
 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA - 5ª REGIÃO

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Relator,

Referência : Proc. nº 0807419-61.2020.4.05.0000       Agravo de Instrumento 
Agravante : União Federal
Advogado : AGU – Advocacia Geral da União

Agravado : Ministério Público Federal
Relator : Desembargador Federal Leonardo A. Coutinho (convocado) – 2ª Turma

AGRAVO   INTERNO     Nº 15175/2020  

O Ministério Público Federal, por seu representante, adiante firmado, nos
autos do Agravo de Instrumento acima individualizado, inconformado, data venia, com a r.
interlocutória proferida por essa relatoria, na qual se concedeu o efeito suspensivo buscado,
suspendendo-se a liminar autorizativa da contratação de médicos formados no exterior, sem
comprovação do “revalida”, concedida pelo Juiz de primeiro grau, vem à presença de Vossa
Excelência para interpor o presente  AGRAVO INTERNO, o que faz na forma autorizada
pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil, expondo e requerendo o que adiante se encontra
delineado.

1  –  Consoante  se  observa  dos  autos,  o  Ministério  Público  Federal,  em
associação  com o Ministério  Público  do  Estado de  Sergipe  e  igualmente  pelo  Ministério
Público do Trabalho, promoveu Ação Civil Pública contra a União e o Conselho   Region  al de  
Medicina/  Sergipe  , na qual buscou, de forma provisória, limitada pelo tempo  dos efeitos da
pandemia do COVID-19,  autorização judicial  para o fim de se permitir  ao Município de
Aracaju, capital do Estado de Sergipe, a contratação de médicos brasileiros e/ou estrangeiros,
que  ainda  não  prestaram  o  exame  “Revalida”,  tecendo  as  seguintes  considerações:  –
agravamento da situação de saúde causada pelo “Coronavírus” no Estado de Sergipe, cujo
número de casos, entre 14/03 e 28/05, chegou a quase 7 mil pessoas infectadas; – a divisão
demográfica  de  médicos  pelas  regiões  brasileiras  mostra  o  seguinte:  Sudeste:  vive  o
equivalente a 41,9% da população brasileira e possui 54,1% dos médicos;  Nordeste: vive o



equivalente a 27,6% da população brasileira e 17,8% dos médicos; Norte: vive o equivalente a 8,6%
da  população  brasileira  e  possui  4,6% dos  médicos;  Centro-Oeste  e  Sul:  número  de  médicos
equivalente ao da população; considerando a quantidade de médicos por 1.000 habitantes, enquanto
o Distrito Federal tem 5,4, Rio de Janeiro 4,44 e São Paulo 3,31; dessa situação percebe-se que 19
Estados-Membros brasileiros têm um quantitativo inferior  a 2,5,  enquanto o Estado de Sergipe
possui uma relação de 1,6 médicos por cada 1.000 habitantes, bem abaixo da média nacional de
2,18, fato que vem acarretando um enorme déficit na satisfação das suas necessidades; argumenta
que a Itália, que tem um quantitativo de 4 médicos por cada 1.000 habitantes, necessitou da ajuda de
médicos cubanos e chineses durante o combate à pandemia, enquanto países outros como o México,
Chile, Peru, África do Sul, Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha também realizaram a contratação
de médicos estrangeiros com a mesma finalidade;  –  com um déficit de médicos em hospital de
campanha equivalente  a  4.600 horas,  a  Prefeitura  de Aracaju  vem buscando a  contratação dos
citados profissionais, inclusive através de anúncios para contratação individual, sem sucesso, salvo
a possibilidade de celebrar vínculo com 16 médicos cubanos que já tiveram atuação no Programa
Mais Médicos;  –  na atual situação, diante da excepcionalidade, argumenta com a necessidade de
flexibilização da norma legal que exige o “Revalida” durante a pandemia,  tal como ocorreu na
época do “Programa Mais Médicos”.

Sob o ponto de vista jurídico, argumenta que a situação atual está acarretando uma
proteção deficiente ao direito à saúde, consagrado como direito fundamental, de caráter social, pela
Constituição  Federal,  outrora  suprido  ou  atenuado pela  contratação  para  o  “Programa  Mais
Médicos”, que inclusive foi julgado constitucional pelo STF na ADI 5.035, promovida pela AMB –
Associação  Médica  Brasileira,  de  sorte  que  a  relativização  buscada tem igualmente  base  no
princípio  constitucional  da  proporcionalidade,  satisfazendo  os  requisitos  de adequação (porque
destinada a atender pelo período relacionado à pandemia), necessidade (decorrente dos conhecidos
efeitos  da  pandemia), e  igualmente  amparado  na  proporcionalidade  em  sentido  estrito (meio
adequado para a satisfação do fim visado).

O  Juiz  a  quo,  reconhecendo  a  situação  de  emergência  que  tomou  conta  da
prestação dos serviços médicos de saúde no Brasil, a experiência de relativização do “Revalida”
durante o “Programa Mais Médicos”, julgado constitucional pelo STF, a autorização de contratação
dos médicos cubanos, que permaneceram no Brasil, após o rompimento do contrato com o governo
de Cuba, através do art. 34 da Lei nº 13.958/2019, concedeu a tutela de urgência para a contratação
nas condições requeridas na inicial durante a pandemia do coronavírus.

Inconformado, a União Federal manejou Agravo de Instrumento, argumentando a
impossibilidade de autorização para que o médico estrangeiro, sem o exame do currículo e sem o
revalida, possa exercer a medicina no Brasil, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

Essa relatoria definiu-se pela concessão do efeito suspensivo para o recurso, com
fundamento que pode ser extraído da seguinte passagem da decisão, a saber:

Acontece que, 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, seja por força do que dispõe o art. 2º, da Constituição. 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,  que:  "Os
diplomas de cursos superiores reconhecidos,  quando registrados,  terão validade nacional como
prova da formação recebida por seu titular. § 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão
por  elas  próprias  registrados,  e  aqueles  conferidos  por  instituições  não-universitárias  serão



registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. § 2º Os diplomas de
graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas
que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais
de reciprocidade ou equiparação".

O  Revalida  possibilita  verificar  a  capacidade  técnica  do  profissional  em  sua  formação,  sem
prejuízo  da  responsabilidade  social  que  envolve  o  ato.  Assim,  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, quando também exige requisitos específicos
para a participação do médico, não existindo embasamento legal para que o judiciário determine o
requerido pela parte agravada 

Compete  a  esta  PRR-5ª  Região demonstrar  que a  argumentação utilizada pela
decisão ora recorrida, apesar de absolutamente correta em tempos de normalidade, cede, por força
dos princípios constitucionais da “proteção deficiente” e da “proporcionalidade”, às exigências do
momento de excepcionalidade que tomou conta do país.

2 – Passa à demonstração.

2.1 – Da incidência do princípio da proteção deficiente gerando a necessidade
de uma providência à luz do princípio da proporcionalidade.

O quadro de fato traçado pela inicial da Ação Civil Pública é incontestável.

É publico e notório que todo Planeta Terra passa por uma situação de pandemia,
que  igualmente  atingiu  o  Brasil,  trazendo  como  consequência  muitos  óbitos,  paralisação  da
economia,  atuação  de  setores  do  Poder  Judiciário  desbordando  da  Constituição  Federal,
autoritarismo  de  governantes  contra  pessoas  que  necessitavam  trabalhar  para  poder  alimentar
minimamente a família, etc.

A situação pode ser comparada aos efeitos de uma guerra em que o adversário
utilizou-se de arma biológica potente, de modo que foge à normalidade em que o art. 48, §§ 1º e 2º,
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é aplicado regularmente.

Dentro desse contexto, regiões como o Norte e o Nordeste são as mais afetadas
não apenas porque possuem uma imensa quantidade de pessoas pobres, mas igualmente porque têm
uma  quantidade  de  médicos  insuficientes  quando  comparada  em  proporcionalidade  com  sua
população, com destaque para o Estado de Sergipe, que dentro de uma relação de 1,6 médicos por
cada  mil  habitantes,  está  abaixo  da  baixa  média  nacional  de  2,18.  A  situação  se  agrava
especialmente porque esse aspecto mostra um aspecto demográfico totalmente díspar, na medida em
que os Estados-Membros mais ricos têm uma média superior ou igual à exigência populacional,
enquanto os mais pobres ficam bem abaixo do que seria minimamente razoável.

O  momento  brasileiro  e  mundial,  por  sua  vez,  faz  com  que  esse  déficit  do
quantitativo de médicos seja ainda mais agravado, especialmente quando se observa que países
ricos como EUA, Inglaterra, Alemanha e Itália estão se socorrendo de médicos estrangeiros para
tentar manter a normalidade do atendimento,  o que significa dizer que relativizaram exigências
como a revalidação do diploma, pelo menos enquanto dura a situação de necessidade inadiável.

Com uma média nacional  insuficiente,  está bem demonstrado na inicial  que o
Município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, não tem conseguido contratar os médicos de
que necessita neste momento, razão pela qual, dentro de uma situação muitíssimo mais grave que
aquela  que  justificou  o  “Programa  Mais  Médicos”,  considerado  constitucional  pelo  STF,  quer



relativizar  provisoriamente  a  contratação  de  médicos  estrangeiros,  independentemente  de
revalidação do diploma, pelo menos durante o prazo dos efeitos da pandemia.

Aliás,  a  decisão  do  primeiro  grau  foi  sensível  a  essa  necessidade,  inclusive
exemplificando com os recentes exemplos do “Programa Mais Médicos” e com o  art. 34 da Lei nº
13.958/2019, que autorizou a prorrogação do trabalho de médicos cubanos por mais 2 anos, para
demonstrar a ocorrência dessa relativização em situações de menor gravidade.

Dentro dessa seara, assoma a necessidade de se concluir pela impossibilidade de
se  ter  uma  disposição  legal  ou  uma  praxe  administrativa  consagrada  como  algo  de  natureza
absoluta, porque as situações que de repente surgem na sociedade reclamam uma solução diversa
para atender a um momento também diverso.

No caso da saúde, está demonstrado que no Norte/Nordeste a proteção plena à
saúde, enquanto direito fundamental, não está sendo realizada de forma plena.

 Em outras palavras, estamos em uma situação clara de  proteção deficiente, que
exige do Estado uma providência muitas vezes heterodoxa para poder neutralizar a situação. 

Observe-se a doutrina:

“Na Espanha, essa posição dogmática encontra nas reflexões de Alfaro Aguila-Real manifestação
clara e  precisa:  “de  conformidade com esse  ponto de  partida [os direitos  fundamentais  como
mandado de proteção dirigido aos poderes públicos], o problema da vigência social dos direitos
fundamentais deve delinear-se a partir da forma em que vinculam os poderes públicos. Os direitos
fundamentais  vinculam  os  poderes  públicos  como  mandados  para  que  respeitem a  esfera  de
liberdade  reconhecida  aos  cidadãos  (proibição  de  intervenção)  e,  simultaneamente,  como
mandados para que estabeleçam meios de proteção eficazes ante a infração por outros particulares
(exigências  de  proteção)  (…)  Consequentemente,  a  vinculação  dos  poderes  públicos  à
Constituição permite falar da existência de um 'direito fundamental à tutela (não somente judicial)
efetiva  [(Grund) recht auf Schutz,  expressão de G.  Hermes, jurista alemão],  à medida que os
poderes públicos não somente hão de abster-se de intromissões ilegítimas na esfera jurídica de
particulares, senão que estão obrigados também a garantir aos particulares um mínimo de proteção
ante o seu desconhecimento por parte de outros particulares (...)'

(...)” (WILSON STEINMETZ, Vinculação dos Particulares a Direitos Fundamentais, p. 152, São
Paulo, Malheiros, 2004). (Sem grifos no original)

Ora,  se o Estado tem o dever  de proteção contra  a  inobservância dos  direitos
fundamentais  pelo  particular  nas  suas  relações  com os  outros  particulares  (tipificação penal  de
conduta, indenização civil no caso de conflito de direitos fundamentais a exemplo do choque entre o
direito de expressão e o de imagem), com muito mais razão tem o dever de realizar uma proteção
suficiente para um direito fundamental por ele prestado de forma deficitária, especialmente quando
se trata de um direito de natureza social, exigente de prestações positivas da parte dele.

Em socorro a isso, vem o princípio constitucional da proporcionalidade, a exigir,
para a neutralização da situação deficitária na prestação do direito fundamental de natureza social,
uma providência que tenha base em sua tríplice exigência:  pertinência (aptidão da medida para
atingir um fim compatível com o interesse público,  que é a necessidade de tratamento de pessoas
afetadas pelo coronavírus), necessidade (apuração no sentido de que o meio utilizado não extrapola
os limites necessários para a busca do fim almejado,  porque o mecanismo de escolha recai sobre
pessoas preparadas para o exercício da profissão em outros países) e custo-benefício (resultado vai
gerar uma medida que trará benefícios bem maiores que eventuais sacrifícios produzidos).

No caso concreto, é de se ver o seguinte:  primeiro, a medida buscada já ocorreu
sem maiores problemas no caso do “Programa Mais Médicos”, o que demonstra que tem aptidão



para solucionar uma necessidade que é do interesse público;  segundo, considerando a formação
médica  dos  candidatos  à  contratação,  não  há  como  se  entender  que  extrapola  em  termos  de
sacrifício ao direito dos pacientes para a busca da solução da situação deficitária;  terceiro, ainda
considerando que as pessoas a serem contratadas têm uma formação médica,  os benefícios que
serão  gerados  para  a  população são  infinitamente  maiores  que  os  riscos  derivados  da  falta  do
revalida.

Por outro lado,   caso se queira uma atuação mais segura, é possível estabelecer que  
os atos mais complexos realizadas pelos médicos estrangeiros no tratamento do COVID-19 e suas
complicações, assim definidos pelo Conselho Regional de Medicina, a exemplo da intubação ou sua
retirada, sejam sempre supervisionados por um médico brasileiro ou estrangeiro nele inscrito. 

Em suma,  com pedido  de  todas  as  vênias  possíveis,  trata-se  de  uma situação
excepcional que gera um déficit na proteção da saúde, de modo que pode ser relativizada à luz do
princípio da proporcionalidade pelo próprio Poder Judiciário, tal como já ocorreu anteriormente por
ato do Poder Legislativo.

Diante disso, novamente com pedido de todas as vênias, é possível se concluir que
a  solução adotada  por  essa  relatoria,  ainda  que  de  corretíssima aplicação em um momento  de
normalidade institucional, não é compatível com uma situação de pandemia equivalente à defesa em
uma  guerra  biológica,  de  tal  sorte  que  o  momento  exige  uma  posição  diversa,  decorrente  da
proteção insuficiente  à  saúde,  gerando a necessidade de aplicação de  uma solução conforme o
princípio da proporcionalidade.

3 – Pelo exposto, requer esta PRR-5ª Região seja o presente recurso submetido à
Egrégia 2ª Turma desse Egrégio TRF-5ª Região, junto à qual espera seja provido, restaurando-se a
decisão de primeiro grau.

Nestes termos,

pede deferimento,

Recife-PE, 07 de julho de 2020.

Domingos Sávio Tenório de Amorim
Procurador Regional da República
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