela solicitação de complementação, no intuito de
verificar a equivalência de área de conhecimento, curso, ementas, dentre outras informações necessárias à aprovação da
revalidação ou reconhecimento do diploma emitido no exterior.
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Cabe ressaltar que, devido à autonomia que lhes é garantida pela Constituição Federal,também fica a
critério das instituições de ensino superior públicas brasileiras definir pré requisitos como, por exemplo, a exigência de
apresentação de comprovante de aprovação no Revalida, como condição para revalidação de diplomas do curso de
medicina.

 

O Revalida
 

O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde estabeleceram procedimentos específicos,instituindo,
por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 11 de novembro de 2011, o Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Estrangeiras - Revalida.

 

O Revalida estabelece um processo apoiado em um instrumento unificado de avaliação eum exame para
revalidação dos diplomas estrangeiros compatíveis com as exigências de formação correspondentes aos diplomas médicos
expedidos por universidades brasileiras, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação
em Medicina, com parâmetros e critérios isonômicos adequados para aferição de equivalência curricular e definição da
correspondente aptidão para o exercício profissional da medicina no Brasil.

 

Imperioso registrar que o Revalida estabelece um procedimento específico para a revalidação de diplomas
médicos, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por universidades públicas. Não exclui os trâmites
próprios de cada instituição para esse fim, conforme estabelecido pelo § 2º do art. 48 da LDB.

 

De acordo com art. 2º da referida Portaria, “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”.

 

A mesma Portaria, em seu art. 3º, atribuía ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira – Inep, a competência para a implementação do Revalida, com a colaboração das universidades públicas
participantes, nos seguintes termos: “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”.

 

Em suma, o Revalida era implementado pelo Inep, que conta com a colaboração da Subcomissão de
Revalidação de Diplomas Médicos, instituída também pela Portaria Interministerial MEC/MS nº 278/2011. Por sua vez, as
universidades públicas participam da elaboração da metodologia de avaliação, da supervisão e do acompanhamento da
aplicação.

 

A partir da Lei n° 13.959, de 18 de dezembro de 2019, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), foi estabelecido no campo da legalidade
estrita e 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, in verbis:

 

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
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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.

 

Assim, a partir da publicação da Lei o Revalida passará a ser aplicado semestralmente e será coordenado
pela Administração Pública federal, sem contudo, atribuir tal prerrogativa ao Ministério da Educação, já que a lei não foi
devidamente regulamentada.

 

Nesse ponto, sirvo-me dos argumentos levantados pela SESu para reafirmar importância do Revalida e,
por consequência, da revalidação de diplomas estrangeiros de graduação em Medicina:

 

No âmbito do Processo SEI nº 23123.001563/2020-86, a Presidência do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep encaminhou, por intermédio do Ofício nº
0507017/2020/ASS.INSTITUCIONAL/GAB-INEP, parecer emitido em Formulário de Posicionamento sobre a
Proposição Legislativa nº 0506922/2020/CGCQES/DAES-INEP(1982231), o Revalida foi oportunamente caracterizado
conforme a seguir:(...)

7. O Revalida foi criado por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17 de março de 2011,
nos termos do art. 48, parágrafo 2º, da Lei nº 9.394/1996, como alternativa ao Processo Ordinário de Revalidação de
Diplomas, na direção de auxiliar as universidades públicas brasileiras que encontravam dificuldades em proceder ao
atendimento da grande demanda de revalidações de diplomas, principalmente em função da diferença entre a carga horária
e os componentes curriculares estrangeiros e brasileiros.

8. O Exame surge, portanto, com finalidade precípua de subsidiar os procedimentos de revalidação de
diplomas médicos, conduzidos por universidades públicas que aderem ao edital de chamamento, por meio da realização
de um exame unificado em âmbito nacional,constituído por instrumentos que buscam avaliar as habilidades
clínicas dos candidatos,certificando-os segundo as exigências de formação correspondentes aos diplomas de
médicos obtidos nas universidades brasileiras.

9. A fim de contribuir nesse processo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep), por meio e sua Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes), foi incumbido de realizar, em 2010,
projeto-piloto de aplicação de um exame que avaliasse os profissionais médicos que fizeram seus estudos no exterior, com
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parâmetros e critérios isonômicos, adequados para aferição de equivalência curricular e definição da correspondente
aptidão para o exercício profissional da Medicina no Brasil

10. Desde então, para realizar o Revalida, em interface e articulação com o MEC, por meio de sua
Secretaria de Educação Superior (Sesu), o Ministério da Saúde (MS), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a
Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Educação Superior (Andifes) e o Inep, constituiu-se a
Subcomissão de Revalidação de Diplomas Médicos (instituída pela Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17 de
março de 2011), responsável pela elaboração da metodologia de avaliação, supervisão e acompanhamento de sua
aplicação.

(...)

No parecer retromencionado emitido pelo Inep, ainda, é ressaltada a importância do Revalida e
informadas as diferenças em relação ao procedimento ordinário de revalidação de diplomas de medicina, conforme trecho
a seguir:

(...)

33. Assim, faz-se importante sublinhar que o processo de revalidação subsidiado pelo Revalida não
se configura como o única opção, mas como mais uma opção de revalidação de diplomas médicos no Brasil, além

, na forma de suas Resoluçõesdaquela regulamentada pelo Processo Ordinário de Revalidação de Diplomas
específicas e nos editais de candidatura referentes a cada processo e que as IES parceiras poderão utilizar os resultados do
Revalida como instrumento unificado de avaliação capaz de apoiar seus processos de revalidação, nos termos do art. 48, §
2°, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Ou seja, a legislação vigente não obriga o interessado a candidatar-se por meio de um ou outro processo,
sendo esse de livre escolha do candidato, de acordo com sua preferência.

34. Nesse contexto, o Revalida apresenta-se como uma opção de revalidação de diplomas médicos já
sedimentada e amplamente reconhecida pela comunidade acadêmica nacional,ressaltando-se que, por se tratar de prova de
certificação, a aprovação nas duas etapas da avaliação é demonstrativo da competência técnica (teórica e prática) do
graduado para o exercício profissional, dispensando-se ulterior análise de histórico da grade curricular ou mesmo
complementação de estudos, mantendo-se apenas as averiguações protocolares de praxe.

Ou seja, o processo de validação subsidiado pelo Revalida diferencia-se do Processo Ordinário de
Revalidação de Diplomas, em essência, por não prever a necessidade de outros expedientes além dos resultados do
Exame.

35. Ressalta-se que as IES parceiras, portanto, não atuam com a responsabilidade de aplicar o Exame,
mas, sim, fazem uso direto dos resultados do Revalida para proceder com os processos de revalidação dos diplomas dos
aprovados no certame.

(...)

 

Nesse contexto, o objetivo do Revalida é verificar a aquisição de conhecimentos,habilidades e
competências requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único
de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no Brasil.

 

Deve-se olhar a questão com a preocupação permanente do zelo quanto à segurança em respeito à
qualificação do título ou diploma. O atual processo de revalidação, em seus aspectos gerais, deve ser considerado
relevante e indispensável ao pleno exercício profissional (inclusive o de pesquisa) advindo dos conhecimentos expressos
em diplomas e títulos estrangeiros.

 

Contrariar ou ignorar a atual legislação provocaria a geração de perigosas automaticidades que
serviriam ao descontrole desse processo, beneficiando egressos de instituições ou programas de pesquisas
estrangeiros insuficientes, seja no próprio país de oferta, seja no Brasil.

 

Logo, em que pese a urgência em aumentar o contingente de profissionais de saúde aptos ao
enfrentamento da pandemia de COVID-19, a dispensa de revalidação dos diplomas estrangeiros para contratações
emergenciais de médicos revela-se uma prática perigosa, com probabilidade de colocar em risco a segurança dos
pacientes e usuários do SUS que vierem a ser atendidos por referidos profissionais.
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O processo de revalidação de diplomas estrangeiros não envolve mera formalidade ou burocracia,
mas sim verificar se referidos profissionais possuem conhecimentos, habilidades e competências para o atendimento
adequado no âmbito do SUS, em nível equivalente ao exigido pelos médicos formados no Brasil.

 

Além das fraudes de diplomas, é fato notoriamente conhecido o fenômeno da multiplicação de faculdades
estrangeiras de medicina, de currículo com qualidade duvidosa, no entorno das fronteiras brasileiras, para captação de
clientela bastante lucrativa.

 

Em suma, o pedido da presente ação consiste na possibilidade de contratação de médicos estrangeiros e
brasileiros graduados no exterior e que não tenham diploma revalidado durante o período da pandemia, pelos demais
gestores do SUS que não a União, havendo comprovado déficit local de médicos e profissionais de saúde para o
enfrentamento do , não encontra guarida nos permissivos legais ora vigentes em cotejo com os princípiosCOVID-19
constitucionais que permeiam a matéria, sem ignorar o contexto de crise sanitária atualmente vivido.

 

As precisas anotações da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação indicam que, no ordenamento
jurídico brasileiro, vige regra geral que o exercício da Medicina apenas poderá ocorrer com diploma registrado ou
revalidado. Assim, para fins de análise da ação em comento, cumpre identificar a existência de eventuais exceções que
amparem o pleito da Defensoria Pública da União.

 

Nesse esteio, em busca da dita exceção, tem-se que o ordenamento somente a contemple em única
, instituídohipótese, criada expressamente por lei : no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil ( )PMMB

pela Lei n. 12.871/2013, cujas finalidades e objetivos são dispostos em seu art. 1º:

 

Art. 1o É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na área
médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos:

I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades
regionais na área da saúde;

II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País;

III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática
médica durante o processo de formação;

IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS,desenvolvendo seu
conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;

V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da atuação
das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades desempenhadas pelos médicos;

VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e médicos
formados em instituições estrangeiras;

VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização eno
funcionamento do SUS; e

VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

 

Como se vê, trata-se de um programa que busca atender o anseio do constituinte originário que pretendeu
colocar a educação e a saúde como direitos sociais a serem efetivamente oferecidos a todos os brasileiros, quiçá aos
estrangeiros, domiciliados no Brasil.

 

Assim, o médico participante do programa executa seu mister nos locais com maior carência, fortalecendo
os serviços de atenção básica à saúde no País e também aprimora sua formação médica.
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Nos termos da Lei nº 12.871/2013, é público alvo do programa os médicos graduados no Brasil ou com
diploma revalidado e os médicos graduados no exterior, “por meio de intercâmbio médico internacional” (art. 13, I e II).
Na sequência, a Lei conceitua “médico participante” e “médico ” (art. 13, § 2º, I e II). Vejamos:intercambista

 

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que
será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no
País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio
médico internacional.[...]

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico  ou médico formado em instituição de educação superiorintercambista
brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico : médico formado em instituição de educação superior estrangeira comintercambista
habilitação para exercício da Medicina no exterior.

 

A hipótese do art. 13, II e §2º, II da Lei do  é a única em todo o ordenamento jurídico quePMMB
autoriza o exercício da medicina por não portadores de diplomas nacionais ou revalidados e, ainda assim, com
diversas restrições e rígidos mecanismos de supervisão e acompanhamento do desempenho das atividades pelo 

.intercambista
 

Tal fato ocorre uma vez que a política pública subjacente ao  na verdade autoriza a formação dePMMB
"vínculo acadêmico-institucional de educação e prestação de serviço", conforme decidido pelo STF na ADI 5035 ao
declarar a constitucionalidade do Programa. Apesar de o acórdão ainda não haver sido publicado, merece destaque,quanto
ao julgamento, que o Min. Alexandre de Moraes, em voto sagrado vencedor (disponível em vídeo na rede mundial de
computadores), manifestou-se no seguinte sentido:

 

Aqui não se trata de vínculo empregatício, de serviço, de vinculação. Foi uma fórmula encontrada–
inclusive utilizada por outros países – uma fórmula acadêmico-institucional de educação e prestação de serviço, muito
semelhante, por sinal, ao conscrito médico ou dentista [...] que não se considera relação de emprego.[1]

 

Outro ponto que merece destaque é a pontuação do Senhor Ministro no sentido que a exceção apenas
poderia ter sido erigida mediante edição de Lei Ordinária, o que de fato ocorreu; vale destacar trecho de notícia do site do
STF a respeito desse ponto específico:

Diploma

Quanto à questão da necessidade de validação do diploma alegado pela AMB, o ministro observou que a
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XIII, autoriza o exercício do trabalho cumpridas determinadas condições.
“Não foi a Constituição Federal que estabeleceu a obrigatoriedade da revalidação. A legislação geral prevê. A medida
prevista no artigo 16 da MP questionada é uma excepcionalidade”, afirmou. Ou seja, isso não significa que a norma
específica deixou de exigir a qualificação necessária. E a norma estabelece que o médico será supervisionado, a bolsa é
ligada a uma instituição de ensino e ele é fiscalizado pelo conselho de medicina. Se o bolsista não exercer bem as
atr ibuições,  sustenta  o minis t ro,  o  médico será  desl igado do
programa.(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp? =363404)idConteudo

 

Indo além da simples vedação legal, é preciso compreender que a exceção apenas existe em benefício do
 considerando que a política pública contempla rigoroso procedimento de seleção, preparação e supervisãoPMMB

 conforme previsto notadamente nos artigos 14 e 15 da lei de regência, que introduzem nodos médicos ,intercambistas
desempenho das atividades do portador de diploma estrangeiro a companhia de um supervisor e um tutor acadêmico,

 como se vê:ambos necessariamente portadores de diplomas médicos nacionais,
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Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:

I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;

II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e permanente do
médico;

III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

 

A participação do supervisor e do tutor acadêmico no desempenho das atividades do médico 
 é condição essencial à possibilidade de exercício da medicina sem obtenção de diploma nacional eintercambista

registro no CRM,que visa garantir a segurança necessária à prestação da saúde pública para a população, tanto
que ambos têm a incumbência de fiscalizar e deflagrar processo de apuração de de faltas funcionais que acarretem
as penalidades previstas no art. 21 da Lei, dentre as quais se inclui o desligamento das ações de aperfeiçoamento.

 

Nessa ordem de ideias, o que se tem é que não é dado à União anuir com os termos pugnados pela
Defensoria Pública da União na medida em que pretende obter, ope , exceção à necessidade de portação de diplomajudici
de medicina expedido no Brasil ou devidamente revalidado para que médicos formados no exterior exerçam a profissão
no país, hipótese que apenas admissível mediante a existência de lei ordinária autorizativa e com políticas públicas de
supervisão e controle associadas visando assegurar que o desempenho das atividades obedeça padrões de qualidade e
segurança.

 

Por oportuno, urge repisar que a manifestação da Advocacia-Geral da União na ADI 5035 relativa
ao  toma em consideração, justamente, a existência de lei autorizativa e a existência de política pública dePMMB
supervisão e fiscalização associada que garanta a qualidade do atendimento à saúde da população.

 

Tal premissa, mesmo diante da grave crive sanitária que se enfrenta ante a pandemia do , nãoCOVID-19
pode ser abandonada para, numa penada, autorizar portadores de diplomas estrangeiros atuarem no país sem qualquer
verificação de sua formação, sem supervisão e sem fiscalização, uma vez que necessária política pública
devidamente estruturada para tanto.

 

É dizer: a exceção pretendida pela DPU em juízo apenas pode ocorrer ope  e via formulação delegis
política pública consistente, acompanhada da estrutura administrativa necessária a sua consecução.

 

Em outras palavras, seria temerário possibilitar ao Gestor local a contratação direta, ainda que
emergencial e delimitada no tempo ao contexto da pandemia, de profissionais estrangeiros ou brasileiros formados no
exterior sem revalidação dos respectivos diplomas, sem uma devida política pública local que acompanhe referida
contratação, como é o caso do Programa Mais Médicos.

Registre-se ainda que a criação e implementação de uma política pública para acompanhar a execução das
referidas contratações é custosa e demorada, de difícil concretização, a toque de caixa, no atual contexto enfrentado pelos
Prefeitos e Governadores locais.

 

Conforme se demonstrará adiante, no âmbito do Programa Mais Médicos, os profissionais médicos
participantes do , no aspecto prático da formação, são inseridos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), nosPMMB
municípios que aderem ao Programa por meio de edital específico. Mister que se frise que as  estão no âmbito daUBS's
atenção primária em saúde, que é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o
atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças,solucionar os possíveis casos de agravos, e
direcionar os mais graves para níveis de atendimento superiores em complexidade, resumindo-se única e
exclusivamente à atenção primária em saúde a atuação dos participantes do Programa.

 

Ademais, todos os participantes do PMMB passarão por um processo de capacitação antes de
ingressar no SUS, e durante toda a vigência do Programa, sua atuação será supervisionada, garantindo segurança
aos usuários do SUS, bem como a qualidade do atendimento à saúde da população.
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  SÍNTESE SOBRE O ATUAL PANORAMA DE CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS PARA O
ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA

 

 

     Inicialmente, é importante ter conhecimento de que a COVID19 é uma doença causada por um novo
tipo de Coronavírus (2019-nCoV ). Das seis espécies de Coronavírus conhecidas que causam doenças em humanos,
“quatro dessas (229E, OC43, NL63 e HKU1) causam sintomas comuns de gripe em pessoas imunocompetentes, e duas
espécies (SARS-CoV e MERS-CoV) provocam síndrome respiratória aguda grave com taxas elevadas de mortalidade.”

 

     O atual responsável pela pandemia em curso, chamado de Novel Coronavirus-Infected Pneumonia
(NCIP) (2019-nCoV) possui, até o momento, na grande maioria dos pacientes analisados, a capacidade de causar doenças
respiratórias de leve à moderada, sem a necessidade de tratamentos especiais para a recuperação. No entanto, em um
grupo específico de pacientes (idosos e aqueles com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares,
diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer) os sintomas apresentados pela infecção do vírus são mais graves.

 

   Atento à Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização
Mundial de Saúde (ESPII), considerando o contexto nacional e internacional, haja vista a pandemia causada pelo
coronavírus, o Poder Público, vem se posicionando no sentido de implementar políticas públicas, com vistas a proteger a
coletividade e minimizar os efeitos da pandemia. Nesse sentido, o MINISTÉRIO DA SAÚDE, no dia 03 de fevereiro de
2020, publicou a Portaria GAB/MS nº 188, na qual foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN). No mesmo sentido publicou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo
surto de 2019.

 

   Diante da situação descrita, o Ministério da Saúde estabeleceu o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), cujas medidas de respostas propostas contemplam os seguintes
eixos: a) vigilância; b) suporte laboratorial; c) medidas de controle da infecção; d) assistência; e) assistência farmacêutica;
f) vigilância sanitária; g) comunicação de risco; e, h) gestão. Referido Plano se presta, entre outros propósitos, a orientar a
elaboração de planos locais, conforme se depreende do seguinte excerto:

(...) O Brasil adota a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, seguindo a mesma linha
utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o mundo. Deste modo, recomenda-se que as Secretarias de
Saúde dos Municípios, Estados e Governo Federal, bem como serviços de saúde pública ou privada, agências, empresas
tomem nota deste plano na elaboração de seus planos de contingência e medidas de resposta. Toda medida deve ser
proporcional e restrita aos riscos vigentes. (...)

 

    Dentre as medidas previstas, está o aumento na capacidade de atendimento emergencial. Com efeito,
apesar da pouca experiência mundial com a evolução dos casos, estima-se que 5% dos casos confirmados precisam de
leitos de UTI. Segundo números apurados, o Brasil possui hoje, 55,1 mil leitos de UTI e 65.411 respiradores, somando a
rede pública e privada.

 

     Conforme a previsão do Plano de Contingência Nacional - COVID19 já mencionada, a adaptação e
ampliação de leitos e áreas hospitalares e a contratação emergencial de leitos de UTI poderá ser necessária, com o objetivo
de evitar óbitos. Contudo, é difícil prever se o número de leitos será suficiente para atender toda a população que
necessite. Tal constatação, como já alertado anteriormente e nas coletivas de imprensa, depende de fatores variáveis, a
exemplo da eficácia das medidas de restrição impostas à população.

 

     Tal situação demonstra a urgência na contratação de médicos. E não são apenas médicos
intensivistas, responsáveis pelo atendimento em UTI´s, que o Ministério busca contratar com o presente edital.
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     Como anteriormente mencionado, o atual responsável pela pandemia em curso, chamado de Novel
Coronavirus-Infected Pneumonia (NCIP) (2019-nCoV) possui, até o momento, na grande maioria dos pacientes
analisados, a capacidade de causar doenças respiratórias de leve à moderada, sem a necessidade de tratamentos especiais
para a recuperação. No entanto, em um grupo específico de pacientes (idosos e aqueles com problemas médicos
subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer), os sintomas apresentados
pela infecção do vírus são mais graves.

 

    Para os casos em que não será preciso o atendimento médico - hospitalar, recomenda-se a quarentena e
a estratégia de monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de leitos desnecessariamente. Assim, medidas de atenção
hospitalar para os casos graves e medidas restritivas individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves
devem ser adotadas para evitar óbitos e o agravamento dos casos.

 

     Com a edição da PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que declarou o estado de
transmissão comunitária do coronavírus, o Ministério da Saúde prevê que para a contenção da transmissibilidade da
COVID-19, deverá ser adotada, como medida não-farmacológica, o isolamento domiciliar da pessoa com sintomas
respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda que estejam assintomáticos, devendo permanecer em
isolamento pelo período máximo de 14 (quartorze) dias. O referido ato normativo prevê, ainda, medidas de restrição para
outros ocupantes da residência.

 

       Assim, os casos menos graves serão atendidos pela Atenção Primária em Saúde (APS) quando
. Ainda a título de auxílio, cumpre citar os houver procura programas de conscientização para medidas de precaução

a serem adotadas nas residências, bem como a telemedicina, já autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, que
desempenhará o papel do atendimento domiciliar nas situações de isolamento.

 

   Nesta esteira, obedecendo a urgência que a situação exige, o Edital SAPS/MS nº 5 tem como objeto "o
chamamento público de médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no
Brasil, nos termos do art. 13, §1º, inciso I da Lei nº 12.871/2013, para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil".
Ressalta-se, ainda, a publicação do edital Edital SAPS/MS nº 6.

 

    Com efeito, a ocupação das vagas no Projeto Mais Médicos para o Brasil pode ser realizada de duas
formas:

a)por meio de Chamamento Público, conforme Editais publicados pela Secretaria de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde (SGTES/MS), concorrendo o profissional na seleção em igualdade de condições com os demais
candidatos de mesmo perfil; e

b)mediante celebração de instrumentos de cooperação com instituições de educação superior estrangeiras
e organismos internacionais.

 

   As formas de seleções acima descritas encontram guarida nos arts. 13 e 23 da Lei nº 12.871/2013 e no
art. 18 da Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013.

 

     Entre as duas modalidades de seleção, confere-se prioridade para a ocupação das vagas por meio de
chamadas públicas, regidas por editais de seleção. Residualmente, na hipótese de vagas não ocupadas por meio de
chamamento público, é que a oferta das vagas poderá ser realizada por meio de Termos de Cooperação.

 

       Na atual situação, no entanto, essa discricionariedade fica ainda mais limitada. Veja que a atual
pandemia enfrentada possui a característica de funcionar em um sistema de "onda de contaminação", ou seja, a
contratação precisa ser imediata, uma vez que, caso ocorra em momento posterior ao aumento dos casos, já não será mais
necessária.

 

   Observa-se que, neste momento, o chamamento público contemplou o perfil de profissionais médicos
que já possuem CRM em função do respectivo processo seletivo ser mais célere e menos custoso para a Administração
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Pública, uma vez que prescinde de análise diferenciada de documentos estrangeiros pela Assessoria de Assuntos
Internacionais do Ministério da Saúde-AISA/MS e da realização do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), etapas
legalmente exigidas para os outros perfis de profissionais previstos no PMMB.

 

     Com efeito, apenas , a realização do MAAv implicaria em contratações e articulações institucionais
prévias à realização do processo seletivo, o que demanda vários meses apenas para a realização e início das atividades dos
profissionais, intervalo temporal não condizente com a emergência requerida pelo contexto conjuntural.

 

   Registre-se, por fim, que o Ministério da Saúde já lançou o EDITAL Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020
para a contratação de médicos cubanos, nos termos do art. 23 -A da Lei Lei 12.870/2013. Tal contratação decorreu de
previsão legal expressa e, como será visto, não viola a regra legal de contratação aqui mencionada.

 

   Essas são as considerações gerais relacionadas ao tema. As situações específicas envolvendo cada um
dos editais existentes e a resposta aos quesitos apresentados pela Procuradoria devem ser apresentadas nos próximos
tópicos.

 

 

RESUMO SOBRE O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (PMMB) E EDITAIS
LANÇADOS EM 2020 PARA ATENDER À DEMANDA EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA COVID19

 

     O Projeto Mais Médicos para o Brasil-PMMB, criado pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013,
caracteriza-se por ser um curso de especialização com integração ensino-serviço, com prazo determinado para sua
realização. Ademais, referido Projeto visa diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de
reduzir as desigualdades regionais na área da saúde, além de ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de
atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira, nos termos do
artigo 1º, incisos I e IV da Lei nº 12.871/2013.

 

   A participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil é regida, de modo geral, pela Lei nº 12.871, de 22
de outubro de 2013, e disciplinada pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2016, inclusive para
referenciar a participação de médicos por meio de intercâmbios, nos termos de cooperação com organismos
internacionais.

 

   Seguindo os mandamentos legais, a ocupação das vagas no Projeto Mais Médicos para o Brasil pode ser
realizada de duas formas:

a)por meio de Chamamento Público, conforme Editais publicados pela Secretaria de Gestão do Trabalho e
da Educação na Saúde (SGTES/MS), concorrendo o profissional na seleção em igualdade de condições com os demais
candidatos de mesmo perfil; e

b)mediante celebração de instrumentos de cooperação com instituições de educação superior estrangeiras
e organismos internacionais.

 

   As formas de seleções acima descritas encontram guarida nos arts. 13 e 23 da Lei nº 12.871/2013 e no
art. 18 da Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013: (Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013)

 

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o Brasil, que
será oferecido:

 

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no
País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de intercâmbio
médico internacional.
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§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil
observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País,
inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina
no exterior;

III- médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da Medicina no exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação superior
brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira com
habilitação para exercício da Medicina no exterior

(...)

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da Educação e da Saúde poderão
firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos internacionais, instituições de educação superior
nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com transferência de recursos. (Portaria
Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013)

Art. 18. A seleção dos médicos para o Projeto será realizada por meio de chamamento público, conforme
edital a ser publicado pela SGTES/MS, ou mediante celebração de instrumentos de cooperação com instituições de
educação superior estrangeiras e organismos internacionais.

§ 1º A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto observará a seguinte ordem de
prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País;

II - médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras com habilitação para
exercício da medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

§ 2º Na hipótese de vagas não preenchidas e em caso de vagas abertas por desistência ou desligamento
dos médicos selecionados por meio de chamamento público, a ocupação das vagas remanescentes poderá ser realizada por
médicos selecionados por meio de cooperação com instituições de educação superior estrangeiras e organismos
internacionais.

  

    Pela leitura dos dispositivos é possível concluir que entre as duas modalidades de seleção, confere-se
prioridade para a ocupação das vagas por meio de chamadas públicas, regidas por editais de seleção. Residualmente, na
hipótese de vagas não ocupadas por meio de chamamento público, é que a oferta das vagas poderá ser realizada por meio
de Termos de Cooperação.

 

     Dessa forma, os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no Brasil (médicos com CRM Brasil) figuram em primeiro lugar em eventual seleção.

 

Seguindo a sistemática legal, haverá oferta de vagas aos médicos brasileiros formados em instituições de
educação superior estrangeiras com habilitação para o exercício da medicina no exterior (segundo perfil, na ordem de
prioridade), caso as vagas disponibilizadas não sejam preenchidas pelos profissionais formados em instituições de
educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil.

 

Em uma terceira ordem de prioridade, caso as vagas não sejam preenchidas pelo primeiro perfil (médicos
formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil) ou pelo segundo
perfil(médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras com habilitação para o exercício da
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medicina no exterior), as vagas remanescentes serão ofertadas, por meio de chamamento público, aos médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior(terceiro perfil na ordem de prioridade), caso haja
previsão editalícia.

 

Se, ainda assim, as vagas que não forem ocupadas por médicos estrangeiros, nos termos do art. 23 da Lei
12.871/2013 e do §2º do art. 18 da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC/2013, poderão ser preenchidas por médicos
selecionados via de cooperação com instituições de educação superior estrangeiras e organismos internacionais.

 

     Em momento algum o legislador ordinário impôs à Administração Pública o dever de abrir um
chamamento público que contemple todos os perfis médicos descritos na lei em um só instrumento ou mesma
oportunidade. Observa-se que a norma informa a quem se destinam as vagas do PMMB, contudo, deixou a cargo do poder
discricionário da Administração Pública o número de vagas a serem oferecidas e a forma como serão disponibilizadas.

 

Por isso, descabido argumentar que há chamamento de um perfilem detrimento de outro, que
consubstancia-se como ato lesivo ao princípio da isonomia, haja vista o artigo 5º da Carta Superior, que assegura o direito
de igualdade, deve ser observado à luz das características dos direitos fundamentais, com especial atenção para a
relatividade que envolve essa modalidade de direito.

 

Como já citado, a quantidade de vagas e a forma de ofertá-las estão na esfera do poder discricionário da
Administração Pública,conceituado como "a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem entre várias
condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público". Importante salientar que o
poder discricionário traz como elementos a conveniência e oportunidade, assim entendidos como as condições que vão
conduzir o agente e o momento que a atividade deve ser executada. Dessa forma, a disponibilização das vagas para o
PMMB atende um processo complexo que ponderará as regiões mais necessitadas, nos termos da lei e o orçamento
disponibilizado para o momento.

 

Em suma, as vagas do PMMB, por ordem de prioridade legal, devem ser ofertadas aos médicos formados
em IES brasileiras ou com diploma revalidado no País e, subsidiariamente, caso o referido perfil de profissionais não
consiga preencher todas as vagas, serão chamados os demais perfis,observada a ordem de prioridade excludente contida
no artigo § 1º, do artigo 13, da Lei 12.871/2013. Outrossim, o momento de lançar editais com chamamentos, bem como a
decisão se o instrumento chamatório contemplará mais de um perfil, fica sob o juízo de oportunidade e conveniência da
Administração Pública.

 

   Assim, como anteriormente mencionado, com o objetivo de atender à demanda extraordinária causada
pela propagação da pandemia viral responsável pelo COVID19, o Ministério da Saúde publicou os editais SAPS/MS Nº 5,
DE 11 DE MARÇO DE 2020; SAPS/MS Nº 6, DE 11 DE MARÇO DE 2020 e SAPS/MS Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE
2020, todos possuem algumas especificidades para atender à extrema situação atualmente enfrentada.

 

EDITAL SAPS/MS Nº 5, DE 11 DE MARÇO DE 2020 (19º CICLO) DIRIGIDO AO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ADESÃO DE MÉDICOS AO PMMB

 

     De acordo com o Edital SAPS/MS nº 5/2020 (19º Ciclo) e respectivo Cronograma do (
), as fases dahttp://maismedicos.gov.br/images/PDF/Cronograma_edital_medico_17.03.2020_19ciclo_retificado.pdf

seleção ocorrerão da seguinte forma:

a)12/03/2020 - Publicação do Edital;

b)De 16/03/2020 a 22/03/2020 - Período de inscrição;

c) 23/03/2020 - Disponibilização da lista dos médicos com inscrições concluídas e disponibilização da
relação dos municípios com adesão renovada e vagas confirmadas para escolha dos médicos (1ª chamada);

d)de 24/03/2020 a 25/03/2020 - Escolha de vagas 1ª Chamada;

e)26/03/2020 - Resultado Preliminar da alocação 1ª Chamada;
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f) de 27/03/2020 a 30/03/2020 - Interposição de Recurso 1ª Chamada;

g)31/03/2020 a 01/04/2020 - Análise de Recurso 1ª Chamada;

h)02/04/2020 - Resultado do Recurso 1ª Chamada e disponibilização do Resultado final da alocação 1ª
Chamada;

i) 03/04/2020 - Confirmação do interesse na alocação 1ª Chamada;

j) de 06/04/2020 a 13/04/2020 - Validação 1ª Chamada, inícios das atividades e homologação da 1ª
chamada.

 

   Veja que o referido edital pretende colocar médicos em atividade já na primeira semana de abril, mês
previsto como o de maior aumento de casos de COVID19.

 

   Como mencionado, para atender à atual demanda, o edital necessitou ser adaptado, vejamos:

a) a possibilidade de realização de até "5 (cinco) chamadas para indicação dos

municípios/DSEI", ressaltando que as chamadas subsequentes só ocorrerão se nas chamadas anteriores
não forem completamente ocupadas as vagas, conforme previsão do Item 4.2 e 4.3.

b) a previsão de duração de apenas um ano de participação do médico no PMMB .

 

    Salienta-se que nas adesões regulares ao Projeto, a participação do médico acontece pelo prazo de 3
(três) anos, podendo ser prorrogado por mais três, sendo ofertados aos profissionais 2 (dois) ciclos formativos: 1º ciclo –
curso de especialização com duração aproximada de 1 ano (um) ano e 8 (oito) meses, e 2º ciclo – cursos de
aperfeiçoamento e extensão de menor duração, ofertados durante o restante do período de participação do médico no
Projeto.

 

     Veja que a previsão de um ano de participação é compatível com a atual situação que demanda a
contratação de um quantitativo maior de médicos para um curto período de tempo.

 

    Ademais é importante esclarecer que o prazo de duração da participação dos médicos que aderirem ao
PMMB por meio do Edital comentado, delimitado a 1 (um) ano encontra guarida legal, uma vez que o artigo 14, da Lei nº
12.871/2013, impõe um prazo máximo para a duração do aperfeiçoamento do

médico e não um prazo mínimo. Confira-se:

 

Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de especialização
por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão que terão componente
assistencial mediante integração ensino-serviço.

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos , prorrogável por igual período
caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação
e da Saúde.

 

SAPS/MS Nº 6, DE 11 DE MARÇO DE 2020 DIRIGIDO AO CHAMAMENTO PÚBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E DE MUNICÍPIOS PARA RENOVAÇÃO DA ADESÃO AO PMMB

 

   No dia 11 de março de 2020, também foi publicado o Edital de Chamamento Público nº 6, e retificação
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/edital_municipio_consolidado_com_retificacao_19ciclo.pdf , cujo objeto descrito
a seguir:

 

1. DO OBJETO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Este Edital tem por objeto realizar o chamamento público do Distrito Federal e de municípios
classificados nos perfis de 1 a 8, de acordo com a Resolução nº 1 de 2 de outubro de 2015 da Coordenação do Projeto
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Mais Médicos para o Brasil, nominados na relação dos entes federativos elegíveis, disponibilizada no endereço eletrônico
http://maismedicos.gov.br, para renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da Lei nº 12.871,
de22 de outubro de 2013 e da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 e respectivas alterações, e
demais normativos regulamentares do Projeto e confirmação das vagas disponíveis e previamente autorizadas, conforme
critérios estabelecidos neste Edital.

1.2. As vagas disponibilizadas no presente Edital serão destinadas a ocupação pelos médicos formados em
instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, selecionados por meio do
Edital/SAPS/MS nº 5, de 11 de março de 2020, para participação no Projeto pelo período de 1 (um) ano .

    Na mesma oportunidade, foi publicada a Relação dos municípios elegíveis para renovação da adesão do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do subitem 2.3 do Edital SAPS/MS nº 6, e confirmação das vagas
disponibilizadas( ).http://maismedicos.gov.br/images/Relacao_de_municipios_elegiveis_19ciclo_retificado.pdf

 

   Cumpre rememorar que o PMMB busca, em caráter emergencial, fomentar a fixação do médico em uma
especialidade médica pouco valorizada e atrativa no mercado - a Atenção Primária e a Medicina Geral de Família e
Comunidade, possibilitando diminuir a carência desses profissionais nos municípios e regiões de maior vulnerabilidade do
Brasil. Dessa forma, por meio da Resolução nº 1/2015, foram estabelecidos os perfis de vulnerabilidade social para a
oferta e a autorização de vagas no âmbito do Projeto, quais sejam:

 

I - PERFIL 1: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os maiores
percentuais de população em extrema pobreza dos municípios dos grupos III e IV do PAB fixo conforme Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e disposto na Portaria nº 1.409/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que
não se encaixam nos demais perfis;

II - PERFIL 2: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os maiores
percentuais de população em extrema pobreza dos municípios do grupo II do PAB fixo conforme Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e disposto na Portaria nº 1.409/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que não se
encaixam nos demais perfis;

III - PERFIL 3: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os maiores
percentuais de população em extrema pobreza das Capitais e Regiões Metropolitanas, conforme Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

IV - PERFIL 4: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os maiores
percentuais de população em extrema pobreza dos municípios do grupo I do PAB fixo conforme Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e e disposto na Portaria GM/MS nº 1.409, de 10 de julho de 2013, que não se
encaixam nos demais perfis;

V - PERFIL 5: municípios que estão entre os 100 (cem) Municípios com mais de 80.000 (oitenta mil)
habitantes, com os mais baixos níveis de receita pública "per capita" e alta vulnerabilidade social de seus habitantes;

VI - PERFIL 6: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os maiores
percentuais de população em extrema pobreza dos municípios que estão em regiões de vulnerabilidade (Vale do Ribeira,
Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Municípios com IDH-M baixo ou muito baixo e Região do Semiárido), que não
se encaixam nos demais perfis;

VII - PERFIL 7: Município com 20% (vinte por cento) ou mais da população vivendo em extrema
pobreza, com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), disponíveis no
endereço eletrônico www.mds.gov.br/sagi; e

VIII - PERFIL 8: Área de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/SESAI/MS).

 

   Ainda, cabe esclarecer que a seleção regida pelo Edital SGTES/MS nº 07, de 26 de fevereiro de 2019,
priorizou a ocupação de vagas nos municípios de perfis de 4 a 8, não sendo disponibilizadas vagas para novas adesões ou
prorrogações dos médicos participantes nos municípios de perfis de 1 a 3. Diligente para a urgência e emergência que o
momento exige, o Ministério da Saúde, no vigente Edital SAPS/MS 05/2020, todas as 5.811 (cinco mil, oitocentos e onze)
vagas desocupadas, no âmbito do Projeto, foram disponibilizadas, englobando os municípios/DSEIs de perfil 1 a 8, como
medida de enfrentamento à presente e grave crise sanitária.
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E D I T A L SAPS/MS Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020 DIRECIONADO À CONTRATAÇÃO
DE MÉDICOS INTERCAMBISTAS, ORIUNDOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM
CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ART. 23-A DA LEI 12.871/2013

 

   No ano de 2017, foi celebrada Cooperação internacional entre o Ministério da Saúde e a Organização
Pan-americana de Saúde (OPAS/OMS), consubstanciada no 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação do
'Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde' celebrado entre a União/Ministério da
Saúde e a OPAS/OMS e, mais especificamente quanto ao Programa Mais Médicos, no 3º Termo de Ajuste ao 80º Termo
de Cooperação (instrumentos disponíveis no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br/legislacao), de 22/08/2013,
propiciando a diversos médicos de nacionalidade cubana a participação no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
inseridos no perfil de médicos denominados 'Intercambistas Cooperados', nos termos da Lei 12.871, de 22 de outubro de
2013 (art. 23) e da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 (art. 18, caput e § 2º).

 

   A OPAS/OMS manteve relação cooperativa com a República de Cuba, por meio do qual recrutou os
médicos cubanos para atuarem em missões assistenciais em vários países do mundo. Assim o foi com o Brasil, para a
participação desses profissionais, no intercâmbio de aperfeiçoamento profissional que constitui o Projeto Mais Médicos
para o Brasil. Deste modo, os participantes do Projeto, em decorrência do instrumento de cooperação, eram
disponibilizados pela OPAS/OMS ao Ministério da Saúde, pois o recrutamento e contratação dos aludidos profissionais,
quando de sua participação no âmbito do PMMB, competia apenas e tão somente à OPAS/OMS e à República de Cuba,
sendo a União apenas receptora desses profissionais.

 

     Em 14 de novembro de 2018 a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) informou ao
Ministério da Saúde, por intermédio da Carta BRA/PWR/63/253/18, que o Governo de Cuba manifestou, unilateralmente,
desinteresse em manter a cooperação com esse organismo internacional, por meio do qual médicos cubanos participavam
do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Deste modo, a República de Cuba determinou a repatriação de todos os
profissionais que se encontrassem no território brasileiro como participantes do Projeto, tornando inexequível a
continuidade da execução do 80º Termo de Cooperação Técnica firmado entre a União/Ministério da Saúde e a
OPAS/OMS.

 

   Sensível à situação dos médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o rompimento do Termo de
Cooperação, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, em 19 de dezembro de 2019
foi publicada a Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019 que “Institui de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo
federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde
(Adaps)”, que no art. 34, acresceu o art. 23-A a Lei nº 12.871/2013, que assim dispõe:

 

“Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II do caput do
art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o médico intercambista que atender cumulativamente aos
seguintes requisitos:

I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação do Projeto Ampliação do
Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde;

II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e

III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890, de 1º de
agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.”

 

   Conforme observado no texto acima colacionado, existe uma determinação legal para que os médicos
cubanos sejam reincorporados ao Projeto Mais   Médicos para o Brasil, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo ser
esclarecido que o referido mandamento não possui a mesma natureza jurídica dos chamamentos públicos, contido no
artigo 13, da Lei 12.870/2013, no qual há uma prévia seleção entre os perfis lá descritos. A reincorporação dos médicos
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cubanos tem natureza jurídica sui generis e se consubstancia em uma manifestação de vontade dos profissionais
contemplados pela lei, desde que atendam aos requisitos exigidos na norma.

       Observa-se, no entanto, que não basta que o médico cubano tenha participado do PMMB e tenha
permanecido no Brasil, é imperioso esclarecer que o artigo 23-A da Lei 12.871/2013 trouxe requisitos em seus incisos,
podendo se afirmar que a reincorporação não é automática.

 

   Para o cumprimento da obrigação legal de reincorporação dos médicos cubanos ao PMMB, observando
os requisitos postos no texto legal, serão necessárias as seguintes medidas:

a)Verificação junto à Organização Mundial de Saúde dos profissionais que não embarcaram novamente
para Cuba;

b)Análise dos documentos de naturalização, residência e refúgio, sendo necessário acionar o
Departamento da Polícia Federal na referida tarefa;

c) Expedição via portaria de Registro Médico de Saúde (RMS), haja vista que, por não deterem inscrição
nos Conselhos Regionais Médicos, não podem exercer a medicina no território brasileiro, sem a autorização
extraordinária, que se corporifica por meio do RMS.

 

     Veja a necessidade de que o profissional médico esteja em lista da OPAS é requisito essencial para
cumprir o mandamento legal. Com efeito, é necessário que o médico estivesse no exercício de suas atividades em 13 de
novembro de 2018 no âmbito do Projeto Mais Médicos, bem como ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o
Brasil em virtude da ruptura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde e ter permanecido no território nacional até a data de publicação
da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.

 

   Ora, como já ficou esclarecido, diferentemente do que ocorrera em relação aos demais participantes, o
contrato da União em relação aos médicos cubanos era celebrado diretamente com a OPAS que, consequentemente,
firmava contratos com os médicos. É por essa razão que apenas a OPAS poderá dizer quem é o médico que estava

. O Ministério da Saúde não possui essa informação.vinculado ao programa durante a vigência do projeto
 

DAS IMPLICAÇÕES NEGATIVAS ADVINDAS DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO
EMERGENCIAL DE MÉDICOS EGRESSOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS POR GESTORES LOCAIS

 

 

Cumpre destacar que a pretensão da DPU, ainda que legítima, pode acarretar graves interferências no
regular funcionamento do , PMMB prejudicando as regiões mais afastadas do país e concentrando a atuação médica
nos grandes centros.

 

Explica-se.

 

É cediço que o  oferece grande atrativo aos médicos formados no exterior que pretendam clinicarPMMB
no país e ainda não obtiveram a revalidação de seus diplomas. Em contrapartida, o Programa utiliza a experiência
acadêmico-institucional estabelecida com tais profissionais no atendimento de localidades que, por motivos de fácil
dedução, não atraem profissionais médicos portadores de CRM, que preferem exercer suas atividades em grandes
centros.

 

Uma vez autorizada a contratação desses mesmos profissionais pelos gestores locais, de forma
indiscriminada, é de fácil ilação que os profissionais que atualmente desempenham suas atividades no âmbito do PMMB
poderão migrar para regiões como o Estado de São Paulo, deixando desatendidas localidades como o extremo norte do
país e o interior do .nordeste
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Noutros termos, ao invés de mitigar possível escassez de profissionais da saúde no enfrentamento da
pandemia, a medida poderá exponenciar carência que já é história em diversas regiões do país.

 

 

 

PROVIMENTO DE MÉDICOS AO PROGRAMA EM DESACORDO ÀS NORMAS LEGAIS E
EDITALÍCIAS

 

IMPACTOS NEGATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
 

É fundamental frisar que o PMMB se trata de política pública que tem por finalidade aperfeiçoar médicos
na atenção primária, em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, mediante a oferta de curso de especialização
por instituição pública de educação superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão, com componente assistencial
mediante integração ensino-serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.871/2013, e do art. 2º da Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC/2013. Portanto, não se trata de concurso público ou emprego. Ademais, nos termos do artigo 17 da Lei nº
12.871/2013, as atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo
empregatício de qualquer natureza.Eis um simples extrato do motivo pelo qual não é razoável aplicar, por analogia,os
institutos atinentes às regras de seleção para concurso público, considerando que o PMMB se trata de política
pública, com objetivo específico e prazo de duração determinado.

 

Sobre as atribuições desenvolvidas pelos profissionais médicos participantes do PMMB, no aspecto
prático da formação, cumpre informar que eles são inseridos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos municípios que
aderem ao Programa por meio de edital específico. Mister que se frise que as UBS's estão no âmbito da atenção primária
em saúde, que é conhecida como a "porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o atendimento inicial.
Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças,solucionar os possíveis casos de agravos, e direcionar os mais graves
para níveis de atendimento superiores em complexidade.

 

A atenção primária funciona, portanto, como um filtro capaz de organizar o fluxo dos serviços nas redes
de saúde, dos mais simples aos mais complexos. Assim, é possível inferir que a atenção primária em saúde constitui-se
como o primeiro contato dos pacientes com o SUS, e possui capacidade para a atender grande parte dos problemas de
saúde apresentados pelos usuários do Sistema.

 

A breve explanação acima tem o objetivo de evidenciar a importância e magnitude das atividades
desenvolvidas pelos profissionais que integram a atenção primária em saúde (dentre eles os profissionais do PMMB ao
desenvolverem a parte prática da especialização). Em um contexto como o que ora se vivencia (em especial considerando
a pandemia do novo Coronavírus), faz-se necessário que os profissionais admitidos atendam, de imediato, as condições
para efetivo exercício das atividades no âmbito do Projeto.

Ademais, ainda discorrendo sobre as políticas públicas que, em seu sentido estrito, constituem um
conjunto de projetos, programas e atividades realizadas pelo governo que visam o interesse público, como é o caso do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, é nítida a competência constitucional atribuída ao Poder Executivo. Nesse sentido, ao
executar a referida política pública, o Ministério da Saúde observa um planejamento prévio, que, de forma
exemplificativa, perpassa por diversas etapas, dentre elas:

a)Estudo das localidades de difícil provimento e maior vulnerabilidade social;

b)Estudo das vagas ocupadas, observando-se a data de finalização dos contratos;

c) Interlocução com os demais entes federativos, que necessitam manifestar interesse em receber
profissionais do Projeto(considerando que os entes detém atribuições específicas quando firmam interesse e aderem ao
Projeto, e, além disso, possuem autonomia constitucional). Portanto, apenas são ofertadas vagas do PMMB nos
municípios que aderem ao Programa e se comprometem legalmente às obrigações, tais como fornecer auxílio moradia e
local de trabalho para o médico;
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d)Interlocução com o Ministério da Educação e Instituições de Ensino Superior e Supervisoras, para
oferta dos cursos de especialização (que caracterizam a natureza jurídica do Projeto, já que se perfaz mediante integração
ensino-serviço);

e)Interlocução com o Departamento de Informática do SUS –DATASUS, considerando que a
operacionalização da seleção e do Projeto se dá mediante o Sistema de Gerenciamento de Programas(SGP), que se trata de
um sistema complexo, conforme será melhor detalhado adiante.

 

Deste modo, vale destacar que o preenchimento das vagas do PMMB se dá por meio de chamamentos
públicos, que é constituído por um procedimento complexo, que envolve várias fases, que não podem ser suprimidas em
honra aos princípios da legalidade e da isonomia.

 

IMPACTOS NEGATIVOS À SOCIEDADE EM UM MOMENTO DE PANDEMIA CAUSADA
PELO COVID-19

 

Diante da situação descrita, o Ministério da Saúde estabeleceu o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), cujas medidas contemplam os seguintes eixos: a)vigilância; b)
suporte laboratorial; c) medidas de controle da infecção; d)assistência; e) assistência farmacêutica; f) vigilância sanitária;
g) comunicação de risco; e, h) gestão.

Dentre as ações constantes do eixo da assistência, encontra-se a promoção e organização para atendimento
aos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, bem como a garantia de
acolhimento,reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos pelo novo Coronavírus. Fulcrado nestes pressupostos,
o Ministério da Saúde implementou, no mês de março do corrente ano, a publicação de três editais do Programa Mais
Médicos, em resposta ao contexto da pandemia causada pelo COVID-19. Os chamamentos públicos se complementam e
refletem o esforço da Pasta pelo provimento urgente de médicos nas diversas localidades do país, no atual cenário. Por
meio de ações distintas, o objetivo é ocupar todas as vagas não preenchidas e todos os perfis de municípios do Projeto.

 

São os três editais:

a)Edital nº 5 de 12 de março de 2020: amplo chamamento público de médicos detentores de registro no
CRM, para provimento de 5.815 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os perfis.

b)Edital nº 7 de 25 de março de 2020: prorrogação excepcional da adesão de médicos ativos que
realizaram adesão em virtude do 13º ciclo do PMMB, e que estariam encerrando suas atividades nos meses de abril e maio
de 2020, lotados em grandes centros urbanos. Com esta ação, estimou-se que aproximadamente 140 médicos que
permanecem exercendo suas atividades por mais 6 meses, em aproximadamente 80 municípios.

c) Edital nº 9 de 26 de março de 2020: chamamento de profissionais médicos cubanos que permaneceram
no Brasil após o rompimento da cooperação internacional pelo Governo de Cuba,que ocorreu em novembro de 2018.
Serão passíveis de reincorporação aproximadamente 1.900 profissionais que se enquadram nos requisitos do art. 23-A da
Lei nº 12.871, e que poderão atuar em municípios de todos os perfis.

 

Observe-se que os Editais foram divulgados no mês de março de 2020 e, embora tenham um público alvo
diferente (a exemplo, 19º Ciclo contempla chamamento público de 'médicos formados em instituições de educação
superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil', e o 20º Ciclo fora destinado a reincorporação dos médicos
intercambistas, oriundos da cooperação internacional), os editais tem por objetivo magistral o provimento de
profissionais no âmbito do PMMB para suprir a situação de emergência de saúde pública que ora se vivencia no
país.

 

Vê-se que o Edital de Chamamento Público nº 5, de 11 de março de 2020 (19º Ciclo) cuja finalidade é
assegurar a presença de profissionais médicos do PMMB na Atenção Primária à Saúde de modo a garantir o acesso dos
indivíduos com suspeita ou confirmação de infecção humana pelo novoCoronavírus, lançado inicialmente primou por
ofertar todas as vagas que estavam disponíveis (não ocupadas) no âmbito do PMMB, que totalizaram o quantitativo de
5.815 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os perfis.
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Neste panorama, obedecendo a urgência que a situação exige houve a publicação do Edital nº 9, de 26 de
março de 2020 (20º ciclo) dirigido ao chamamento público para adesão de médicos intercambistas, oriundos da
cooperação internacional, para reincorporação ao PMMB. Referido chamamento tem natureza sui generis, uma vez que
atende comando legal específico que inovou a Lei que institui o Programa Mais Médicos e acresceu-lhe o artigo 23-A,da
Lei 12.871/2013, por meio do qual determina a reincorporação dos profissionais médicos cubanos que permaneceram no
Brasil após o rompimento da cooperação internacional pelo Governo de Cuba, que ocorreu em novembro de 2018. 
Veja-se que serão passíveis de reincorporação aproximadamente 1.900 profissionais que se enquadram nos
requisitos do artigo em comento, e que poderão atuar em municípios de todos os perfis. Observe que este
chamamento não disponibilizou número de vagas determinado. Deste modo, todos os profissionais que atendam os

,conformerequisitos da lei, e portanto fazem jus à reincorporação ao PMMB, serão de fato reincorporados
preceitua o dispositivo acrescido:

 

Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na formado inciso II do caput do art.
13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois)anos, o médico intercambista que atender cumulativamente aos
seguintes requisitos:

I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação do Projeto Ampliação do
Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e
a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde;

II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial
da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e

III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890, de 1º de
agosto de 2019, na condição de naturalizado,residente ou com pedido de refúgio.

 

Conforme observado no texto acima colacionado, existe uma determinação legal para que os médicos
cubanos sejam reincorporados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo ser esclarecido
que o referido mandamento não possui a mesma natureza jurídica dos chamamentos públicos dispostos no art. 18 da
Portaria nº 1.369,de 8 de julho de 2013, que regulamenta a Lei 12.871/2013, no qual há uma prévia seleção entre os perfis
descritos no artigo 13 da referida Lei.

 

A reincorporação dos médicos cubanos tem natureza jurídica sui generis e se consubstancia em uma
manifestação de vontade dos profissionais contemplados pela lei, desde que atendam aos requisitos exigidos na norma.

 

Neste diapasão, observa-se que não basta que o médico cubano tenha participado do Projeto e tenha
permanecido no Brasil, é imperioso esclarecer que o artigo 23-A da Lei 12.871/2013 trouxe requisitos em seus incisos,
podendo se afirmar que a reincorporação não é automática.

 

Quanto às vagas que serão disponibilizadas em razão do (20º ciclo),pode-se adiantar que serão vagas que
restem não ocupadas em razão de diversos fatores. Dentre eles, pode-se listar:

a)Encerramento de atividades, considerando o término do termo de adesão firmado em razão do PMMB
(quando referidos termos não forem prorrogados, nos termos da lei);

b)Rompimento do termo de adesão firmado em razão do PMMB e consequente desligamento do
profissional, em virtude de se constatar descumprimento de deveres que devem ser observados no âmbito do PMMB, após
regular instrução em processo administrativo específico;

c) Vagas que remanescerem não ocupadas nas chamadas da seleção do Edital SAPS/MS nº 5/2020 (19º
Ciclo);

d)Desistência de profissionais que realizaram adesão ao PMMB: é de fácil compreensão que é direito
individual e fundamental dos profissionais optarem em permanecer vinculados ao PMMB.
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Em verdade, em se tratando de Projeto com alocação de profissionais em regiões com baixa infra estrutura
instalada, relativa distância dos grandes centros urbanos, dentre outras características que fundamentam e justificam a
necessidade de atuação do Poder Executivo da União na provisão de profissionais em localidades com tais características,
é esperado que determinado quantitativo de "vacâncias" ocorram ao longo do processo, não havendo possibilidade de frear
as liberdades de ações e decisões dos candidatos partícipes.

 

Deste modo, antes de cada chamada prevista para a etapa de 'Escolha de vagas', em razão do 20º Ciclo, o
Ministério da Saúde realizará estudos para verificação do quantitativo de vagas disponíveis, e assim ofertá-las aos
profissionais médicos cubanos que, de fato, atendem aos critérios definidos pelo legislador pátrio e, assim, fazem jus à
reincorporação.

 

Assim, resta cristalino mais um argumento para compreender que o pretenso candidato à reincorporação
não sofrerá prejuízos ou perecimento de direito, considerando que somente participará da etapa de escolha de vagas
quando comprovar que, de fato, preenche os requisitos legais. Isto porque, nos termos do item 6.2 do Edital em comento
(20º Ciclo), "a seleção contará com quantas chamadas forem necessárias que serão realizadas, conforme cronograma, na
medida em que forem remanescendo vagas não ocupadas no Projeto".

 

Como já exposto, o PMMB se trata de política pública que tem por finalidade aperfeiçoar médicos na
atenção primária, em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde, mediante a oferta de curso de especialização por
instituição pública de educação superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão, com componente assistencial
mediante integração ensino serviço,nos termos do art. 14 da Lei nº 12.871/2013, e do art. 2º da Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC/2013.

 

De modo ordinário, visando a qualificação dos profissionais do PMMB, conforme preconiza o art, 1º
inciso VII da Lei 12.871/2013, buscou-se aporte para implementação do eixo formação com a Universidade Aberta do
SUS– UnaSUS, para a realização do Projeto Programa de Educação Permanente na área de Atenção Primária à Saúde, por
meio do qual os profissionais terão oportunidade de realizar cursos de extensão. Para a oferta do 2º Ciclo, o Ministério da
Saúde realiza uma cooperação técnica com instituições de ensino superior, que se dá por meio de celebração de Convênios
e Instrumentos Congêneres.

 

Desta forma, eventual decisão que determine a inclusão de profissional que não atenda ao regramento do
Projeto, enseja providências com vistas a admissão deste profissional nas atividades pedagógicas, com a ofertados cursos
de especialização (que caracterizam a natureza jurídica do Projeto,já que se perfaz mediante integração ensino-serviço).
Deste modo, evidente são os custos para a União, que deverá aviar interlocução com o Ministério da Educação e
Instituições de Ensino Superior e Supervisoras, para que o referido profissional seja incluído nos cursos correspondentes.

 

Face ao exposto, é importante ressaltar que, diante do Programa ter que receber médicos advindos de
decisões judiciais liminares, que tem caráter precário por natureza, e que não estavam inseridos nos requisitos listados
pela legislação de regência, é mister concluir pelo evidente dispêndio orçamentário financeiro à administração pública,
considerando o custo ao erário com a oferta de cursos ao candidato que não preenche os requisitos para participar do
Programa.

 

Deve-se considerar que, caso os candidatos sejam alocados em função de determinação judicial, e, ao final
do processo, se verifique que os mesmos não cumprem as exigências legais e editalícias, o município no qual será alocado
ficará desassistido. Tal fato redunda em prejuízos para os   SUS, pois a comunidade local restará desassistida de
profissional do PMMB até ulterior chamada pública, e ocasionará prejuízos ao erário, por ter implementado gastos com a
oferta de cursos aos Impetrantes sem efetividade(afinal, não concluirá o ciclo formativo).
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DO PODER DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO PARA ELABORAR AS POLÍTICAS
PÚBLICAS NA ÁREA DA SAÚDE - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

 

Cumpre lembrar que não cabe ao Poder Judiciário, que não detêm elementos e informações estratégicas,
definir as prioridades a serem adotadas em um momento de verdadeira crise sanitária, mas tão somente o Poder Executivo,
através do Ministério da Saúde.

  

Nesse contexto, o enfrentamento de crises de tal magnitude demanda das autoridades competentes, de
súbito, readequações administrativas que permitam o atendimento das necessidades sociais do momento e  arranjos
nos  fluxos de trabalho objetivando maior precisão e agilidade no serviços a serem prestados, objetivando, ao fim,
encontrar soluções ainda não existentes que sejam precisas e eficazes ao atendimento das necessidades sociais, desde que
resguardado o princípio da legalidade, da proporcionalidade, da isonomia, dentre outras diretrizes constitucionais.

 

É dizer: as crises rompem, total ou parcialmente, os modelos e paradigmas preexistentes, demandando do
elemento dinâmico no sistema normativo-administrativo vigente - o agente público - destrinchar caminhos não conhecidos
para o exercício do mister constitucional que lhe foi atribuído.  E leia-se, por agente público, àqueles investidos nas
funções dos três poderes, cada qual nas suas esferas de competência.

 

Inserta  nessa perspectiva, está a necessidade de reavivamento do Princípio da Separação dos Poderes,
previsto no art. 2º da CRFB/88, e que comumente se confunde com a necessidade de controle do poder pelo próprio poder,
conduzindo ao sistema de fiscalização e limitações recíprocas entre Executivo, Legislativo e Judiciário (sistema de freios
e contrapesos), prisma indubitavelmente correto, porém, não único.

 

Além da necessidade de controle, é preciso retomar premissa básica da Separação dos Poderes que, em
tempos de normalidade, não raro permanece latente: a necessidade de respeito à discricionariedade da cada esfera, aspecto
que confere equilíbrio ao sistema de freios e contrapesos, impedindo que um Poder desborde das próprias competências.

 

Nesse sentido, merece destaque a lição doutrinária de J. J. Canotilho, Gilmar Mendes, Ingo Sarlet, Lenio
Streck e outros:

 

O princípio da separação de poderes é ancorado na acepção de discricionariedade: um poder está
proibido de invadi a discricionariedade dos outros. Este o ponto de equilíbrio, a linha fronteiriça.  Acontece que a
apreensão do juízo discricionário passar por uma (r)evolução, uma acentuada mudança, e, assim, a separação dos
poderes. Discricionariedade não significa liberdade total, a sabor da opinião individual do agente, refém do subjetivismo
(solipsismo), onipotência, juízo fora ou ignorante do Direito, sem parâmetros, sem balizas. Juízo discricionário somente
ocorre quando comprovadamente existem duas ou mais condutas equivalentes, igualmente admitidas pelo Direito, não

, o mais em conformidade com osendo possível determinar, com certeza ou precisão, qual o melhor comportamento
.Direito  [CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). 

São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, p. 145.]Comentários à Constituição do Brasil. 

 

A reboque da discussão, a construção doutrinária e jurisprudencial sempre buscou oferecer parâmetros
para definir as zonas limítrofes em que há exercício legítimo de controle entre poderes, ou hipóteses em que a ingerência
tornou-se excessiva de modo a desrespeitar a discricionariedade inerente, na realidade brasileira, ao Executivo, ao
Legislativo e ao Judiciário.

 

Tem-se, então, como caracterizadores do núcleo duro de cada atividade os conceitos de  reserva de
,  e  , indicando searas absolutamente exclusivas à atuação de cada umadministração reserva legal  reserva de jurisdição

dos Poderes, merecendo destaque, ao presente feito, a  .reserva de administração
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A reserva de administração é caracterizada pela doutrina como "verdadeiro núcleo funcional da
administração 'resistente à lei'. Daí a Constituição, em situações específicas, determinar que o tratamento de

".determinadas matérias fica adstrito ao âmbito exclusivo da Administração Pública[...]

 

Dimensionando a importância do postulado, no RE n. 427.574 ED o Supremo Tribunal Federal, inclusive,
já definiu que a reserva de administração é princípio constitucional que impede a ingerência normativa do Poder
Legislativo em matérias sujeitas à competência administrativa do Poder Executivo, sob pena grave violação à separação
de poderes.

 

Pois bem. Como dito, vive-se situação de crise excepcional, tendo sido reconhecido o estado  de
calamidade pública pelo Congresso Nacional, nos termos do Decreto Legislativo n. 06/2020. Nesse esteio, cumpre
rememorar que a Constituição da República, ao elencar as competências administrativas da União em seu art. 21, destaca
o planejamento e a promoção da defesa permanente contra calamidades públicas:

 

Art. 21. Compete à União: [...]

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e
as inundações;

 

 

Em consequência, atento às competências administrativas constitucionalmente definidas, o Poder
Legislativo ao editar instrumento normativo próprio para tempos de crise, a Lei n. 13.979/2020, fixou no ordenamento
nacional as regras disciplinadores para o enfrentamento da pandemia, preservando o âmbito de atuação do Ministério da
Saúde no combate à pandemia, e exemplo do que se vê no art. 1º, §2º, art. 3º, §§5º e 7º e, notadamente, no art. 7º:

 

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º  As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º  Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação de emergência de saúde
pública de que trata esta Lei.

§ 3º  O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao declarado pela Organização
Mundial de Saúde.

[...]

Art. 7º   O Ministério da Saúde editará os atos necessários à  regulamentação e operacionalização  do
disposto nesta Lei.

 

Noutros termos: o Poder Legislativo atuou apenas no feixe de competências que lhes foram
constitucionalmente atribuídas,  limitando a atividade legislativa justamente à reserva de administração necessária à
atuação do Poder Executivo.

 

É bem verdade que o conceito de reserva de administração é, ordinariamente, utilizado na contraposição
ao conceito de reserva legal, delimitando a atuação do Legislativo e do Executivo, como visto na Lei n. 13.979/2020.

 

Não obstante, a lógica é perfeitamente transponível ao Poder Judiciário e se reveste, em linguagem
moderna, na necessidade de adoção de posturas de autocontenção no contexto atual da crise, em substituição ao regular
ativismo judiciário vivenciado em tempos de normalidade.

 

Em recente artigo publicado nos meios de comunicação, o Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal
Federal, alertou para a necessidade de prudência dos julgadores no atual cenário, pugnando atenção para as consequências
das decisões judiciais no enfrentamento da pandemia, como se vê:
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[...]

Em todas as instâncias, ações judiciais proliferam em relação às medidas governamentais de contenção à
pandemia.

Está na ordem do dia a virtude passiva dos juízes e a humildade judicial de reconhecer, em muitos casos,
a ausência de expertise em relação à Covid-19.

É tudo novo para a Ciência, quiçá para o Judiciário.
Nesse contexto, impõe-se aos juízes atenção para as consequências das suas decisões, recomendando-se

prudência redobrada em cenários nos quais os impactos da intervenção judicial são complexos, incalculáveis ou
imprevisíveis.

Antes de decidirem, devem os juízes ouvir os técnicos, porque uma postura judicial diversa gera decisões
passionais que desorganizam o sistema de saúde, gerando decisões trágicas e caridade injusta. [...]

(Ministro Luiz Fux.  "Artigo: Justiça infectada? A hora da prudência. Disponível em: 
https://oglobo.globo.com/opiniao/artigo-justica-infectada-hora-da-prudencia-24337119. Acesso: 12/04/2020).

 

A preocupação se coaduna, inclusive, com a recente inclusão do art. 20 e seguintes na Lei de Introdução
às Normas do Direito Brasileiro (Decreto Lei n. 4.657/1942) que determina que sejam  consideradas as

, como se vê:consequências práticas da decisão
 

Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores
jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.                    

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis
alternativas.                    (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018)

 

Ora, no cenário atualmente vivido, em que o Ministério da Saúde vem empreendendo enormes
esforços no combate à pandemia do COVID-19, com a readequação a absorção de toda a normativa inaugurada para o
enfrentamento da crise, a readequação de fluxos de trabalho para a situação de excepcionalidade, dentre outros aspectos, 
não se olvidará que  decisões judiciais determinando redirecionamento de atividades, invertendo as pautas
prioritárias da pasta ou ainda paralisando qualquer que seja a política que vem sendo empreendida têm

.incalculável efeito deletério na gestão da saúde pública nacional
 

Nessa ordem de ideias, e adotando as premissas propostas pelo Ministro Luiz Fux no artigo supracitado, a
prudência necessária ao enfrentamento da pandemia do COVID-19  na seara judicial não se coaduna com a
concessão de medidas liminares sem a devida maturação da causa, apenas possível em cognição exauriente,
havendo evidente  inverso, no atual cenário, ao se interferir na condução das políticas públicaspericulum in mora 
de saúde pela pasta responsável.

 

Em tempos tais,  deve ser exponenciar  a observância do Princípio da Separação dos Poderes,
notadamente na particular necessidade de respeito à atuação discricionária de cada instância, alargando o conceito

.de reserva de administração supraexposto em benefício da Administração Pública
 

Afinal, cotejando as lições de Canotilho supracitadas (juízo discricionário somente ocorre quando
comprovadamente existem duas ou mais condutas equivalentes, igualmente admitidas pelo Direito, não sendo possível

e odeterminar, com certeza ou precisão, qual o melhor comportamento, o mais em conformidade com o Direito  )
manifesto do Ministro Luiz Fux recentemente publicado ( a melhorÉ tudo novo para a Ciência, quiçá para o Judiciário), 
postura é respeitar as escolhas da pasta técnica responsável pela condução da crise, deferindo primazia à reserva de
administração constitucionalmente assegurada pelo art. 21 da CRFB/88.
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Já à guiza de conclusão, é preciso reconhecer que a arena judicial não é o melhor palco para a adoção de
medidas açodadas única e exclusivamente porque, a primeira vista, parecem adequadas e proveitosas à realidade que se
enfrenta. É preciso confiar e respeitar as políticas públicas existentes e que vêm sendo aplicadas no combate à pandemia.

 

E, nesse anseio, já foram adotadas diversas medidas pelo Ministério da Saúde que visam aumentar
e/ou preservar a força de trabalho dos profissionais de saúde no combate à pandemia, a saber:

 

- O já citado Programa Mais Médicos, tendo sido lançados dois editais de captação de médicos
formados no Brasil e médicos dissidentes da Cooperação anteriormente existente com a Organização 

 de Saúde, para atendimento imediato de diversas localidades, em relação ao qual mais informaçõesPanamericana
constam nas diretrizes da Cota de seq. 28;

 

- Programa Brasil Conta Comigo, organizado pelo Ministério da Saúde para cadastramento 
 da saúde voluntários ao combate do , no âmbito do qual já foram iniciados,inclusive,deprofissionais COVID-19

distribuição pelos Estados brasileiros, tendo sido recentemente encaminhados mais de 200 profissionais ao Estado
do Amazonas (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
/46822-ministerio-da-saude-contrata-267-profissionais-de-saude-para-atuar-no-amazonas);

 

- A implementação da Telemedicina para o combate ao , a partir da edição da LeiCovid-19
n.13.989/2020, possibilitando justamente aumentar a capacidade de atendimento do profissional de saúde e a
segurança no trabalho.

 

Todas as hipóteses contemplam políticas devidamente pensadas pelas áreas técnicas, e chanceladas como
opções eficazes e seguras no combate à pandemia.

 

Assim sendo, mais uma vez legitimando a louvável preocupação da Parte Autora, é dever que se
impõe refutar a viabilidade da pretensão externada pela DPU, a saber, contratação de médicos estrangeiros e
brasileiros graduados no exterior e que não tenham diploma revalidado durante o período da pandemia, pelos
demais gestores do SUS que não a União e havendo comprovado déficit local de médicos e profissionais de saúde
para o enfrentamento do , por não encontrar amparo legal, não possuir as políticas públicas e asCOVID-19
estruturas necessárias para que haja segurança na prestação do serviços e, ainda, pela possibilidade de vir a
impactar negativamente no âmbito do , acarretando a captação de participantes para os grandes centros,PMMB
acarretando déficit de médicos às regiões menos favorecidas.

 

Ante ao exposto, requer-se, desde já, o indeferimento da medida liminar postulada pela Parte
Autora.

 

Oportunamente, aguarda-se a devida citação da União, para apresentar a contestação no prazo
legal.

 

 

Termos em que,

Pede deferimento.

 

 

 

 

São Paulo, 10 de maio de 2020.
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VIVIANE DE MACEDO PEPICE

Advogada da União

DIV-SAÚDE/PRU3
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

GRUPO DE TRABALHO COVID-19 (PGU/GT/COVID)

 
INFORMAÇÕES n. 00057/2020/PGU/AGU

 
NUP: 00414.010414/2020-37 (REF. 5007182-62.2020.4.03.6100)
INTERESSADOS: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO E OUTROS
ASSUNTOS: EXERCÍCIO PROFISSIONAL E OUTROS

 
1. DO RELATÓRIO

 
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União, em trâmite na 17ª Vara Federal

de São Paulo, no âmbito da qual se pretende que a União e o Conselho Federal de Medicina não inviabilizem a
contratação de médicos estrangeiros e brasileiros graduados no exterior e que não tenham ainda o diploma
registrado pelo REVALIDA durante o período da pandemia. Vale registrar que esse encaminhamento do feito ao
Comitê de Conciliação foi feito à pedido da União.

 
O feito teve tramitação inicial pelo GT/COVID19/PGU, ocasião em que fora expedida a COTA n.

00417/2020/PGU/AGU (seq. 28) prestando subsídios iniciais e, ainda, apresentando quesitos complementares à
CONJUR/MS.

 
Em paralelo, a Procuradoria de origem informou que a demanda foi levada ao Comitê de Conciliação do

COVID-19 instaurado no âmbito do TRF3 para deliberação sobre possível composição entre as partes, notadamente
considerando que o pedido não é voltado a compelir à União para a contratação de médicos estrangeiros e brasileiros
graduados no exterior e que não tenham ainda o diploma registrado pelo REVALIDA,durante um recorte temporal
determinado, atrelado ao contexto da pandemia, e sim possibilitar que referida contratação seja feita por Estados e
Municípios que optem por viabilizá-la, para aumentar o contingente de profissionais de saúde a equipar os Sistemas de
Saúde locais, no período da pandemia.

 
Nesse ensejo, conforme DESPACHO n. 00118/2020/DIV-SAÚDE/PRU3R/PGU/AGU (seq. 48), a PRU

da 3ª Região informa que foi realizada uma primeira audiência de conciliação, em 05 de maio de 2020, com participação
da DPU, da União, do CFM e ainda do MPF para tratativas sobre a matéria.

 
Após ocorridos os debates, momento em que a União teceu as considerações pertinentes quanto às

políticas públicas já adotada e às razões da não inserção nestes de médicos formados no exterior, foram deliberados
parâmetros e possibilidades para analisar a viabilidade nas tratativas de conciliação, buscando a resolução prévia do
conflito, razão pela qual houve a necessidade de submissão do feito, pela Procuradoria Regional, à instância superior para
análise.

 
Os parâmetros delineados na audiência foram os seguintes:
 

Premissa: apenas haveria possibilidade de contratação de médicos estrangeiros e brasileiros graduados
no exterior e que não tenham diploma revalidado durante o período da pandemia, pelos demais gestores
do SUS que não a União e havendo comprovado déficit local de médicos e profissionais de saúde para
o enfrentamento do COVID-19;

Primeiro parâmetro - Temporariedade: as contratações emergenciais seriam permitidas apenas enquanto
perdurar a pandemia, estando a autorização atrelada ao contexto emergencial;
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Segundo Parâmetro - Subsidiariedade: participação subsidiária das atividades no combate ao
COVID19, salvo se houve especialidade comprovada;

Terceiro aspecto - Priorização dos egressos PMMB: contratação prioritária de médicos que tenha,
participado anteriormente do Programa Mais Médicos, uma vez que possuem maior familiaridade com
o Sistema Único de Saúde;

Quarto parâmetro - Registro Temporário: parâmetro destinado ao Conselho Federal de Medicina,
indicando a necessidade de ser expedido registro temporário pelo CFM para atuação desses médicos.

 
Em complemento, a DPU enfatizou que a Advocacia-Geral da União já defendeu a possibilidade de

contratação de médicos intercambistas com diplomas não revalidados, no âmbito do Programa Mais Médicos, em
situações extraordinárias, conforme atuação na ADI n. 5035.

 
Registro que para a emissão das presentes informações fora realizada reunião telepresencial contando

com a presença da CONJUR/MS, da CONJUR/MEC e das áreas técnicas das respectivas áreas, visando aclarar quanto à
possibilidade de acordo e posição de cada uma das pastas.

 
É o relatório.
 

2. DA ANÁLISE QUANTO À POSSIBILIDADE DE ACORDO NO ÂMBITO DA AÇÃO CIVIL
PÚBLICA EM REFERÊNCIA, SOB A ÓTICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (GT/COVID-19/PGU)

 
De início, cumpre registrar a louvável atuação desenvolvida no âmbito do Tribunal Regional da 3ª Região

com a criação do Comitê de Conciliação do COVID-19, arena que propicia excelente diálogo interinstitucional no qual a
Procuradoria-Regional da 3ª Região desenvolve trabalho extremamente profícuo.

 
Iniciativas tais, notadamente durante o enfrentamento de crises como a presente, demonstram

indubitavelmente o espírito republicano das instituições envolvidas e o zelo de cada uma delas no desempenho de suas
funções em prol do interesse público, não sendo dado à presente análise prescindir deste registro.

 
Passando à avaliação do caso concreto, como dito linhas atrás, tem-se que a pretensão inicial da

Defensoria Pública foi registrada nos seguintes termos:
 
a) liminarmente, inaudita altera pars, que seja determinado aos réus, em caráter excepcional e
temporário, que não inviabilizem a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados
para o exercício da medicina no exterior sob a justificativa de ainda não terem participado do
Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, por órgãos públicos federais, estaduais e
municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação da pandemia de COVID-19, cabendo
ao co-réu Conselho Federal de Medicina determinar aos Conselhos Regionais as providências
pertinentes a inscrição provisória de tais médicos que assim requererem, abstendo-se de exigir
deles a submissão ao REVALIDA, de modo a garantir ao Brasil um maior contingente
imediatamente disponível para reposições e acréscimos que se fizerem necessários nos quadros
dos hospitais brasileiros, em especial dos centros de saúde e hospitais públicos, ou até que tais
profissionais tenham tido a oportunidade de submeter-se ao REVALIDA;

 
Como se vê, no que pertine à União, a pretensão reside na abstenção do ente público federal quanto à

exigência de revalidação de diplomas expedidos no exterior para que seja considerado lícito o exercício da medicina no
Brasil, não havendo especificação se a atuação dos profissionais se daria na rede pública ou privada (há menção apenas à
preocupação "em especial dos centros de saúde e hospitais públicos"),  cabendo, por sua vez, ao Conselho Federal de
Medicina a operacionalização de registros temporários dos profissionais eventualmente tenha interesse em desempenhar a
função no país.

 
Dentro do espectro delimitado na petição inicial, durante a primeira audiência de conciliação restaram

designados parâmetros para possível acordo, já citados anteriormente, dentre os quais se percebe que a
Defensoria Pública, em relação ao pedido inicial, ao que parece se dispõem a restringir tais contratações temporárias ao
âmbito da rede pública de saúde, ratificando os demais termos do pedido liminar.
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Pende, então, análise das premissa a ser adotada no possível acordo e, caso esta se demonstre viável, a

análise dos parâmetros a serem seguidos na composição.
 
Pois bem.
 
Considerando os termos do DESPACHO n. 00118/2020/DIV-SAÚDE/PRU3R/PGU/AGU (seq. 48) a

premissa adotada na composição que eventualmente seria validada pelos parâmetros reside na possibilidade de
contratação de médicos estrangeiros e brasileiros graduados no exterior e que não tenham diploma
revalidado durante o período da pandemia, pelos demais gestores do SUS que não a União e havendo comprovado
déficit local de médicos e profissionais de saúde para o enfrentamento do COVID-19.

 
O primeiro aspecto a ser abordado para fins de sua confirmação diz respeito à juridicidade da pactuação,

compulsando os permissivos legais que o autorizariam em cotejo com os princípios constitucionais que permeiam a
matéria, sem ignorar o contexto de crise sanitária atualmente vivido.

 
Nesse sentido, para fins de delimitação do normativo aplicado ao caso, reporto-me às INFORMAÇÕES

n. 00779/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU (seq. 33), expedidas pela Consultoria Jurídica do Ministério da Educação,
no bojo das quais toda a disciplina jurídica para o exercício da profissão de médico seja desempenhada, partindo da
Constituição, a saber:

 
Nesse contexto, tem-se que a Constituição brasileira estabelece ser livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Significa dizer que a lei poderá impor determinadas qualificações ou requisitos para o exercício
do trabalho, ofício ou profissão. Para o exercício específico da medicina entendeu o legislador
dispor sobre o exercício da medicina por intermédio da  Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013.
 
A citada lei estabelece que são atividades privativas do médico:
 
Art. 4º São atividades privativas do médico:
I - (VETADO);
II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e pós-
operatórios;
III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos,
terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as
endoscopias;
IV - intubação traqueal;
V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, bem como
das mudanças necessárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de interrupção da
ventilação mecânica invasiva, incluindo a desintubação traqueal;
VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral;
VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos diagnósticos
invasivos e dos exames anatomopatológicos;
VIII - (VETADO);
IX - (VETADO);
X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;
XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;
XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais
de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;
XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;
XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em que não haja
médico.
A citada lei trouxe em seu art. 6º que a denominação médico
 
Por sua vez, o art. 6º que a denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso superior de
Medicina reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por instituições
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de educação superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a denominação ‘bacharel em
Medicina’.
 
Como se vê, a norma faz expressa menção aos termos da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de
1996, por ser esse o diploma que contém o regramento geral que direciona e dá base à educação
nacional. E sobre diplomas de cursos superiores a LDB dispõe que os diplomas reconhecidos,
quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.
Vejamos como dispõe seu art. 48, § 1º
 
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.
 
E determina que a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior
estrangeiras é pré-requisito para o exercício de qualquer profissão no território nacional, tanto
para estrangeiros quanto para brasileiros, ou seja, sua única condição de validade, nos termos
do art. 48, §§ 2º e 3º:
 
§ 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.
§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só
poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação
reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
(grifos nossos).
 
Feitas essas observações, tem-se que o exercício da medicina no Brasil é privativo de graduado
em curso superior de Medicina com diploma registrado ou revalidado, este último será o objeto
desta manifestação, haja vista os fatos e fundamentos da inicial, tendo como substrato as
informações lançadas na Nota Técnica Nota Técnica nº 26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU,
acima mencionada.

 
As precisas anotações da Consultoria Jurídica do Ministério da Educação indicam que, no ordenamento

jurídico brasileiro, vige regra geral que o exercício da Medicina apenas poderá ocorrer com diploma registrado ou
revalidado. Assim, para fins de análise do acordo ora em comento, cumpre identificar a existência de exceções que
amparem o pleito da Defensoria Pública da União.

 
Nesse esteio, em busca da dita exceção, tem-se que o ordenamento somente a contemple em única

hipótese, criada expressamente por lei : no âmbito do Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), instituído pela Lei
n. 12.871/2013, cujas finalidades e objetivos são dispostos em seu art. 1º:

 
Art. 1o É instituído o Programa Mais Médicos, com a finalidade de formar recursos humanos na
área médica para o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seguintes objetivos:
I - diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as
desigualdades regionais na área da saúde;
II - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País;
III - aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática
médica durante o processo de formação;
IV - ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS,
desenvolvendo seu conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira;
V - fortalecer a política de educação permanente com a integração ensino-serviço, por meio da
atuação das instituições de educação superior na supervisão acadêmica das atividades
desempenhadas pelos médicos;
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VI - promover a troca de conhecimentos e experiências entre profissionais da saúde brasileiros e
médicos formados em instituições estrangeiras;
VII - aperfeiçoar médicos para atuação nas políticas públicas de saúde do País e na organização e
no funcionamento do SUS; e
VIII - estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS.

 
 
Como se vê, trata-se de um programa que busca atender o anseio do constituinte originário que pretendeu

colocar a educação e a saúde como direitos sociais a serem efetivamente oferecidos a todos os brasileiros, quiçá aos
estrangeiros, domiciliados no Brasil. Assim, o médico participante do programa executa seu mister nos locais com
maior carência, fortalecendo os serviços de atenção básica à saúde no País e também aprimora sua formação médica.

 
Nos termos da Lei nº 12.871/2013, é público alvo do programa os médicos graduados no Brasil ou com

diploma revalidado e os médicos graduados no exterior, “por meio de intercâmbio médico internacional” (art. 13, I e
II). Na sequência, a Lei conceitua “médico participante” e “médico intercambista” (art. 13, § 2º, I e II). Vejamos:

 
Art. 13.  É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o
Brasil, que será oferecido:
I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País; e
II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de
intercâmbio médico internacional.
[...]
§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:
I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de educação
superior brasileira ou com diploma revalidado; e
II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira
com habilitação para exercício da Medicina no exterior.

 
A hipótese do art. 13, II e §2º, II da Lei do PMMB é a única em todo o ordenamento jurídico que

autoriza o exercício da medicina por não portadores de diplomas nacionais ou revalidados e, ainda assim, com
diversas restrições e rígidos mecanismos de supervisão e acompanhamento do desempenho das atividades pelo
intercambista.

 
Tal fato ocorre uma vez que a política pública subjacente ao PMMB na verdade autoriza a formação de

"vínculo acadêmico-institucional de educação e prestação de serviço", conforme decidido pelo STF na ADI 5035 ao
declarar a constitucionalidade do Programa. Apesar de o acórdão ainda não haver sido publicado, merece destaque,
quanto ao julgamento, que o Min. Alexandre de Moraes, em voto sagrado vencedor (disponível em vídeo na rede mundial
de computadores), manifestou-se no seguinte sentido:

 
Aqui não se trata de vínculo empregatício, de serviço, de vinculação. Foi uma fórmula encontrada
– inclusive utilizada por outros países – uma fórmula acadêmico-institucional de educação e
prestação de serviço, muito semelhante, por sinal, ao conscrito médico ou dentista [...] que não se
considera relação de emprego.[1]

 
Outro ponto que merece destaque é a pontuação do Senhor Ministro no sentido que a exceção apenas

poderia ter sido erigida mediante edição de Lei Ordinária, o que de fato ocorreu; vale destacar trecho de notícia do
site do STF a respeito desse ponto específico:

 
Diploma
Quanto à questão da necessidade de validação do diploma alegado pela AMB, o ministro
observou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XIII, autoriza o exercício do
trabalho cumpridas determinadas condições. “Não foi a Constituição Federal que estabeleceu a
obrigatoriedade da revalidação. A legislação geral prevê. A medida prevista no artigo 16 da MP
questionada é uma excepcionalidade”, afirmou. Ou seja, isso não significa que a norma específica
deixou de exigir a qualificação necessária. E a norma estabelece que o médico será
supervisionado, a bolsa é ligada a uma instituição de ensino e ele é fiscalizado pelo conselho de
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medicina. Se o bolsista não exercer bem as atribuições, sustenta o ministro, o médico será
desligado do programa.
(http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363404)

 
Indo além da simples vedação legal, é preciso compreender que a exceção apenas existe em benefício do

PMMB considerando que a política pública contempla rigoroso procedimento de seleção, preparação e supervisão dos
médicos intercambistas, conforme previsto notadamente nos artigos 14 e 15 da lei de regência,  que introduzem no
desempenho das atividades do portador de diploma estrangeiro a companhia de um supervisor e um tutor
acadêmico, ambos necessariamente portadores de diplomas médicos nacionais, como se vê:

 
Art. 15. Integram o Projeto Mais Médicos para o Brasil:
I - o médico participante, que será submetido ao aperfeiçoamento profissional supervisionado;
II - o supervisor, profissional médico responsável pela supervisão profissional contínua e
permanente do médico;
III - o tutor acadêmico, docente médico que será responsável pela orientação acadêmica.

 
A participação do supervisor e do tutor acadêmico no desempenho das atividades do médico

intercambista é condição essencial  à possibilidade de exercício da medicina sem obtenção de diploma nacional e registro
no CRM, que visa garantir a segurança necessária à prestação da saúde pública para a população, tanto que ambos têm a
incumbência de fiscalizar e deflagrar processo de apuração de de faltas funcionais que acarretem as penalidades previstas
no art. 21 da Lei, dentre as quais se inclui o desligamento das ações de aperfeiçoamento.

 
Nessa ordem de ideias, o que se tem é que não é dado à União anuir com os termos pugnados pela

Defensoria Pública da União na medida em que pretende obter, ope judici, exceção à necessidade de portação de diploma
de medicina expedido no Brasil ou devidamente revalidado para que médicos formados no exterior exerçam a profissão
no país, hipótese que apenas admissível mediante a existência de lei ordinária autorizativa e com políticas públicas de
supervisão e controle associadas visando assegurar que o desempenho das atividades obedeça padrões de qualidade e
segurança.

 
Por oportuno, urge repisar que a manifestação da Advocacia-Geral da União na ADI 5035 relativa ao

PMMB toma em consideração, justamente, a existência de lei autorizativa e a existência de política pública de supervisão
e fiscalização associada que garanta a qualidade do atendimento à saúde da população.

 
Tal premissa, mesmo diante da grave crive sanitária que se enfrenta ante a pandemia do COVID-19, não

pode ser abandonada para, numa penada, autorizar portadores de diplomas estrangeiros atuarem no país sem qualquer
verificação de sua formação, sem supervisão e sem fiscalização, uma vez que necessária política pública devidamente
estruturada para tanto.

 
É dizer: a exceção pretendida pela DPU em juízo apenas pode ocorrer ope legis e via formulação de

política pública consistente, acompanhada da estrutura administrativa necessária a sua consecução.
 
Tais razões já seriam suficientes para refutar os termos propostos na audiência de conciliação do presente

feito.
 
Não obstante, sensível à iniciativa do Comitê de Conciliação que opera no TRF3, cumpre ainda

destacar que a pretensão da DPU, ainda que legítima, pode acarretar graves interferências no regular funcionamento
do PMMB, prejudicando as regiões mais afastadas do país e concentrando a atuação médica nos grandes centros.

 
Explica-se.
 
É cediço que o PMMB oferece grande atrativo aos médicos formados no exterior que pretendam clinicar

no país e ainda não obtiveram a revalidação de seus diplomas. Em contrapartida, o Programa utiliza a experiência
acadêmico-institucional estabelecida com tais profissionais no atendimento de localidades que, por motivos de fácil
dedução, não atraem profissionais médicos portadores de CRM, que preferem exercer suas atividades em grandes
centros.
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Uma vez autorizada a contratação desses mesmos profissionais pelos gestores locais, de forma
indiscriminada, é de fácil ilação que os profissionais que atualmente desempenham suas atividades no âmbito do PMMB
poderão migrar para regiões como o Estado de São Paulo, deixando desatendidas localidades como o extremo norte do
país e o interior do nordestes.

 
Noutros termos, ao invés de mitigar possível escassez de profissionais da saúde no enfrentamento da

pandemia, a medida poderá exponenciar carência que já é história em diversas regiões do país.
 
Já à guiza de conclusão, é preciso reconhecer que a arena judicial não é o melhor palco para a adoção de

medidas açodadas única e exclusivamente porque, a primeira vista, parecem adequadas e proveitosas à realidade que se
enfrenta. É preciso confiar e respeitar as políticas públicas existentes e que vêm sendo aplicadas no combate à pandemia.

 
E, nesse anseio, já foram adotadas diversas medidas pelo Ministério da Saúde que visam aumentar e/ou

preservar a força de trabalho dos profissionais de saúde no combate à pandemia, a saber:
 

O já citado Programa Mais Médicos, tendo sido lançados dois editais de captação de médicos formados
no Brasil e médicos dissidentes da Cooperação anteriormente existente com a Organização
Panamericana de Saúde, para atendimento imediato de diversas localidades, em relação ao qual mais
informações constam nas diretrizes da Cota de seq. 28;

 Programa Brasil Conta Comigo, organizado pelo Ministério da Saúde para cadastramento de
profissionais da saúde voluntários ao combate do COVID-19, no âmbito do qual já foram iniciados,
inclusive, distribuição pelos Estados brasileiros, tendo sido recentemente encaminhados mais de 200
profissionais ao Estado do Amazonas (https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46822-
ministerio-da-saude-contrata-267-profissionais-de-saude-para-atuar-no-amazonas);

A implementação da Telemedicina para o combate ao Covid-19, a partir da edição da Lei n.
13.989/2020, possibilitando justamente aumentar a capacidade de atendimento do profissional de saúde
e a segurança no trabalho.

 
Todas as hipóteses contemplam políticas devidamente pensadas pelas áreas técnicas, e chanceladas como

opções eficazes e seguras no combate à pandemia.
 
Assim sendo, mais uma vez anotando a louvável iniciativa do Comitê de Conciliação do TRF3 para o

COVID-19, é dever que impõe refutar a possibilidade de acordo no caso em referência, uma vez que a pretensão
externada pela DPU - contratação de médicos estrangeiros e brasileiros graduados no exterior e que não tenham diploma
revalidado durante o período da pandemia, pelos demais gestores do SUS que não a União e havendo comprovado déficit
local de médicos e profissionais de saúde para o enfrentamento do COVID-19 - não encontra amparo legal, não possui as
políticas públicas e as estrutura necessárias para que haja segurança na prestação do serviços e, ainda, pode vir a impactar
negativamente no âmbito do PMMB, acarretando a captação de participantes para os grandes centros.

 
3. DA CONCLUSÃO

 
Ante o exposto, oriento a PRU3 pela impossibilidade de celebração do acordo nos termos pretendidos.
 
Submeto a manifestação ao DSP/PGU, pela competência na matéria.
 
Brasília, 08 de maio de 2020.
 
 

SAULO LOPES MARINHO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO PGU/COVID19
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Estou de acordo com as INFORMAÇÕES n. 00057/2020/PGU/AGU.
 
À consideração da Sra. Diretora do Departamento de Serviço Público, com sugestão de abertura de tarefa

TOMAR CIÊNCIA à PRU3.
 
Brasília, 09 de maio de 2020.

 
MARCELO MOURA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO DA UNIÃO
COORDENADOR-GERAL DE DIREITO ECONÔMICO, SOCIAL E INFRAESTRUTURA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO
 
De acordo. Dou ciência à PRU3.
 
Brasília, 09 de maio de 2020.

 
CRISTIANE SOUZA FERNANDES CURTO

ADVOGADA DA UNIÃO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO

Notas

1. ^ Trecho do Voto Condutor da ADI 5035, de lavra do Ministro Alexandre de
Moraes:. http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=363404 Canal oficial do Supremo
Tribunal Federal. https://www.youtube.com/watch?v=NBjeeOe87Yo&t=5s 
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
COORDENAÇÃO-GERAL PARA ASSUNTOS CONTENCIOSOS

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO 'L' SALA 720 7º ANDAR PLANO PILOTO 70047-900 BRASÍLIA - DF (61) 2022-7476/ 2022-7471

 
INFORMAÇÕES n. 00779/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU

 
NUP: 00732.001259/2020-65 (REF. 00414.010414/2020-37)
INTERESSADOS: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO E
OUTROS
ASSUNTOS: EXERCÍCIO PROFISSIONAL E OUTROS

 
A Procuradoria-Regional da União da 3ª Região, por seu Ofício n.

2795/2020/AGU/PRU3/DAE/mfh, solicita o encaminhamento de informações que subsidiem a
manifestação da União na ação em questão, no prazo de 72 (setenta e duas horas).

 
Informa a Procuradoria que cuida-se de Ação Civil Pública, com pedido de liminar,

distribuída aos 24/04/2020, às 12h55, ao Juízo da 17ª Vara Cível Federal de São Paulo, ajuizada pela
Defensoria Pública da União em face da União e do Conselho Federal de Medicina, objetivando a
permissão para que "órgãos públicos federais, estaduais e municipais possam contratar ou utilizar os
serviços de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não tenham se submetido ao
processo de validação de seus diplomas, em caráter excepcional e temporário, para o exercício da
medicina, em especial em unidades de saúde e hospitais públicos, pelo tempo que for necessário ao
combate e superação da pandemia de COVID-19, para garantir ao país um contingente de profissionais
imediatamente disponíveis para suprir a carência de recursos humanos decorrente dos múltiplos
afastamentos presentes e futuros dos heróicos profissionais da medicina brasileiros, conforme
recomendação administrativa expedida pela Defensoria Pública da União ao Ministério da Saúde e ao
Ministério da Educação".

 
Consta nos autos que a DPU instou este Ministério da Educação por intermédio do OFÍCIO -

Nº 3567219/2020 - DPU SP/2DRDH SP, oportunidade em que recomendou que esta Pasta procedesse à
autorização da atuação de médicos estrangeiros em caráter excepcional e emergencial.

 
O expediente tramitou nos autos SEI 23123.002339/2020-10, tendo a Secretaria de

Educação Superior se manifestado por intermédio da  Nota Técnica nº 19/2020/DDES/SESU/SESU,
trazendo a lume as razões técnicas para que a Administração não tenha acatado a recomendação da
DPU.

 
Recebidos os autos nesta Consultoria Jurídica e, considerando Judicializada a manifestação

da SESu, foi então solicitado o encaminhamento do caso aoGabinete do Ministro, para ciência e eventual
consideração, a propósito dos fatos e fundamentos levantados pela DPU.

 
Por meio do Despacho nº 467/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC a Secretaria Executiva deste

Ministério entendeu por bem a oitiva da Secretaria de Educação Superior, em especial quanto ao pedido
afeto ao REVALIDA, mormente no que alcança a não inviabilização da contratação de médicos
brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior  sob a justificativa de ainda
não terem participado do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, por órgãos públicos
federais, estaduais e municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação da pandemia de
COVID-19.

 
A SESu então se manifesta por sua Nota Técnica nº 26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU,

trazendo os argumentos técnicos que fundamentam a exigência de revalidação e reconhecimento de
diplomas de cursos superiores emitidos por instituições de ensino superior estrangeiras, seja via
procedimento ordinário ou via Revalida.

 
É o relatório.
 
Sustenta a Defensoria Pública da União que a pandemia do coranavírus teria o condão de

permitir a excepcional e temporária atuação da medicina pelos médicos, brasileiros o u estrangeiros,
formados n o exterior, e afastar quaisquer exigência d e revalidação d o diploma estrangeiro para o
enfretamento da COVID-19. Defende que o Brasil passa por carência de médicos e que a imposição da
revalidação do diploma de Graduação em Medicina de diplomas estrangeiros, sobretudo na situação
atual, permite afastar as normas constitucionais e legais que impõe a revalidação.

 
Em que pese os sustentáveis argumentos trazidos pela DPU, tem-se que o Brasil permanece

sendo um Estado Democrático de Direito e, sob esse prisma, deve fidelidade absoluta aos ditames
constitucionais e legais.
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Nesse contexto, tem-se que a Constituição brasileira estabelece ser livre o exercício de
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
Significa dizer que a lei poderá impor determinadas qualificações ou requisitos para o exercício do
trabalho, ofício ou profissão. Para o exercício específico da medicina entendeu o legislador dispor sobre
o exercício da medicina por intermédio da  Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013.

 
A citada lei estabelece que são atividades privativas do médico:
 

Art. 4º São atividades privativas do médico:

I - (VETADO);

II - indicação e execução da intervenção cirúrgica e prescrição dos cuidados médicos pré e
pós-operatórios;

III - indicação da execução e execução de procedimentos invasivos, sejam diagnósticos,
terapêuticos ou estéticos, incluindo os acessos vasculares profundos, as biópsias e as
endoscopias;

IV - intubação traqueal;

V - coordenação da estratégia ventilatória inicial para a ventilação mecânica invasiva, bem
como das mudanças necessárias diante das intercorrências clínicas, e do programa de
interrupção da ventilação mecânica invasiva, incluindo a desintubação traqueal;

VI - execução de sedação profunda, bloqueios anestésicos e anestesia geral;

VII - emissão de laudo dos exames endoscópicos e de imagem, dos procedimentos
diagnósticos invasivos e dos exames anatomopatológicos;

VIII - (VETADO);

IX - (VETADO);

X - determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico nosológico;

XI - indicação de internação e alta médica nos serviços de atenção à saúde;

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames
laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular;

XIII - atestação médica de condições de saúde, doenças e possíveis sequelas;

XIV - atestação do óbito, exceto em casos de morte natural em localidade em que não haja
médico.

A citada lei trouxe em seu art. 6º que a denominação médico

 
Por sua vez, o art. 6º que a denominação ‘médico’ é privativa do graduado em curso

superior de Medicina reconhecido e deverá constar obrigatoriamente dos diplomas emitidos por
instituições de educação superior credenciadas na forma do art. 46 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), vedada a denominação ‘bacharel em
Medicina’.

 
Como se vê, a norma faz expressa menção aos termos da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro

de 1996, por ser esse o diploma que contém o regramento geral que direciona e dá base à educação
nacional. E sobre diplomas de cursos superiores a LDB dispõe que os diplomas reconhecidos, quando
registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular. Vejamos como
dispõe seu art. 48, § 1º

 
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.

 
E determina que a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior

estrangeiras é pré-requisito para o exercício de qualquer profissão no território nacional, tanto para
estrangeiros quanto para brasileiros, ou seja, sua única condição de validade, nos termos do art. 48, §§
2º e 3º:

 
§ 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.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades
estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos
de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em
nível equivalente ou superior. (grifos nossos).

 
Feitas essas observações, tem-se que o exercício da medicina no Brasil é privativo de

graduado em curso superior de Medicina com diploma registrado ou revalidado, este último será o
objeto desta manifestação, haja vista os fatos e fundamentos da inicial, tendo como substrato as
informações lançadas na Nota Técnica Nota Técnica nº 26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU, acima
mencionada.

 
Os diplomas de graduação em medicina  podem ser revalidados pode ser via processo

ordinário nas instituições de ensino brasileiras ou pelo processo de validação subsidiado pelo Revalida:
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I - Procedimento Ordinário de Revalidação de Diplomas , com base na Resolução CNE
nº 3, de 22 de junho de 2016 e Portaria nº 22, de 13 de dezembro de 2016, da Secretaria de
Educação Superior/MEC e;

II - Procedimento de validação subsidiado pelo Revalida , criado por meio da Portaria
MEC nº 278/2011, com o objetivo de estabelecer um instrumento unificado de avaliação, ou
seja, uma prova compatível com as exigências de formação correspondentes aos diplomas
de médicos obtidos nas universidades brasileiras aplicável aos interessados à revalidação
dos diplomas estrangeiros a fim de subsidiar os procedimentos de revalidação de diplomas
médicos conduzidos por universidades públicas, transformando-se em uma nova
alternativa de revalidação de diplomas, mas atualmente disciplinado pela Lei nº
13.959/2019

 

Procedimento Ordinário de Revalidação de Diplomas 
 
O procedimento ordinário de revalidação de diplomas é estabelecido pelas instituição de

educação superior revalidadora, no exercício da autonomia universitária, respeitada a legislação
pertinente sobre a matéria. Tais prerrogativas encontram fundamento no Art. 207, da Constituição
Federal que assegura às universidades autonomia administrativa, didático-científica e de gestão
financeira.

 
No campo normativo geral, coube à Resolução nº 3, de 22 de junho de 2016, do Conselho

Nacional de Educação estabelecer normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação
e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos
por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.

 
Já a Portaria nº 22, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre normas e procedimentos

gerais de tramitação de processos de solicitação para revalidação e reconhecimento de diplomas
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, no parágrafo 1º do artigo 1º,
corrobora o entendimento da Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) nº 3/2016, a qual
determina que tais diplomas serão revalidados por universidades públicas,

 
Assim sendo, as novas orientações gerais para a tramitação dos processos de revalidação

dos diplomas de graduação estrangeiras foram estabelecidos pela Secretaria de Educação Superior
(SeSu – MEC), enquanto aqueles referentes ao reconhecimento de diplomas de mestrado e
doutorado stricto sensu ficaram a cargo da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).

 
A partir da publicação da referida portaria, o Ministério da Educação lançou a plataforma

Carolina Bori, objetivando a reunião de informações para facilitar consultas e trocas de experiências
entre as instituições revalidadoras/ reconhecedoras, no exercício de suas atribuições relativas à
revalidação e reconhecimento de diplomas, conforme estabelecido na Resolução CNE nº 3 de 2016.

 
Por meio da plataforma restam estabelecidos os seguintes papéis e responsabilidades:
 

Papel Responsabilidade

Requerente Requer revalidação/ reconhecimento do DiplomaApresentar documentação
comprovatória da titulação alcançada no exterior

Universidades
Públicas
Federais,
Estaduais e
Municipais

- Realizar Triagem e analisar documentação para fins de
revalidação/reconhecimento de diplomas de Graduação e Pós-Graduação;-
Emitir o documento de revalidação/reconhecimento

Universidades
Particulares

- Realizar Triagem e analisar documentação para fins de reconhecimento
de diplomas de Pós-Graduação- Emitir o documento de
revalidação/reconhecimento;- Informar o Ministério de suas normas,
decisões e acordos de cooperação internacional e de dupla-titulação.

CNE – Conselho
Nacional de
Educação

- Dispor sobre as normas referentes à revalidação de diplomas de
graduação e reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu-
Analisar recursos

MEC – Ministério
da Educação

- Estabelecer orientações gerais e procedimentos relativos à revalidação/
reconhecimento de diplomas de graduação e pós-graduação stricto sensu.-
Administrar o Portal Carolina Bori- Administrar a Plataforma Carolina Bori-
Manter atualizada as listas de cursos/programas que são objeto da
tramitação simplificada

CAPES -
Coordenação de
Aperfeiçoamento
de Pessoal de
Nível Superior

Estabelecer orientações gerais e procedimentos relativos a
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu

 
Sobre a Plataforma esclareceu a SESu:
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A título de complementação, é oportuno informar que o Portal Carolina Bori – site que
contém informações sobre o processo de revalidação e reconhecimento de diplomas
estrangeiros no Brasil – e a Plataforma Carolina Bori – ferramenta on-line utilizada pelos
requerentes de reconhecimentos e revalidações e pelas universidades habilitadas para
fazer reconhecimentos e revalidações – foram implantados pelo Ministério da Educação –
MEC, via Secretaria de Educação Superior – SESu, com o objetivo de implementar a Política
Nacional de Revalidação e Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros no Brasil.

O Portal Carolina Bori, disponível no endereço eletrônico http://carolinabori.mec.gov.br,
reúne informações para orientar e coordenar o processo de revalidação/reconhecimento de
diplomas estrangeiros tais como consultas à legislação, universidades aderentes,
capacidade de atendimento por curso, resultados de processos finalizados na plataforma,
esclarecimento de dúvidas frequentes, dentre outros.

Por sua vez, a plataforma Carolina Bori, disponível no endereço
eletrônico http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/, é o sistema oferecido pelo MEC à
sociedade civil, pelo qual um diplomado pode enviar uma solicitação de reconhecimento ou
revalidação de diploma estrangeiro à instituição brasileira de sua escolha. A plataforma é
utilizada pelas universidades aderentes ao sistema para avaliar a solicitação do requerente
e efetuar toda a tramitação do processo dentro da instituição.

O Portal e a plataforma Carolina Bori proporcionam um sistema coordenado para
revalidação/reconhecimento de títulos e diplomas estrangeiros no Brasil, contribuindo para
dar agilidade, transparência, coerência e previsibilidade aos processos de
revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil. Permitem, dessa maneira,
que o diplomado faça todo o trâmite de seu processo on-line, sem ter que se deslocar até a
instituição avaliadora, além de poder acompanhar todo o andamento do processo pelo
próprio sistema.

Contudo, fica a cargo das próprias instituições de ensino superior revalidadoras e ou
reconhecedoras a análise da documentação enviada pelos diplomados, bem como pela
solicitação de complementação, no intuito de verificar a equivalência de área de
conhecimento, curso, ementas, dentre outras informações necessárias à aprovação da
revalidação ou reconhecimento do diploma emitido no exterior.

Cabe ressaltar que, devido à autonomia que lhes é garantida pela Constituição Federal,
também fica a critério das instituições de ensino superior públicas brasileiras definir pré-
requisitos como, por exemplo, a exigência de apresentação de comprovante de aprovação
no Revalida, como condição para revalidação de diplomas do curso de medicina.

 
O Revalida
 
O Ministério da Educação e o Ministério da Saúde estabeleceram procedimentos específicos,

instituindo, por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 11 de novembro de 2011, o Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Universidades Estrangeiras - Revalida.

 
O Revalida estabelece um processo apoiado em um instrumento unificado de avaliação e

um exame para revalidação dos diplomas estrangeiros compatíveis com as exigências de formação
correspondentes aos diplomas médicos expedidos por universidades brasileiras, em consonância com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina, com parâmetros e critérios
isonômicos adequados para aferição de equivalência curricular e definição da correspondente aptidão
para o exercício profissional da medicina no Brasil.

 
Imperioso registrar que o Revalida estabelece um procedimento específico para a

revalidação de diplomas médicos, com a finalidade de subsidiar os procedimentos conduzidos por
universidades públicas. Não exclui os trâmites próprios de cada instituição para esse fim, conforme
estabelecido pelo § 2º do art. 48 da LDB.

 
De acordo com art. 2º da referida Portaria, “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”.

 
A mesma Portaria, em seu art. 3º, atribuía ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira – Inep, a competência para a implementação do Revalida, com a
colaboração das universidades públicas participantes, nos seguintes termos: “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”.

 
Em suma, o Revalida era implementado pelo Inep, que conta com a colaboração da

Subcomissão de Revalidação de Diplomas Médicos, instituída também pela Portaria Interministerial
MEC/MS nº 278/2011. Por sua vez, as universidades públicas participam da elaboração da metodologia
de avaliação, da supervisão e do acompanhamento da aplicação.

 
A partir da Lei n° 13.959, de 18 de dezembro de 2019, o  Exame Nacional de Revalidação de

Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), foi
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estabelecido no campo da legalidade estrita e 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, in verbis:

 

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. 

 
Assim, a partir da publicação da Lei o Revalida passará a ser aplicado semestralmente e

será coordenado pela Administração Pública federal, sem contudo, atribuir tal prerrogativa ao Ministério
da Educação, já que a lei não foi devidamente regulamentada.

 
Nesse ponto, sirvo-me dos argumentos levantados pela SESu para reafirmar importância do

Revalida e, por consequência, da revalidação de diplomas estrangeiros de graduação em Medicina:
 

No âmbito do Processo SEI nº 23123.001563/2020-86, a Presidência do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep encaminhou, por intermédio do
Ofício nº 0507017/2020/ASS.INSTITUCIONAL/GAB-INEP, parecer emitido em Formulário de
Posicionamento sobre a Proposição Legislativa nº 0506922/2020/CGCQES/DAES-INEP
(1982231), o Revalida foi oportunamente caracterizado conforme a seguir:

(...)

7. O Revalida foi criado por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17 de
março de 2011, nos termos do art. 48, parágrafo 2º, da Lei nº 9.394/1996, como alternativa
ao Processo Ordinário de Revalidação de Diplomas, na direção de auxiliar as universidades
públicas brasileiras que encontravam dificuldades em proceder ao atendimento da grande
demanda de revalidações de diplomas, principalmente em função da diferença entre a
carga horária e os componentes curriculares estrangeiros e brasileiros.

8. O Exame surge, portanto, com finalidade precípua de subsidiar os procedimentos de
revalidação de diplomas médicos, conduzidos por universidades públicas que aderem ao
edital de chamamento, por meio da realização de um exame unificado em âmbito nacional,
constituído por instrumentos que buscam avaliar as habilidades clínicas dos candidatos,
certificando-os segundo as exigências de formação correspondentes aos diplomas de
médicos obtidos nas universidades brasileiras.

9. A fim de contribuir nesse processo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio e sua Diretoria de Avaliação da Educação
Superior (Daes), foi incumbido de realizar, em 2010, projeto-piloto de aplicação de um
exame que avaliasse os profissionais médicos que fizeram seus estudos no exterior, com
parâmetros e critérios isonômicos, adequados para aferição de equivalência curricular e
definição da correspondente aptidão para o exercício profissional da Medicina no Brasil.
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10. Desde então, para realizar o Revalida, em interface e articulação com o MEC, por meio
de sua Secretaria de Educação Superior (Sesu), o Ministério da Saúde (MS), o Ministério das
Relações Exteriores (MRE) e a Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais
de Educação Superior (Andifes) e o Inep, constituiu-se a Subcomissão de Revalidação de
Diplomas Médicos (instituída pela Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17 de março
de 2011), responsável pela elaboração da metodologia de avaliação, supervisão e
acompanhamento de sua aplicação.

(...)

No parecer retromencionado emitido pelo Inep, ainda, é ressaltada a importância do
Revalida e informadas as diferenças em relação ao procedimento ordinário de revalidação
de diplomas de medicina, conforme trecho a seguir:

(...)

33. Assim, faz-se importante sublinhar que o processo de revalidação subsidiado pelo
Revalida não se configura como o única opção, mas como mais uma opção de revalidação
de diplomas médicos no Brasil, além daquela regulamentada pelo Processo Ordinário de
Revalidação de Diplomas, na forma de suas Resoluções específicas e nos editais de
candidatura referentes a cada processo e que as IES parceiras poderão utilizar os
resultados do Revalida como instrumento unificado de avaliação capaz de apoiar seus
processos de revalidação, nos termos do art. 48, § 2°, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro
de 1996. Ou seja, a legislação vigente não obriga o interessado a candidatar-se por meio de
um ou outro processo, sendo esse de livre escolha do candidato, de acordo com sua
preferência.

34. Nesse contexto, o Revalida apresenta-se como uma opção de revalidação de diplomas
médicos já sedimentada e amplamente reconhecida pela comunidade acadêmica nacional,
ressaltando-se que, por se tratar de prova de certificação, a aprovação nas duas etapas
da avaliação é demonstrativo da competência técnica (teórica e prática) do
graduado para o exercício profissional, dispensando-se ulterior análise de
histórico da grade curricular ou mesmo complementação de estudos, mantendo-
se apenas as averiguações protocolares de praxe. Ou seja, o processo de
validação subsidiado pelo Revalida diferencia-se do Processo Ordinário de
Revalidação de Diplomas, em essência, por não prever a necessidade de outros
expedientes além dos resultados do Exame.

35. Ressalta-se que as IES parceiras, portanto, não atuam com a responsabilidade de
aplicar o Exame, mas, sim, fazem uso direto dos resultados do Revalida para proceder com
os processos de revalidação dos diplomas dos aprovados no certame.

(...)

Nesse contexto, o objetivo do Revalida é verificar a aquisição de conhecimentos,
habilidades e competências requeridos para o exercício profissional adequado aos
princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao
exigido dos médicos formados no Brasil.

Deve-se olhar a questão com a preocupação permanente do zelo quanto à segurança em
respeito à qualificação do título ou diploma. O atual processo de revalidação, em seus
aspectos gerais, deve ser considerado relevante e indispensável ao pleno exercício
profissional (inclusive o de pesquisa) advindo dos conhecimentos expressos em diplomas e
títulos estrangeiros.

Contrariar ou ignorar a atual legislação provocaria a geração de perigosas automaticidades
que serviriam ao descontrole desse processo, beneficiando egressos de instituições ou
programas de pesquisas estrangeiros insuficientes, seja no próprio país de oferta, seja no
Brasil.

 
Por fim, os demais aspectos relacionados às alegações de insuficiência de médicos

formados no Brasil para o enfretamento da COVID-19, a despeito de nos parecerem insuficientes
provadas nos autos, tem-se que competirá ao Ministério da Saúde e até mesmo ao CRM apresentar
dados que subsidiem a manifestação da União sobre esse ponto.

 
Posto isto, repisando que permanecem hígidos os normativos que regulamentam os

processos de revalidação no Brasil, conclui-se pela total ausência de fundamento da demanda.
 
São essas as informações a serem encaminhadas à Procuradoria-Regional da União da 3ª

Região objetivando subsidiar a manifestação da prévia da União nos autos.
 

Brasília, 29 de abril de 2020.
 
 

EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO
Advogada da União

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO, de acordo com os
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normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o
código 419131861 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário
(a): EMANOELE VANESSA CORTES RIBEIRO. Data e Hora: 29-04-2020 16:33. Número de Série:
3298780489659453349. Emissor: AC CAIXA PF v2.
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Ministério da Educação
 

DESPACHO Nº 474/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC

 

Processo nº 00732.001259/2020-65

DESTINATÁRIO: GABINETE DO MINISTRO 
ASSUNTO: REVALIDA

 

 

 

1. Trata-se da Cota nº 01925/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU ( 2030833), em
que a Consultoria Jurídica encaminha Ação Civil Pública, com pedido de liminar, em
tramite na 7ª Vara Cível Federal de são Paulo, ajuizada pela Defensoria Pública da
União em face do Conselho Federal de Medicina, objetivando permissão para que
"órgãos públicos federais, estaduais e municipais possam contratar ou utilizar os
serviços de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não
tenham se submetido ao processo de validação de seus diplomas, em caráter
excepcional e temporário, para exercício da medicina, em especial em unidades de
saúde e hospitais públicos, pelo tempo que for necessário ao combate e superação
da pandemia de COVID-19, para garantir ao país um contingente de profissionais
imediatamente disponíveis para suprir a carência de recursos humanos decorrente
dos múltiplos afastamentos presentes e futuros dos heróicos profissionais da
medicina brasileiros, conforme recomendação administrativa expedida pela
Defensoria Pública da União ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação".

2. Por meio da Nota Técnica nº 26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU
(2033019), a Secretaria de Educação Superior pontuou:
 

Deve-se olhar a questão com a preocupação permanente do zelo quanto à
segurança em respeito à qualificação do título ou diploma. O atual processo de
revalidação, em seus aspectos gerais, deve ser considerado relevante e
indispensável ao pleno exercício profissional (inclusive o de pesquisa) advindo dos
conhecimentos expressos em diplomas e títulos estrangeiros.
Contrariar ou ignorar a atual legislação provocaria a geração de perigosas
automaticidades que serviriam ao descontrole desse processo, beneficiando
egressos de instituições ou programas de pesquisas estrangeiros insuficientes,
seja no próprio país de oferta, seja no Brasil.

3. Em atendimento à Cotada da Consultoria Jurídica - CONJUR/MEC, os
autos foram remetidos, também, ao Gabinete do Ministro, para ciência e eventual
manifestação, por meio do Despacho nº 467/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC (2032314).

4. Sem prejuízo quanto aos subsídios técnicos constantes da Nota Técnica
nº 26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU (2033019), cabe destacar que, s.m.j., o mérito
da matéria se encontra, especialmente, no bojo das competências do Ministério da
Saúde, pelo que se torna relevante a juntada à defesa da União da manifestação
daquela Pasta.

5. Pelo exposto, sugere-se a restituição do feito à Consultoria Jurídica, para
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a adoção das providências de sua alçada.

 
RHUANA ROPELATTO

Coordenadora de Projeto da Secretaria-Executiva
 
 

De acordo. À consideração superior.

 
SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA

Diretora de Programa da Secretaria-Executiva

 

Documento assinado eletronicamente por Rhuana Mariah Mattos Ropelatto,
Coordenador(a), em 29/04/2020, às 10:44, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por Sylvia Cristina Toledo Gouveia,
Diretor de Programa, em 29/04/2020, às 10:45, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2034167 e o código CRC 03232591.

Referência: Processo nº 00732.001259/2020-65 SEI nº 2034167
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Ministério da Educação
 

DESPACHO Nº 734/2020/CGA/GAB/SE/SE-MEC

 

Processo nº 00732.001259/2020-65

Interessados: Defensoria Pública da União e outros. Exercício profissional
e outros.

 

À Diretoria de Programa -  DP3

 

Em referência à Cota nº 01925/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU, SEI
nº 2030833, e em virtude da pertinência temática, encaminho este processo a
essa Diretoria de Programa para análise e providências cabíveis, observando-se o
prazo de 72 horas para prestar informações àquele órgão.

 
JANAINA THAINES MOREIRA

Coordenadora
Coordenação de Gestão Administrativa do Gabinete

Documento assinado eletronicamente por Janaina Thaines Moreira,
Coordenador(a), em 28/04/2020, às 10:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2031695 e o código CRC DB93BF16.

Referência: Processo nº 00732.001259/2020-65 SEI nº 2031695
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Ministério da Educação
 

DESPACHO Nº 467/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC

 

Processo nº 00732.001259/2020-65

DESTINATÁRIO: GABINETE DO MINISTRO 
ASSUNTO: REVALIDA

 

 

1.  Tratam os autos de Ação Civil Pública, com pedido de liminar, em tramite
na 7ª Vara Cível Federal de são Paulo, ajuizada pela Defensoria Pública da União em
face do Conselho Federal de Medicina, objetivando permissão para que "órgãos
públicos federais, estaduais e municipais possam contratar ou utilizar os serviços de
médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não tenham se
submetido ao processo de validação de seus diplomas, em caráter excepcional e
temporário, para exercício da medicina, em especial em unidades de saúde e
hospitais públicos, pelo tempo que for necessário ao combate e superação da
pandemia de COVID-19, para garantir ao país um contingente de profissionais
imediatamente disponíveis para suprir a carência de recursos humanos decorrente
dos múltiplos afastamentos presentes e futuros dos heróicos profissionais da
medicina brasileiros, conforme recomendação administrativa expedida pela
Defensoria Pública da União ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação".

2. Por meio da Cota nº 01925/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU a Consultoria
Jurídica - CONJUR/MEC solicita o encaminhamento dos autos ao Gabinete do Ministro
para deliberação, diante da existência de Nota Técnica nº 19/2020/DDES/SESU/SESU
(2022868), exarada no bojo do processo SEI nº 23123.002339/2020-10. 

3. Entretanto, da leitura daquele processo, verifica-se que a Nota Técnica da
Secretaria de Educação Superior - SESU/MEC foi formulada a partir de
Recomendação da Defensoria Pública da União.

4. Tendo em vista a propositura de Ação Civil Pública, entende-se necessária
nova submissão dos autos à SESU/MEC para manifestação, em especial quanto ao
pedido afeto ao REVALIDA, mormente no que alcança a não inviabilização da
contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da
medicina no exterior sob a justificativa de ainda não terem participado do Exame
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, por órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação da pandemia
de COVID-19.

5. Diante do exposto, sugere-se que o feito seja remetido à Secretaria de
Educação Superior - SESU/MEC para manifestação por meio de Nota Técnica,  até
29/04/2020.

6. Sem prejuízo do disposto no item 4 deste Despacho, sugere-se, ainda, o
encaminhamento dos autos ao Gabinete do Ministro, para ciência, por força do
disposto na Cota da CONJUR/MEC.
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RHUANA ROPELATTO
Coordenadora de Projeto da Secretaria-Executiva

 
 

De acordo. À consideração superior.

 
SYLVIA CRISTINA TOLEDO GOUVEIA

Diretora de Programa da Secretaria-Executiva
 
 

De acordo. Encaminhe-se da forma proposta.

 

MARIA FERNANDA NOGUEIRA BITTENCOURT
Secretária-Executiva Adjunta

 

Documento assinado eletronicamente por Rhuana Mariah Mattos Ropelatto,
Coordenador(a), em 28/04/2020, às 15:11, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por Sylvia Cristina Toledo Gouveia,
Diretor de Programa, em 28/04/2020, às 15:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

Documento assinado eletronicamente por Maria Fernanda Nogueira
Bittencourt, Secretário(a) Executivo(a) Adjunto, em 28/04/2020, às
15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº
1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2032314 e o código CRC ABBEE1D6.

Referência: Processo nº 00732.001259/2020-65 SEI nº 2032314
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Ministério da Educação

NOTA TÉCNICA Nº 26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU

PROCESSO Nº 00732.001259/2020-65

INTERESSADO: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, DEFENSORIA PUBLICA
DA UNIAO

 

EMENTA: Ação Civil Pública, com pedido de liminar, em tramite na 7ª Vara Cível
Federal de São Paulo, ajuizada pela Defensoria Pública da União. 

NUP: 00414.010414/2020-37 (REF. 5007182-62.2020.4.03.6100).

Processo SEI/MEC 00732.001259/2020-65.

 

1. ASSUNTO

1.1. Trata-se da Ação Civil Pública, com pedido de liminar, em tramite na 7ª
Vara Cível Federal de São Paulo, ajuizada pela Defensoria Pública da União em face do
Conselho Federal de Medicina, objetivando permissão para que "órgãos públicos
federais, estaduais e municipais possam contratar ou utilizar os serviços de médicos
brasileiros e estrangeiros formados no exterior e que não tenham se submetido ao
processo de validação de seus diplomas, em caráter excepcional e temporário, para
exercício da medicina, em especial em unidades de saúde e hospitais públicos, pelo
tempo que for necessário ao combate e superação da pandemia de COVID-19, para
garantir ao país um contingente de profissionais imediatamente disponíveis para
suprir a carência de recursos humanos decorrente dos múltiplos afastamentos
presentes e futuros dos heróicos profissionais da medicina brasileiros, conforme
recomendação administrativa expedida pela Defensoria Pública da União ao Ministério
da Saúde e ao Ministério da Educação".

1.2. Em atenção ao Despacho n° 467/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC (2032314),
de 28 de abril de 2020, da Secretaria Executiva do Ministério da Educação (SE/MEC),
por intermédio do qual entendeu-se necessária nova submissão dos autos a esta
Secretaria, informa-se o que segue, em complementação às informações prestadas
na Nota Técnica nº 19/2020/DDES/SESU/SESU (2022868).

2. ANÁLISE

I. DA REVALIDAÇÃO DE DIPLOMAS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO EXPEDIDOS
POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRA

2.1. Inicialmente, pontua-se que a revalidação de diplomas expedidos por
instituições de ensino superior estrangeiras é pré-requisito para o exercício de
qualquer profissão no território nacional, tanto para estrangeiros quanto para
brasileiros, conforme estabelecido pela LDB.

2.2. O artigo 48 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que
trata especificamente da revalidação e do reconhecimento dos diplomas de cursos
superior, estabelece nos §§ 2º e 3º que os diplomas de cursos de graduação e de
pós-graduação emitidos por instituições de ensino superior no exterior serão
revalidados e/ou reconhecidos por universidades públicas brasileiras, in verbis:
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§ 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.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por
universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por
universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e
avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.
(grifos nossos).

2.3. No mesmo sentido, artigo 3º da Resolução CNE nº 3, de 22 de junho de
2016, que dispõe sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de
graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu

(mestrado e doutorado), expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino
superior, ratifica o entendimento da LDB e estabelece que: "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" (grifo
nosso).

2.4. Também a Portaria nº 22, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre
normas e procedimentos gerais de tramitação de processos de solicitação de
revalidação e reconhecimento de diplomas expedidos por estabelecimentos
estrangeiros de ensino superior, corroborando o entendimento da Resolução do
Conselho Nacional de Educação – CNE nº 3/2016, determina, no parágrafo 1º do
artigo 1º, que tais diplomas serão revalidados por universidades públicas.

2.5. No caso dos diplomas de graduação em medicina, o processo de
revalidação pode ser via processo ordinário nas instituições de ensino brasileiras,
conforme regula o ordenamento jurídico supramencionado, assim como pelo
processo de validação subsidiado pelo Revalida. A este respeito, o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep, na Nota Técnica nº
36/2020/CGCQES/DAES (2005294), encaminhada via Ofício nº 0512516/2020/ASS.
INSTITUCIONAL/GAB-INEP (2005287) e anexada ao processo em epígrafe, esclarece
as vias possíveis para a revalidação de diplomas de cursos de medicina:

I - Procedimento Ordinário de Revalidação de Diplomas, com base na
Resolução CNE/CES nº 01, de 28 de janeiro de 2002, que sofreu alteração em
alguns dos seus dispositivos pela Câmara de Educação Superior, do Conselho
Nacional de Educação (CNE), pelas Resoluções CNE/CES nº 8/2007, CNE/CES nº
07/2009 e nº 3/2016.

II - Procedimento de validação subsidiado pelo Revalida, criado por meio
da Portaria MEC nº 278/2011, com o objetivo de estabelecer um instrumento
unificado de avaliação, ou seja, uma prova compatível com as exigências de
formação correspondentes aos diplomas de médicos obtidos nas universidades
brasileiras aplicável aos interessados à revalidação dos diplomas estrangeiros a
fim de subsidiar os procedimentos de revalidação de diplomas médicos
conduzidos por universidades públicas, transformando-se em uma nova
alternativa de revalidação de diplomas.

 

II. DO PORTAL E PLATAFORMA CAROLINA BORI

2.6. A título de complementação, é oportuno informar que o Portal Carolina
Bori – site que contém informações sobre o processo de revalidação e
reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil – e a Plataforma Carolina Bori –
ferramenta on-line utilizada pelos requerentes de reconhecimentos e revalidações e
pelas universidades habilitadas para fazer reconhecimentos e revalidações – foram
implantados pelo Ministério da Educação – MEC, via Secretaria de Educação Superior
– SESu, com o objetivo de implementar a Política Nacional de Revalidação e
Reconhecimento de Diplomas Estrangeiros no Brasil.
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2.7. O Portal Carolina Bori, disponível no endereço eletrônico
http://carolinabori.mec.gov.br, reúne informações para orientar e coordenar o
processo de revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros tais como
consultas à legislação, universidades aderentes, capacidade de atendimento por
curso, resultados de processos finalizados na plataforma, esclarecimento de dúvidas
frequentes, dentre outros.

2.8. Por sua vez, a plataforma Carolina Bori, disponível no endereço eletrônico
http://plataformacarolinabori.mec.gov.br/, é o sistema oferecido pelo MEC à
sociedade civil, pelo qual um diplomado pode enviar uma solicitação de
reconhecimento ou revalidação de diploma estrangeiro à instituição brasileira de sua
escolha. A plataforma é utilizada pelas universidades aderentes ao sistema para
avaliar a solicitação do requerente e efetuar toda a tramitação do processo dentro da
instituição.

2.9. O Portal e a plataforma Carolina Bori proporcionam um sistema
coordenado para revalidação/reconhecimento de títulos e diplomas estrangeiros no
Brasil, contribuindo para dar agilidade, transparência, coerência e previsibilidade aos
processos de revalidação/reconhecimento de diplomas estrangeiros no Brasil.
Permitem, dessa maneira, que o diplomado faça todo o trâmite de seu processo on-

line, sem ter que se deslocar até a instituição avaliadora, além de poder acompanhar
todo o andamento do processo pelo próprio sistema.

2.10. Contudo, fica a cargo das próprias instituições de ensino superior
revalidadoras e ou reconhecedoras a análise da documentação enviada pelos
diplomados, bem como pela solicitação de complementação, no intuito de verificar a
equivalência de área de conhecimento, curso, ementas, dentre outras informações
necessárias à aprovação da revalidação ou reconhecimento do diploma emitido no
exterior.

2.11. Cabe ressaltar que, devido à autonomia que lhes é garantida pela
Constituição Federal, também fica a critério das instituições de ensino superior
públicas brasileiras definir pré-requisitos como, por exemplo, a exigência de
apresentação de comprovante de aprovação no Revalida, como condição para
revalidação de diplomas do curso de medicina.

 

II. DO REVALIDA

2.12. No que concerne especificamente ao Revalida, o art. 2º da Lei nº
13.959/2019, que o instituiu, define seus objetivos:

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.

2.13. O Revalida foi criado visando atender a uma elevada demanda de
revalidação de diplomas de cursos médicos obtidos no exterior junto às
universidades públicas do país. Em relação aos cursos de medicina, ele é
essencialmente importante, pois atesta a aquisição dos “conhecimentos, habilidades
e competências” requeridos e imprescindíveis para o exercício profissional dos
médicos no país, no intuito de garantir atendimento de qualidade aos cidadãos.
Objetiva, ainda, incrementar a prestação de serviços médicos no território nacional e
garantir a regularidade da revalidação de diplomas médicos expedidos por instituição
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de educação superior estrangeira.

2.14. No âmbito do Processo SEI nº 23123.001563/2020-86, a Presidência do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep
encaminhou, por intermédio do Ofício nº 0507017/2020/ASS.INSTITUCIONAL/GAB-
INEP, parecer emitido em Formulário de Posicionamento sobre a Proposição
Legislativa nº 0506922/2020/CGCQES/DAES-INEP (1982231), o Revalida foi
oportunamente caracterizado conforme a seguir:

(...)

7. O Revalida foi criado por meio da Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de
17 de março de 2011, nos termos do art. 48, parágrafo 2º, da Lei nº 9.394/1996,
como alternativa ao Processo Ordinário de Revalidação de Diplomas, na direção
de auxiliar as universidades públicas brasileiras que encontravam dificuldades em
proceder ao atendimento da grande demanda de revalidações de diplomas,
principalmente em função da diferença entre a carga horária e os componentes
curriculares estrangeiros e brasileiros.

8. O Exame surge, portanto, com finalidade precípua de subsidiar os
procedimentos de revalidação de diplomas médicos, conduzidos por
universidades públicas que aderem ao edital de chamamento, por meio da
realização de um exame unificado em âmbito nacional, constituído por
instrumentos que buscam avaliar as habilidades clínicas dos candidatos,
certificando-os segundo as exigências de formação correspondentes aos
diplomas de médicos obtidos nas universidades brasileiras.

9. A fim de contribuir nesse processo, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio e sua Diretoria de Avaliação da
Educação Superior (Daes), foi incumbido de realizar, em 2010, projeto-piloto de
aplicação de um exame que avaliasse os profissionais médicos que fizeram seus
estudos no exterior, com parâmetros e critérios isonômicos, adequados para
aferição de equivalência curricular e definição da correspondente aptidão para o
exercício profissional da Medicina no Brasil.

10. Desde então, para realizar o Revalida, em interface e articulação com o MEC,
por meio de sua Secretaria de Educação Superior (Sesu), o Ministério da Saúde
(MS), o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e a Associação Nacional de
Dirigentes das Instituições Federais de Educação Superior (Andifes) e o Inep,
constituiu-se a Subcomissão de Revalidação de Diplomas Médicos (instituída pela
Portaria Interministerial MEC/MS nº 278, de 17 de março de 2011), responsável
pela elaboração da metodologia de avaliação, supervisão e acompanhamento de
sua aplicação.

(...)

2.15. No parecer retromencionado emitido pelo Inep, ainda, é ressaltada a
importância do Revalida e informadas as diferenças em relação ao procedimento
ordinário de revalidação de diplomas de medicina, conforme trecho a seguir:

(...)

33. Assim, faz-se importante sublinhar que o processo de revalidação subsidiado
pelo Revalida não se configura como o única opção, mas como mais uma opção
de revalidação de diplomas médicos no Brasil, além daquela regulamentada pelo
Processo Ordinário de Revalidação de Diplomas, na forma de suas Resoluções
específicas e nos editais de candidatura referentes a cada processo e que as IES
parceiras poderão utilizar os resultados do Revalida como instrumento unificado
de avaliação capaz de apoiar seus processos de revalidação, nos termos do art.
48, § 2°, da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Ou seja, a legislação
vigente não obriga o interessado a candidatar-se por meio de um ou outro
processo, sendo esse de livre escolha do candidato, de acordo com sua
preferência.

34. Nesse contexto, o Revalida apresenta-se como uma opção de revalidação de
diplomas médicos já sedimentada e amplamente reconhecida pela comunidade
acadêmica nacional, ressaltando-se que, por se tratar de prova de certificação, a
aprovação nas duas etapas da avaliação é demonstrativo da
competência técnica (teórica e prática) do graduado para o exercício
profissional, dispensando-se ulterior análise de histórico da grade
curricular ou mesmo complementação de estudos, mantendo-se
apenas as averiguações protocolares de praxe. Ou seja, o processo
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apenas as averiguações protocolares de praxe. Ou seja, o processo
de validação subsidiado pelo Revalida diferencia-se do Processo
Ordinário de Revalidação de Diplomas, em essência, por não prever a
necessidade de outros expedientes além dos resultados do Exame.

35. Ressalta-se que as IES parceiras, portanto, não atuam com a
responsabilidade de aplicar o Exame, mas, sim, fazem uso direto dos resultados
do Revalida para proceder com os processos de revalidação dos diplomas dos
aprovados no certame. 

(...)

 

2.16. Nesse contexto, o objetivo do Revalida é verificar a aquisição de
conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional
adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em
nível equivalente ao exigido dos médicos formados no Brasil.

2.17. Deve-se olhar a questão com a preocupação permanente do zelo quanto
à segurança em respeito à qualificação do título ou diploma. O atual processo de
revalidação, em seus aspectos gerais, deve ser considerado relevante e indispensável
ao pleno exercício profissional (inclusive o de pesquisa) advindo dos conhecimentos
expressos em diplomas e títulos estrangeiros.

2.18. Contrariar ou ignorar a atual legislação provocaria a geração de
perigosas automaticidades que serviriam ao descontrole desse processo,
beneficiando egressos de instituições ou programas de pesquisas estrangeiros
insuficientes, seja no próprio país de oferta, seja no Brasil.

3. CONCLUSÃO

3.1. Nesse sentido, esta Secretaria de Educação Superior considera ser
indispensável o zelo permanente nos processos de reconhecimento e revalidação de
diplomas de cursos superiores emitidos por instituições de ensino superior
estrangeiras, seja via procedimento ordinário ou via Revalida, pelas razões supra.

3.2. Sendo essas as considerações a serem feitas, sugere-se o
encaminhamento da presente manifestação à Secretaria Executiva (SE/MEC), para
ciência e providências cabíveis.

 

Brasília, 28 de abril de 2020.

À consideração superior.

           

Janaina Stael de Carvalho
Coordenadora-Geral de Normatização e Assuntos Estratégicos da Educação Superior

 
 
 

           De acordo. Encaminhe-se, conforme sugerido. 

 

Wagner Vilas Boas de Souza
Secretário de Educação Superior 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Wagner Vilas Boas de Souza,
Secretário de Educação Superior, em 28/04/2020, às 18:37, conforme
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horário oficial de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do
Ministério da Educação.

Documento assinado eletronicamente por Janaina Stael de Carvalho,
Coordenador(a) Geral, em 28/04/2020, às 18:40, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da
Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2033019 e o código CRC 41FA2D50.

Referência: Processo nº 00732.001259/2020-65 SEI nº 2033019
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Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios Bloco L, Edifício Sede - 3º Andar - Bairro Zona Cívico-

Administrativa, Brasília/DF, CEP 70047-900
Telefone: 2022-8107 - http://www.mec.gov.br

  

   OFÍCIO Nº 64/2020/GAB/SESU/SESU-MEC

Brasília, 29 de abril de 2020.

 

À Senhora
RHUANA ROPELATTO
Coordenadora de Projeto 
Secretaria Executiva, 7º andar
Ministério da Educação 
Brasília/DF

 

Assunto: REVALIDA.
Referência: Processo SEI nº 0732.001259/2020-65.
 

                  Senhora Coordenadora,

1. Em atenção ao seu Despacho n° 467/2020/DP3/GAB/SE/SE-MEC
(2032314), de 28 de abril de 2020, encaminho Nota Técnica nº
26/2020/CGNAE/GAB/SESU/SESU, em complementação às informações
prestadas na Nota Técnica nº 19/2020/DDES/SESU/SESU (2022868).

2. Essa Secretaria de Educação Superior permanece à disposição
para os esclarecimentos que se fizerem necessários.
 

                             Atenciosamente,

 

LUCIANE PIMENTEL DE LIMA
Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação Superior

Documento assinado eletronicamente por Luciane Pimentel de Lima, Chefe
de Gabinete, em 29/04/2020, às 11:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento da Portaria nº 1.042/2015 do Ministério da Educação.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2034148 e o código CRC 215D252C.

Referência: Caso responda a este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
00732.001259/2020-65

SEI nº 2034148
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

GRUPO DE TRABALHO COVID-19 (PGU/GT/COVID)

 
COTA n. 00417/2020/PGU/AGU

 
NUP: 00414.010414/2020-37 (REF. 5007182-62.2020.4.03.6100)
INTERESSADOS: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO E
OUTROS
ASSUNTOS: EXERCÍCIO PROFISSIONAL E OUTROS

 
1. Trata-se de expediente encaminhado ao GT/COVID-19/PGU objetivando prestação de
subsídios para fazer frente à ação civil pública manejada pela Defensoria Pública da União, em face da
União e do Conselho Federal de Medicina, objetivando a permissão para que "órgãos públicos federais,
estaduais e municipais possam contratar ou utilizar os serviços de médicos brasileiros e estrangeiros
formados no exterior e que não tenham se submetido ao processo de validação de seus diplomas, em
caráter excepcional e temporário, para o exercício da medicina, em especial em unidades de saúde e
hospitais públicos, pelo tempo que for necessário ao combate e superação da pandemia de COVID-19,
para garantir ao país um contingente de profissionais imediatamente disponíveis para suprir a carência
de recursos humanos decorrente dos múltiplos afastamentos presentes e futuros dos heróicos
profissionais da medicina brasileiros, conforme recomendação administrativa expedida pela Defensoria
Pública da União ao Ministério da Saúde e ao Ministério da Educação".

 
2. No que concerne ao Ministério da Saúde, a temática envolve diretamente as políticas
públicas relacionadas à contratação e à distribuição no sistema público de saúde nacional de médicos, a
qual notadamente se relaciona ao Programa Mais Médicos para o Brasil.

 
3. Tanto é assim que um dos fundamentos da petição inicial é a ausência de manifestação do
Ministério da Saúde acerca do quantitativo de vagas preenchidas com médicos pelo PMMB, como se vê à
p. 1 da exordial:

 

Em resposta, o MEC afirma que "o Brasil já disponibiliza de um grande número de
profissionais aptos a trabalharem nas ações de combate e prevenção da pandemia, desta
forma, não vemos a necessidade, neste momento, da atuação desses profissionais
estrangeiros que encontram-se sem o devido registro profissional ou habilitação para
exercer a medicina no Brasil", já que "o Ministério da Saúde – MS havia publicado amplo
chamamento público de médicos detentores de registro CRM para provimento de 5.811
vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os perfis, para adesão ao Projeto Mais
Médicos para o Brasil, em resposta ao contexto da pandemia causada pelo COVID-19.
Atualmente, o MS, por meio da Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo – Profissionais da
Saúde", já tem cadastrado em sua base de dados cerca de 382158 profissionais da saúde
que se dispuseram a trabalhar diretamente no enfrentamento à pandemia e que serão
convocados e alocados gradativamente nos locais apontados pelo poder público." (doc.
anexo).
Além de não especificar quantos dos profissionais cadastrados são médicos, já que o
chamamento engloba profissionais do serviço social, biologia, biomedicina, educação física,
enfermagem, farmácia, fisioterapia e terapia ocupacional, além de fonoaudiologia,
medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia e técnicos em radiologia,
a informação prestada pelo MEC não indica quantos médicos atenderam ao chamado para
provimento das 5.811 vagas e quantas efetivamente foram ocupadas, além de ignorar a
iminência da falência do sistema de saúde, inclusive por falta de profissionais, em vários
locais do país, como se vê diariamente nos noticiários, tendo por exemplo mais drástico a
cidade de Manaus.

 
4. Em relação à temática, fora instaurado o NUP 00405.006629/2020-62 onde se
concentram todos os subsídios disponíveis no Ministério da Saúde em relação à temática, havendo ainda
manifestação da CONJUR/MS e do GT/COVID/PGU direcionando a atuação em juízo nos seguintes
documentos:

 

INFORMAÇÕES n. 00190/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU (seq. 8): delineia
os principais aspetos sobre o atual panorama de contratação do PMMB, resumindo os
pontos centrais do programa e ditais lançados em 2020, bem como responde a quesitos
específicos a hipóteses de judicialização;

INFORMAÇÕES n. 00030/2020/PGU/AGU (seq. 29): indica aspectos
específicos dos Editais SAPS n. 5, 6 e 9/2020, bem como aborda os principais aspectos da
judicialização por médicos intercambistas cubanos, direcionando a atuação da União em
juízo;

INFORMAÇÕES n. 00031/2020/PGU/AGU (seq. 48): orienta a consulta dos
documentos listados no NUP dos subsídios e elenca diretrizes de atuação em demandas
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de estudantes do último ano de medicina, em demandas de brasileiros formados no
exterior, em demandas alegando inconsistências no sistema de inscrição e, ainda, em
demandas de médicos intercambistas cubanos.

5. Ainda, anoto que já houve expediente extremamente similar que tramitou pelo GT/COVID-
19/PGU, referente à recomendação do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União no
Estado de Roraima que pretendia a concessão de autorização para o exercício da profissão de médicos
formados no exterior (NUP 00549.000516/2020-19), no âmbito da qual foi produzida pela área técnica a
NOTA TÉCNICA Nº 404/2020-NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS (anexo), a qual também é fonte útil à defesa
da União em juízo.

 
6. Não obstante, considerando os efeitos nacionais que se pretende conferir na ação ora em
comento, bem como que há necessidade de prestação de informação específica acerca do quantitativo
de médicos que atenderam ao chamado dos Editais SAPS n. 5 e n. 9/2020, relacionados ao PMMB para
robustecer a defesa da União em juízo, entendo necessário remeter os autos a CONJUR/MS para que:

 

Indique se há manifestações complementares quanto à política de contratação de
médicos empreendida pelo Ministério da Saúde além daquelas supracitadas relacionadas
ao PMMB;

Indique a quantidade de médicos que atendeu ao chamado dos Editais SAPS n. 5 e n.
9/2020 (PMMB) e sua distribuição no território nacional.

 
7. Considerando a urgência inerente ao caso, solicito a presteza da CONJUR/MS
enviar resposta no prazo de 48 horas.

 
8. Cientifico a PRU3 quanto aos subsídios já existentes citados na presente nota,
caso haja necessidade de manifestação nos autos em caráter de urgência.

 
Brasília, 27 de abril de 2020.
 
 

SAULO LOPES MARINHO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO PGU/COVID19
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Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Primária à Saúde

Departamento de Saúde da Família
Coordenação-Geral de Provisão de Profissionais para Atenção Primária

Núcleo de Apoio a Processos Judiciais
  

NOTA TÉCNICA Nº 404/2020-NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS

  
SEI nº            00549.000516/2020-19
 
Origem:          CGPROP/DESF/SAPS/MS
Destinatário: GAB/SAPS/MS
 
Referência:    Ofício nº 100/2020/3º Ofício
                         Recomendação Conjunta nº 01/2020/PR-RR/MPF-DPU
                         Procedimento Preparatório n° 1.32.000.000096/2020-07
                         Procuradoria da República - Roraima - 3º Ofício
 
 
Interessados: Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União
 
 

Assunto:    Recomendação Conjunta nº 01/2020/PR-RR/MPF-DPU, dirigida
ao Ministro de Estado da Saúde para ciência e manifestação acerca do
acatamento à presente recomendação pela qual o Ministério Público Federal
conjuntamente com a Defensoria Pública da União, em razão do contexto
único de migração de venezuelanos no Estado de Roraima, recomendam
que seja autorizada a contratação, excepcionalmente, de médicos
estrangeiros sem a necessidade de revalidação de diploma e/ou inscrição
no CRM a serem contratados e remunerados exclusivamente pelas Agências
Internacionais parceiras da Operação Acolhida para atendimento exclusivo
nos abrigos. Necessidade de apreciação pela Secretaria Executiva.
Encaminha-se Nota Técnica prestando os subsídios em resposta à
Recomendação Conjunta.

 

I. DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DE DEMANDA QUE ENVOLVA O
PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (PMMB) 

 

1. O Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) foi instituído pela
Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, convertida na Lei 12.871, de
22 de outubro de 2013, e fora regulamentado pela Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013.

 

2. A execução do Projeto inseria-se no universo de competências e
atribuições da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
(SGTES/MS), por meio do extinto Departamento de Planejamento e Regulação
da Provisão de Profissionais de Saúde (DEPREPS/SGTES/MS).

 

3. Com o advento do novo mandato do Poder Executivo Federal, a
estrutura regimental do Ministério da Saúde foi alterada por meio do Decreto nº
9.795, de 17 de maio de 2019 e, nos termos do art. 18 do Anexo I, instituiu-se
a Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS), sendo-lhe atribuídas as
ações relacionadas ao provimento de profissionais para a atenção primária à
saúde, dentre as quais se enquadram as referentes ao Programa Mais Médicos,
por meio do Departamento de Saúde da Família – DESF/SAPS/MS, diretamente
por meio da Coordenação Geral de Provisão de Profissionais para a Atenção
Primária (CGPROP/DESF/SAPS/MS). 

 

4. Assim, é indicado que as demandas que guardam correlação com o
Programa Mais Médicos sejam direcionadas a esta Secretaria de Atenção
Primária à Saúde (SAPS/MS), para que sejam fornecidas as informações
pertinentes.

 

II. SÍNTESE DA DEMANDA 

 

5. Trata-se de Despacho NUJUR/SAPS (Id 0014376216), oriundo do
Gabinete da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, o qual encaminha o Ofício
nº 100/2020/3º Ofício, proveniente da PROCURADORIA DA REPÚBLICA -
RORAIMA, 3º OFÍCIO (Id 0014323728, fls. 2-3), que versa sobre o Procedimento
Preparatório n.º 0.32.000.000096/2020-07, cuja ementa é “Atuação de médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior e
contratados pelas Agências Internacionais parceiras da Força Tarefa
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Humanitária - Operação Acolhida. Exercício da profissão exclusivamente no
atendimento de cerca de 15 (quinze) mil refugiados e migrantes que vivem nos
abrigos da referida operação e ocupações informais no Estado de Roraima,
enquanto durar o período de execução da Operação Acolhida.”

 

6. Do referido Procedimento Preparatório fora exarada a Recomendação
Conjunta nº 01/2020/PR-RR/MPF-DPU (Id 0014323728, fls. 4-16), dirigida ao
Ministro de Estado da Saúde para ciência e manifestação no prazo de 10 (dez)
dias acerca do acatamento à presente recomendação, pela qual o Ministério
Público Federal conjuntamente com a Defensoria Pública da União, em razão do
contexto único de migração de venezuelanos no Estado de Roraima recomendam
que seja autorizada a contratação, excepcionalmente, de médicos estrangeiros
sem a necessidade de revalidação de diploma e/ou inscrição no CRM, a serem
contratados e remunerados exclusivamente pelas Agências Internacionais
parceiras da Operação Acolhida, para atendimento exclusivo nos abrigos.

 

7. Na sequência, vieram os autos a esta Coordenação-Geral de Provisão
de Profissionais para Atenção Primária (CGPROP/DESF/SAPS/MS), para
elaboração de Nota Técnica e fornecimento das informações pertinentes à
defesa da União nos autos em epígrafe.

 

III. DOS ESCLARECIMENTOS PERTINENTES 

III.I. DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL (PMMB). DA ORDEM DE
PREFERÊNCIA DOS DIVERSOS PERFIS DE MÉDICOS ESTABELECIDOS NA
LEI Nº 12.871/2013.

 

8. Para melhor compreensão da matéria, considerando que a demanda
versa sobre provimento de profissionais de saúde mediante à contratação de
médicos, mister tecer considerações  acerca do Programa Mais Médicos que está
sob a gestão desta Coordenação-Geral de Provisão de Profissionais para
Atenção Primária (CGPROP/DESF/SAPS/MS), conforme estabelecido no Art. 18,
inciso VII, e Art. 19, inciso IX, do Decreto nº 9.795, de 17, de maio de 2019.

 

9. O Projeto Mais Médicos para o Brasil, criado pela Lei nº 12.871, de
22 de outubro de 2013, caracteriza-se por ser um curso de especialização com
integração ensino-serviço, com prazo determinado para sua realização, e
não concurso público para ocupação de cargo ou emprego, que exige a
realização de  provas ou provas e título, conforme preceitua a Constituição
Federal. Ademais, referido Projeto visa diminuir a carência de médicos nas
regiões prioritárias para o SUS a fim de reduzir as desigualdades regionais na
área da saúde, além de ampliar a inserção do médico em formação nas
unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu conhecimento sobre a
realidade da saúde da população brasileira, nos termos do artigo 1º, incisos I e
IV da Lei nº 12.871/2013, que institui o Programa Mais Médicos.

 

10. A participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil é regida, de
modo geral, pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, e disciplinada pela
Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2013, inclusive para
referenciar a participação de médicos por meio de intercâmbios, nos termos de
cooperação com organismos internacionais.

 

11. Seguindo os mandamentos legais, a ocupação das vagas no Projeto
Mais Médicos para o Brasil pode ser realizada de duas formas:

 

a)por meio de Chamamento Público, concorrendo o profissional na
seleção em igualdade de condições com os demais candidatos de
mesmo perfil;  e

 

b)mediante celebração de instrumentos de cooperação com
instituições de educação superior estrangeiras e organismos
internacionais.

 

12. As formas de seleções acima descritas encontram guarida nos arts.
13 e 23 da Lei nº 12.871/2013 e no art. 18 da Portaria Interministerial MEC/MS
nº 1.369/2013 e os arts. 13 e 23 da Lei nº 12.871/2013:

 

(Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013)

Art. 13.  É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais
Médicos para o Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou
com diploma revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior
estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º  A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou

Nota Técnica 404 (0014500529)         SEI 00549.000516/2020-19 / pg. 2

Num. 31981741 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: VIVIANE DE MACEDO PEPICE - 10/05/2020 18:36:11
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051018363095600000029071476
Número do documento: 20051018363095600000029071476



com diploma revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com
habilitação para exercício da Medicina no exterior;

III- médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da Medicina no
exterior.

§ 2º Para fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em
instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação
superior estrangeira com habilitação para exercício da Medicina no exterior

 

[...]

 

Art. 23.  Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da
Educação e da Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de
cooperação com organismos internacionais, instituições de educação superior
nacionais e estrangeiras, órgãos e entidades da administração pública direta
e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com transferência de
recursos.

(Negritou-se).

 

(Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013)

Art. 18. A seleção dos médicos para o Projeto será realizada por meio de
chamamento público, conforme edital a ser publicado pela SGTES/MS, ou
mediante celebração de instrumentos de cooperação com instituições de
educação superior estrangeiras e organismos internacionais.

§ 1º A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto
observará a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou
com diploma revalidado no País;

II - médicos brasileiros formados em instituições de educação superior
estrangeiras com habilitação para exercício da medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no
exterior.

§ 2º Na hipótese de vagas não preenchidas e em caso de vagas abertas por
desistência ou desligamento dos médicos selecionados por meio de
chamamento público, a ocupação das vagas remanescentes poderá ser
realizada por médicos selecionados por meio de cooperação com instituições
de educação superior estrangeiras e organismos internacionais.

(Negritou-se).

  

13. Entre as duas modalidades de seleção, confere-se prioridade
para a ocupação das vagas por meio de chamadas públicas, regidas por
editais de seleção. Residualmente, na hipótese de vagas não ocupadas por
meio de chamamento público, a oferta das vagas poderá ser realizada por meio
de Termos de Cooperação.

 

14. Dessa forma, os médicos formados em instituições de educação
superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil (médicos com CRM)
figuram em primeiro lugar em eventual seleção.

 

15. Seguindo a sistemática legal, haverá oferta de vagas aos médicos
brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras com
habilitação para o exercício da medicina no exterior (segundo perfil, na
ordem de prioridade), caso as vagas disponibilizadas não sejam preenchidas
pelos profissionais formados em instituições de educação superior brasileiras ou
com diploma revalidado no Brasil.

 

16. Em uma terceira ordem de prioridade, caso as vagas não sejam
preenchidas pelo primeiro perfil (médicos formados em instituições de educação
superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil) ou pelo segundo perfil
(médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras
com habilitação para o exercício da medicina no exterior), as vagas
remanescentes serão ofertadas, por meio de chamamento público, aos médicos
estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior
(terceiro perfil na ordem de prioridade), caso haja previsão editalícia.

 

17. Se, ainda assim, as vagas que não forem ocupadas por médicos
estrangeiros, nos termos do art. 23 da Lei 12.871/2013 e do §2º do art. 18 da
Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC/2013, poderão ser preenchidas por
médicos selecionados via de cooperação com instituições de educação
superior estrangeiras e organismos internacionais.

 

III.II. DA ORDEM LEGAL DE PRIORIDADE SUBSIDIÁRIA DOS DEMAIS
PERFIS DE MÉDICOS

 

18. Etimologicamente, a palavra "prioridade" vem do latim prior, que
significa "aquilo que vem primeiro". Assim, é possível inferir que o parágrafo
primeiro, do artigo 13, da Lei 12.871/2013 estabeleceu uma ordem de
prioridade subsidiária, ou seja, se os médicos formados em instituições de
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educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País não ocuparem
todas as vagas, serão chamados os médicos brasileiros formados em
instituições estrangeiras com habilitação para exercício da Medicina no exterior,
e, caso as vagas não sejam preenchidas por este último perfil, serão chamados
os médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior,
caso tais perfis estejam contemplados no chamamento público correspondente.

 

19. Nesta esteira, em momento algum o legislador ordinário impôs à
Administração Pública o dever de abrir um chamamento público que
contemple todos os perfis médicos descritos na lei num só instrumento ou
na mesma oportunidade. Observa-se que a norma informa a quem se
destinam as vagas do PMMB, contudo, deixou a cargo do poder discricionário
da Administração Pública o número de vagas a serem oferecidas e a forma
como serão disponibilizadas.

 

20. Da leitura do dispositivo legal supracitado é possível extrair que o
legislador impôs uma obrigação à Administração Pública, qual seja, a
de atentar-se para a ordem de prioridade de chamamento das vagas do
Projeto. Assim, prioritariamente, as vagas são oferecidas aos profissionais
médicos formados em instituição de educação superior brasileira ou com
diploma revalidado no Brasil.  Em outras palavras, não importa se médico é
brasileiro ou estrangeiro, desde que ele seja formado em IES brasileira ou, se
formado em IES estrangeira, tenha se submetido ao Exame REVALIDA e obtido
resultado positivo.

 

21. Por isso, descabido argumentar que há chamamento de um perfil
em detrimento de outro, que consubstancia-se como ato lesivo ao princípio da
isonomia, haja vista o artigo 5º da Carta Superior, que assegura o direito de
igualdade, deve ser observado à luz das características dos direitos
fundamentais, com especial atenção para a relatividade que envolve essa
modalidade de direito. 

 

22. Como já citado, a quantidade de vagas e a forma de ofertá-las
estão na esfera do poder discricionário da Administração Pública, 
conceituado como "a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de
elegerem entre várias condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e
oportunidade para o interesse público". Importante salientar que o poder
discricionário traz como elementos a conveniência e oportunidade, assim
entendidos como as condições que vão conduzir o agente e o momento que a
atividade deve ser executada. Dessa forma, a disponibilização das vagas para o
PMMB atende um processo complexo que ponderará as regiões mais
necessitadas, nos termos da lei e o orçamento disponibilizado para o momento.

 

23. Em suma, as vagas do PMMB, por ordem de prioridade legal, devem
ser ofertadas aos médicos formados em IES brasileiras ou com diploma
revalidado no País e, subsidiariamente, caso o referido perfil de profissionais
não consiga preencher todas as vagas, serão chamados os demais perfis,
observada a ordem de prioridade excludente contida no artigo § 1º, do artigo
13, da Lei 12.871/2013. Outrossim, o momento de lançar editais com
chamamentos, bem como a decisão se o instrumento chamatório contemplará
mais de um perfil, fica sob o juízo de oportunidade e conveniência da
Administração Pública.

 

III.III. DAS IMPLICAÇÕES NEGATIVAS ADVINDAS DE PROVIMENTO DE
MÉDICOS AO PROGRAMA EM DESACORDO ÀS NORMAS LEGAIS E
EDITALÍCIAS

III.III.I. IMPACTOS NEGATIVOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

 

24. É fundamental frisar que o PMMB se trata de política pública que tem
por finalidade aperfeiçoar médicos na atenção primária, em regiões prioritárias
para o Sistema Único de Saúde, mediante a oferta de curso de
especialização por instituição pública de educação superior e atividades de
ensino, pesquisa e extensão, com componente assistencial mediante
integração ensino-serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.871/2013, e do
art. 2º da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC/2013. Portanto, não se
trata de concurso público ou emprego. Ademais, nos termos do artigo 17 da
Lei nº 12.871/2013, as atividades desempenhadas no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de qualquer natureza.
Eis um simples extrato do motivo pelo qual não é razoável aplicar, por analogia,
os institutos atinentes às regras de seleção para concurso público, considerando
que o PMMB se trata de política pública, com objetivo específico e prazo de
duração determinado. 

 

25. Sobre as atribuições desenvolvidas pelos profissionais médicos
participantes do PMMB, no aspecto prático da formação, cumpre informar que
eles são inseridos em Unidades Básicas de Saúde (UBS), nos municípios que
aderem ao Programa por meio de edital específico. Mister que se frise que as
UBS's estão no âmbito da atenção primária em saúde, que é conhecida como a
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"porta de entrada" dos usuários nos sistemas de saúde. Ou seja, é o
atendimento inicial. Seu objetivo é orientar sobre a prevenção de doenças,
solucionar os possíveis casos de agravos, e direcionar os mais graves para
níveis de atendimento superiores em complexidade.

 

26. A atenção primária funciona, portanto, como um filtro capaz de
organizar o fluxo dos serviços nas redes de saúde, dos mais simples aos mais
complexos. Assim, é possível inferir que a atenção primária em saúde constitui-
se como o primeiro contato dos pacientes com o SUS, e possui capacidade
para a atender grande parte dos problemas de saúde apresentados pelos
usuários do Sistema.

 

27. A breve explanação acima tem o objetivo de evidenciar a importância
e magnitude das atividades desenvolvidas pelos profissionais que integram a
atenção primária em saúde (dentre eles os profissionais do PMMB ao
desenvolverem a parte prática da especialização). Em um contexto como o que
ora se vivencia (em especial considerando a pandemia do novo
Coronavírus), faz-se necessário que os profissionais admitidos atendam, de
imediato, as  condições para efetivo exercício das atividades no âmbito do
Projeto.

 

28. Ademais, ainda discorrendo sobre as políticas públicas que, em seu
sentido estrito, constituem um conjunto de projetos, programas e atividades
realizadas pelo governo que visam o interesse público, como é o caso do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, é nítida a competência constitucional
atribuída ao Poder Executivo. Nesse sentido, ao executar a referida política
pública, esta Pasta Ministerial observa um planejamento prévio, que, de forma
exemplificativa, perpassa por diversas etapas, dentre elas:

 

a)Estudo das localidades de difícil provimento e maior
vulnerabilidade social;

b)Estudo das vagas ocupadas, observando-se a data de
finalização dos contratos; 

c) Interlocução com os demais entes federativos, que necessitam
manifestar interesse em receber profissionais do Projeto
(considerando que os entes detém atribuições específicas quando
firmam interesse e aderem ao Projeto, e, além disso, possuem
autonomia constitucional). Portanto, apenas são ofertadas vagas
do PMMB nos municípios que aderem ao Programa e se
comprometem legalmente às obrigações, tais como fornecer
auxílio moradia e local de trabalho para o médico;

d)Interlocução com o Ministério da Educação e Instituições de
Ensino Superior e Supervisoras, para oferta dos cursos de
especialização (que caracterizam a natureza jurídica do Projeto, já
que se perfaz mediante integração ensino-serviço);

e)Interlocução com o Departamento de Informática do SUS –
DATASUS, considerando que a operacionalização da seleção e do
Projeto se dá mediante o Sistema de Gerenciamento de Programas
(SGP), que se trata de um sistema complexo, conforme será
melhor detalhado adiante. 

 

29. Deste modo, vale destacar que o preenchimento das vagas do PMMB
se dá por meio de chamamentos públicos, que é constituído por um
procedimento complexo, que envolve várias fases, que não podem ser
suprimidas em honra aos princípios da legalidade e da isonomia.

 

III.III.II. IMPACTOS NEGATIVOS À SOCIEDADE EM UM MOMENTO DE
PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19

 

30. Atento para a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional pela Organização Mundial de Saúde (ESPII),
considerando o contexto nacional e internacional, haja vista a pandemia
causada pelo novo Coronavírus, o Poder Público vem se posicionando no sentido
de implementar políticas públicas com vistas a proteger a coletividade e
minimizar os efeitos da situação posta. Nesse sentido, foi editada a Lei nº
13.979, de 6 de fevereiro de 2020 que dispôs sobre as medidas para
enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus, e, no mesmo espírito, em momento anterior, esta
Pasta, no dia 03 de fevereiro de 2020, publicou  a Portaria nº 188, na qual foi
declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN).

 

31. Diante da situação descrita, o Ministério da Saúde estabeleceu
o  Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV), cujas medidas contemplam os seguintes eixos: a)
vigilância; b) suporte laboratorial; c) medidas de controle da infecção; d)
assistência; e) assistência famacêutica; f) vigilância sanitária; g) comunicação
de risco; e, h) gestão.
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32. Dentre as ações constantes do eixo da assistência, encontra-se a
promoção e organização para atendimento aos casos de Síndrome Gripal e
Síndrome Respiratória Aguda Grave, bem como a garantia de acolhimento,
reconhecimento precoce e controle de casos suspeitos pelo novo
Coronavírus. Fulcrado nestes pressupostos, o Ministério da Saúde
implementou, no mês de março do corrente ano, a publicação de três editais
do Programa Mais Médicos, em resposta ao contexto da pandemia causada
pelo COVID-19. Os chamamentos públicos se complementam e refletem o
esforço da Pasta pelo provimento urgente de médicos nas diversas
localidades do país, no atual cenário. Por meio de ações distintas, o objetivo é
ocupar todas as vagas não preenchidas e todos os perfis de municípios do
Projeto. São os três editais: 

 

a)Edital nº 5 de 12 de março de 2020: amplo chamamento público
de médicos detentores de registro no CRM, para provimento de
5.815 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os
perfis.

b)Edital nº 7 de 25 de março de 2020: prorrogação excepcional da
adesão de médicos ativos que realizaram adesão em virtude do
13º ciclo do PMMB, e que estariam encerrando suas atividades nos
meses de abril e maio de 2020, lotados em grandes centros
urbanos. Com esta ação, estimou-se que aproximadamente 140
médicos que permanecem exercendo suas atividades por mais 6
meses, em aproximadamente 80 municípios.

c) Edital nº 9 de 26 de março de 2020: chamamento de
profissionais médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o
rompimento da cooperação internacional pelo Governo de Cuba,
que ocorreu em novembro de 2018. Serão passíveis de
reincorporação aproximadamente 1.900 profissionais que se
enquadram nos requisitos do art. 23-A da Lei nº 12.871, e que
poderão atuar em municípios de todos os perfis.

 

33. Observe-se que os Editais foram divulgados no mês de março de
2020 e, embora tenham um público alvo diferente (a exemplo, 19º Ciclo
contempla chamamento público de 'médicos formados em instituições de
educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil', e o 20º Ciclo
fora destinado a reincorporação dos médicos intercambistas, oriundos da
cooperação internacional), os editais tem por objetivo magistral o provimento
de profissionais no âmbito do PMMB para suprir a situação de emergência
de saúde pública que ora se vivencia no país.

 

34. Vê-se que o Edital de Chamamento Público nº 5, de 11 de março
de 2020 (19º Ciclo) cuja finalidade é assegurar a presença de profissionais
médicos do PMMB na Atenção Primária à Saúde de modo a garantir o acesso dos
indivíduos com suspeita ou confirmação  de infecção humana pelo novo
Coronavírus, lançado inicialmente primou por ofertar todas as vagas que
estavam disponíveis (não ocupadas) no âmbito do PMMB, que totalizaram o
quantitativo de 5.815 vagas disponibilizadas em 1.920 municípios de todos os
perfis.

 

35. Neste panorama, obedecendo a urgência que a situação exige houve
a publicação do Edital nº 9, de 26 de março de 2020  (20º ciclo) dirigido
ao chamamento público para adesão de médicos intercambistas, oriundos da
cooperação internacional, para reincorporação ao PMMB. Referido chamamento
tem natureza sui generis, uma vez que atende comando legal específico que
inovou a Lei que institui o Programa Mais Médicos e acresceu-lhe o artigo 23-A,
da Lei 12.871/2013, por meio do qual determina a reincorporação dos
profissionais médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o rompimento
da cooperação internacional pelo Governo de Cuba, que ocorreu em novembro de
2018. Veja-se que serão passíveis de reincorporação aproximadamente 1.900
profissionais que se enquadram nos requisitos do artigo em comento, e que
poderão atuar em municípios de todos os perfis. Observe que este
chamamento não disponibilizou número de vagas determinado. Deste
modo, todos os profissionais que atendam os requisitos da lei, e portanto
fazem jus à reincorporação ao PMMB, serão de fato reincorporados,
conforme preceitua o dispositivo acrescido:

 
Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma
do inciso II do caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois)
anos, o médico intercambista que atender cumulativamente aos seguintes
requisitos:

I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no
âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de
Cooperação Técnica para implementação do Projeto Ampliação do Acesso da
População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde;

II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da
ruptura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba
e a Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde para
a oferta de médicos para esse Projeto; e
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III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida
Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado,
residente ou com pedido de refúgio.

 

36. Conforme observado no texto acima colacionado, existe uma
determinação legal para que os médicos cubanos sejam reincorporados ao
Projeto Mais Médicos para o Brasil, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo ser
esclarecido que o referido mandamento não possui a mesma natureza
jurídica dos chamamentos públicos dispostos no art. 18 da Portaria nº 1.369,
de 8 de julho de 2013, que regulamenta a Lei 12.871/2013, no qual há uma
prévia seleção entre os perfis descritos no artigo 13 da referida Lei. A
reincorporação dos médicos cubanos tem natureza jurídica sui generis e se
consubstancia em uma manifestação de vontade dos profissionais contemplados
pela lei, desde que atendam aos requisitos exigidos na norma.

 

37. Neste diapasão, observa-se que não basta que o médico cubano
tenha participado do Projeto e tenha permanecido no Brasil, é imperioso
esclarecer que o artigo 23-A da Lei 12.871/2013 trouxe requisitos em seus
incisos, podendo se afirmar que a reincorporação não é automática.

 

38. Quanto às vagas que serão disponibilizadas em razão do (20º ciclo),
pode-se adiantar que serão vagas que restem não ocupadas em razão de
diversos fatores. Dentre eles, pode-se listar:

 

a)Encerramento de atividades, considerando o término do termo
de adesão firmado em razão do PMMB (quando referidos termos
não forem prorrogados, nos termos da lei);

b)Rompimento do termo de adesão firmado em razão do PMMB e
consequente desligamento do profissional, em virtude de se
constatar descumprimento de deveres que devem ser
observados no âmbito do PMMB, após regular instrução em
processo administrativo específico;

c)Vagas que remanescerem não ocupadas nas chamadas da
seleção do Edital SAPS/MS nº 5/2020 (19º Ciclo);

d)Desistência de profissionais que realizaram adesão ao PMMB: é
de fácil compreensão que é direito individual e fundamental dos
profissionais optarem em permanecer vinculados ao PMMB. Em
verdade, em se tratando de Projeto com alocação de profissionais
em regiões com baixa infra estrutura instalada, relativa distância
dos grandes centros urbanos, dentre outras características que
fundamentam e justificam a necessidade de atuação do Poder
Executivo da União na provisão de profissionais em localidades
com tais características, é esperado que determinado quantitativo
de "vacâncias" ocorram ao longo do processo, não havendo
possibilidade de frear as liberdades de ações e decisões dos
candidatos partícipes. 

 

39. Deste modo, antes de cada chamada prevista para a etapa de
'Escolha de vagas', em razão do 20º Ciclo, esta Pasta Ministerial realizará
estudos para verificação do quantitativo de vagas disponíveis, e assim ofertá-
las aos profissionais médicos cubanos que, de fato, atendem aos critérios
definidos pelo legislador pátrio e, assim, fazem jus à reincorporação. 

 

40. Assim, resta cristalino mais um argumento para compreender que o
pretenso candidato à reincorporação não sofrerá prejuízos ou perecimento de
direito, considerando que somente participará da etapa de escolha de vagas
quando comprovar que, de fato, preenche os requisitos legais. Isto porque, nos
termos do item 6.2 do Edital em comento (20º Ciclo), "a seleção contará com
quantas chamadas forem necessárias que serão realizadas, conforme
cronograma, na medida em que forem remanescendo vagas não ocupadas
no Projeto".

 

41. Por oportuno, saliente-se que são inúmeras decisões judiciais que
são recepcionadas nesta Pasta nas quais sequer solicitam a oitiva do ente
público antes de deferir o pleito liminar, e já determinam o ônus tão majorado
de admitir um particular que, possivelmente teria o direito, e assim preterindo
um profissional que, sabidamente, atende todos os requisitos legais e estaria
admitido em virtude do rito ordinário da seleção, sem lhe criar embaraços, e
sem estar adstrito a decisão precária que, se revogada, retira um profissional
médico da população.

 

42. Esta é a sensibilidade que se roga na formação do convencimento
dos Juízes brasileiros, precipuamente em tempos de pandemia, como o que ora
se vivencia. Conforme noticiado amplamente pelo Ministério da Saúde, em
09/04/2020, fora registrado no Brasil o número de 941 mortes em decorrência
do COVID-19, e 17.857 casos confirmados de Coronavírus. Dez dias após,
em 19/04/2020, fora registrado no Brasil o número de 2.462 mortes em
decorrência do COVID-19, e 38.654 casos confirmados de
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Coronavírus (dados disponíveis em https://covid.saude.gov.br/, atualização em
19/04/2020, 17h00). Observe-se os gráficos que demonstram de forma mais
nítida sobre a questão:

 

 

 

43. Este Ministério da Saúde divulgou, em 19/04/2020, o mais recente
balanço dos casos de Coronavírus no Brasil. Os principais dados são:

 

a)2.462 mortes – no dia anterior (18/04/2020) eram 2.347
(aumento de 4,9%);

b)38.654 confirmados – no dia anterior (18/04/2020) eram
36.599 (aumento de 5,6%);

c)6,4% é a taxa de letalidade;

d)Em 7 dias foram 1.239 mortes (aumento de 101%).

 

44. O número de infectados, infelizmente, é crescente e de modo
exponencial. De outra feita, a problemática levada ao sistema de saúde pública
brasileiro não se restringe a queixas quanto ao novo Coronavírus. Situação esta
que impõe a urgência em cumprir as etapas do certame em comento de forma
regular e sem atrasos, sob pena de impactar negativamente na política pública.
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45. Sobre os impactos que uma decisão desta natureza pode causar na
execução do certame e, em decorrência, gerar atrasos no cronograma, abordar-
se-á brevemente no tópico seguinte.

 

III.III.III. DO RETARDAMENTO PARA ALOCAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
MÉDICOS NOS MUNICÍPIOS EM FUNÇÃO DO ATRASO NO CRONOGRAMA.
PROBLEMAS TÉCNICOS

 

46. Observe-se que o Edital de Chamamento Público nº 5, de 11 de
março de 2020 (19º Ciclo), cuja finalidade é assegurar a presença de
profissionais médicos do PMMB na Atenção Primária à Saúde, de modo a garantir
o acesso dos indivíduos com suspeita ou confirmação  de infecção humana pelo
novo Coronavírus, fora publicado em 12/03/2020.

 

47. Já o Edital nº 9, de 26 de março de 2020 (20º ciclo), dirigido
ao chamamento público para adesão de médicos intercambistas, oriundos da
cooperação internacional, para reincorporação ao PMMB fora publicado em
26/03/2020.

 

48. Deste modo, torna-se mais crível ainda o fato de que eventuais
alterações externas (como, por exemplo, as advindas de decisões judiciais e de
recomendações), podem prejudicar o andamento das seleções, e impactar de
modo prejudicial na execução dos cronogramas, que estão ocorrendo de forma
simultânea, em especial das chamadas públicas do 19º e 20º Ciclos, conforme
se pode constatar das etapas que são previstas para cada certame, exposta de
forma exemplificativa por meio dos Cronogramas abaixo:
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49. Cumpre esclarecer que as etapas dos chamamentos públicos
especificados nos cronogramas acima são efetivadas por meio do Sistema de
Gerenciamento de Programas (SGP). Não é demasiado informar que, para
desenvolvimento dos projetos e demais implementação do Sistema SGP para os
referidos editais, destacou-se uma equipe para executar a Ordem de Serviço e
implementar as regras dos editais no sistema, regras essas que foram traçadas
previamente, envolvendo um planejamento estratégico, tático e operacional
da política pública em questão.  

 

50. O atendimento das demandas evolutivas do Sistema SGP são
solicitadas para o Departamento de Informática do SUS – DATASUS, que atende
as solicitações conforme as regras do desenvolvimento e determinadas pela
Metodologia de Desenvolvimento de Software – MDS. Cada tarefa a ser
desenvolvida no referido sistema pode levar dias, ou até semanas. Assim,
qualquer alteração no Sistema que rege a seleção envolve uma série de atores,
em um contexto de um chamamento público em execução, que pode,
invariavelmente, sofrer alterações negativas em seu seguimento. Em
consequência, impactar no sistema de saúde pública do país. A exemplo, uma
'pequena manutenção evolutiva e adaptativa' no sistema, pode ser realizada,
mas deve observar um prazo de até 7 (sete) dias úteis, conforme se
pode observar do quadro abaixo, que traça os prazos para execução das tarefas
nos sistemas. Observe-se que são prazos impróprios, e a Pasta Ministerial não
deve observância apenas ao Sistema SGP, pois existem demandas de outras
Secretarias desta Pasta que devem ser consideradas. Ou seja, o prazo de 'até 7
(sete) dias úteis', além de já caracterizar um impacto negativo e evidente
atraso no cronograma da seleção, pode ser majorado, e assim frustrar o
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interesse público de fornecer regularmente o profissional médico para o SUS,
que já atende aos requisitos, em detrimento de um interesse particular caso o
profissional não preencha os requisitos legais para tanto. 

 

 

51. Conforme já fora explanado, esta Pasta Ministerial tem recebido
número considerável de decisões judiciais em que se determina a inclusão
de candidatos que não possuem, a priori, os requisitos legais para ingressar no
certame. Considerando as referidas decisões e o exposto acima não será viável
cumprir as datas contidas no Cronograma do Chamamento Público. Assim, o
procedimento de reincorporação demandará mais tempo, o que redundará
em uma maior espera dos municípios pelos médicos oriundos do PMMB, o
que gera patente prejuízo para os usuários do SUS haja vista que o
Cronograma foi pensado com a intenção de munir os municípios com
profissionais médicos no pico da Pandemia de Coronavírus.

 

52. Importante frisar que a emergencialidade da chamada pública é
evidente. Já é premissa consolidada, em nível global, a importância da Atenção
Primária à Saúde e do uso desta "porta de entrada" para verificação de
tratamento, incluindo sobre a capacidade operacional do sistema de saúde
pública que dispomos. Afinal, é notório que a providência em inúmeros países
para minorar a problemática do contágio em função do novo Coronavírus e,
consequentemente, diminuir o índice de disseminação é basicamente utilizar-se
de comportamentos que minimizem o contágio e, simultaneamente, não enviar
para emergência ou UTI pacientes que não devem e/ou não precisem. E essa
providência é crucialmente viabilizada pela estratégia implementada por meio
da Atenção Primária à Saúde.

 

III.III.IV. DO IMPACTO NEGATIVO NAS AÇÕES DE FORMAÇÃO, QUE DEVEM
SER EXECUTADAS PELOS PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO PMMB
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53. Como já exposto, o PMMB se trata de política pública que tem por
finalidade aperfeiçoar médicos na atenção primária, em regiões prioritárias para
o Sistema Único de Saúde, mediante a oferta de curso de especialização por
instituição pública de educação superior e atividades de ensino, pesquisa e
extensão, com componente assistencial mediante integração ensino-
serviço, nos termos do art. 14 da Lei nº 12.871/2013, e do art. 2º da Portaria
Interministerial nº 1.369/MS/MEC/2013. 

 

54. De modo ordinário, visando a qualificação dos profissionais do
PMMB, conforme preconiza o art, 1º inciso VII da Lei 12.871/2013, buscou-se
aporte para implementação do eixo formação com a Universidade Aberta do SUS
– UnaSUS, para a realização do Projeto Programa de Educação Permanente na
área de Atenção Primária à Saúde, por meio do qual os profissionais terão
oportunidade de realizar cursos de extensão. Para a oferta do 2º Ciclo, o
Ministério da Saúde realiza uma cooperação técnica com instituições de ensino
superior, que se dá por meio de celebração de Convênios e Instrumentos
Congêneres.

 

55. Desta forma, eventual decisão que determine a inclusão de
profissional que não atenda ao regramento do Projeto, enseja providências com
vistas a admissão deste profissional nas atividades pedagógicas, com a oferta
dos cursos de especialização (que caracterizam a natureza jurídica do Projeto,
já que se perfaz mediante integração ensino-serviço). Deste modo, evidente
são os custos para a União, que deverá aviar interlocução com o Ministério da
Educação e Instituições de Ensino Superior e Supervisoras, para que o referido
profissional seja incluído nos cursos correspondentes. 

 

56. Face ao exposto, é importante ressaltar que, diante do Programa ter
que receber médicos advindos de decisões liminares, que tem caráter precário
por natureza, e que não estavam inseridos nos requisitos listados pela
legislação de regência, é mister concluir pelo evidente dispêndio orçamentário
financeiro à administração pública, considerando o custo ao erário com a oferta
de cursos ao candidato que não preenche os requisitos para participar do
Programa.

 

57. Deve-se considerar que, caso os candidatos sejam alocados em
função de determinação judicial, e, ao final do processo, se verifique que
os mesmos não cumprem as exigências legais e editalícias, o município no qual
será alocado ficará desassistido. Tal fato redunda em prejuízos para os usuários
do SUS, pois a comunidade local restará desassistida de profissional do PMMB
até ulterior chamada pública, e ocasionará prejuízos ao erário, por ter
implementado gastos com a oferta de cursos aos Impetrantes sem efetividade
(afinal, não concluirá o ciclo formativo).

 

III.IV. DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS NO ESTADO DE RORAIMA

 

58. Considerando o cenário de pandemia mundial, faz-se necessário
atentar à problemática que envolve o Estado de Roraima, consoante o Decreto
nº 9.285, de 15 de fevereiro de 2018, que  reconhece a situação de
vulnerabilidade decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária
na República Bolivariana da Venezuela. Destarte, cumpre esclarecer que o
Programa Mais Médicos está implantado no Estado de Roraima.

 

59. Ainda considerando os certames que foram brevemente explanados
nesta Nota Técnica: Edital nº 05/2020 (19º Ciclo) e Edital nº 09/2020 (20º
Ciclo) ambos relativos ao Programa Mais Médicos, saliente-se que para o
preenchimento das vagas inerentes a esses chamamentos públicos foram
realizados estudos de planejamento e de viabilidade por esta CGPROP, dos
quais resultaram em 55 (cinquenta e cinco) vagas, oriundas do PMMB e que
estavam desocupadas, para preenchimento de médicos que irão somar o
quantitativo já existente em Roraima, conforme a seguir:

 

Município - RR
Perfil -

Município

EDITAL SAPS/MS Nº
6, de 11/03/2020
(quantidade de
vagas elegíveis

Roraima, 19º Ciclo)

EDITAL SAPS/MS Nº 8,
de 26/03/2020

(quantidade de vagas
elegíveis Roraima, 20º

Ciclo)

Vagas

Amajari 7 - Extrema
Pobreza 1 - 1

Alto Alegre 7 - Extrema
Pobreza - 1 1

Boa Vista 3 - Capitais e RM 30 12 42

Bom Fim 7 - Extrema
Pobreza - 1 1
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Caracarai 7 - Extrema
Pobreza 1 - 1

DSEI Roraima 8 - Saúde
Indígena 4 - 4

DSEI Yanomani 8 - Saúde
Indígena 3 - 3

Normândia 7 - Extrema
Pobreza - 1 1

Rorainaópolis 7 - Extrema
Pobreza 1 - 1

TOTAL DE VAGAS -
RR  40 15 55

 

60. Como se observa dos dados acima, esta CGPROP permanece
empreendendo todas as ações pertinentes ao pleno desenvolvimento do Projeto
Mais Médicos para o Brasil com vistas a propiciar a atenção primária à saúde
nas regiões em situação de alta vulnerabilidade, sempre prezando pela lisura e
efetividade dos processos de chamamento público atinentes ao provimento
dos profissionais ao Programa.

 

61. Nesta esteira, frise-se que todos os profissionais participantes do
Programa Mais Médicos são selecionados mediante chamamentos públicos,
que é constituído por um procedimento complexo, que envolve várias fases, que
não podem ser suprimidas em honra aos princípios da legalidade e da isonomia,
e  em obediência ao arcabouço jurídico que rege a matéria.

 

IV. CONCLUSÃO

 

62. Ante o exposto, urge destacar a relevância concernente
à Recomendação Conjunta nº 01/2020/PR-RR/MPF-DPU, dirigida ao Ministro de
Estado da Saúde, pela qual o Ministério Público Federal conjuntamente com a
Defensoria Pública da União recomendam, "de forma urgente, que autorize e
regulamente, em caráter emergencial e excepcional, no âmbito da Operação
Acolhida, a atuação em procedimentos básicos de saúde, pelo período inicial de
90 (noventa) dias, de 45 (quarenta e cinco)  médicos estrangeiros com
habilitação para o exercício da medicina no exterior (conforme relação anexa),
além daqueles que não relacionados, mas que igualmente sejam habilitados no
exterior para o exercício da medicina, sem a necessidade de revalidação de
diplomas e/ou inscrição no Conselho Regional de Medicina, a serem contratados
e remunerados exclusivamente pela Agências Internacionais parceiras da
Operação Acollhida", principalmente considerando a excepcional conjuntura
vivenciada decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19, como também o
crescente fluxo migratório no Estado de Roraima.

 

63. Não obstante, em que pese relevante a respeitosa
Recomendação, forçoso reconhecer a impossibilidade de esta CGPROP
autorizar e regulamentar a contratação na forma recomendada pelo MPF e
pela DPU, considerando a lei de regência do Programa Mais Médicos, Lei nº
12.871, de 22 de outubro de 2013, bem como as competências que lhe são
afetas à luz do Decreto nº 9.597, de 17 de maio de 2019. Razão pela qual,
sugere-se que a Recomendação Conjunta nº 01/2020/PR-RR/MPF-
DPU seja submetida à apreciação da Secretaria Executiva desta Pasta em
função  deste Ministério da Saúde compor: i) o Comitê Federal de
Assistência Emergencial para Acolhimento a Pessoas em Situação de
Vulnerabilidade Decorrente de Fluxo Migratório Provocado por Crise
Humanitária; ii) o Subcomitê Federal para Recepção, Identificação e
Triagem dos Imigrantes; iii) o Subcomitê Federal para Acolhimento aos
Imigrantes em Situação de Vulnerabilidade; iv) o Subcomitê Federal para
Interiorização; e v) o Subcomitê Federal para Ações de Saúde aos
Imigrantes, conforme disposto no Decreto nº 9.970, de 14, de agosto de
2019.

 

64. Assim, sugere-se o encaminhamento dos autos ao Departamento
de Saúde da Família, com vistas ao GAB/SAPS/MS, para ciência e validação
da presente Nota Técnica. Havendo aquiescência, recomenda-se o
encaminhamento posterior dos autos à SE/MS, para prosseguimento do feito.

 

 

WANESSA DE LIMA RAMOS AKITOMI UNE
Bolsista - CGPROP/DESF/SAPS/MS

 
 

 

De acordo com o teor da Nota Técnica nº 404/2020-
NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS. Encaminhem-se os autos para apreciação do
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Diretor do Departamento de Saúde da Família (DESF/SAPS/MS).

 

 

JOSÉ ORLANDO FIDELIS ABREU
Coordenador

 

 

ALEXANDRE MENDONÇA GONÇALVES
Coordenador-Geral de Provisão de Profissionais para Atenção Primária

 

 

De acordo. Encaminhem-se os autos ao GAB/SAPS/MS, para ciência e
validação da presente Nota Técnica. Havendo aquiescência, recomenda-se o
encaminhamento dos autos à SE/MS, para prosseguimento do feito.  

 

 

LUCAS WOLLMANN
Diretor do Departamento de Saúde da Família

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Mendonça Gonçalves,
Coordenador(a)-Geral de Provisão de Profissionais para Atenção
Primária, em 24/04/2020, às 15:45, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por José Orlando Fidelis Abreu,
Assessor(a) Técnico(a), em 24/04/2020, às 15:50, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wanessa de Lima Ramos
Akitomi Une, Bolsista, em 24/04/2020, às 15:59, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Lucas Wollmann, Diretor(a) do
Departamento de Saúde da Família, em 24/04/2020, às 15:59, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de
Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0014500529 e o código CRC EA6AB003.

Referência: Processo nº 00549.000516/2020-19 SEI nº 0014500529
 

Núcleo de Apoio a Processos Judiciais - NUAPJ
Esplanada dos Ministérios, Bloco G  - Bairro Zona Cívico-Administrativa, Brasília/DF, CEP 70058-900

Site - saude.gov.br
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO 
GRUPO DE TRABALHO COVID-19 (PGU/GT/COVID)

 
INFORMAÇÕES n. 00030/2020/PGU/AGU

 
NUP: 00405.006629/2020-62
INTERESSADOS: UNIAO FEDERAL
ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

 
Em linha de convergência com o Plano de Contingência Nacional - COVID19, o Ministério da Saúde

lançou Editais públicos destinados a suprir a necessidade de reforço da equipe de profissionais médicos, observando
políticas públicas já delineadas. São eles:

 
Edital nº 5, de 11 de março de 2020 – Chamamento público para Adesão de médicos ao
Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde - Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Edital nº 6, de 11 de março de 2020 – Renovação da Adesão de Municípios e do Distrito Federal
ao Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Edital nº 7, de 25 de março de 2020 – Prorrogação da adesão dos médicos formados em
Instituições de Educação Superior brasileiras e estrangeiras, participantes do Projeto Mais
Médicos Para o Brasil, na chamada regida pelo Edital SGTES/MS nº 19, de 10 de novembro de
2016 - 13º ciclo.
Edital nº 8, de 26 de março de 2020 – Chamamento público do Distrito Federal e de municípios
para Renovação da Adesão e confirmação das vagas previamente autorizadas e disponíveis para
ocupação, ao Projeto Mais Médicos para o Brasil.
Edital nº 9, de 26 de março de 2020 – Chamamento público de médicos intercambistas, oriundos
da cooperação internacional, para reincorporação ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos
termos do art. 23-A da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, acrescido pelo art. 34 da Lei nº
13.958, de 18 de dezembro de 2019.

 
Diante da urgência que a situação exige, o primeiro chamamento contemplou o perfil de profissionais

médicos que já possuem registro no conselho profissional de classe nacional, em função do respectivo processo seletivo
ser mais célere e menos custoso para a Administração Pública, uma vez que prescinde de análise pormenorizada de
documentos estrangeiros pela Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde e da realização do Módulo
de Acolhimento e Avaliação (MAAv), etapas legalmente exigidas para os outros perfis de profissionais previstos
no Programa Mais Médicos do Brasil (PMMB).

 
Por sua vez, a última seleção lançada tem por objeto o chamamento de médicos intercambistas

para reincorporação ao PMMB, como prevê o artigo 23-A acrescido à Lei 12.871/2013, cuja redação é a seguinte:
 

Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II
do caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o médico intercambista
que atender cumulativamente aos seguintes requisitos:          
 
I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto
Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação
do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde;           
II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da
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Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e          
III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890,
de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.   

 
A mencionada oportunidade de reincorporação tem sido alvo de judicialização por médicos

intercambistas, que sem demonstrar, no caso concreto, o preenchimento dos requisitos legais, questionam e apontam
eventuais falhas na constituição do banco de dados oficial que relaciona aqueles profissionais aptos a participar da
seleção.

 
Pretende-se demonstrar que não há, em virtude da correção de fonte do banco de dados, qualquer

inconsistência na lista divulgada de médicos intercambistas aptos a participar da seleção inaugurada pelo Edital n. 9/2020,
bem como a incorreção da via leita para levar a discussão ao Poder Judiciário, via ação mandamental, por inexistência de
prova pré-constituída, direito líquido e certo, impossibilidade de verticalização de cognição probatória e insuscetibilidade
de enfrentamento de lei em tese pela ação elegida (Súmula 266 STF).

 
Observemos, antes, pequenas linhas sobre os Editais de maior destaque.
 
EDITAL SAPS/MS Nº 5, DE 11 DE MARÇO DE 2020 (19º CICLO) DIRIGIDO AO

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ADESÃO DE MÉDICOS AO PMMB
 
De acordo com o Edital SAPS/MS nº 5/2020 (19º Ciclo) e respectivo Cronograma do, as fases da seleção

ocorrerão da seguinte forma:
 

a)12/03/2020 - Publicação do Edital;
b) De 16/03/2020 a 22/03/2020 - Período de inscrição;
c) 23/03/2020 - Disponibilização da lista dos médicos com inscrições concluídas e
disponibilização da relação dos municípios com adesão renovada e vagas confirmadas para
escolha dos médicos (1ª chamada);
d) de 24/03/2020 a 25/03/2020 - Escolha de vagas 1ª Chamada;
e)26/03/2020 - Resultado Preliminar da alocação 1ª Chamada;
f) de 27/03/2020 a 30/03/2020 - Interposição de Recurso 1ª Chamada;
g)31/03/2020 a 01/04/2020 - Análise de Recurso 1ª Chamada;
h)02/04/2020 - Resultado do Recurso 1ª Chamada e disponibilização do Resultado final da
alocação 1ª Chamada;
i) 03/04/2020 - Confirmação do interesse na alocação 1ª Chamada;
j) de 06/04/2020 a 13/04/2020 - Validação 1ª Chamada, inícios das atividades e homologação da
1ª chamada.

 
Observa-se que o referido edital pretende colocar médicos em atividade já na primeira semana de abril,

mês previsto como o de maior aumento de casos de COVID19.
 
EDITAL SAPS/MS Nº 6, DE 11 DE MARÇO DE 2020 DIRIGIDO AO CHAMAMENTO

PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DE MUNICÍPIOS PARA RENOVAÇÃO DA ADESÃO AO PMMB
 
No dia 11 de março de 2020, foi publicado o Edital de Chamamento Público nº 6, posteriormente

retificado, cujo objeto é descrito a seguir:
 

1. DO OBJETO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 1.1. Este Edital tem por objeto realizar o
chamamento público do Distrito Federal e de municípios classificados nos perfis de 1 a 8, de
acordo com a Resolução nº 1 de 2 de outubro de 2015 da Coordenação do Projeto Mais Médicos
para o Brasil, nominados na relação dos entes federativos elegíveis, disponibilizada no endereço
eletrônico http://maismedicos.gov.br, para renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos para o
Brasil, nos termos da Lei nº 12.871, de22 de outubro de 2013 e da Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 e respectivas alterações, e demais normativos
regulamentares do Projeto e confirmação das vagas disponíveis e previamente autorizadas,
conforme critérios estabelecidos neste Edital. 1.2. As vagas disponibilizadas no presente Edital
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serão destinadas a ocupação pelos médicos formados em instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no País, selecionados por meio do Edital/SAPS/MS nº 5,
de 11 de março de 2020, para participação no Projeto pelo período de 1 (um) ano.

 
Na mesma oportunidade, foi publicada a Relação dos municípios elegíveis para renovação da adesão do

Projeto Mais Médicos para o Brasil.
 
Cumpre rememorar que o PMMB busca, em caráter emergencial, fomentar a fixação do médico em uma

especialidade médica pouco valorizada e atrativa no mercado - a Atenção Primária e a Medicina Geral de Família e
Comunidade, possibilitando diminuir a carência desses profissionais nos municípios e regiões de maior vulnerabilidade
do Brasil. Dessa forma, por meio da Resolução nº 1/2015, foram estabelecidos os perfis de vulnerabilidade social para a
oferta e a autorização de vagas no âmbito do Projeto.

 
EDITAL SAPS/MS Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020 DIRECIONADO À CONTRATAÇÃO DE

MÉDICOS INTERCAMBISTAS, ORIUNDOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM CUMPRIMENTO
AO QUE DISPÕE O ART. 23-A DA LEI 12.871/2013

 
No ano de 2017, foi celebrada Cooperação internacional entre o Ministério da Saúde e a Organização

Pan-americana de Saúde (OPAS/OMS), consubstanciada no 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação do
'Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde' celebrado entre a União/Ministério da
Saúde e a OPAS/OMS e, mais especificamente quanto ao Programa Mais Médicos, no 3º Termo de Ajuste ao 80º Termo
de Cooperação (instrumentos disponíveis no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br/legislacao), de 22/08/2013,
propiciando a diversos médicos de nacionalidade cubana a participação no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
inseridos no perfil de médicos denominados 'Intercambistas Cooperados', nos termos da Lei 12.871, de 22 de outubro de
2013 (art. 23) e da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 (art. 18, caput e § 2º).

 
A OPAS/OMS manteve relação cooperativa com a República de Cuba, por meio do qual recrutou os

médicos cubanos para atuarem em missões assistenciais em vários países do mundo. Assim o foi com o Brasil, para a
participação desses profissionais, no intercâmbio de aperfeiçoamento profissional que constitui o Projeto Mais Médicos
para o Brasil. Deste modo, os participantes do Projeto, em decorrência do instrumento de cooperação, eram
disponibilizados pela OPAS/OMS ao Ministério da Saúde, pois o recrutamento e contratação dos aludidos profissionais,
quando de sua participação no âmbito do PMMB, competia apenas e tão somente à OPAS/OMS e à República de Cuba,
sendo a União apenas receptora desses profissionais.

 
Em 14 de novembro de 2018 a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) informou ao

Ministério da Saúde, por intermédio da Carta BRA/PWR/63/253/18, que o Governo de Cuba manifestou, unilateralmente,
desinteresse em manter a cooperação com esse organismo internacional, por meio do qual médicos cubanos participavam
do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Deste modo, a República de Cuba determinou a repatriação de todos os
profissionais que se encontrassem no território brasileiro como participantes do Projeto, tornando inexequível a
continuidade da execução do 80º Termo de Cooperação Técnica firmado entre a União/Ministério da Saúde e a
OPAS/OMS.

 
Sensível à situação dos médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o rompimento do Termo de

Cooperação, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, em 19 de dezembro de 2019
foi publicada a Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019 que “Institui de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo
federal a instituir serviço social autônomo denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde
(Adaps)”, que no art. 34, acresceu o art. 23-A a Lei nº 12.871/2013, que assim dispõe (vênia para nova transcrição):

 
Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II
do caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o
médico intercambista que atender cumulativamente aos seguintes requisitos:          
 
I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto
Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação
do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde;           
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II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e          
III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890,
de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.   

 
Como se vê, existe uma determinação legal para que os médicos cubanos sejam reincorporados ao Projeto

Mais Médicos para o Brasil, pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo ser esclarecido que o referido mandamento não possui a
mesma natureza jurídica dos chamamentos públicos, contido no artigo 13, da Lei 12.870/2013, no qual há uma prévia
seleção entre os perfis lá descritos. A reincorporação dos médicos cubanos tem natureza jurídica sui generis e se
consubstancia em uma manifestação de vontade dos profissionais contemplados pela lei, desde que atendam aos
requisitos exigidos na norma.

 
Observa-se, no entanto, que não basta que o médico cubano tenha participado do PMMB e tenha

permanecido no Brasil, é imperioso esclarecer que o artigo 23-A da Lei 12.871/2013 trouxe requisitos em seus incisos,
podendo se afirmar que a reincorporação não é automática.

 
Para o cumprimento da obrigação legal de reincorporação dos médicos cubanos ao PMMB, observando

os requisitos postos no texto legal, serão necessárias as seguintes medidas:
 

a) Verificação junto à Organização Mundial de Saúde dos profissionais que não
embarcaram novamente para Cuba;
b) Análise dos documentos de naturalização, residência e refúgio, sendo necessário acionar o
Departamento da Polícia Federal na referida tarefa;
c) Expedição via portaria de Registro Médico de Saúde (RMS), haja vista que, por não
deterem inscrição nos Conselhos Regionais Médicos, não podem exercer a medicina no
território brasileiro, sem a autorização extraordinária, que se corporifica por meio do RMS.

 
Veja a necessidade de que o profissional médico esteja em lista da OPAS é requisito essencial para

cumprir o mandamento legal. Com efeito, é necessário que o médico estivesse no exercício de suas atividades em 13 de
novembro de 2018 no âmbito do Projeto Mais Médicos, bem como ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o
Brasil em virtude da ruptura do acordo de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização
PanAmericana da Saúde/Organização Mundial da Saúde e ter permanecido no território nacional até a data de publicação
da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.

 
Diferentemente do que ocorrera em relação aos demais participantes, o contrato da União em relação aos

médicos cubanos era celebrado diretamente com a OPAS que, consequentemente, firmava contratos com os médicos. É
por essa razão que apenas a OPAS poderá dizer quem é o médico que estava vinculado ao programa durante a vigência do
projeto. O Ministério da Saúde, ao abrir o chamamento de médicos intercambistas, consultou, portanto, aquele
organização internacional.

 
DAS AÇÕES AJUIZADAS
 
Ao tomarem conhecimento do chamamento público lançado pelo Edital 9/2020, diversos médicos

intercambistas impetraram Mandados de Segurança alegando, em síntese diminuta, que teriam sido tolhidos da
oportunidade de participação da seleção por alegadas restrições editalícias incabíveis, a revelar ato ilegal da autoridade
pública.

 
Sustentam que possuem o direito líquido e certo de participar da seleção, e que a lista de médicos

intercambistas apresentada pela Organiação PanAmericana da Saúde - OPAS seria ilegal, abusiva e indevida, por alijá-los
de certame público.

 
Servem-se, muitos, do argumento da urgência, em pretexto inconfesso de driblar o que o Legislador

pátrio desenhou como critérios normativos para reincorporação dos médicos cubanos ao Programa Mais Médicos do
Brasil (art. 23-A da Lei 12.871/2013).
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Bem pontuado, é uma constatação irrevogável que não existe restrição volitiva à incorporação de médicos
cubanos ao PMMB, mas sim, condicionantes definidas pela legislação de regência, que concordando-se ou não, pautam
os atos administrativos que tem nela seu supedâneo.

 
Sendo assim, inexiste qualquer restrição ou obstáculo criado no Edital 9/2020, mas fiel observância ao

art. 23-A da Lei 12.871/2013, que estabelece 03 (três) condicionantes para que a reincorporação de médicos
intercambistas encontrem lugar no seio da política pública. Mais uma vez, vênia para transcrição:

 
Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II
do caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o
médico intercambista que atender cumulativamente aos seguintes requisitos:          
 
I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto
Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação
do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde;           
II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e          
III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890,
de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.   

 
Ora, não sequer elemento subjetivo do ato que possa ameaçar o desenho da política pública que está

sendo utilizada ainda com maior importância sesse momento trágico de crise pandêmica experimentado pelo país. Todos
os elementos são de feição objetiva e refletem de maneira cristalina a vontade do legislador brasileiro.

 
Mais, o que impressiona, na grande maioria das demandas que se teve conhecimento, é uma espécie de

inconformismo aventureiro que, sem apresentar qualquer prova pré constituída do atendimento dos requisitos legais,
movimenta o Poder Judiciário e os órgãos públicos (Ministério da Saúde e Advocacia-Geral da União), em um momento
de absolutas prioridades nacionais. Com as vênias necessárias, acredita-se que alguns casos a violação cristalina da boa-fé
processual, o que será tratado em cada caso concreto.

 
CANAL DE ATENDIMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
 
No contexto do que foi apresentado acima, informa-se que inclusive o Ministério da Saúde conta com

canal exclusivo de atendimento, além do próprio endereço eletrônico do programa, que apresentada todas as informações,
com transparência e segurança, dos requisitos necessários para cada seleção (http://maismedicos.gov.br)

 
Registros formais de dúvidas sobre os Programas poderão ser apresentados através do Disque Saúde, pelo

número 136, opção “8”. Os atendentes são treinados e aptos a esclarecer as dúvidas, pelo visto existentes. Caso alguma
dúvida não seja sanada, ela é formalizada e encaminhada para analise técnica, sendo respondida de pleno.

 
ASPECTOS JURÍDICO-PROCESSUAIS
 
Inexistência de direito líquido e certo e ônus da prova
 
Inexiste direito líquido e certo que socorra os impetrantes enquadrados no cenário aqui apresentado, já

que sequer constituíram prova do direito que alegam possuir. Simplesmente não há atendimento dos requisitos do art. 23-
A da Lei 12.871/2020, mais uma vez, transcrito:

 
Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II
do caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o
médico intercambista que atender cumulativamente aos seguintes requisitos:          
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I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do Projeto
Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para implementação
do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica em Saúde, firmado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde;           
II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e          
III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº 890,
de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de refúgio.   
 

Por todos, as lições de Castro Nunes são esclarecedoras: "Direito líquido e certo é o que resulta de fato
certo, é aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca". Assim, sem socorro aos impetrantes
que, sem demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, pretendem dilatar a cognição probatória para além das
estreitas rais da ação mandamental.

 
Por fim, além da incabível dilação probatória, muito antes não se comporta inversão do ônus da prova nos

casos apresentados. Ou o médico cubano demonstra que preenche os requisitos legais e irá ser constatado, por exemplo,
um erro cometido pela Organização PanAmerica de Saúde - OPAS (que em nenhum caso ficou comprovado), ou o
mandado de segurança possui destino certo, que é sua extinção prematura por inadequação da via e/ou pronto
indeferimento da pretensão.

 
O ato administrativo vergastado goza de presunção de veracidade e legitimidade (inadmissível a

inversão do ônus da prova) e a União trouxe acima os fundamentos jurídicos relacionados ao fato do impetrante não
constar de lista de médicos passíveis de manifestação de interesse, lista essa decorrente de informações seguras do
organismo internacional.

 
CONCLUSÃO
 
Por todo o exposto, é medida adequada a extinção dos mandados de segurança que se enquadram nas

hipóteses acima apresentadas, bem como o indeferimento de qualquer pleito liminar desprovido de prova pré-constituída,
a revelar inexistência de direito líquido certo, incabível pretensão de inversão do ônus da prova.

 
Uberaba, 03 de abril de 2020.
 
 

ANDRÉ LUIZ DORNELAS BRASIL DE FREITAS
Advogado da União

Grupo de Trabalho COVID-19 - PGU
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00405006629202062 e da chave de acesso 52701642

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE LUIZ DORNELAS BRASIL DE FREITAS, de acordo com os
normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 405123295 no
endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ANDRE LUIZ DORNELAS
BRASIL DE FREITAS. Data e Hora: 06-04-2020 20:11. Número de Série: 17149135. Emissor: Autoridade Certificadora
SERPRORFBv5.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO (DSP)

 
INFORMAÇÕES n. 00031/2020/PGU/AGU

 
NUP: 00405.006629/2020-62
INTERESSADOS: UNIAO FEDERAL
ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

 
1. DO RELATÓRIO

 
Trata-se de expediente instaurado no âmbito do Grupo de Trabalho COVID-19/PGU

objetivando a colheita de subsídios e auxílio das unidades de execução quanto à judicializações
relacionadas ao Programa Mais Médicos, uma vez que houve o lançamento de cinco editais
específicos para fortalecimento da política pública em questão, objetivando atender ao Plano de
Contingência Nacional - COVID19.

 
O expediente restou designado ao D r . André Brasil (seq. 1) para quesitação e

encaminhamento à CONJUR/MS abarcando os principais aspectos das demandas em questão, o que
restou atendido de pronto através do DESPACHO n. 04068/2020/PGU/AGU (seq. 2).

 
Após, remetidos os autos à CONJUR/MS, sobreveio manifestação da Secretaria de Atenção

Primária à Saúde-SAPS) (seq. 6/7) esclarecendo quanto aos aspectos quesitados, bem como
manifestação jurídica da CONJUR, de lavra do Dr. Júlio César Alves Figueirôa ( INFORMAÇÕES n.
00190/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU - seq. 8), abordando todos os aspectos necessários à defesa da
União em juízo.

 
Em    03/04/2020    foi    realizada     reunião     de    alinhamento     com    a   

participação     do GT/COVID19/PGU (Dr. André Brasil; Dr. Saulo Marinho), da CONJUR/MS (Dr. Júlio César
Figueirôa), do DSP/PGU (Dr. Marcelo Conceição) e das Procuradores Regionais da 3ª (Dra. Viviane
Pepice), da 4ª (Dr. Rafael Vitorino) e da 5ª Região (Dra. Maria Carolina Neves), contando ainda com a
participação da área técnica responsável (SAPS/MS).

 
No sequencial n. 12 proferi despacho juntando e ordenando documentos e subsídios

colhidos junto à área técnica responsável (SAPS/MS) e CONJUR/MS, os quais serão úteis à defesa da
União em juízo.

 
Ato contínuo, foram produzidas as INFORMAÇÕES n. 00030/2020/PGU/AGU (seq. 29)

no âmbito do GT/COVID-19/PGU orientando a defesa da União em Juízo, abarcando as especificidades de
cada um dos editais relacionados ao PMMB.

 
Ao fim, após os esforços concatenados pelo GT/COVID19/PGU e CONJUR/MS, prestam-se as

presentes informações com o fito de sintetizar os subsídios e manifestações coletadas, bem como
fornecer diretrizes às unidades de execução na defesa da União em juízo em cada um dos subtemas
associados ao Programa Mais Médicos para o Brasil, a saber:

 

Demandas de estudantes do último ano de medicina, não portadores de CRM, que
pretendem participar do chamamento público regulado pelo Edital SAPS n. 5/2020
(seleção de médicos brasileiros com CRM);
Demandas de médicos com diploma expedido por instituição de ensino estrangeira, não
revalidado no Brasil, pretendendo participar do chamamento público regulado pelo Edital
SAPS n. 5/2020 (seleção de médicos brasileiros com CRM);
Demandas de interessados em participar do chamamento público regulado pelo Edital
SAPS n. 5/2020 e que alegam inconsistências no sistema de inscrição;
Demandas de médicos intercambistas (cubanos) que pretendem participar do
chamamento público regulado pelo Edital SAPS n. 9/2020;

 
É o relatório.
 

2. DAS DEMANDAS DE ESTUDANTES DO ÚLT IMO ANO DE MEDICINA, NÃO
PORTADORES DE CRM, QUE PRETENDEM PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO REGULADO
PELO EDITAL SAPS N. 05/2020

 
De plano, cumpre destacar que a pretensão de estudantes de medicina ou demais

interessados, não portadores de CRM, participarem de chamamentos públicos no âmbito do Programa
Mais Médicos para o Brasil, comprovando o requisito documento apenas após participação na seleção
(analogia à Súmula n. 266/STJ) já foi objeto de orientação por parte do DSP/PGU, a qual se aplica aos
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casos ora em comento com os devidos ajustes em relação à numeração e cláusulas editalícias.
 
A diretriz restou expedida na ORIENTAÇÃO JUDICIAL n. 00037/2019/PGU/AGU

(disponível no  NUP:  00737.015343/2016-30), bem como foi incluída no Sumário de Conhecimento
da PGU - Saúde, acessível n o link
https://agudf.sharepoint.com/sites/pgu/Lists/SumarioDeConhecimento_Saude/DispForm.aspx?ID=9,
restando assim ementada:

 
EMENTA: ORIENTAÇÃO  NACIONAL.  PROGRAMA  MAIS  MÉDICOS.  17º  CICLO.  EDITAL
SGTES/MS N. 22/2018. DOIS GRUPOS DE DEMANDAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE/FALHA NO SISTEMA DE GESTÃO DE
P R O G RA M A S  - SGP. INEXISTÊNCIA. NÃO S AT I S FA Ç Ã O  DO ÔNUS DA PROVA. 
COMPROVAÇÃO   DE ESTABILIDADE PELA UNIÃO INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (MANDADO
DE SEGURANÇA). IMPOSSIBILIDADE DE ALOCAÇÃO EM VAGAS OCIOSAS.

 

Na ocasião restaram abarcados os seguintes aspectos em relação ao PMMB, todos servíveis
a defesa da União nas demandas que ora se enfrentam, razão pela qual se indica a consulta e utilização:

 

Constitucionalidade do PMMB;
Legalidade e inserção do PMMB no Sistema Único de Saúde (SUS); Requisitos para
Participação e Ordem Legal de Prioridades;
Documentos necessários a serem apresentados por Médico Intercambista; Critérios e
Eleição e Participação dos Municípios no PMMB;
Critérios para Chamamento de Candidatos e Critérios de Desempate; Natureza do vínculo
e obrigações dos médicos participantes do PMMB.

 
Não  obstante,  a  temática  restou  novamente  enfrentada  no  presente  expediente       n

a s INFORMAÇÕES n. 00190/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU (seq.  8,  item  3.1.),  bem  como  nas
INFORMAÇÕES n. 00030/2020/PGU/AGU (seq. 29) havendo, ainda, manifestação pela área técnica
responsável em demanda específica cujas considerações são plenamente replicáveis nos casos análogos
(NOTA TÉCNICA Nº 223/2020-NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS - seq. 17).

 
Em poucas linhas, as orientações proferidas anotam a impossibilidade de admitir

concluintes do curso de medicina no chamamento público, uma vez que há necessidade de início
imediato das atividades nas localidades que serão assistidas, dada a grave crise de saúde pública pela
qual o país atravessa, não sendo dado ao Ministério da Saúde atitudes temerárias a exemplo de admitir
participação de indivíduo sob condição resolutiva (àquela dependente de evento futuro, ainda que
aparentemente certo).

 
Em reforço, cumpre observar que a autorização de participação de indivíduo não habilitado

no chamamento público poderá acarretar grande dano à localidade que este vier a escolher, uma
vez que o processo seletivo não conta com vagas de reposição. Noutros termos, em sendo o
estudante autorizado judicialmente a participar do chamamento, selecionando município e,
após, deixe de apresentar o CRM qualquer que seja a razão, a localidade não será
contemplada com outro médico, uma vez que há admissão do exato número de médicos em
relação ao número de municípios.

 
De se destacar que a tese da União vem sendo encampada pelo Poder Judiciário, inclusive

em sede de Agravo de Instrumento, como se vê no seguintes precedente (por todos):
 

4. No caso, o Edital nº 5 foi lançado tendo em vista o Plano de Contingência Nacional para
Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV) e o respectivo quadro de pandemia
que está em crescimento exponencial diário, havendo um interesse público de atuação
imediata ou a mais rápida possível dos profissionais médicos selecionados pelo programa.
No entanto, mesmo que o prazo de validade seja de um ano, abrir o programa para
possíveis formandos, ou seja, estudantes de medicina, ainda que no último período, em
sede de decisão judicial, não se faz cabível, considerando que esta é uma decisão
administrativa, onde são analisadas todas as questões para que apenas os que já
completaram o curso possam participar da seleção. Trata-se de decisão discricionária, que
não pode ser revista no Judiciário, posto que não se vislumbra qualquer violação a norma
legal ou constitucional. O que se tem no caso sob exame, ao revés, é um edital de
chamamento para o exercício de uma função pública transitória, em curto espaço de
validade e em caráter de urgência. Não se podendo conceder a tutela aos agravados,
considerando-se que ainda são estudantes, mesmo que do último período, não tendo sido
juntado aos autos qualquer documento de que já tenham colado grau. 5. Diante do
exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 6. Dessa decisão,
dê-se ciência ao juiz de primeiro grau. 7. Intime-se a parte agravada para contrarrazões.

(Agravo de Instrumento n. 0803148-09.2020.4.05.0000 - TRF5)

 
Sendo estas são as linhas gerais a serem observadas nas demandas em referência, anoto

ainda que não há informações individualizadas de cada demandante a serem prestadas pelo
Ministério da Saúde, uma vez que a discussão resta cingida à juridicidade da tese, devendo o
Advogado do feito observar as manifestações ora citadas para produzir a defesa da União
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em juízo.
 

2.1 Das demandas ajuizadas por Sindicatos de Médicos em benefício de estudantes
de Medicina

 
Dentre às demandas citadas (estudantes de medicina pretendendo participação no

chamamento público regulado pelo Edital SAPS n. 5/2020), houve identificação ações ordinárias movidas
p o r Sindicatos Estaduais de Médicos em benefício  genérico  de  estudantes  turmas 
concluintes de instituições de ensino superior, a exemplo do ocorrido nos autos n. 0804054-
46.2020.4.05.8100 (em trâmite na JF/CE).

 
A peculiaridade merece comentário adicional ante a flagrante ilegitimidade ativa de

Sindicatos profissionais para representarem, em juízo, estudantes de medicina, que sequer integram a
categoria profissional que representam.

 
É preciso ter em conta que acadêmicos de medicina ainda não são médicos, de modo a não

lhes ter autorizado ter interesses tutelados, em juízo, por entidade sindicato, desbordando em muito o
escopo do art. 8ª, III da CRFB/88, merecendo destaque, ainda, o conceito de categoria profissional
erigido pela Consolidação das Leis do Trabalho  em seu art. 511, §3º ("Categoria profissional
diferenciada    é a que se forma dos empregados que exerçam profissões ou  funções  diferenciadas 
por  força  de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares").

 
Nesse esteio, ainda que eventualmente haja menção à estudantes de medicina no estatuto

do Sindicato autor, tal previsão contraria frontalmente tanto o texto constitucional como a CLT, uma vez
que, repita-se, acadêmicos não compõem categoria profissional.

 
Assim, em havendo demanda promovida por Sindicato de Médicos em favor de estudantes

de medicina, deverá o Advogado do Feito aviar preliminar de ilegitimidade ativa da instituição autora.
 

3. DAS DEMANDAS DE MÉDICOS COM DIPLOMA EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO DE
ENSINO ESTRANGEIRA, NÃO REVALIDADO NO BRASIL, PRETENDENDO PARTICIPAR DO
CHAMAMENTO PÚBLICO REGULADO PELO EDITAL SAPS N. 5/2020 (SELEÇÃO DE MÉDICOS
BRASILEIROS COM CRM);

 
Indo além, há registro ainda de demandas promovidas por brasileiros formados em

medicina em instituição de ensino estrangeira, cujo diploma não foi revalidado no país
(consequentemente, não detentor de CRM).

 
Em síntese, aduzem os demandantes que foram excluídos de participação do Edital SAPS n.

05/2020 de forma desarrazoada, supostamente violando o princípio isonomia e e em desobediência aos
ditames da Lei n. 12.871/13, em seu art. 13, §1º. I, que prevê a participação para médicos brasileiros
formados em instituições estrangeiras com habilitação para exercício de Medicina no exterior.

 
P o r sua vez, conforme já noticiado nas INFORMAÇÕES n. 00190/2020/CONJUR-

MS/CGU/AGU (seq. 8, item 3.3, pergunta 3), para fins do Edidal SAPS n. 05/2020 o Ministério da
Saúde optou por não ofertar vagas à tal classe de candidatos a partir de discrímen válido e
condizente com a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN), uma vez que a participação de médicos brasileiros formados em IES estrangeira sem diploma
revalidado demanda participação do interessado em Módulo de Avaliação e, após, emissão de RMS para
exercício de medicina no âmbito do PMMB, específico para o município em que for designado.

 
Ocorre que o módulo preparatório em questão demandaria carga horária mínima de 160

(cento e sessenta) horas, nos termos do art. 14, §3º da própria Lei n. 12.871/13, tornando inviável a
adequação de tais profissionais ao cronograma previsto pelo Edital SAPS n. 5/2020 pra destinação
imediata dos médicos selecionados ao município contemplado.

 
Em acréscimo, não se pode perder de vista que inexiste obrigatoriedade legal para que os

editais de chamamento do PMMB contemplem todos os perfís elencados no art. 13 da Lei n.
12.871/2013, cabendo à Administração Pública, valendo-se de juízo de conveniência e oportunidade,
optar ou não pelo perfil em questão.

 
No caso, dada a incompatibilidade do procedimento preparatório necessário para permitir o

exercício da medicina ni âmbito do PMMB por brasileiro formado no exterior, optou-se legitimamente e
em discrímen razoável por não contemplar referido grupo no Edital SAPS n. 05/2020.

 
Nesses termos, inexiste violação ao princípio da isonomia ou ilegalidade a tornar a medida

desarrazoada, como quer fazer crer o demandante.
 
Sendo estas são as linhas gerais a serem observadas nas demandas em referência, anoto

ainda que não há informações individualizadas de cada demandante a serem prestadas pelo
Ministério da Saúde, uma vez que a discussão resta cingida à juridicidade da tese, devendo o
Advogado do feito observar as manifestações ora citadas para produzir a defesa da União
em juízo.
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4. DAS DEMANDAS DE INTERESSADOS EM PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBICO
REGULADO PELO EDITAL SAPS N. 5/2020 E QUE ALEGAM INCONSISTÊNCIAS NO SISTEMA DE 
INSCRIÇÃO

 
Indo além, há ainda demandas identificadas de candidatos participantes do chamamento

público regido pelo Edital SAPS n. 05/2020 (médicos brasileiros com CRM) que alegam inconsistências
nos sistema de inscrição às quais impossibilitaram sua participação.

 
Nesse ínterim, de pano, cumpre destacar que a já supracitada ORIENTAÇÃO JUDICIAL n.

00037/2019/PGU/AGU (disponível no NUP: 00737.015343/2016-30) contém tópico destinado ao
enfrentamento de tese similar ocorrida no 16º Ciclo de Chamamento do PMMB (início de 2019), a qual
poderá ser utilizada, mutatis mutandis, nas demandas ora enfrentadas.

 
Ainda, demandada especificamente a se manifestar sobre a ocorrência de falhas no Sistema

de Gerenciamento de Programas (SGP) no chamamento atual, a SAPS anotou que não houve registro de
qualquer falar que inviabilizasse a inscrição de candidatos, tanto que houve a inscrição de 9.412
profissionais.

 
Vale menção, ainda, aos itens 3.8 e 4.10 do Edital que atribuem ao interessado a ocorrência

de inscrições não finalizadas por motivos de ordem técnica dos computadores, falhar de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, dentre outros fatos.

 
De se pontuar que a temática foi objeto de manifestação específica pela SAPS na NOTA

TÉCNICA Nº 241/2020-NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS (seq. 16), em que a pasta anota que a mensagem
indicada pelo sistema de "CRM Inválido" não se deve a erro ou inconsistência, mas sim a preenchimento
equivocado ou ausência de registro na entidade de classe pelo interessado.

 
Por fim, em casos tais deve o Advogado da União valer-se do que preceitua o art. 373, I do

CPC, sendo ônus do demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, in casu, a suposta
instabilidade ou falha do SGP, uma vez que não há qualquer registro administrativo nesse sentido e que
outros 9.412 profissionais realizaram inscrição sem qualquer dificuldade.

 
5. DAS DEMANDAS DE MÉDICOS INTERCAMBISTAS (CUBANOS) QUE PRETENDEM
PARTICIPAR DO CHAMAMENTO PÚBLICO REGULADO PELO EDITAL SAPS N. 9/2020

 
Ao fim, cumpre destacar que, em relação às demandas promovidas por médicos

intercambistas cubanos não contemplados há manifestação robusta indicando a linha de defesa a ser
utilizada em juízo pela União no seq. 29 (INFORMAÇÕES n. 00030/2020/PGU/AGU), no bojo da qual
são esclarecidos os principais aspectos referentes aos requisitos previstos no art. 23-A da Lei n.
12.871/13.

 
Conforme alinhavado na referida manifestação, apenas poderá participar do chamamento

público o médico intercambista cubano que preencha cumulativamente os seguintes requisitos:
 

Estava em exercício de suas atividades em 13 de novembro de 2018, quando do
encerramento da Cooperação firmada entre Governo da República Federativa do Brasil e a
Organização Pan-americana da Sáude;
Ter sido desligado do PMMB justamente em virtude da ruptura do acordo de cooperação
entre o Ministério da Saíde Pública de Cuba e a OPAS;
Ter permanecido no território nacional até a data da publicação da Medida Provisória n.
890/2019.

 
Pois bem.
 
Em relação aos subsídios fáticos necessários ao amparo de parte das teses ali defendidas,

orienta-se ao Advogado do feito que observe, notadamente os sequenciais 25, 26, 27 e 28 do presente
expediente, uma vez que estes contém informações decisivas para verificação se o demandante
desatende os requisitos previstos no art. 23-A da Lei n. 12.871/13, a saber:

 

Sequenciais 25: solicitação do Ministério da Saúde à OPAS para que encaminhe a lista de
médicos intercambistas que estavam em exercício quando da ruptura da
cooperação e que permaneceram em território nacional (não foram repatriados
pelo Governo cubano);

Sequenciais 26 e 27: resposta da OPAS contendo lista de médicos intercambistas que
preenchiam os requisitos necessários;

Sequencial 28: lista de médicos intercambistas que retornaram à Cuba com o término da
cooperação, indicando Município no qual exerciam atividades, data de saída do país,
cidade de saída e número do vôo, de modo que todos os ali listados não
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preenchem    o terceiro requisito necessário à participação do chamamento 
público  regulado pelo Edital SAPS n. 9/2020 (ter permanecido no território nacional).

 
Como se vê, os documentos reforçam, a inexistência de qualquer ilegalidade praticada pela

União a partir da utilização confecção da lista de habilitados fornecida pela OPAS, relembrando que o
vínculo do profissional cubano sempre se deu diretamente em relação à organização (vide ORIENTAÇÃO
JUDICIAL n. 00037/2019/PGU/AGU - disponível no NUP: 00737.015343/2016-30), bem como são fonte de
extração inicial de informação se o cubano deixou o território nacional imediatamente após a ruptura do
Termo de Cooperação.

 
Por oportuno, anote-se desde já que estes são os subsídios que o Ministério da Saúde possui

em relação à temática, justamente porque, dado que o vínculo do médico cubano cooperado do PMMB
se dava com a OPAS, o domínio das informações individualizadas de cada participante era
responsabilidade da Organização Internacional.

 
Não obstante, visando levar a juízo informações individualidadas do demandante,

poderá o Advogado do feito oficiar a Superintendência da Polícia Federal de sua localidade e
solicitar informações relativas à (MODELO DE OFÍCIO CRIADO NO SAPIENS/TESE): (a) à data
de entrada no território Nacional, (b) o amparo legal, (c) sua classificação, (d) a data em que
concedido o registro, (e) o prazo de estada, (f) a data em que eventualmente deixou o país
e, por fim, (g) se tal condição é regular ou não.

 
Tais dados fatalmente auxiliarão no desenquadramento do litigante no inciso III do art. 23-A 

da Lei n. 12.871/13 e, consequentemente, na impossibilidade de sua  participação  no  chamamento 
público regido pelo Edital SAPS n. 09/2020.

 
Ao fim, destaco ainda que há manifestação da área técnica sobre a temática nos

sequenciais n. 19-23, as quais poderão ser úteis à defesa da União em juízo, não havendo
informações adicionais a serem coletadas diretamente no Ministério da Saúde.

 
6. DAS TESES CADASTRADAS NOS SAPIENS

 
Visando auxiliar a atuação das unidades de execução e uniformizar a defesa da União em

juízo, anoto o cadastramento das seguintes teses no SAPIENS:
 

Agravo de Instrumento em casos de Estudantes de Medicina (criado a partir de
peça exitosa da PRU 5ª Região):

Palavras chave: #COVID MAIS MÉDICOS ESTUDANTE MEDICINA

Ofício para Polícia Federal solicitando informações do demandante.
Palavras chave: #COVID OFÍCIO PF CUBANO

Agravo de Instrumento em caso de Intercambista cubano (criado a partir de
peça exitosa da PRU 5ª Região):

Palavras chave: #COVID MAIS MÉDICOS AGRAVO CUBANO

 
7. DAS CONCLUSÕES E ENCAMINHAMENTOS

 
Ante o exposto, encerro o presente expediente enquanto consolidação dos subsídios

necessários, por parte do Ministério da Saúde, à defesa da União em juízo na temática PROGRAMA MAIS
MÉDICOS, orientando os Advogados das unidades de execução desta PGU no sentido de observar as
teses e subsídios indicados no expediente, evitando formular novos pedidos ao Ministério da
Saúde dada a grande demanda ocasionada pela pandemia do COVID-19, salvo 
especificidades do caso concreto essenciais ao deslinde da lide que não estejam 
contempladas no presente.

 
Submeto à consideração do Departamento de Serviço Público, considerando a competência

na matéria.
 
Brasília, 06 de abril de 2020.
 
 

SAULO LOPES MARINHO
ADVOGADO DA UNIÃO

COORDENADOR DO GRUPO DE TRABALHO PGU/COVID19
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00405006629202062 e da chave de
acesso 52701642
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO

CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS ESPECIAIS EM CONTENCIOSO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

 
INFORMAÇÕES n. 00190/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU

 
NUP: 00405.006629/2020-62
INTERESSADOS: UNIAO FEDERAL
ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS

 
1. Trata-se de expediente instaurado no âmbito do Grupo de Trabalho COVID-19 PGU
objetivando a colheita de subsídios para posterior auxílio das unidades de execução quanto à temática
"PROGRAMA MAIS MÉDICOS".

 
2. Analisando a planilha de riscos judiciais desta PGU, observa-se a existência de, até o
momento, trinta e cinco demandas judiciais relacionadas à matéria.

 
3. Ao fim, informou que, observando as demandas listadas, há variações a serem
observadas dentro da temática, notadamente em relação à pleitos de médicos brasileiros
que pretendem participar do certame sem apresentação da documentação necessária à
tanto, bem como judicialização promovida por médicos cubanos objetivando participar do
certame na condição de médico dissidente de edições anteriores do PMMB.

 
4. É o relatório. 

 
1. SÍNTESE SOBRE O ATUAL PANORAMA DE CONTRATAÇÃO 

 
5. Inicialmente, é importante ter conhecimento de que a COVID19 é uma doença causada por
um novo tipo de Coronavírus (2019-nCoV ). Das seis espécies de Coronavírus conhecidas que causam
doenças em humanos, “quatro dessas (229E, OC43, NL63 e HKU1) causam sintomas comuns de gripe
em pessoas imunocompetentes, e duas espécies (SARS-CoV e MERS-CoV) provocam síndrome
respiratória aguda grave com taxas elevadas de mortalidade.” 

 
6. O atual responsável pela pandemia em curso, chamado de Novel Coronavirus-Infected
Pneumonia (NCIP) (2019-nCoV) possui, até o momento, na grande maioria dos pacientes analisados, a
capacidade de causar doenças respiratórias de leve à moderada, sem a necessidade de tratamentos
especiais para a recuperação. No entanto, em um grupo específico de pacientes (idosos e aqueles com
problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias
crônicas e câncer) os sintomas apresentados pela infecção do vírus são mais graves. 

 
7. Atento à Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela
Organização Mundial de Saúde (ESPII), considerando o contexto nacional e internacional, haja vista a
pandemia causada pelo coronavírus, o Poder Público, vem se posicionando no sentido de implementar
políticas públicas, com vistas a proteger a coletividade e minimizar os efeitos da pandemia. Nesse
sentido, o MINISTÉRIO DA SAÚDE, no dia 03 de fevereiro de 2020, publicou a Portaria GAB/MS nº 188, na
qual foi declarada Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN). No mesmo sentido
publicou a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispôs sobre as medidas para enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável
pelo surto de 2019.

 
8. Diante da situação descrita, o Ministério da Saúde estabeleceu o Plano de Contingência
Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), cujas medidas de respostas
propostas contemplam os seguintes eixos: a) vigilância; b) suporte laboratorial; c) medidas de controle
da infecção; d) assistência; e) assistência famacêutica; f) vigilância sanitária; g) comunicação de risco;
e, h) gestão. Referido Plano se presta, entre outros propósitos, a orientar a elaboração de planos locais,
conforme se depreende do seguinte excerto:

 
(...) O Brasil adota a ferramenta de classificação de emergência em três níveis, seguindo a
mesma linha utilizada globalmente na preparação e resposta em todo o mundo. Deste
modo, recomenda-se que as Secretarias de Saúde dos Municípios, Estados e Governo
Federal, bem como serviços de saúde pública ou privada, agências, empresas tomem nota
deste plano na elaboração de seus planos de contingência e medidas de resposta. Toda
medida deve ser proporcional e restrita aos riscos vigentes. (...)

 

9. Dentre as medidas previstas, está o aumento na capacidade de atendimento emergencial.
Com efeito, apesar da pouca experiência mundial com a evolução dos casos, estima-se que 5% dos
casos confirmados precisam de leitos de UTI. Segundo números apurados, o Brasil possui hoje, 55,1 mil
leitos de UTI e 65.411 respiradores, somando a rede pública e privada.
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10. Conforme a previsão do Plano de Contingência Nacional - COVID19 já mencionada, a
adaptação e ampliação de leitos e áreas hospitalares e a contratação emergencial de leitos de UTI
poderá ser necessária, com o objetivo de evitar óbitos. Contudo, é difícil prever se o número de leitos
será suficiente para atender toda a população que necessite. Tal constatação, como já alertado
anteriormente e nas coletivas de imprensa, depende de fatores variáveis, a exemplo da eficácia das
medidas de restrição impostas à população.

 
11. Tal situação demonstra a urgência na contratação de médicos. E não são apenas
médicos intensivistas, responsáveis pelo antedimento em UTI´s, que o Ministério busca
contratar com o presente edital, vejamos a razão:

 
12. Como anteriormente mencionado, o atual responsável pela pandemia em curso, chamado
de Novel Coronavirus-Infected Pneumonia (NCIP) (2019-nCoV) possui, até o momento, na grande maioria
dos pacientes analisados, a capacidade de causar doenças respiratórias de leve à moderada, sem a
necessidade de tratamentos especiais para a recuperação. No entanto, em um grupo específico de
pacientes (idosos e aqueles com problemas médicos subjacentes, como doenças cardiovasculares,
diabetes, doenças respiratórias crônicas e câncer), os sintomas apresentados pela infecção do vírus são
mais graves.

 
13. Para os casos em que não será preciso o atendimento médico - hospitalar, recomenda-se a
quarentena e a estratégia de monitoramento domiciliar para evitar a ocupação de leitos
desnecessariamente. Assim, medidas de atenção hospitalar para os casos graves e medidas restritivas
individuais de isolamento e quarentena domiciliar para os casos leves devem ser adotadas para evitar
óbitos e o agravamento dos casos.

 
14. Com a edição da PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 2020, que declarou o estado de
transmissão comunitária do coronavírus, o Ministério da Saúde prevê que para a contenção da
transmissibilidade da COVID-19, deverá ser adotada, como medida não-farmacológica, o isolamento
domiciliar da pessoa com sintomas respiratórios e das pessoas que residam no mesmo endereço, ainda
que estejam assintomáticos, devendo permanecer em isolamento pelo período máximo de 14
(quartorze) dias. O referido ato normativo prevê, ainda, medidas de restrição para outros ocupantes da
residência.

 
15. Assim, os casos menos graves serão atendidos pela Atenção Primária em Saúde (APS)
quando houver procura. Ainda a título de auxílio, cumpre citar os programas de conscientização para
medidas de precaução a serem adotadas nas residências, bem como a telemedicina, já autorizada
pelo Conselho Federal de Medicina, que desempenhará o papel do atendimento domiciliar nas situações
de isolamento.

 
16. Nesta esteira, obedecendo a urgência que a situação exige, o Edital SAPS/MS nº 5 tem
como objeto "o chamamento público de médicos formados em instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, nos termos do art. 13, §1º, inciso I da Lei nº
12.871/2013, para adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil". Ressalta-se, ainda, a publicação do
edital Edital SAPS/MS nº 6 

 
17. Com efeito, a ocupação das vagas no Projeto Mais Médicos para o Brasil pode ser realizada
de duas formas:

 
a)por meio de Chamamento Público, conforme Editais publicados pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), concorrendo o profissional na seleção em
igualdade de condições com os demais candidatos de mesmo perfil; e

 

b)mediante celebração de instrumentos de cooperação com instituições de educação
superior estrangeiras e organismos internacionais.

 

18. As formas de seleções acima descritas encontram guarida nos arts. 13 e 23 da Lei nº
12.871/2013 e no art. 18 da Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013. 

 
19. Entre as duas modalidades de seleção, confere-se prioridade para a ocupação das vagas
por meio de chamadas públicas, regidas por editais de seleção. Residualmente, na hipótese de vagas
não ocupadas por meio de chamamento público, é que a oferta das vagas poderá ser realizada por meio
de Termos de Cooperação.

 
20. Na atual situação, no entanto, essa discricionariedade fica ainda mais limitada.
Veja que a atual pandemia enfrentada possui a característica de funcionar em um sistema de
"onda de contaminação", ou seja, a contratação precisa ser imediata, uma vez que, caso
ocorra em momento posterior ao aumento dos casos, já não será mais necessária.  

 
21. Observa-se que, neste momento, o chamamento público contemplou o perfil de
profissionais médicos que já possuem CRM em função do respectivo processo seletivo ser
mais célere e menos custoso para a Administração Pública, uma vez que prescinde de
análise diferenciada de documentos estrangeiros pela Assessoria de Assuntos Internacionais
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do Ministério da Saúde-AISA/MS e da realização do Módulo de Acolhimento e Avaliação
(MAAv), etapas legalmente exigidas para os outros perfis de profissionais previstos no
PMMB.

 
22. Com efeito, apenas , a realização do MAAv implicaria em contratações e articulações
institucionais prévias à realização do processo seletivo, o que demanda vários meses apenas para a
realização e início das atividades dos profissionais, intervalo temporal não condizente com a emergência
requerida pelo contexto conjuntural.

 
23. Registre-se, por fim, que o Ministério da Saúde já lançou o EDITAL Nº 9, DE 26 DE
MARÇO DE 2020 para a contratação de médicos cubanos, nos termos do art. 23 -A da Lei Lei
12.870/2013. Tal contratação decorreu de previsão legal expressa e, como será visto, não
viola a regra legal de contratação aqui mencionada. 

 
24. Essas são as considerações gerais relacionadas ao tema. As situações específicas
envolvendo cada um dos editais existentes e a resposta aos quesitos apresentados pela Procuradoria
devem ser apresentadas nos próximos tópicos. 

 
2. RESUMO SOBRE O PROJETO MAIS MÉDICOS  PARA O BRASIL (PMMB) E EDITAIS
LANÇADOS EM 2020 PARA ATENDER À DEMANDA EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA
COVID19

 
25. O Projeto Mais Médicos para o Brasil-PMMB, criado pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, caracteriza-se por ser um curso de especialização com integração ensino-serviço, com prazo
determinado para sua realização. Ademais, referido Projeto visa diminuir a carência de médicos nas
regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde, além de
ampliar a inserção do médico em formação nas unidades de atendimento do SUS, desenvolvendo seu
conhecimento sobre a realidade da saúde da população brasileira, nos termos do artigo 1º, incisos I e IV
da Lei nº 12.871/2013.

 
26. A participação no Projeto Mais Médicos para o Brasil é regida, de modo geral, pela Lei nº
12.871, de 22 de outubro de 2013, e disciplinada pela Portaria Interministerial MS/MEC nº 1.369, de 8 de
julho de 2016, inclusive para referenciar a participação de médicos por meio de intercâmbios, nos
termos de cooperação com organismos internacionais.

 
27. Seguindo os mandamentos legais, a ocupação das vagas no Projeto Mais Médicos para o
Brasil pode ser realizada de duas formas:

 
a)por meio de Chamamento Público, conforme Editais publicados pela Secretaria de Gestão
do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), concorrendo o profissional na seleção em
igualdade de condições com os demais candidatos de mesmo perfil; e

b)mediante celebração de instrumentos de cooperação com instituições de educação
superior estrangeiras e organismos internacionais.

 

28. As formas de seleções acima descritas encontram guarida nos arts. 13 e 23 da Lei nº
12.871/2013 e no art. 18 da Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013:

 
(Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013)

Art. 13. É instituído, no âmbito do Programa Mais Médicos, o Projeto Mais Médicos para o
Brasil, que será oferecido:

I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País; e II - aos médicos formados em instituições de educação superior
estrangeiras, por meio de intercâmbio médico internacional.

§ 1º A seleção e a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto Mais Médicos para o
Brasil observarão a seguinte ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para
exercício da Medicina no exterior;

III- médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da Medicina no exterior. § 2º Para
fins do Projeto Mais Médicos para o Brasil, considera-se:

I - médico participante: médico intercambista ou médico formado em instituição de
educação superior brasileira ou com diploma revalidado; e

II - médico intercambista: médico formado em instituição de educação superior estrangeira
com habilitação para exercício da Medicina no exterior

 

(...)

 

Art. 23. Para execução das ações previstas nesta Lei, os Ministérios da Educação e da
Saúde poderão firmar acordos e outros instrumentos de cooperação com organismos
internacionais, instituições de educação superior nacionais e estrangeiras, órgãos e
entidades da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, consórcios públicos e entidades privadas, inclusive com
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transferência de recursos.

 

(Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.369/2013)

Art. 18. A seleção dos médicos para o Projeto será realizada por meio de chamamento
público, conforme edital a ser publicado pela SGTES/MS, ou mediante celebração de
instrumentos de cooperação com instituições de educação superior estrangeiras e
organismos internacionais.

§ 1º A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto observará a seguinte
ordem de prioridade:

I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País;

II - médicos brasileiros formados em instituições de educação superior estrangeiras com
habilitação para exercício da medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício de medicina no exterior.

§ 2º Na hipótese de vagas não preenchidas e em caso de vagas abertas por desistência ou
desligamento dos médicos selecionados por meio de chamamento público, a ocupação das
vagas remanescentes poderá ser realizada por médicos selecionados por meio de
cooperação com instituições de educação superior estrangeiras e organismos
internacionais.

 

29. Pela leitura dos dispositivos é possível concluir que entre as duas modalidades de seleção,
confere-se prioridade para a ocupação das vagas por meio de chamadas públicas, regidas por editais de
seleção. Residualmente, na hipótese de vagas não ocupadas por meio de chamamento público, é que a
oferta das vagas poderá ser realizada por meio de Termos de Cooperação.

 
30. Dessa forma, os médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com
diploma revalidado no Brasil (médicos com CRM Brasil) figuram em primeiro lugar em eventual seleção.

 
31. Em momento algum o legislador ordinário impôs à Administração Pública o dever de abrir
um chamamento público que contemple todos os perfis médicos descritos na lei em um só instrumento
ou mesma oportunidade. Observa-se que a norma informa a quem se destinam as vagas do PMMB,
contudo, deixou a cargo do poder discricionário da Administração Pública o número de vagas a serem
oferecidas e a forma como serão disponibilizadas.

 
32. Assim, como anteriormente mencionado, com o objetivo de atender à demanda
extraordinária causada pela propagação da pandemia viral responsável pelo COVID19, o Ministério da
Saúde publicou os editais SAPS/MS Nº 5, DE 11 DE MARÇO DE 2020; SAPS/MS Nº 6, DE 11 DE MARÇO DE
2020 e SAPS/MS Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020, todos possuem algumas especificidades para atender
à extrema situação atualmente enfrentada. 

 
2.1 EDITAL SAPS/MS Nº 5, DE 11 DE MARÇO DE 2020 (19º CICLO) DIRIGIDO AO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ADESÃO DE MÉDICOS AO PMMB

 
33. De acordo com o Edital SAPS/MS nº 5/2020 (19º Ciclo) e respectivo Cronograma do
(http://maismedicos.gov.br/images/PDF/Cronograma_edital_medico_17.03.2020_19ciclo_retificado.pdf),
as fases da seleção ocorrerão da seguinte forma:

 
a)12/03/2020 - Publicação do Edital;

b)De 16/03/2020 a 22/03/2020 - Período de inscrição;

c) 23/03/2020 - Disponibilização da lista dos médicos com inscrições concluídas e
disponibilização da relação dos municípios com adesão renovada e vagas confirmadas para
escolha dos médicos (1ª chamada);

d)de 24/03/2020 a 25/03/2020 - Escolha de vagas 1ª Chamada;

e)26/03/2020 - Resultado Preliminar da alocação 1ª Chamada;

f) de 27/03/2020 a 30/03/2020 - Interposição de Recurso 1ª Chamada;

g)31/03/2020 a 01/04/2020 - Análise de Recurso 1ª Chamada;

h)02/04/2020 - Resultado do Recurso 1ª Chamada e disponibilização do Resultado final da
alocação 1ª Chamada;

i) 03/04/2020 - Confirmação do interesse na alocação 1ª Chamada;

j) de 06/04/2020 a 13/04/2020 - Validação 1ª Chamada, inícios das atividades e
homologação da 1ª chamada.

 

34. Veja que o referido edital pretende colocar médicos em atividade já na primeira semana de
abril, mês previsto como o de maior aumento de casos de COVID19. 

 
35. Como mencionado, para atender à atual demanda, o edital necessitou ser adaptado,
vejamos:

 
a) a possibilidade de realização de até "5 (cinco) chamadas para indicação dos
municípios/DSEI", ressaltando que as chamadas subsequentes só ocorrerão se nas
chamadas anteriores não forem completamente ocupadas as vagas, conforme previsão do
Item 4.2 e 4.3. 
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b) a previsão de duração de apenas um ano de participação do médico no PMMB .
Salienta-se que nas adesões regulares ao Projeto, a participação do médico acontece pelo
prazo de 3 (três) anos, podendo ser prorrogado por mais três, sendo ofertados aos
profissionais 2 (dois) ciclos formativos: 1º ciclo – curso de especialização com duração
aproximada de 1 ano (um) ano e 8 (oito) meses, e 2º ciclo – cursos de aperfeiçoamento e
extensão de menor duração, ofertados durante o restante do período de participação do
médico no Projeto.

 

36. Veja que a previsão de um ano de participação é compatível com a atual situação que
demanda a contratação de um quantitativo maior de médicos para um curto período de tempo.
Ademais é importante esclarecer que o prazo de duração da participação dos médicos que aderirem ao
PMMB por meio do Edital comentado, delimitado a 1 (um) ano encontra guarida legal, uma vez que o
artigo 14, da Lei nº 12.871/2013, impõe um prazo máximo para a duração do aperfeiçoamento do
médico e não um prazo mínimo. Confira-se:

 
Art. 14. O aperfeiçoamento dos médicos participantes ocorrerá mediante oferta de curso de
especialização por instituição pública de educação superior e envolverá atividades de
ensino, pesquisa e extensão que terão componente assistencial mediante integração
ensino-serviço.

 

§ 1º O aperfeiçoamento de que trata o caput terá prazo de até 3 (três) anos , prorrogável
por igual período caso ofertadas outras modalidades de formação, conforme definido em
ato conjunto dos Ministros de Estado da Educação e da Saúde.

 

2.2 EDITAL SAPS/MS Nº 6, DE 11 DE MARÇO DE 2020 DIRIGIDO AO CHAMAMENTO
PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DE MUNICÍPIOS PARA RENOVAÇÃO DA ADESÃO AO PMMB

 
37. No dia 11 de março de 2020, também foi publicado o Edital de Chamamento Público nº 6, e
retificação disponível no endereço eletrônico
http://maismedicos.gov.br/images/PDF/edital_municipio_consolidado_com_retificacao_19ciclo.pdf , cujo
objeto descrito a seguir:

 
1. DO OBJETO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Este Edital tem por objeto realizar o chamamento público do Distrito Federal e de
municípios classificados nos perfis de 1 a 8, de acordo com a Resolução nº 1 de 2 de
outubro de 2015 da Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nominados na
relação dos entes federativos elegíveis, disponibilizada no endereço eletrônico
http://maismedicos.gov.br, para renovação da adesão ao Projeto Mais Médicos para o
Brasil, nos termos da Lei nº 12.871, de22 de outubro de 2013 e da Portaria Interministerial
nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 e respectivas alterações, e demais normativos
regulamentares do Projeto e confirmação das vagas disponíveis e previamente autorizadas,
conforme critérios estabelecidos neste Edital.

1.2. As vagas disponibilizadas no presente Edital serão destinadas a ocupação pelos
médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País, selecionados por meio do Edital/SAPS/MS nº 5, de 11 de março de 2020,
para participação no Projeto pelo período de 1 (um) ano .

 

38. Na mesma oportunidade, foi publicada a Relação dos municípios elegíveis para renovação
da adesão do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do subitem 2.3 do Edital SAPS/MS nº 6, e
confirmação das vagas disponibilizadas
(http://maismedicos.gov.br/images/Relacao_de_municipios_elegiveis_19ciclo_retificado.pdf).

 
39. Cumpre rememorar que o PMMB busca, em caráter emergencial, fomentar a fixação do
médico em uma especialidade médica pouco valorizada e atrativa no mercado - a Atenção Primária e a
Medicina Geral de Família e Comunidade, possibilitando diminuir a carência desses profissionais nos
municípios e regiões de maior vulnerabilidade do Brasil. Dessa forma, por meio da Resolução nº 1/2015,
foram estabelecidos os perfis de vulnerabilidade social para a oferta e a autorização de vagas no âmbito
do Projeto, quais sejam:

 
I - PERFIL 1: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os
maiores percentuais de população em extrema pobreza dos municípios dos grupos III e IV
do PAB fixo conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e
disposto na Portaria nº 1.409/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que não se encaixam nos
demais perfis;

II - PERFIL 2: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os
maiores percentuais de população em extrema pobreza dos municípios do grupo II do PAB
fixo conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e disposto na
Portaria nº 1.409/GM/MS, de 10 de julho de 2013, que não se encaixam nos demais perfis;

III - PERFIL 3: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com os
maiores percentuais de população em extrema pobreza das Capitais e Regiões
Metropolitanas, conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

IV - PERFIL 4: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com
os maiores percentuais de população em extrema pobreza dos municípios do grupo I do
PAB fixo conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e e
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disposto na Portaria GM/MS nº 1.409, de 10 de julho de 2013, que não se encaixam nos
demais perfis;

V - PERFIL 5: municípios que estão entre os 100 (cem) Municípios com mais de 80.000
(oitenta mil) habitantes, com os mais baixos níveis de receita pública "per capita" e alta
vulnerabilidade social de seus habitantes;

VI - PERFIL 6: áreas referentes aos 40% (quarenta por cento) dos setores censitários com
os maiores percentuais de população em extrema pobreza dos municípios que estão em
regiões de vulnerabilidade (Vale do Ribeira, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri,
Municípios com IDH-M baixo ou muito baixo e Região do Semiárido), que não se encaixam
nos demais perfis;

VII - PERFIL 7: Município com 20% (vinte por cento) ou mais da população vivendo em
extrema pobreza, com base nos dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome (MDS), disponíveis no endereço eletrônico www.mds.gov.br/sagi; e

VIII - PERFIL 8: Área de atuação de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/SESAI/MS).

 

40. Ainda, cabe esclarecer que a seleção regida pelo Edital SGTES/MS nº 07, de 26 de fevereiro
de 2019, priorizou a ocupação de vagas nos municípios de perfis de 4 a 8, não sendo disponibilizadas
vagas para novas adesões ou prorrogações dos médicos participantes nos municípios de perfis de 1 a 3.
Diligente para a urgência e emergência que o momento exige, o Ministério da Saúde, no vigente Edital
SAPS/MS 05/2020, todas as 5.811 (cinco mil, oitocentos e onze) vagas desocupadas, no âmbito do
Projeto, foram disponibilizadas, englobando os municípios/DSEIs de perfil 1 a 8, como medida de
enfrentamento à presente e grave crise sanitária.

 
2.3 ED ITAL SAPS/MS Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020 DIRECIONADO À
CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS INTERCAMBISTAS, ORIUNDOS DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE O ART. 23-A DA LEI 12.871/2013

 
41. No ano de 2017, foi celebrada Cooperação internacional entre o Ministério da Saúde e a
Organização Pan-americana de Saúde (OPAS/OMS), consubstanciada no 80º Termo de Cooperação
Técnica para implementação do 'Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica
em Saúde' celebrado entre a União/Ministério da Saúde e a OPAS/OMS e, mais especificamente quanto
ao Programa Mais Médicos, no 3º Termo de Ajuste ao 80º Termo de Cooperação (instrumentos
disponíveis no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br/legislacao), de 22/08/2013, propiciando a
diversos médicos de nacionalidade cubana a participação no âmbito do Projeto Mais Médicos para o
Brasil, inseridos no perfil de médicos denominados 'Intercambistas Cooperados', nos termos da Lei
12.871, de 22 de outubro de 2013 (art. 23) e da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho
de 2013 (art. 18, caput e § 2º).

 
42. A OPAS/OMS manteve relação cooperativa com a República de Cuba, por meio do qual
recrutou os médicos cubanos para atuarem em missões assistenciais em vários países do mundo. Assim
o foi com o Brasil, para a participação desses profissionais, no intercâmbio de aperfeiçoamento
profissional que constitui o Projeto Mais Médicos para o Brasil. Deste modo, os participantes do Projeto,
em decorrência do instrumento de cooperação, eram disponibilizados pela OPAS/OMS ao Ministério da
Saúde, pois o recrutamento e contratação dos aludidos profissionais, quando de sua participação no
âmbito do PMMB, competia apenas e tão somente à OPAS/OMS e à República de Cuba, sendo a União
apenas receptora desses profissionais.

 
43. Em 14 de novembro de 2018 a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS/OMS) informou
ao Ministério da Saúde, por intermédio da Carta BRA/PWR/63/253/18, que o Governo de Cuba
manifestou, unilateralmente, desinteresse em manter a cooperação com esse organismo internacional,
por meio do qual médicos cubanos participavam do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Deste modo, a
República de Cuba determinou a repatriação de todos os profissionais que se encontrassem no território
brasileiro como participantes do Projeto, tornando inexequível a continuidade da execução do 80º Termo
de Cooperação Técnica firmado entre a União/Ministério da Saúde e a OPAS/OMS.

 
44. Sensível à situação dos médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o rompimento
do Termo de Cooperação, decorrente da conversão da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de
2019, em 19 de dezembro de 2019 foi publicada a Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019 que
“Institui de Saúde (SUS), e autoriza o Poder Executivo federal a instituir serviço social autônomo
denominado Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps)”, que no art. 34,
acresceu o art. 23-A a Lei nº 12.871/2013, que assim dispõe: 

 
“Art. 23-A Será reincorporado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, na forma do inciso II do
caput do art. 13 desta Lei, pelo prazo improrrogável de 2 (dois) anos, o médico
intercambista que atender cumulativamente aos seguintes requisitos:

I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para
implementação do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica
em Saúde, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Pan-
Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde;

II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo
de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana
da Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e

III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº
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890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de
refúgio.”

 

45. Conforme observado no texto acima colacionado, existe uma determinação legal para que
os médicos cubanos sejam reincorporados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, pelo prazo de 2 (dois)
anos, devendo ser esclarecido que o referido mandamento não possui a mesma natureza jurídica dos
chamamentos públicos, contido no artigo 13, da Lei 12.870/2013, no qual há uma prévia seleção entre
os perfis lá descritos. A reincorporação dos médicos cubanos tem natureza jurídica sui generis e se
consubstancia em uma manifestação de vontade dos profissionais contemplados pela lei, desde que
atendam aos requisitos exigidos na norma.

 
46. Observa-se, no entanto, que não basta que o médico cubano tenha participado do PMMB e
tenha permanecido no Brasil, é imperioso esclarecer que o artigo 23-A da Lei 12.871/2013 trouxe
requisitos em seus incisos, podendo se afirmar que a reincorporação não é automática.

 
47. Para o cumprimento da obrigação legal de reincorporação dos médicos cubanos ao PMMB,
observando os requisitos postos no texto legal, serão necessárias as seguintes medidas:

 
a)Verificação junto à Organização Mundial de Saúde dos profissionais que não embarcaram
novamente para Cuba;

b)Análise dos documentos de naturalização, residência e refúgio, sendo necessário acionar
o Departamento da Polícia Federal na referida tarefa;

c) Expedição via portaria de Registro Médico de Saúde (RMS), haja vista que, por não
deterem inscrição nos Conselhos Regionais Médicos, não podem exercer a medicina no
território brasileiro, sem a autorização extraordinária, que se corporifica por meio do RMS.

 

48. Veja a necessidade de que o profissional médico esteja em lista da OPAS é requisito
essencial para cumprir o mandamento legal. Com efeito, é necessário que o médico estivesse no
exercício de suas atividades em 13 de novembro de 2018 no âmbito do Projeto Mais Médicos, bem
como ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo de
cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde e ter permanecido no território nacional até a data de publicação
da Medida Provisória nº 890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com
pedido de refúgio.

 
49. Ora, como já ficou esclarecido, diferentemente do que ocorrera em relação aos
demais participantes, o contrato da União em relação aos médicos cubanos era celebrado
diretamente com a OPAS que, consequentemente, firmava contratos com os médicos. É por
essa razão que apenas a OPAS poderá dizer quem é o médico que estava vinculado ao
programa durante a vigência do projeto. O Ministério da Saúde não possui essa informação. 

 
3. DEMAIS INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS RELACIONADAS ÀS DEMANDAS
APRESENTADAS PELA PROCURADORIA GERAL DA UNIÃO 

 
3.1 Médicos brasileiros que pretendem participar do certame sem apresentação da
documentação necessária

 
50. O Projeto Mais Médicos para o Brasil (PMMB) foi criado como um curso de especialização
com integração ensino-serviço. Assim, o legislador não atribuiu ao referido programa cargos ou
empregos públicos. O que há no PMMB é a disponibilização de vagas para uma especialização
acadêmica em sentido lato, que tem como consequência a assistência da população por médicos do
Projeto, uma vez que há o desenvolvimento prático de atividades relacionadas à medicina.

 
51. Infelizmente, os membros do Judiciário, por desconhecerem as diretrizes e a natureza
jurídica do Projeto, restam por confundir as vagas disponibilizadas no âmbito no PMMB com cargos
públicos, reconhecendo assim, direitos inexistentes a indivíduos desamparados pela legislação
pátria, causando diversos prejuízos para Administração Pública e para os usuários do SUS.

 
52. Em especial, chama-se atenção para o Edital SAPS/MS 5/2020, no qual a Administração
Pública utiliza-se do PMMB como política pública de enfrentamento à pandemia de coronavirus. Salienta-
se que o referido instrumento chamatório, além de ter o viés de ensino, tem como finalidade
munir os municípios de profissionais médicos, para que a população não fique desassistida
em um momento de crise sanitária.

 
53. Na seara da finalidade supracitada, o Edital SAPS/MS 5/2020 foi publicado de forma a
contemplar apenas aqueles profissionais que já possuem condições de exercer a medicina de
forma imediata, justamente pelo fato do momento desautorizar atitudes temerárias. Dessa
forma, garantir ao estudante de medicina a participação na presente seleção é um ato
imprudente e incipiente, considerando que a inscrição no Registro Profissional emitido pelo Conselho
Regional de Medicina pelo provável concluinte do curso de Medicina é apenas uma expectativa de
direito. 

 
54. Assim sendo, se quando da alocação do candidato, que foi inscrito na seleção por força de
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decisão judicial, verificar-se que ele ainda não possui a inscrição junto ao CRM, o município, que
deveria estar assistido de médico oriundo do PMMB, ficará sem a cobertura médica
necessária, o que redundará, certamente, em prejuízo para diversas vidas humanas. Nesses
moldes, ao deferir uma tutela de urgência sem que a União fosse ouvida, privilegia-se um interesse
particular desarrazoado em detrimento de vidas humanas. 

 
55. Ademais, o Edital SAPS/MS nº 5, de 11 de março de 2020, em seu item 3.1 e 3.3, assim
dispôs:

 
3.1. A inscrição será efetuada, exclusivamente, via internet, através do Sistema de
Gerenciamento de Programas (SGP), acessível pelo endereço eletrônico
http://maismedicos.saude.gov.br e será disponibilizada apenas para os médicos formados
em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado no Brasil, que
possuam inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina no Brasil, nos prazos constantes
no cronograma disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br.

 

3.3. No ato de inscrição, o médico deverá preencher formulário eletrônico com os dados
solicitados e prestar declarações que ficarão registradas no Termo de Aceite, além da
indicação do número do registro profissional emitido pelo Conselho Regional de Medicina
(CRM), endereço domiciliar, endereço eletrônico (e-mail) e telefone.

 
56. Observa-se que o instrumento chamatório foi claro e expresso ao dispor que o certame se
direciona a médicos formados em instituição de educação superior brasileira ou com diploma revalidado
no Brasil, não sendo possível interpretações extensivas, para abarcar os possíveis concluintes
do curso de medicina.

 
57. Ressalte-se, mais uma vez, que o Edital SAPS/MS nº 5 surgiu como medida de
enfrentamento à pandemia de coronavírus, levando em conta a necessidade de alocar, com
urgência, profissionais médicos nos diversos municípios dos estados brasileiro. Nesta esteira, o
Edital ora trabalhado foi pensado de forma a ter etapas céleres, pois caso contrário, sua
finalidade se perderia completamente. 

 
58. Nessa ideia, foi exigido que no ato de inscrição do certame o candidato já fornecesse o
número do seu registro profissional emitido pelo Conselho Regional de Medicina. Certo é que, a
exigência em comento traduz-se como consectário lógico da urgência que a situação exige, pois,
para a inscrição,  não serão analisados documentos, sendo possível concluir a etapa em
menor tempo.

 
59. Dessa forma, a apresentação do número do CRM, no ato da inscrição, constitui uma cláusula
de barreira, que limita a seleção e participação de candidatos que já possuem condições para exercer a
medicina no País, sem qualquer complementação posterior. Ressalta-se que este não é caso dos
alunos do curso de medicina que são possíveis concluintes, que podem ser reprovados no
estágio obrigatório ou em qualquer disciplina, o que redundará em impedimento à sua
colação de grau.

 
60. É irrefutável que, o discente só pode colar grau quando inexistir qualquer
pendência acadêmica.  Assim sendo, caso não houvesse a cláusula de barreira para a inscrição,
qualquer indivíduo poderia inscrever-se no certame, de forma a prejudicar toda a coletividade,
uma vez que, a análise de documentos só será realizada na etapa de ocupação da vaga, ou
seja, no final da seleção, conforme previsto no item 9 do edital.

 
61. Nesse terreno, caso o candidato participe de toda a seleção e logre êxito na etapa de
alocação de municípios e, quando da verificação dos documentos, seja constatado que ele não detêm o
documento necessário que o habilite para exercer a medicina no País, ou seja, inscrição no CRM, o
município onde o profissional seria alocado certamente suportará prejuízos severos, pois
ficará desassistido de profissional médico,  oriundo do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Assim
sendo, considerando a situação de pandemia do coronavírus, não há margens para
adiamentos, sendo este o motivo ensejador da cláusula de barreira contida no Edital
reprochado.

 
62. Argumento recorrente nas demandas dessa natureza que já aportaram nesta CONJUR é a
invocação da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que "o diploma ou habilitação
legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público".

 
63. Resta claro que a alegação de incidência da Sumula 266 do STJ é imprestável para
fundamentar o deferimento da pretensão de entrega postergada da documentação exigida, tendo em
vista que a referente cristalização de jurisprudência não subsume-se ao instrumento chamatório
discutido, considerando que a natureza jurídica dos concursos e dos chamamentos públicos são distintas
e, ainda, não há cargo ou emprego público no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil. Nesse
sentido:

 
Mandado de Segurança n. 1000449-62.2017.4.01.3400, distribuído perante a 21ª
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal:

“[...]
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Não vislumbro a fumaça do bom direito.

O edital de adesão ao Programa de Provisão de Médicos do Ministério da Saúde como não
poderia deixar de ser, é absolutamente claro ao exigir a habilitação para o exercício da
Medicina no exterior. Confiram-se principalmente os subitens 2.1.2 e 2.5.4 do edital:

[...]

Não se verifica na exigência editalícia qualquer eiva de ilegalidade ou de
ilegitimidade que justifique controle judicial.

Não se trata, obviamente, de um concurso para provimento de cargo público ou
um certame vestibular para ingresso no ensino superior.

Não há paralelismo entre o caso em apreço e a situação versada na Súmula 266 do STJ,
que autorize a aplicação deste enunciado ao mesmo.

Ademais, deve-se lembrar que prestigiar o princípio da vinculação ao
instrumento convocatório implica também, por via reflexa e salutar, respeitar o
princípio da isonomia, mormente em face dos médicos que, portadores das
imprescindíveis comprovações para o exercício da medicina no exterior, venham
a se inscrever correta e validamente no Programa ‘Mais Médicos para o Brasil’.

Ante o exposto, à míngua da fumaça do bom direito, INDEFIRO o pedido de medida liminar”.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

Mandado de Segurança, nº 1000460-57.2018.4.01.3400, distribuído perante a 21ª
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal:

“A esse respeito, incorporo aqui, como razões de decidir, a fundamentação constante da
decisão Id 4178807, por ter apresentando os fundamentos necessários à análise do mérito
da presente demanda,

(...)

Pretendem os Impetrantes participação no Programa Mais Médicos, sem apresentação do
diploma e do documento de habilitação para o exercício da medicina no exterior, nos
moldes das exigências contidas no edital do certame.

(...)

Inclusive, o próprio Edital dispõe acerca dos requisitos para participação no citado Projeto,
estando claras as regras. A inscrição com a entrega da documentação é uma etapa e a
validação dos documentos e da inscrição é outra etapa. Repita-se que todos os
participantes tem que cumprir. Além disso, é requisito para participação no Programa Mais
Médicos que o candidato esteja habilitado ao exercício da medicina no exterior e não
apenas que possua diplomação.

Dessa forma, pretendem os Impetrantes participar do Programa, mas com regras
próprias, em total ofensa ao princípio da isonomia, que a todos é imposto. (grifou-
se)

Cumpre destacar que o enunciado nº 266 da Súmula do STJ restringe-se à
comprovação de nível escolar ou habilitação em sede de concursos públicos, não
se estendendo ao certame mencionado nos autos, no qual o diploma e a
habilitação para o exercício da medicina no exterior são imprescindíveis para
análise dos requisitos e inserção no Programa.

Assim, porque ausentes os requisitos autorizadores da medida, INDEFIRO o pedido de
liminar.

[...]

Pelo exposto, confirmo a decisão Id 4178807 e DENEGO A SEGURANÇA.”

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------

Mandado de Segurança nº 1015558-48.2019.4.01.3400 , distribuído perante a 20ª
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal:

“(...)

Quanto à alegação de que em outros concursos, como para a OAB e para provimento de
cargos públicos, o diploma somente deve ser exigido posteriormente ou na data da
posse no eventual cargo, tal assertiva não se aplica ao presente caso, já que o
projeto Mais Médicos não tem por finalidade a concorrência pública a cargos, mas
sim, “aperfeiçoar médicos na atenção básica em saúde em regiões prioritárias
para o Sistema Único de Saúde (SUS)”, a teor do item 1 do edital, ou seja, é
pressuposto do projeto, que a pessoa já possua habilitação para exercício da medicina em
situação regular e não que esteja próximo a obtê-lo.

Aliás, nessa toada, caso deferida a tutela antecipada pleiteada, poderia chegar-se à
situação do litigante ser selecionado para o Projeto Mais Médicos e não obter a
documentação prevista no edital, pelo que não poderia participar do programa e a tutela
teria sido inócua, o que deve ser evitado.

Dessa forma, até mesmo por uma questão de economicidade e razoabilidade, a prudência
recomenda que só os candidatos com a documentação completa participem do projeto
Mais Médicos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.”

(Negritou-se).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------
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Mandado de Segurança nº 1013288-51.2019.4.01.3400, distribuído perante a 6ª
Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal:

“(...)

A parte impetrante narra ter concluído seu curso de medicina em Instituição de Ensino
Superior Estrangeira, tendo revalidado seu diploma perante Instituição de Ensino Brasileira,
aguardando, porém, a expedição de Registro médico pelo Conselho Regional do Estado de
São Paulo.

(...)

Cumpre destacar, ademais, que o enunciado nº 266 da Súmula do STJ restringe-
se à comprovação de nível escolar ou habilitação em sede de concursos públicos,
não se estendendo ao certame mencionado nos autos, no qual os diplomas e a
habilitação são imprescindíveis para análise dos requisitos de inserção no
Programa de Governo em tela.

Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.”

(Negritou-se).

 
3.2 Médicos Cubanos

 
64. Os argumentos inicialmente cabíveis sobre o tema podem ser obtidos na peça
de INFORMAÇÕES n. 00158/2020/CONJUR-MS/CGU/AGU, reputada como suficiente pelo Grupo de
Trabalho para a defesa da União nas situações de urgência:

No que diz respeito aos médicos cubanos, a Informação produzida pela Consultoria Jurídica-
MS (mencionada alhures, item 4) é abundante em argumentos aptos a subsidiar a atuação
contenciosa dos órgãos de execução da PGU. Assim, embora neste momento se busque a
sistematização e o aprofundamento da colheita de elementos para formulação de teses
uniformes, entendo que as situações processuais que estejam revestidas de urgência
(prazos exíguos, e.g.) podem encontrar na mencionada manifestação, a solução primeira
para atuação célere.

 

65. Informações específicas e mais detalhadas sobre cada caso concreto apresentado seriam
melhor elaboradas caso a caso, em função das particularidades de cada situação apresentada, já que
não foi detectada, ao menos por enquanto, uma uniformidade dos argumentos que pleiteiam a inclusão
dos médicos cubanos no programa, a não ser a não materialização da determinação contida na Lei nº
13.958, de 18 de dezembro de 2019. Tal argumento, contudo, restou superado pela publicação
do EDITAL Nº 9, DE 26 DE MARÇO DE 2020.

 
3.3 Respostas aos Quesitos apresentados no DESPACHO n. 04068/2020/PGU/AGU

 
66. Considerando o cenário que se apresenta, o GRUPO DE TRABALHO COVID-19
(PGU/GT/COVID) reputou oportuna a apresentação de questionamentos específicos à área técnica
ministerial para subsidiar a produção de informação técnica completa (exauriente), segura e abrangente
sobre o programa, com enfoque nas demandas que estão sendo ajuizadas e que colocam em risco a
política pública.

 
67. Os quesitos levantados pelo Grupo de Trabalho foram submetidos à apreciação da SAPS/MS,
que os respondeu, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº 238/2020-NUAPJ/CGPROP/DESF/SAPS/MS (seq. 7), da
seguinte forma:

 
Esta Coordenação-Geral de Provisão de Profissionais para Atenção Primária - CGPROP de
forma a facilitar o trabalho do grupo de trabalho COVID-19, elaborou nota técnica com
perguntas e respostas sendo exposta a seguir:

 

Pergunta: 1) Qual o fundamento legal para a reincorporação de médicos
cubanos? Eles ingressam em um programa já existente ou passam a constituir
novo programa específico, criado unicamente para a pandemia de COVID-19?

Resposta: Com base na Lei nº 13958, de 18 de dezembro de 2019, que em seu art. 34
acrescenta a Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, o art. 23-A. Neste sentido, eles
passam a ser incorporados, pelo prazo improrrogável de 2(dois) anos, ao Programa Mais
Médicos. Ressalta-se que a determinação legal fora implementado em contexto anterior ao
COVID-19.

 

Pergunta: 2) Apenas médicos brasileiros e cubanos podem ingressar no
programa, ou estrangeiros de outra nacionalidade também podem?

Resposta:  Inicialmente cabe informar que existem dois programas sobre a temática no
Ministério da Saúde:

O primeiro Programa Mais Médicos, Lei nº 12.871/2013 em seu art. 13 e incisos estabelece
que podem ingressar no programa:

“I - aos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País; e

II - aos médicos formados em instituições de educação superior estrangeiras, por meio de
intercâmbio médico internacional. “

Na seguinte ordem de prioridade:

“I - médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
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revalidado no País, inclusive os aposentados;

II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras com habilitação para
exercício da Medicina no exterior; e

III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício da Medicina no exterior.“

 

Além disto o art. 23-A da Lei nº 12.871/2013, estabelece a reincorporação de Cubanos.

Já o segundo, Programa Médicos pelo Brasil, Lei nº 13958/2019, será gerido pela Agência
para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (Adaps), conforme art. 24, e tem
como requisito para ingresso,  o art. 25 §1º:

“§ 1º São requisitos para inscrição no processo seletivo de que trata o caput deste artigo,
que o profissional:

I - tenha registro em Conselho Regional de Medicina; e

II - seja especialista em medicina de família e comunidade ou em clínica médica, nos
termos previstos no edital da seleção, para a seleção de tutor médico.”

 

Ou seja, somente médicos formados no Brasil, ou aqueles formados no exterior e que seus
diplomas tenham passado por processo de revalidação, poderão participar do programa.

Insta informar que o Programa Médicos pelo Brasil ainda não fora implementado, tendo em
vista que o Ministério da Saúde está em fase de implementação da Adaps.

 

Pergunta: 3) Quais são os requisitos legais e editalícios para ingresso no
programa, para brasileiros e para estrangeiros?

Resposta: Os requisitos legais foram expostos no item anterior. Já no tocante aos
requisitos editalícios, têm-se que os médicos que possuem CRM, assim que fizerem a
escolha do Município e forem selecionados, já podem se apresentar para o trabalho no
Município.

Já os médicos com formação no exterior, tem que passar por etapa de verificação dos
diplomas, feitas pela Assessoria Internacional AISA e após tem que participar e ser
aprovado em Módulo de Avaliação – MAAV, para depois ser emitido o RMS que permitirá o
exercício da medicina no âmbito do Programa Mais Médico no Município que está lotado.

Importante salientar que o Edital nº 5, não contemplou o perfil de médicos com formação
no exterior, tendo em vista a necessidade urgente de se ter profissionais atuando nos
Municípios devido ao COVID-19. O profissional formado no exterior tem que passar por todo
o processo acima descrito o que demanda recursos financeiros e tempo que não atenderia
a situação emergencial.

 

Pergunta: 4) Qual é a natureza do vínculo a ser estabelecido? Qual a
remuneração a ser paga? Quais localidades serão atendidas e quais os critérios
de escolha?

Resposta: A Portaria Interministerial nº 1369, de 8 de julho de 2013, estabelece em seu
art. 2º que: “O Projeto Mais Médicos para o Brasil tem a finalidade de aperfeiçoar médicos
na atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS),
mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de educação superior e
atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante
integração ensino-serviço.”

Portanto, trata-se de bolsa com viés de ensino-serviço, com  remuneração líquida de R$
12.000,00 (doze mil reais).

No que tange as localidades atendidas foram oportunizados aos Municípios Brasileiros a
participação no Programa, e os que aderiram ao programa, foram contemplados com os
profissionais bolsistas. A medida em que ocorre a vacância das vagas, estas são reunidas
para novo chamamento, e serão disponibilizadas no certame, se houver interesse dos
Municípios.

Sendo assim, quando há Edital de chamamento de profissionais, há também o Edital de
Adesão de Municípios. A exemplo, o Edital nº 5 de Profissionais foi acompanhado do Edital
nº 6 de Adesão dos Municípios.

Após se ter conhecimento quais Municípios renovaram a adesão, e que são disponibilizados
as vagas para a escolha dos profissionais. Em seguida, observados os critérios do Edital de
Profissionais, são classificados os candidatos por Municípios.

 

Pergunta: 5) Quantas etapas possui a seleção? Quando foi lançado cada edital e
qual a previsão de encerramento da seleção?

Resposta: Tal questionamento depende do Edital a ser questionado, importante salientar
que todos os Editais possuem cronograma especifico no sitio
(http://maismedicos.gov.br/cronogramas).

Atualmente têm-se os seguintes Editais ativos:

Edital nº 5, de 11 de março de 2020 – Chamamento de Profissionais, com previsão de até 5
chamadas.

Edital nº 6, de 11 de março de 2020 – Renovação de Adesão dos Municípios, com previsão
de até 5 chamadas.

Edital nº 7, de 25 de março de 2020 – Prorrogação de adesão de Profissionais participantes
do Projeto Mais Médicos Para o Brasil, na chamada regida pelo Edital SGTES/MS nº 19, de
10 de novembro de 2016 - 13º ciclo. Importante salientar que tal Edital foi excepcional
devido a COVID-19, e seu resultado final foi publicado na data de 31/03/2020.
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Edital nº 8, de 26 de março de 2020 – Renovação de Adesão de Municípios, com vista a
reincorporação de Cubanos.

Edital nº 9, de 26 de março de 2020 – Reincorporação de Profissionais Cubanos.

 

Pergunta: 6) Qual a previsão para contratação dos médicos e início das
atividades?

Resposta: Conforme explicado anteriormente, os cronogramas se encontram no sitio
(http://maismedicos.gov.br/cronogramas).

Cabe salientar que dentre os Editais de Profissionais ativos têm-se que:

Edital nº 5 – Previsão de 5811 Profissionais, Previsão de início das atividades da 1º
Chamada de 06/04/2020 a 13/04/2020(sujeito a alteração de cronograma).

Edital nº 7 – Foram prorrogados 132 profissionais, que continuaram no Programa Mais
Médicos, com bolsa ensino-serviço nos moldes da Portaria Interministerial nº1369/2013.

Edital nº9 – Previsão de Reincorporação de 1879 Profissionais conforme lista OPAS, Previsão
de inicio das atividades da 1º Chamada de 07/05/2020 a 11/05/2020(sujeito a alteração de
cronograma).

 

Pergunta: 7) Há uma lista divulgada de médicos estrangeiros aptos a participar
do certame, ou a situação de cada um é verificada caso a caso? Explique,
detalhadamente, como é constituída a lista de médicos aptos a participar do
certame.

Resposta: Não há lista de médicos estrangeiros em regra. No entanto, devido a imposição
legal de reincorporação de cubanos, foi necessário recorrer à Organização Pan-Americana
da Saúde - OPAS, para se cumprir os requisitos do art. 23-A, da Lei nº 12871/2013, qual
seja:

“I - estar no exercício de suas atividades, no dia 13 de novembro de 2018, no âmbito do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, em razão do 80º Termo de Cooperação Técnica para
implementação do Projeto Ampliação do Acesso da População Brasileira à Atenção Básica
em Saúde, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e a Organização Pan-
Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde;

II - ter sido desligado do Projeto Mais Médicos para o Brasil em virtude da ruptura do acordo
de cooperação entre o Ministério da Saúde Pública de Cuba e a Organização Pan-Americana
da Saúde/Organização Mundial da Saúde para a oferta de médicos para esse Projeto; e

III - ter permanecido no território nacional até a data de publicação da Medida Provisória nº
890, de 1º de agosto de 2019, na condição de naturalizado, residente ou com pedido de
refúgio.”

 

Logo, como o 80º Termo de Cooperação Técnica fora firmado com a OPAS, foi solicitado a
esta Organização, lista de profissionais que estavam ativos no programa e no momento da
ruptura permaneceram no país.

Insta salientar que de acordo com cada certame, em regra, serão verificados os requisitos
de formação do estrangeiro, a exemplo, o estrangeiro pode ter tido seu diploma revalidado,
e portanto, ter CRM e participar de Editais que prevê este requisito. Caso ele não tenha tido
o diploma revalidado deverá esperar Edital que preveja tal requisito.

Atualmente, os estrangeiros que têm os diplomas revalidados tiveram a oportunidade de se
inscrever no Edital nº 5, que tem como requisito ter CRM.

Além disto, os estrangeiros cubanos, por força de Lei, e que estão presentes na lista
enviada pela OPAS, podem participar do Edital nº 9, que se encontra em período de
inscrição.

 

Pergunta: 8) Quais requisitos o médico cubano deve atender para ser
considerado apto a participar do certame? E os brasileiros?

Resposta: Como respondido em Item anterior têm-se que:

Edital nº 5, requisito é ter CRM. Logo, brasileiro e estrangeiro que possuam formação no
Brasil, ou diploma tiveram o diploma revalidado, com isto, possuem CRM podem participar.

Edital nº 7, requisito é estar participando do Programa, em virtude do Edital SGTES/MS nº
19, de 10 de novembro de 2016 - 13º ciclo, e contemplar alguns requisitos específicos do
Edital.

Edital nº 9, ser cubanos e possuir requisitos legais previstos no art. 23-A da Lei nº
12871/2013.

 

Pergunta: 9) Há um canal de atendimento do Ministério da Saúde para sanar
dúvidas de candidatos, evitando assim a judicialização de casos simples? Se sim,
são técnicos que respondem pelo canal de atendimento, ou seja, detém
conhecimento direto do edital e das normas que regulam o chamamento público?

Resposta: Em cada Edital há também a previsão de canais de atendimento de dúvida, que
geralmente são:

Esclarecimentos e informações adicionais poderão ser obtidos no endereço
eletrônico http://maismedicos.gov.br.

Registros formais de dúvidas sobre os Programas deverão ser apresentados através do
Disque Saúde, pelo número 136, opção “8”.

Insta informar que os técnicos do MS treinam os atendentes para responderem todas as
possíveis dúvidas a respeito do certame.
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Caso alguma dúvida não seja sanada, esta é formalizada e encaminhada para analise
técnica, sendo respondida de pleno.

Insta salientar que independente deste caminho, geralmente a parte que não possui os
requisitos do certame interpõe processo judicial, para tentar ingressar no programa. Em
regra, tais processos são eivados de vícios que ferem princípios fundamentias da
Administração Pública Federal, como a isonomia entre os candidatos, além de resultar em
perdas para a sociedade, tendo em vista que ventual reversão da liminar acarretará
desassistência na localidade.

 

Pergunta: 10) A relação de médicos aptos à participar do chamamento está
divulgada de maneira ampla e irrestrita? Se sim, por qual meio?

Resposta: Conforme já respondido anteriormente, só houve relação específica no Edital nº
9, no sitio (http://maismedicos.gov.br/editais-abertos-anteriores). Cabe ressaltar ainda que
em cada chamamento é dado publicidade aos atos com lista de profissionais e relação de
município no sitio (http://maismedicos.gov.br/resultados).

 

Pergunta: 11) A colação de grau e a inscrição no conselho profissional do médico
é requisito para a inscrição ou para o exercício da atividade? Há disciplina legal
para a definição escolhida? Em lei ou edital?

Resposta: O exercício da Medicina somente poderá ocorrer conforme dispõe o art. 17 da
Lei nº 3268, de 30 de setembro de 1957:

“Art . 17. 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.”

 

Ou excepcionalmente pelo art. 16 e seu §2º da Lei nº 12871/2013, que dispõe:

“Art. 16. O médico intercambista exercerá a Medicina exclusivamente no âmbito das
atividades de ensino, pesquisa e extensão do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
dispensada, para tal fim, nos 3 (três) primeiros anos de participação, a revalidação de seu
diploma nos termos do § 2º do art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996.             (Vide Decreto nº 8.126, de 2013)             (Vide Lei nº 13.333, de 2016)

(...)

§ 2º A participação do médico intercambista no Projeto Mais Médicos para o Brasil, atestada
pela coordenação do Projeto, é condição necessária e suficiente para o exercício da
Medicina no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, não sendo aplicável o art. 17 da
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957. “

 

Pergunta: 12) Quais são os requisitos globais para que os médicos se inscrevam
no programa e quais os requisitos globais para que possam atuar?

Resposta: Questão já respondida em itens anterior. Inscrição depende do edital , observar
artigo 13 da Lei nº 12871/2013. Os requisitos para atuar estão no art. 17 da Lei nº
3268/1957 e art. 16 e seu §2º da Lei nº 12871/2013.

 

Pergunta: 13) Há diferença entre os editais publicados, de critérios ou de
qualquer especialidade?

Resposta: Já respondido em itens anteriores. Em suma:

Edital nº 5, requisito é ter CRM. Logo, brasileiro e estrangeiro que possuam formação no
Brasil, ou diploma tiveram o diploma revalidado, com isto, possuem CRM podem participar.

Edital nº 7, requisito é estar participando do Programa, em virtude do Edital SGTES/MS nº
19, de 10 de novembro de 2016 - 13º ciclo, e contemplar alguns requisitos específicos do
Edital.

Edital nº 9, ser cubanos e possuir requisitos legais previstos no art. 23-A da Lei nº
12871/2013.

 

Pergunta: 14) Há uma previsão de rotatividade dos médicos? Quantas vagas
foram disponibilizadas e quantos médicos serão selecionados?

Resposta: A rotatividade de médicos se dá por encerramento do vínculo, por pedido de
desligamento voluntário do programa ou por penalidade administrativa aplicada respeitado
o devido processo legal.

A vacância da vaga, neste caso, será disponibilizada para próximo chamamento.

 

Pergunta: 15) Quais os critérios para a definição das vagas, das localidades? Há
preferência entre médicos brasileiros e estrangeiros ou concorrem em igualdade?

Resposta: As vagas são definidas conforme renovação de adesão do Municípios conforme
explicado em item anterior. Os critérios são definidos em cada chamamento, observados a
vacância. Não havendo diferenças entre brasileiro e estrangeiro quando os mesmos
possuem CRM. No entanto, no caso do médico com formação no exterior, a lei privilegia o
Brasileiro conforme art. 13 §1º da Lei 12871/2013.

 

Pergunta: 16) É necessário que o diploma do médico estrangeiro seja revalidado
por instituição de ensino brasileira?

Resposta: Para concorrer em chamamento que exigem como requisito o CRM, sim. A
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exemplo, o Edital nº 5.

 

Pergunta: 17) A formatação do programa envolve a participação de outro
Ministério, como o da Educação, ou é conduzido exclusivamente pelo Ministério
da Saúde?

Resposta: Conforme previsão legal da Lei nº 12871/2013 e Portaria Interministerial nº
1369/2013, o Programa Mais Médicos é executado pelo Ministério da Saúde e Ministério da
Educação. Visto sua característica de ensino-serviço.

 

Pergunta: 18) Há alguma espécie de formação ou preparação dos médicos para a
atuação que realizarão, ou imediatamente após a seleção eles exerceram
diretamente suas atividades nas localidades definidas?

Resposta: Como já explicado em item anterior, os Médicos com CRM já atuam
diretamente no Programa. Já os médicos com formação no exterior tem que passar por
curso de formação e ser aprovado. Lembrando que o Programa tem a finalidade de
aperfeiçoar médicos na atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o Sistema
Único de Saúde (SUS), mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de
educação superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente
assistencial mediante integração ensino-serviço.

 

Pergunta: 19) O Conselho Federal de Medicina foi comunicado, pelo Ministério da
Saúde, das demandas de alunos que pretendem antecipar sua atuação
profissional, para que em conjunto seja adotada diretriz específica?

Resposta: Não foi informado. Uma vez que entende-se que os alunos de medicina não
possuem os requisitos para participação do Programa. E que eventual participação está
sendo imposto por determinação judicial em caráter liminar, uma vez mais restando a
municipalidade prejudicada dada a necessidade de apresentação de CRM quando do início
das atividades do médico (o que não ocorrerá, ficando a vaga não ocupada, logo a
população desassistida).

 

Pergunta: 20) O Ministério da Educação foi provocado, no contexto do programa,
a dizer sobre a pretensão dos médicos que desejam a antecipação da conclusão
do curso para participar do programa?

Resposta: Não. Uma vez que entende-se que os alunos de medicina não possuem os
requisitos para participação do Programa. E que eventual participação está sendo imposto
por determinação judicial em caráter liminar, uma vez mais restando a municipalidade
prejudicada dada a necessidade de apresentação de CRM quando do início das atividades
do médico (o que não ocorrerá, ficando a vaga não ocupada, logo a população
desassistida).

 

Pergunta: 21) O Ministério da Saúde está protocolando as informações nos
mandados de segurança impetrados contra autoridades suas?

Resposta: A Coordenação-Geral de Provisão de Profissionais para Atenção Primária –
CGPROP que atua no programa no âmbito do Ministério da Saúde tem controle de todos os
processos judiciais, sejam Mandado de Segurança ou ações ordinárias que chegam pelo
meios oficiais para serem respondidas.

 
68. Ressalte-se que a quesitação acima serviu apenas de norte à elaboração da presente peça
de Informações, podendo ser encontradas informações mais detalhadas sobre cada um dos tópicos ao
longo desta manifestação.

 
4. DA IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIR A TUTELA PROVISÓRIA NO CASO 

 
69. Em caso semelhante, já decidiu o TRF3 ser incabível a concessão de liminar, pois tal medida
acabaria por esgotar o objeto da demanda, conforme proíbe o art. 1º, §1º, da Lei nº 8.437/92, além de
ser irreversível (art. 300, § 3º, do CPC):

 
"Há de se ter em conta, outrossim, que a tutela antecipada determina a aplicação de R$
227 milhões em saúde sem que haja sequer uma sentença de mérito, o que ofende o
regramento incerto no art. 273, § 2º, do CPC, vigente à época da decisão, bem como a
proibição inserta no § 3º da Lei Federal nº 8.437/92, verbis:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento
cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que
providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em
virtude de vedação legal.

(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da
ação.

No caso, a tutela antecipatória deferida possui um nítido caráter de tutela satisfativa, já
que outorga, desde já, a integralidade do bem jurídico pleiteado pelo Ministério Público
Federal, o qual seria somente alcançado quando da sentença. Além disso, é irreversível,
uma vez que a despesa realizada não poderá mais ser restabelecida.

Atente-se que os recursos públicos para investimentos são finitos e limitados, dependendo
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de regras fiscais e orçamentárias previstas em lei, de modo que os valores a serem
despendidos com o cumprimento da ordem judicial desfalcarão outras despesas já
previstas no orçamento (seja para o pagamento de compromissos inadiáveis com
servidores, contratos, etc., seja com a implementação de inúmeras outras políticas
públicas, como por exemplo, de educação, cultura, habitação, etc.).

(...)

(AI 00069998520164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, TRF3 -
QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/12/2016)

 
70. Uma vez destinado os recursos necessários para uma nova publicação de edital, antes de a
SAPS reavaliar a situação do programa e decidir a melhor forma de aplicação dos recursos, não seria
possível reaver esse valor para aplicá-lo em outras áreas, sobretudo se for considerada a crise financeira
por que passa o Estado, o que demonstra inequivocamente a irreversibilidade das medidas requeridas
pelos autores.

 
71. Ressalto, no entanto, que, nos termos do art. 300, §3º, do CPC/15, a tutela de urgência de
natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão. Veja-se, por outro lado, que a denegação da tutela não é, in casu, irreversível. Ou seja, caso o
magistrado aguarde a estruturação e definição de prioridades pela Secretaria responsável pelo
programa não haverá irreversibilidade da demanda que poderá ser deferida caso fique demonstrado
inércia do Ministério da Saúde. 

 
72. Some-se a isso, a vedação expressa existente no § 3o do art. Io da Lei 8.437/1992, que
dispõe: “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”.

 
73. Ademais, nos termos da Lei 8.437/92, " não será cabível medida liminar contra atos do Poder
Público, no procedimento cautelar ou em quaisqueroutras ações de natureza cautelar ou preventiva,
toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança,em
virtude de vedação legal”, enquanto que a Lei 12.016/2009 prevê que: "Não será concedida medida
liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens
provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de
aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza” (grifei).

 
74. Assim, o pedido de imediata contratação dos médicos também é vedado, uma vez que
implica em pagamento aos profissionais eventualmente contratados. 

 
75. Por fim, a Lei 9.494/97 estendeu os efeitos das leis mencionadas à todas hipóteses de
antecipação de tutela: 

 
Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo
Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei n° 4.348, de 26 de junho de
1964, no art. Io e seu § 4o da Lei n° 5.021, de 09 de junho de 1966, e nos arts. Io, 3o e 4o
da Lei n° 8.437, de 30 de junho de 1992.

 

Art. 2°-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de
pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens
a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas
autarquias e fundações,somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

 
76. É de conhecimento, no entanto, que já fora decidido em sede de repercussão geral (tema
220), o que desafia a aplicação dos precedentes vinculantes (art. 927 do CPC/15), que é lícito ao
Judiciário impor à Administração Pública obrigações de fazer. Não é, portanto, sobre tal possibilidade
que coloco argumentos. 

 
77. Falo sobre a necessária confiança na atuação de novos gestores que, com o desafio de
solucionar problemas passados, foram chamados pela população para administrar o pais. Qualquer
atuação impositiva nesse momento poderá, inclusive, acarretar a inviabilidade do programa e, até
mesmo as cidades consideradas vulneráveis, teriam o atendimento prejudicado. É sobre tal situação que
a doutrina menciona: 

 
"O risco do ativismo judicial seletivo, ou seja, o controle indevido de decisões judiciais sobre
políticas públicas que implantam normas constitucionais e legais é um efeito colateral da
possibilidade de controle que não infirma a necessidade de decisões judiciais para
implementação de políticas públicas legais e constitucionais" (DIDIER, Fredie. Processo
Coletivo. 13ª ed. p. 59). 

 
78. Assim, segundo a doutrina: “A complexidade da matéria envolvida na implementação e
aplicação de políticas públicas força a migração de um modelo meramente responsivo e repressivo do
judiciário, modelo de atuação posterior aos fatos já ocorridos para aplicação da norma jurídica; para um
modelo resolutivo e participativo, que pode anteceder aos fatos lesivos e resultar na construção
conjunta de soluções jurídicas adequadas. ( art. 3 até 6 do CPC). “ (DIDIER, Fredie. Processo Coletivo.
13ª ed. p. 52). 
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79. Tal conclusão desafia a aplicação de medidas estruturantes, muito utilizado no common law,
em que há a adequação da medida executiva às necessidades práticas de efetivação. “A noção
experimentalista e as medidas estruturantes permitem a um só tempo o conhecimento colaborativo do
problema pelas partes e pelo juiz (colaborative leraning) e uma maior responsabilização e legitimação
democrática (democatic accountability) visando à efetividade da decisão judicial (pag. 53);  

 
80. Como será visto adiante, a nova administração vem tomando conhecimento dos problemas
existentes em todos os projetos atualmente em vigor, adequando às políticas públicas às atuais
necessidades dos administrados.

 
81. Portanto, incabível a concessão das liminares pleiteadas.

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
82. Diante do exposto, ao apoio para: responder à Procuradoria demandante para conhecimento
das informações. 

 
Brasília, 31 de março de 2020.
 
 

JÚLIO CÉSAR ALVES FIGUEIRÔA
Advogado da União

 
 
 

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br
mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00405006629202062 e da chave de
acesso 52701642

 

Documento assinado eletronicamente por JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA, de acordo com os normativos
legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código
402149695 no endereço eletrônico http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a):
JULIO CESAR ALVES FIGUEIROA. Data e Hora: 03-04-2020 11:21. Número de Série: 13813281. Emissor:
Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
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EXMO. SENHOR JUIZ FEDERAL DA 17ª VARA DA SEÇÃO 
JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Processo: ACP n.º 5007182-62.2020.4.03.6100 

 
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM, 
nos autos do processo em epigrafe, em que 
contende com DPU-SP,  
 

vem, respeitosamente, por seus advogados, informar que o 
STF, recentemente (27/03/2020), julgou o mérito da ADI n.º 6073 e 
confirmou a liminar proferida com base nos seguintes fundamentos:  

 
“... De fato, a Lei Federal 9.394/1996, editada sob a autorização do art. 22, XXIV, da 

CRFB, assim dispõe em seu artigo 48, §2º: “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.” Ante a nitidez com que o legislador federal deu concretude à norma 

constitucional, vislumbro, a princípio, a existência de um conjunto normativo sobre a 

matéria, editado pela União no exercício de sua competência privativa para legislar 

acerca das diretrizes e bases da educação nacional, de acordo com o art. 22, XXIV, da 

CRFB/1998. A legislação estadual em apreço, além de arrostar a competência da União 

estabelecida no art. 22, XXIV, da CRFB/1998, vai de encontro ainda ao sentido da Lei 

9.394/1996, posto que obsta as exigências de revalidação de diplomas de curso superior 

expressamente previstas pelo art. 48, § 2º. Sobreleva ponderar que, diante da verificação 

preliminar de inconstitucionalidade formal por aparente vício de iniciativa e desvio do 
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desenho normativo da Lei 9.394/1996, é patente a possibilidade de dano ao erário 

público estadual diante da eventual concessão de promoções funcionais, gratificações e 

outros benefícios a servidores que não tenham seus títulos devidamente reconhecidos de 

acordo com o que já dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

(...) Desse modo, sem prejuízo de posterior análise mais detida sobre a questão, e diante 

da verossimilhança do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano iminente pela 

demora do julgamento (periculum in mora) antevisto, o que justifica a urgência em 

caráter de exceção, concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário 

deste Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 21, V do Regimento Interno do 

Supremo Tribunal Federal, para suspender a eficácia da Lei 895/2013 do Estado de 

Roraima. 

 
 Em suma, o STF reconheceu que compete à União 

privativamente legislar sobre diretrizes e bases da educação 
nacional; que a lei estadual, além de afrontar a competência da 
União, afasta as exigências de revalidação de diplomas de curso 
superior previstas no parágrafo 2º do artigo 48 do LDB, pois 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.  
 
   Desse modo, diante da relevância do tema, requer a juntada 
do procedente proferido na referida ADI, bem como o andamento da 
referida ação.  

 
Neste Termos, 
Espera Deferimento. 
Brasília, 11 de abril de 2020. 
 
 

Francisco Antônio de Camargo Rodrigues de Souza 
OAB – DF 15.776 

 
 

José Alejandro Bullón 
OAB – DF 13.972 

facrs 
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MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
6.073 RORAIMA

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REQTE.(S) :ESTADO DE RORAIMA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA 
INTDO.(A/S) :GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA 
PROC.(A/S)(ES) :PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA 
INTDO.(A/S) :ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

DECISÃO: Trata-se de ação de inconstitucionalidade, com pedido de 
medida cautelar,  ajuizada pelo  Governador do Estado de Roraima,  no 
feito representado pelo Procurador-Geral do Estado de Roraima, em face 
da Lei 895/2013 do Estado de Roraima, cujos dispositivos vedam ao Poder 
Público estadual exigir a revalidação de títulos obtidos em instituições de 
ensino superior sediadas em outros países. 

Eis o teor da legislação impugnada:

“Art.  1º  É  vedado  ao  Poder  Executivo,  Legislativo  e 
Judiciário negar aos demais órgãos da Administração Estadual 
direta e indireta efeitos e validade aos títulos de pós-graduação 
“strictu sensu”, obtidos junto à instituição de ensino superior 
sediadas e legalizadas em outros países, nos termos dos artigos 
4º e 5º e parágrafo único do art. 151 da Constituição do Estado 
c/c caput, inciso XIII, §§ 1º e 2º, todos do art. 5º da Constituição 
Federal,  sendo  os  mesmo  reconhecidos  administrativamente 
para os efeitos desta lei.

Art. 2º Aplica-se o reconhecimento constante do art. 1º aos 
casos de:

I – concessão de progressão funcional por titulação;
II – gratificação por titulação;
III  –  concessão  de  benefícios  legais  decorrentes  da 

obtenção da titulação respectiva; e
IV  –  igual  tratamento  aos  profissionais  que  obtenham 

titulação equivalente no Território Nacional.

Supremo Tribunal Federal
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Art. 3º O reconhecimento de que trata a presente lei será 
concedido ao requerente, a partir do momento da solicitação, 
desde que  o  mesmo apresente  cópia  autêntica  dos  diplomas 
devidamente legalizados pelo Ministério de Relações Exteriores 
do País sede da Instituição que expediu o título, bem como do 
Órgão  competente  do  Ministério  das  Relações  Exteriores  do 
Brasil.

Parágrafo  único.  O pedido  de  reconhecimento  do título 
será formulado junto ao órgão de recursos humanos a que o 
interessado esteja subordinado, o qual negará o pedido se não 
preenchidos os requisitos do caput.

Art.  4º  São  nulas  de  pleno  direito  as  exigências  de 
revalidação para a concessão dos benefícios aos detentores de 
títulos de pós-graduação strictu sensu obtidos em Instituições 
de  ensino  superior  sediadas  em  outros  países,  em  face  da 
titulação equivalentes àqueles obtidos no Brasil, para docência, 
pesquisa,  progressão  funcional  ou  seleção  para  ingresso  na 
respectiva  carreira,  no  âmbito  da  Administração  Pública 
Estadual direta e indireta.

Art.  5º  As  instituições  de  ensino  superior  públicos 
sediadas no Estado de Roraima, poderão celebrar acordos de 
cooperação  técnica  ou  convênios  com objetivo  de  permitir  a 
revalidação de títulos, após o ingresso no Território Nacional, 
para fins de seleção, aproveitamento ou outra finalidade interna 
voltada  ao  exercício  da  docência,  pesquisa  ou  progressão 
funcional.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Sustenta que o tema em questão é de interesse geral e, por isso, cabe 
à União legislar privativamente sobre a matéria, sob pena de usurpação 
de sua competência para dispor, consoante o art. 22, XXIV, da CRFB/1988, 
sobre diretrizes e bases da educação nacional. 

Aduz que, mediante a necessária regulação do objeto por normas de 
caráter nacional, editou a União a Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), que versa acerca da revalidação de diplomas de 
graduação expedidos por instituições de ensino estrangeiras.
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Afirma que não é caso de competência delegada da União tampouco 
que se trata de situação de legislação suplementar ou supletiva estadual.

Com base nessas alegações, requer, em sede de pedido cautelar, a 
suspensão, com efeitos ex tunc, da totalidade da Lei Estadual n. 895/2013, 
até o julgamento definitivo da ação. No mérito, requer a declaração de 
inconstitucionalidade da norma.

É o breve relatório.
Considero presentes os requisitos, em exceção à regra, sob caráter de 

urgência, para concessão da medida cautelar.
De fato, a Lei Federal 9.394/1996, editada sob a autorização do art. 

22, XXIV, da CRFB, assim dispõe em seu artigo 48, §2º:

“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.”

Ante a nitidez com que o legislador federal deu concretude à norma 
constitucional,  vislumbro,  a  princípio,  a  existência  de  um  conjunto 
normativo  sobre  a  matéria,  editado  pela  União  no  exercício  de  sua 
competência  privativa  para  legislar  acerca  das  diretrizes  e  bases  da 
educação nacional, de acordo com o art. 22, XXIV, da CRFB/1998.

A legislação estadual em apreço, além de arrostar a competência da 
União estabelecida no art. 22, XXIV, da CRFB/1998, vai de encontro ainda 
ao sentido da Lei 9.394/1996, posto que obsta as exigências de revalidação 
de diplomas de curso superior expressamente previstas pelo art. 48, § 2º. 

Sobreleva  ponderar  que,  diante  da  verificação  preliminar  de 
inconstitucionalidade formal por aparente vício de iniciativa e desvio do 
desenho normativo da Lei 9.394/1996, é patente a possibilidade de dano 
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ao erário público estadual diante da eventual concessão de promoções 
funcionais, gratificações e outros benefícios a servidores que não tenham 
seus títulos devidamente reconhecidos de acordo com o que já dispõe a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Destaque-se  que  a  possibilidade  de  dano  se  revela  ainda  mais 
premente  tendo  em  vista  a  jurisprudência  desta  Corte  quanto  à 
impossibilidade de devolução de eventuais valores percebidos de boa-fé 
por servidores públicos (MS 26085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 
13/6/2008;  MS  25641,  Rel.  Min.  Eros  Grau,  Pleno,  DJe 22/2/2008;  RMS 
32524 2º julg., Rel. Min. Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6/4/2015; MS 26980-
AgR, Rel.  Min. Teori Zavascki,  2ª Turma, DJe 8/5/2014; AI 794759-AgR, 
Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 12/5/2011).

Desse modo, sem prejuízo de posterior análise mais detida sobre a 
questão,  e  diante da verossimilhança do direito (fumus boni iuris) e  do 
perigo de dano iminente pela demora do julgamento (periculum in mora) 
antevisto,  o  que justifica  a  urgência  em caráter  de exceção,  concedo a 
medida  cautelar  pleiteada,  ad  referendum do  Plenário  deste  Supremo 
Tribunal Federal,  nos termos do artigo 21, V do Regimento Interno do 
Supremo Tribunal Federal, para suspender a eficácia da Lei 895/2013 do 
Estado de Roraima.

Inclua-se em pauta.
Comunique-se.
Solicitem-se  informações  à  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de 

Roraima (art. 10 da Lei 9.868/1999). 
Após, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-

Geral da República (art. 10, § 1º da Lei 9.868/1999). 
Publique-se. 
Brasília, 20 de fevereiro de 2019. 

Ministro EDSON FACHIN

Relator
Documento assinado digitalmente
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ADI 6073
Processo Eletrônico  Público

Número Único: 0017651-92.2019.1.00.0000

Informações

Partes

REQTE.(S)
ESTADO DE RORAIMA 

PROC.(A/S)(ES)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA 

INTDO.(A/S)
GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA 

PROC.(A/S)(ES)
PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE RORAIMA 

INTDO.(A/S)
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 

Assunto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO | Controle de Constitucionalidade

Procedência

Data de Protocolo:

14/02/2019

Órgão de Origem:
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Origem:
RORAIMA

Número de Origem:
6073, 00176519220191000000
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ADV.(A/S)
SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

Andamentos

03/04/2020
Expedido(a)
Ofício Eletrônico 3492/2020 - PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RORAIMA - COM COPIA DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO - BO343980612BR - Data da
Remessa: 03/04/2020

03/04/2020
Ata de Julgamento Publicada, DJE
ATA Nº 7, de 27/03/2020. DJE nº 82, divulgado em 02/04/2020

02/04/2020
Expedido(a)
OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

02/04/2020
Comunicação assinada
OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

02/04/2020
Lançamento indevido
OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

01/04/2020
Expedido(a)
OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

01/04/2020
Comunicação assinada

OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

01/04/2020
Comunicação assinada
OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

01/04/2020
Comunicação assinada
OFÍCIO - PLENÁRIO - COMUNICA JULGAMENTO - PRESIDENTE (ENVIO ELETRÔNICO)

31/03/2020
Certidão
Certi�co a elaboração de 3 ofícios eletrônicos. Sessão de Julgamento Virtual de
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20/3/2020 a 26/3/2020.

31/03/2020
Juntada
Certidão de Julgamento da Sessão Virtual

27/03/2020
Procedente

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação
direta para, con�rmando a decisão liminar, declarar a inconstitucionalidade da
totalidade da Lei 895/2013 do Estado de Roraima, nos termos do voto do Relator. Não
participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello.
Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.

27/03/2020
Finalizado Julgamento Virtual
Finalizado Julgamento Virtual em 26 de Março de 2020 (Quinta-feira), às 23:59 .

20/03/2020
Iniciado Julgamento Virtual

12/03/2020
Pauta publicada no DJE - Plenário
PAUTA Nº 24/2020. DJE nº 53, divulgado em 11/03/2020

10/03/2020
Inclua-se em pauta - minuta extraída

TRIBUNAL PLENO - SESSÃO VIRTUAL

Julgamento Virtual: Incluído na Lista 102-2020.EF - Agendado para: 20/03/2020.

25/06/2019
Conclusos ao(à) Relator(a)

25/06/2019
Manifestação da PGR

29/03/2019
Vista à PGR

28/03/2019
Petição
Manifestação - Petição: 16573 Data: 28/03/2019 às 17:00:37

25/03/2019
Vista ao AGU

20/03/2019
Petição
Informações - Petição: 14517 Data: 20/03/2019 às 18:18:05
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) Nº 5007182-62.2020.4.03.6100 / 17ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
 
REU: UNIÃO FEDERAL, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
 
 
 

     
    C E R T I D Ã O   D E   J U N T A D A

 

CERTIFICO E DOU FÉ QUE RECEBI, NESTA DATA, EMAIL DO SETOR DE CONCILIAÇÃO DO
TRF-3a. REGIÃO - COVID19 INFORMANDO ESTE JUÍZO ACERCA DO RESULTADO DA
AUDIÊNCIA REALIZADA, CONFORME COMPROVANTES QUE SEGUEM EM ANEXO. NADA
MAIS.

 

SãO PAULO, 11 de maio de 2020.
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11/05/2020 Re: ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente

https://webmail.trf3.jus.br/gw/webacc?User.context=50fa6d1c636ec34081acc043b5a99fd941ebd152&Item.drn=5EB94615.DOM-HUB-A.PO-A-01… 1/1

Re: ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente

De: GABCONCI - PANDEMIA COVID-19
Para: DEBORAH SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA
Data: Segunda-feira - 11/Maio/2020 12:33
Assunto:  Re: ACP n. 5007182-62.2020 - liminar pendente
Anexos: Termo de audiência 05.05 -  Revalida.pdf;  Manifestação AGU - REVALIDA (sem acordo).pdf

Prezada Débora, 
boa tarde!

Em retorno ao encaminhamento da ACP nº 5007182-62.403.6100, informo ter sido realizada  audiência  de conciliação 05/05/2020,
 conduzida pelo Juiz Federal Herbert de Bruyn, com a presença de representantes da União, Conselho Federal de Medicina,
Defensoria Pública da União e técnicos no Ministério da Saúde e do MEC, resignando-se nova audiência para 11/05/2020 para análise
da possibilidade de atendimento à demanda, após os recortes assinalados pelas partes, conforme termo de audiência anexo.
Hoje pela manhã, a União manifestou a impossibilidade de acordo, após avaliação dos órgãos técnicos do Ministério da Saúde da
possibilidade de atendimento à demanda,  conforme manifestação anexa, pleiteando o cancelamento da audiência designada. As
partes foram informadas a respeito do cancelamento.

Assim, não havendo, de fato, mais providências no âmbito da conciliação, restando infrutífera a conciliação, procedo à devolutiva da
questão à vara de origem, nesta data, para regular processamento do feito.

Atenciosamente,
Rita Rastoldo
Gabinete da Conciliação
Núcleo de Ações Complexas: Plataforma Covid19

>>> DEBORAH SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA DE OLIVEIRA 30/04/20 13:14 >>>
Prezado(a) Senhor(a),

Por ordem do MM. Juiz Federal Doutor Marcelo Guerra Martins, encaminho, no link a seguir, cópia integral dos autos em epígrafe a
V.Sa., para providências cabíveis, certo que consta pedido de liminar pendente.

link: http://web.trf3.jus.br/anexos/download/B03AC2BDDC

Peço, por fim, a confirmação do recebimento deste.

Atenciosamente, 

Deborah S M Silva
RF 7983
17a. Vara Cível Federal/SP - F. Pedro Lessa
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO 

GABINETE DA CONCILIAÇÃO 
Núcleo de Ações Complexas: Plataforma Covid19 

conciliacovid19@trf3.jus.br  
 

ACP nº 5007182-62.403.6100 
Objeto: possibilidade de contratação de médicos brasileiros e estrangeiros graduados no 
exterior para atuação nos serviços públicos de saúde da União, Estados e Municípios, durante 
o período de pandemia, sem a exigência de que o diploma tenha sido revalidado em território 
Nacional 
 

T E R M O    D E    A U D I Ê N C I A 
 

Às 14h do dia 05/05/2020, por videoconferência, reuniram-se os servidores Elka 
Falleck, Rita Mauriz Rastoldo e Sérgio Luiz de Matteo, sob a orientação do Juiz Federal Herbert 
Cornélio Pieter de Bruyn Junior, bem como os Defensores Públicos Leonardo Trindade e Viviane 
Dallastra, representando a Defensoria Pública da União;  a Sra. Viviane Pepice, Advogada da 
União; a Sra. Roseanne Rodrigues, técnica da Coordenação-Geral de Provisão de Profissionais 
para a Atenção Primária - CGPROP, do Ministério da Saúde; A Sra. Emanoele Vanessa Cortes 
Ribeiro, Coordenadora-Geral da Coordenação Geral de Administração e Finanças do MEC; a 
Procuradora da República Ana Leticia Absy e a Procuradora Regional da República Geisa 
Rodrigues, representando o Ministério Público Federal; o Procurador Francisco Antônio 
Camargo Rodrigues de Souza, representando o Conselho Federal de Medicina, para buscar uma 
solução consensual para a demanda proposta na ACP nº 5007182-62.403.6100, encaminhada 
pela Plataforma de Conciliação Covid19.  

A ação civil pública em epígrafe foi ajuizada pela Defensoria Pública da União em face 
da União Federal e do Conselho Federal de Medicina, objetivando que os réus não inviabilizem 
a contratação de médicos estrangeiros e brasileiros graduados no exterior e que não tenham 
ainda o diploma registrado pelo REVALIDA durante o período da pandemia. 

Após a exposição dos fatos e do Direito pela Defensoria Pública da União e 
franqueada a palavra a todos os interessados, deliberou-se o seguinte: 

A representante da União, Dra. Viviane Pepice, comprometeu-se a fazer uma 
memória da reunião e a partir daí sugerir alguns critérios (recorte temporal, condicionantes etc.) 
para que os técnicos do Ministério da Saúde avaliem a possibilidade da resolução 
autocompositiva da lide, ficando de apresentar a resposta em audiência designada para a 
próxima segunda feira, dia 11h, às 14h . 

Nada mais, para constar é lavrado este termo, o qual vai assinado pelo Juiz Federal 
Herbert Cornélio Pieter de Bruyn Junior. Eu, Sérgio Luiz de Matteo, Secretário, RF nº 3841, 
digitei. 

__________________________________________ 

Herbert Cornélio Pieter de Bruyn Jr. 
Juiz Federal Conciliador 
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Segue petição em anexo.
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Defensoria Regional de Direitos Humanos 

Defensoria Pública da União em São Paulo 

 

 

 

Rua Teixeira da Silva, 217, Paraíso, São Paulo/SP 
Tel. 3627-3400| www.dpu.gov.br 
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Autos nº 5007182-62.2020.4.03.6100 

PAJ 2020/020-03534 

 

 

  A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, a quem incumbe, como expressão e instrumento do regime 

democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos 

humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 

individuais e coletivos, dos necessitados, vem reiterar seu pedido de IMEDIATA 

APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, pelos motivos que passa a 

expor. 

     

                           Após audiência de conciliação infrutífera, a pedido da Advocacia da 

União (id 31411980), com pedido de redesignação também por parte da Advocacia 

da União para apresentação de proposta de acordo, nos termos dos pedidos iniciais 

da ação, infelizmente, não fomos surpreendidos com a impossibilidade de acordo, 

assim como veementemente informado nas petições protocoladas nos dias 27 de 

abril (id  31478200) e, novamente, no dia 03 de maio  (id 31640630 - Petição 
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Intercorrente para reconsideração sobre audiência de conciliação), requerendo a 

imediata apreciação da tutela de urgência pleiteada.  

A propósito, tal pedido de redesignação serviu apenas para retardar 

ainda mais uma solução para a presente demanda, que se reveste de caráter de 

urgência e emergência, como já amplamente discorrido nos autos e na inexitosa 

audiência de conciliação, em que restou indiscutível a necessidade de procedência 

dos pleitos, com a devida antecipação de tutela com efeitos nacionais.  

Por oportuno, mais uma vez reiteram-se os termos das petições 

anteriormente protocoladas e já referidas, afigurando-se essencial a concessão da 

tutela de urgência. A título de exemplo, importante decisão proferida pela Justiça 

Federal da 1ª Região1 que antecipou tutela na Ação Civil Pública n° 1002596-

92.2020.4.01.3000, que tramita na 2ª Vara Federal Cível e Criminal do Acre, tendo 

como requerente o Estado do Acre e como requerido o Conselho Regional de 

Medicina do Estado do Acre, em caso semelhante ao ora sub judice, bem reconheceu: 

 

“Oportuno registrar, que o Estado, ante a autonomia 

conferida aos entes federativos pela CF/88 e a 

competência comum e concorrente na área de saúde 

(art. 23, inc. II, e art. 24, inc. XII, da Constituição), 

conforme reconhecido pelo STF (RE 855178), detém 

atribuição para adotar políticas públicas afetas à 

questão da saúde de interesse regional. Essa autonomia 

foi recentemente confirmada pela Corte Constitucional 

quanto à temática do combate à COVID-19, conforme 

medida cautelar deferida na ADI 6341”. 

 

                                                 
1 https://portal.trf1.jus.br/sjac/comunicacao-social/imprensa/noticias/decisao-justica-federal-autoriza-

governo-do-estado-contratar-medicos-formados-no-exterior.htm  
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  O magistrado salientou que desde 2013, vigora no Brasil a política 

pública “Programa Mais Médicos”, instituída pela Lei 12.871/2013, que já permite a 

atuação de médicos com diplomas estrangeiros em território brasileiro, mesmo sem 

a revalidação do diploma. O ordenamento nacional jurídico já alberga, portanto, a 

possibilidade de atuação dos médicos sem a revalidação do diploma, havendo 

inclusive validação do STF quanto à temática (ADIs 5035/DF e 5037/DF).  

 

  A decisão trouxe estudos que apontam o êxito da política pública 

mencionada. Embora as preocupações manifestadas pelo CRM do Acre fossem 

relevantes (e cabe mencionar, semelhantes as levantadas pelo órgão de classe em 

São Paulo), não encontram evidências concretas que justifiquem o não deferimento 

da tutela. Mesmo porque, a falta de médicos é uma das maiores preocupações 

enfrentadas pelo sistema de saúde no atual cenário. A situação de excepcionalidade 

contida no estado de calamidade pública justifica a contratação dos médicos sem a 

revalidação do diploma.  

 

  Foi determinada, entretanto, a observância das regras do Programa 

Mais Médicos, em especial a do art. 13 da Lei que o instituiu, no sentido de dar 

prioridade de contratação aos médicos formados em instituições de ensino 

brasileiras ou com diploma já revalidado.  

 

  Quanto à questão da falta de médicos, cabe citar o exemplo do Estado 

do Amapá, que procede com pedido semelhante, segundo o Ministério Público, “no 

último edital lançado, no fim de abril, das 115 vagas, ofertadas para médicos, apenas 

14 foram preenchidas”2. Assim, diversos Estados estão realizando pedidos no 

mesmo sentido, a falta de médicos é um problema que assola todo o território 

nacional.  

                                                 
2 https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/11/sem-medicos-ap-quer-chamar-

cubanos-crm-se-diz-totalmente-contra.htm 
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  Assim, por tudo o que se expôs, reiteram-se os pedidos de imediata 

apreciação da tutela de urgência (id 31478200 e id 31640630). 

 

São Paulo, 12 de maio de 2020. 

 

VIVIANE CEOLIN DALLASTA DEL GROSSI 

Defensora Pública Federal 

Defensora Regional de Direitos Humanos em São Paulo 

 

GIOVANNA CATELAN NARDO 

Estagiária da Defensoria Pública da União 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) Nº 5007182-62.2020.4.03.6100 / 17ª Vara Cível Federal de São Paulo
AUTOR: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
 
REU: UNIÃO FEDERAL, CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA
 
 
 

 

 

 

     D E C I S Ã O
 

 

Trata-se de ação civil pública, aforada pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da UNIÃO
FEDERAL e do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, com pedido de tutela de urgência, com vistas a
obter provimento jurisdicional que determine aos réus, em caráter excepcional e temporário, que deixem de
inviabilizar a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no
exterior sob a justificativa de não terem participado do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas
Médicos, por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, pelo tempo necessário ao combate e superação
da pandemia da COVID – 19, bem como determinar ao Conselho Federal de Medicina a adoção das medidas
necessárias junto aos Conselhos Regionais para inscrição provisória dos médicos que assim requererem,
abstendo-se, portanto, de exigir de tais médicos a submissão ao REVALIDA, tudo conforme narrado na
exordial.

 

A petição inicial veio acompanhada de documentos.

 

Houve manifestação da União Federal Id n.º 31411980 que pleiteou a remessa prévia do presente feito ao
Gabinete de Conciliação do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A DPU requereu a imediata apreciação
da tutela de urgência, sem prejuízo de posterior designação de audiência de conciliação (Id n.º 31478200).
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Em razão do Comunicado (Processo SEI n.º 5701518) exarado pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª
Região, foi proferida decisão que determinou fosse comunicado, com urgência, ao Gabinete de Conciliação,
o ajuizamento do presente feito, a fim de que fosse submetido à plataforma interinstitucional (Id n.º
31563999), o que foi realizado.

 

Em seguida, foi anexado aos autos contestação ofertada pelo Conselho Federal de Medicina que alegou, em
breve síntese, que a Constituição Federal assegura o livre exercício profissional, atendidas às qualificações
que a lei estabelecer (art. 5º, XIII) e a Lei n.º 9.394/1996, no art. 48, § 2º, determina que os diplomas de
graduação expedidos por universidades estrangeiras devem ser revalidados. Sustenta que o diploma
revalidado é exigência legal para pleitear a inscrição perante os Conselhos Regionais de Medicina (Lei n.º
3.268/57 – arts. 17 e 18 e Decreto 44.045/58) a fim de garantir uma prestação de serviço de saúde de
qualidade para a população brasileira (Id n.º 31627202).

 

A DPU pleiteou a reconsideração da designação de audiência de conciliação e a imediata apreciação do
pedido de tutela de urgência (Id n.º 31640630).

 

Em sequência, a União Federal se manifestou nos autos (Id n.º 31981738 e noticiou que, após consulta aos
Gestores do Ministério da Saúde e da Educação, bem como aos Órgãos de Direção Superior da AGU, não há
possibilidade de celebração do acordo, nos termos pretendidos e pleiteou o cancelamento da audiência de
conciliação designada para 11/05/2020.

 

Aduziu, ainda, que a revalidação de diplomas expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras é
pré-requisito para o exercício de qualquer profissão no território nacional, tanto para estrangeiros quanto para
brasileiros (Lei n.º 9.394/1996, art. 48, §§2º e 3º).

 

Assevera que o objetivo do Revalida é verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências
requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do SUS, em nível
equivalente ao exigido dos médicos formados no Brasil. Assim, a partir da publicação da Lei n.º 13.959 de 18
de dezembro de 2019, o Revalida passará as ser aplicado semestralmente e será coordenado pela
Administração Pública Federal.

 

Entende que a dispensa de revalidação dos diplomas estrangeiros para contratações emergenciais de médicos
para enfrentamento da pandemia da COVID – 19 se revela uma prática perigosa, com probabilidade de
colocar em risco a segurança dos pacientes e usuários do SUS que vierem a ser atendidos por referidos
profissionais.

 

Menciona, ainda, que o Programa Mais Médicos para o Brasil (PMMB), instituído pela Lei n.º 12.871/2013,
autoriza o exercício da medicina por não portadores de diplomas nacionais ou revalidados, porém com
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diversas restrições e rígidos mecanismos de supervisão e acompanhamento do desempenho das atividades
pelo intercambista, conforme previsto nos arts. 14 e 15 que introduzem nodesempenho das atividades do
portador de diploma estrangeiro a companhia de um supervisor e um tutor acadêmico,ambos necessariamente
portadores de diplomas médicos nacionais. 

 

Desta forma, todos os participantes do PMMB passam por um processo de capacitação antes de ingressar no
SUS, e durante toda a vigência do programa sua atuação é supervisionada. Assim, a implantação de uma
política pública para acompanhar a execução das referidas contratações é custosa e demorada e de difícil
concretização no atual contexto vivenciado pelos Prefeitos e Governadores locais,

 

Em seguida, o Conselho Federal de Medicina anexou aos autos recente julgado pelo Supremo Tribunal
Federal da ADI n.º 6073, julgado pelo Tribunal Pleno em 27/03/2020, nos seguintes termos:

 

“O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para,
confirmando a decisão liminar, declarar a inconstitucionalidade da totalidade da Lei
895/2013 do Estado de Roraima, nos termos do voto do Relator. Não participou deste
julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão
Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.”

 

Decisão monocrática proferida em 20/02/2019, pelo Min. Edson Fachin, nos seguintes termos:

 

“(...)Considero presentes os requisitos, em exceção à regra, sob caráter de urgência, para
concessão da medida cautelar.

De fato, a Lei Federal 9.394/1996, editada sob a autorização do art. 22, XXIV, da CRFB,
assim dispõe em seu artigo 48, §2º:

“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.”

Ante a nitidez com que o legislador federal deu concretude à norma constitucional,
vislumbro, a princípio, a existência de um conjunto normativo sobre a matéria, editado pela
União no exercício de sua competência privativa para legislar acerca das

diretrizes e bases da educação nacional, de acordo com o art. 22, XXIV, da CRFB/1998.
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A legislação estadual em apreço, além de arrostar a competência da União estabelecida no
art. 22, XXIV, da CRFB/1998, vai de encontro ainda ao sentido da Lei 9.394/1996, posto
que obsta as exigências de revalidação de diplomas de curso superior

expressamente previstas pelo art. 48, § 2º.

Sobreleva ponderar que, diante da verificação preliminar de inconstitucionalidade formal
por aparente vício de iniciativa e desvio do desenho normativo da Lei 9.394/1996, é patente
a possibilidade de dano ao erário público estadual diante da

eventual concessão de promoções funcionais, gratificações e outros benefícios a servidores
que não tenham seus títulos devidamente reconhecidos de acordo com o que já dispõe a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação.

Destaque-se que a possibilidade de dano se revela ainda mais premente tendo em vista a
jurisprudência desta Corte quanto à impossibilidade de devolução de eventuais valores
percebidos de boa-fé por servidores públicos (MS 26085, Rel. Min. Cármen

Lúcia, Pleno, DJe 13/6/2008; MS 25641, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, DJe 22/2/2008; RMS
32524 2º julg., Rel. Min. Carmen Lúcia, 2ª Turma, DJe 6/4/2015; MS 26980-AgR, Rel.
Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014; AI 794759-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª

Turma, DJe 12/5/2011).

Desse modo, sem prejuízo de posterior análise mais detida sobre a questão, e diante da
verossimilhança do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano iminente pela demora do
julgamento (periculum in mora) antevisto, o que justifica a urgência em

caráter de exceção, concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário deste
Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 21, V do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, para suspender a eficácia da Lei 895/2013 do Estado de

Roraima.

 

Por fim, em razão da infrutífera conciliação, foi realizada a devolutiva do feito para regular processamento.

 

É o relatório. Decido.

 

Preliminarmente, julgo prejudicada a apreciação da petição Id n.º 31640630, tendo em vista que o presente
feito foi submetido à apreciação do Gabinete de Conciliação do E. TRF-3ª Região.
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Segundo consta da inicial, o presente feito tem por finalidade permitir que órgãos públicos federais, estaduais
e municipais possam contratar ou utilizar os serviços de médicos brasileiros e estrangeiros formados no
exterior e que não tenham se submetido ao processo de validação de seus diplomas, em caráter excepcional e
temporário, para o exercício da medicina.

 

Para tanto alegam que:

 

a) é fato notório e público o estado de calamidade pública e de emergência pública de saúde que atinge o pai
em virtude da pandemia causada pelo COVID-19;

 

b) é dever do Estado, seja por qualquer dos entes que compõem a federação, contratar todos os médicos e
demais profissionais da saúde que estejam à disposição, a fim de evitar o colapso do sistema de saúde pela
falta de recurso humano e garantir ao SUS a possibilidade de atender toda a população;

 

c) o procedimento de revalidação dos diplomas – “REVALIDA”, é regulamento pelo art. 47, § 2º da Lei n.ª
9.394/96, posteriormente regulamentado pelas Resoluções CNE/CES ns.º 01/2002, 08/2007 2 03/2016, bem
como da Portaria n.º 22/2016 do Ministério da Educação. Que o último procedimento de tal programa
ocorreu no Brasil em 2017;

 

d) que já foi instituído no país o Programa Mais Médicos que trata sobre a possibilidade do exercício da
medicina por médico estrangeiro sem aprovação do Revalida no Brasil, conforme Lei n.º 12.871/2013, que
objetivou “diminuir a carência médica nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades
regionais na área da saúde”. Assim, entende que há possibilidade de estender a aplicação de tal regra para o
atual cenário, que exige a adoção de medida extraordinária;

 

e) que desde o início da pandemia causada pela COVID-19 já foram afastados, dos grandes hospitais da
capital paulista 1.404 profissionais da saúde. Para suprir o déficit de profissionais da saúde foram adotadas
medidas governamentais, tais como Medida Provisória n.º 934, de 01/04/2020 (dispensa da obrigatoriedade
de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar), Chamamento Público n.º 05 (oportunizar a
médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil a
adesão ao Projeto Mais Médicos e, ainda, a Portaria n.º 639, de 02/04/2020 do Ministério da Saúde que
convoca diversas categorias da área da saúde para ajudar ao combate da pandemia.

 

Todavia, ao menos neste momento prefacial de análise de tutela, não se constata a alegada violação ao
princípio da legalidade.
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Com efeito, como se sabe, o Brasil enfrenta grave crise causada pela pandemia da COVID-19, que ameaça
colapsar o sistema de saúde, conforme propagado em rede nacional pela impressa e por diversas autoridades
de saúde do país.

 

A situação é de elevada necessidade, tanto que a Presidência da República publicou, em 01/04/2020, a
Medida Provisória nº 934, possibilitando às Instituições de Ensino Superior a abreviação dos Cursos de
Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, conforme acima exposto.

 

Neste contexto, a parte autora, por meio do presente feito, pretende seja determinada a contratação de
médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior, porém sem a
exigência de participação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Revalida.

 

O art. 5º, inciso XIII, da Constituição Federal assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

 

Para o exercício da profissão de médico é necessário o prévio registro do diploma junto ao Conselho
Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade, nos termos do disposto no art. 17
da Lei nº 3.268/57, :in verbis

 

“Art . 17. 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 art. 15 do referido diploma estabelece o seguinte:

 

“Art . 15. São atribuições dos Conselhos Regionais:

a) deliberar sobre a inscrição e cancelamento no quadro do Conselho;

b) manter um registro dos médicos, legalmente habilitados, com exercício na respectiva
Região;

c) fiscalizar o exercício da profissão de médico;

(...).”
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No que diz respeito aos diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - Lei n.º 9.394/96 estabelece no art. 48, §§s 1º e 2º, o seguinte:

 

 “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 tenhamcurso do mesmo nível e área ou equivalente,
respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”.

 

Ressalto, ainda, que referida forma de controle foi pautada dentro de ampla transparência, bem como revela
expressiva forma de atendimento ao princípio da eficiência, para o fim de melhor atender ao interesse
público.

 

Conforme bem exposto pelo Conselho Federal de Medicina, através do Revalida, é possível reduzir o risco de
expor pacientes a profissionais sem a devida qualificação, eis que o exame possibilita verificar a capacidade
técnica do profissional em sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

 

Ademais, cabe ressaltar, que não é possível admitir que o contexto do Programa Mais Médicos para o Brasil,
instituído pela Lei n.º 12.871/2013, se enquadraria na excepcionalidade do caso dos autos, pelo simples fato
que aquele programa exige requisitos legais específicos, conforme manifestação prévia da União Federal,
para sua implementação.

 

Desse modo, não obstante os graves efeitos causados pela pandemia do COVID-19 na saúde de milhões de
pessoas, não é facultado ao Poder Judiciário substituir-se ao legislador para permitir a contratação de
profissionais médicos que não atendam a requisitos legais, seja em razão de obstáculos postos na legislação
acima referida, seja por força do que dispõe o art. 2º, da Constituição.

 

Isto posto,  para determinar o processamento da presente ação e RECEBO A PETIÇÃO INICIAL
 o pedido de tutela.INDEFIRO

 

Intime(m) e cite(m)-se.
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São Paulo, 14 de maio de 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Num. 32210544 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: MARCELO GUERRA MARTINS - 14/05/2020 13:02:53
http://pje1g.trf3.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051413025361300000029272270
Número do documento: 20051413025361300000029272270



 

EXMO. SENHOR JUIZ FEDERAL DA  VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO - SP17ª

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processo: ACP n.º 5007182-62.2020.4.03.6100

 

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM, nos autos do
processo em epigrafe, em que contende com DPU-SP,

 

vem, respeitosamente, por seus advogados, informar que o juízo da 13ª Vara
Federal da Seção Judiciária do Maranhão (processo n.º 

 pedido de liminar do Estado do Maranhão no1019658-82.2020.4.01.3700) indeferiu
qual pleiteada  da revalidação de diplomas estrangeiroso afastamento indevido
(decisão anexa), in verbis

 

“... A esse respeito, a Lei n.º 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, prevê, em seu art. 48, parágrafo 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".
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Por sua vez, a Lei n.º 13.959, de 18 de dezembro de 2019, dispõe, in verbis:

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.

 

(...)

 

§ 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;
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II - exame de habilidades clínicas.

 

(...)

 

Como se percebe, a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades
estrangeiras é procedimento previsto em lei, a fim de que tenham validade nacional como
prova da formação recebida por seu titular.

 

No que se refere aos graduados em medicina, o referido procedimento tem por objetivo
verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências para o exercício da
profissão no território brasileiro, com observância dos princípios e necessidades do SUS,
bem como da equivalência em relação ao que é exigido nos cursos de medicina ministrados
no Brasil.

 

Ao editar lei específica para regular a revalidação dos diplomas médicos, na qual
incluiu etapa consistente no exame de habilidades clínicas, o legislador ordinário, ao
mesmo tempo em que reconheceu a relevância dos direitos à vida e à saúde,
expressou a sua preocupação com o exercício da medicina por quem não disponha da
devida habilitação.

 

Nesse contexto, embora reconheça o estado de calamidade que atingiu o Brasil e o
mundo, em decorrência da COVID-19, e tenha consciência de que o Estado do
Maranhão se inclui entre as unidades federativas que mais carecem de recursos
humanos na área de saúde, não vejo como compelir o Requerido a dispensar  a 
revalidação dos diplomas estrangeiros, haja vista tratar-se de exigência prevista em lei
que não foi declarada inconstitucional pelo STF, permanecendo, portanto, em pleno
vigor.

 

A meu Juízo, a solução para o problema haverá de ser buscada junto aos Poderes
Legislativo e Executivo da União, tal como se fez com a edição da MP 934/2020, que
permitiu que fosse abreviada a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e
Fisioterapia, antecipando a formatura de alunos que tivessem completado o mínimo de 75%
da carga horária do internato (medicina) ou do estágio curricular obrigatório (demais cursos).
O que não parece é razoável é o Poder Judiciário, em cujo âmbito é limitado o debate sobre
a adequada formação de graduados no estrangeiro, autorizar, de forma indiscriminada, o
exercício profissional de estudantes formados segundo as regras dos mais diversos sistemas
de ensino existentes no mundo, dispensando o atendimento a requisito previsto em lei.
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Devo a esse respeito acrescentar que o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da
separação de poderes, não pode atuar como legislador positivo.

 

Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor.

 

Prejudicada a análise do periculum in mora.

Dispositivo

 

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.

 

Intime-se o Autor para que promova a emenda à inicial, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 303,
§6º c/c art. 310, do CPC).

 

Promovida a emenda, com a formulação do pedido principal, cite-se.

 

São Luís, 22 de abril de 2020.

 

 

JOSÉ VALTERSON DE LIMA

 

Juiz Federal”

 

 Desse modo, reiteramos integralmente os argumentos trazidos na               
contestação apresentada e pugnamos pela rejeição do pedido de concessão de

 a fim de que sejam respeitados os ditames legais, bemtutela de urgência (liminar)
seja observado o precedente proferido na ADI n.º 6073.

 

Neste Termos,
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Espera Deferimento.

Brasília, 14 de abril de 2020.

 

 

Francisco Antônio de Camargo Rodrigues de Souza

OAB – DF 15.776

 

 

José Alejandro Bullón

OAB – DF 13.972
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PROCESSO: 1019658-82.2020.4.01.3700 
CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) 

REQUERENTE: ESTADO DO MARANHÃO 
  
REQUERIDO: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHAO 
  
 
 
 
 
 

DECISÃO 
 
  
 
  
 

ESTADO DO MARANHÃO ajuizou Tutela Antecipada em Caráter Antecedente em Ação
Civil Pública, em face do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO MARANHÃO, pretendendo compelir
o Requerido a receber documentos e a adotar um procedimento emergencial célere para a emissão de
licenças provisórias para o exercício profissional em favor de médicos formados no exterior, cujos
diplomas ainda não tenham sido submetidos à revalidação, a fim de que possam atuar, exclusivamente,
na Atenção Primária à Saúde durante o período de calamidade pública declarado pelas autoridades
nacionais e estaduais.
 

Em síntese, sustentou que: a) conforme vem sendo amplamente divulgado nos meios de

comunicação, dentre as problemáticas enfrentadas no combate à pandemia do COVID-19, tem-se o déficit de

profissionais da saúde, principalmente no Sistema Único de Saúde; b) há mais de 15.000 (quinze mil) pessoas

com formação certificada por instituições de ensino superior no exterior que não tiveram a oportunidade de

realizar a revalidação do diploma em razão da paralisação do Exame Nacional do Revalida, que teve a sua

última edição em 2017 não concluída; c) diante da grave crise sanitária e de saúde pública, é essencial tomar

medidas aptas a aumentar o quantitativo de profissionais de saúde disponíveis no Estado do Maranhão para

atuarem na frente de combate ao coronavírus, dentre elas, permitir que os médicos com formação no exterior

possam, de forma provisória, enquanto perdurar o cenário de calamidade pública, exercer o ofício para o qual

foram capacitados.

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Maranhão

13ª Vara Federal Cível da SJMA
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É o Relatório.
 

Fundamentação
 

A concessão de qualquer medida de urgência depende da demonstração da plausibilidade do

direito e do risco de dano irreparável caso se tenha de aguardar o trâmite regular do processo.
 

No presente caso, pretende o Requerente afastar, em caráter excepcional e temporário, a

exigência de revalidação de diplomas obtidos por médicos formados no estrangeiro, de modo a viabilizar a

inscrição provisória no Conselho Regional de Medicina do Estado do Maranhão e a subsequente atuação

desses profissionais na atenção básica de saúde, tão somente enquanto perdurar o período de calamidade

pública decorrente da pandemia do novo coronavírus.
 

A esse respeito, a Lei n.º 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação

Nacional, prevê, em seu art. 48, parágrafo 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".
 

Por sua vez, a Lei n.º 13.959, de 18 de dezembro de 2019, dispõe, in verbis:
 

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.

 
(...)
 
§ 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.
 
(...)
 
Como se percebe, a revalidação de diplomas de graduação expedidos por universidades

estrangeiras é procedimento previsto em lei, a fim de que tenham validade nacional como prova da formação

recebida por seu titular.
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No que se refere aos graduados em medicina, o referido procedimento tem por objetivo verificar

a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências para o exercício da profissão no território brasileiro,

 com observância dos princípios e necessidades do SUS, bem como da equivalência em relação ao que
é exigido nos cursos de medicina ministrados no Brasil.
 

Ao editar lei específica para regular a revalidação dos diplomas médicos, na qual incluiu etapa

consistente no exame de habilidades clínicas, o legislador ordinário, ao mesmo tempo em que reconheceu a

relevância dos direitos à vida e à saúde, expressou a sua preocupação com o exercício da medicina por quem

não disponha da devida habilitação.
 

Nesse contexto, embora reconheça o estado de calamidade que atingiu o Brasil e o mundo,

em decorrência da COVID-19, e tenha consciência de que o Estado do Maranhão se inclui entre as unidades

federativas que mais carecem de recursos humanos na área de saúde, não vejo como compelir o Requerido a

dispensar  a revalidação dos diplomas estrangeiros, haja vista tratar-se de exigência prevista em lei que não foi

declarada inconstitucional pelo STF, permanecendo, portanto, em pleno vigor.
 

A meu Juízo, a solução para o problema haverá de ser buscada junto aos Poderes Legislativo e

Executivo da União, tal como se fez com a edição da MP 934/2020, que permitiu que fosse abreviada a

duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e Fisioterapia, antecipando a formatura de alunos que

tivessem completado o mínimo de 75% da carga horária do internato (medicina) ou do estágio curricular

obrigatório (demais cursos). O que não parece é razoável é o Poder Judiciário, em cujo âmbito é limitado o

debate sobre a adequada formação de graduados no estrangeiro, autorizar, de forma indiscriminada, o

exercício profissional de estudantes formados segundo as regras dos mais diversos sistemas de ensino

existentes no mundo, dispensando o atendimento a requisito previsto em lei.
 

Devo a esse respeito acrescentar que o Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da

separação de poderes, não pode atuar como legislador positivo.
 

Ausente, portanto, a plausibilidade do direito invocado pelo Autor.
 

Prejudicada a análise do periculum in mora.
 

Dispositivo
 

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência.
 

Intime-se o Autor para que promova a emenda à inicial, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 303,

§6º c/c art. 310, do CPC).
 

Promovida a emenda, com a formulação do pedido principal, cite-se.
 

São Luís, 22 de abril de 2020.
 

 
 

JOSÉ VALTERSON DE LIMA
 

Juiz Federal
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