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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 17ª VARA FEDERAL CÍVEL 

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“A SAÚDE E O BEM ESTAR DE MEU PACIENTE 

SERÃO MINHAS PRIMEIRAS PREOCUPAÇÕES” 
(DECLARAÇÃO DE GENEBRA, O NOVO JURAMENTO DA 

MEDICINA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5007182-62.2020.4.03.6100 

 

 
CONECTAS DIREITOS HUMANOS (“ASSOCIAÇÃO 

DIREITOS HUMANOS EM REDE”), associação sem fins lucrativos qualificada como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 

04.706.954/0001-75, com sede na Avenida Paulista, 575, 19º andar, São Paulo – SP (Docs. 

1-3), vem, por seus advogados abaixo subscritos, respeitosamente, à Vossa Excelência, 

com lastro no artigo 5º, §2º da Lei Federal nº 7.347/85 (“Lei da Ação Civil Pública”), 

requerer a habilitação na qualidade de 

 

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL ATIVO 

 

na ação civil pública em epígrafe, proposta pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da UNIÃO FEDERAL e do CONSELHO 

FEDERAL DE MEDICINA, cujo objetivo é  permitir que o país possa melhorar sua 

capacidade de responder à pandemia de COVID-19 através da temporária e excepcional 

autorização para contratação e utilização de médicos brasileiros e não brasileiros 

formados no exterior, conforme fatos e fundamentos expostos a seguir, recebendo o 

processo no estado em que se encontra. 
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I. CONSIDERAÇÃO PREAMBULAR 

A. De início, Excelência, a entidade peticionária manifesta seu profundo pesar 

pela gravíssima crise de saúde que assola todo o mundo e, neste momento, 

lamentavelmente impacta de maneira sem precedentes nosso país. A presente 

manifestação é redigida sob esse intenso pesar pelas centenas de milhares de vidas 

ceifadas mundo à fora. 

B. Sendo a vida um direito humano fundamental, a atuação da peticionária na 

demanda vem no sentido de buscar meios de protegê-la da melhor e mais eficiente forma 

possível. 

C. Na demanda se discute a possibilidade de contratação de profissionais 

médicos formados no exterior. No polo passivo, além da União, encontra-se o Conselho 

Federal de Medicina. 

D. Não se trata, porém, de desprestigiar profissionais da medicina (ou das 

outras áreas de saúde) e de se entender que a classe médica, como um todo, resiste à 

legítima pretensão ora apresentada.  

E.  As críticas e ponderações eventualmente apresentadas devem ser 

compreendidas no contexto que o contencioso judicial lhes dá e em nada diminuem a 

admiração por profissionais abnegados e dedicados que literalmente doam suas vidas ao 

combater a pandemia. 

F. Dito isso, à causa. 

II. DO CABIMENTO DA INTERVENÇÃO NA PRESENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

E DA LEGITIMIDADE DA PETICIONÁRIA  

1. Trata-se de ação coletiva que busca a efetivação do direito à saúde, durante 

a mais desafiadora pandemia do século, a toda coletividade brasileira, por meio da 

dispensa excepcional e temporária de requisitos burocráticos, a fim de que os entes 

federativos possam ver cessados os empecilhos postos pelos réus. 

2. De outro lado, o instituto da intervenção de terceiros é um velho conhecido 
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do direito processual e, ao menos desde o advento da Lei da ACP, resta incontroversa a 

possibilidade de habilitação de outros possíveis legitimados em ações coletivas. 

3. A doutrina nacional sobre o tema é tranquila quanto a essa possibilidade:  

 “1.2.2 Intervenção de um colegitimado 

A situação muda de figura, entretanto, quando se analisa a possibilidade de intervenção 
de um colegitimado à propositura da ação coletiva. Esse, legitimado que é à própria 
propositura da demanda, por consequência está legitimado a intervir como assistente 
da entidade que patrocinou a causa. Essa intervenção será na qualidade de assistente 
litisconsorcial – na verdade, passa o colegitimado, uma vez intervindo, a ser litisconsorte 
unitário do legitimado coletivo que já estava na causa, recebendo o processo no estado 
em que se encontra, mas com os mesmos poderes deste.” (DIDIER, Jr. Fredie. Curso de 
direito processual civil: processo coletivo. 14ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, P. 
276)” 

“Viável, assim, afirmar a possibilidade do litisconsórcio inicial ou ulterior por parte 
dos colegitimados, inclusive com aditamento da inicial, respeitando-se os limites 
temporais que determinam a estabilização da demanda, em homenagem à economia 
processual e à pacificação social pelo preciso equacionamento do conflito coletivo. 

Tampouco se pode descartar a assistência por parte de uma associação, v. g., em 
simplesmente acompanhar demanda judicial coletiva já proposta – caso de assistência 
simples – ou em intervir com maior efetividade quando a decisão a ser tirada no feito 
produza efeitos sobre a relação jurídica existente entre o adversário do assistido – 
responsável pela ofensa aos interesses metaindividuais – e a própria entidade que 
pretende intervir como assistente – no caso da assistência litisconsorcial.”  (LEONEL, 
Ricardo de Barros. Manual do processo coletivo. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
p.310) 

 

4. Portanto, passa-se a demonstrar a clara legitimidade da peticionária que, 

tal qual a digna e combativa autora, poderia propor demanda análoga à presente. 

5. Como é cediço, a Lei nº 7.347/85 prescreve em seu artigo 5º, inciso V, que 

as associações possuem legitimidade para propor a ação civil pública, desde que estejam 

constituídas há pelo menos um ano e que incluam, entre suas finalidades institucionais, a 

proteção de interesses tuteláveis por meio deste instrumento processual. 

6. Do mesmo modo, prevê inciso IV do artigo 82, do Código de Defesa do 

Consumidor: 
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Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados 

concorrentemente: 

(...) 

V - as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que 

incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos 

protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear 

 

7.  Nesse sentido, a doutrina tem destacado a especial importância do 

protagonismo das associações e organizações da sociedade civil na defesa dos interesses 

difusos e coletivos, diante dos obstáculos ao acesso à justiça de determinados grupos ou 

mesmo das dificuldades de efetivar a proteção de direitos transindividuais: 

“̈Especificamente a ação civil pública está disciplinada na Lei 7.347, de 

24.07.1985, e, nesse campo, o envolvimento das organizações não 

governamentais ganha especial importância, uma vez que se tornou 

impraticável ao Estado assumir, de forma solitária, esse pesado e 

relevantíssimo encargo, na dura missão de assegurar, eficaz e 

tempestivamente, o controle judicial das atividades de risco e, quando 

necessária, a integral reparação de danos causados ao meio e a seus 

componentes naturais, culturais ou artificiais”.̈1 

 

8.  Vale ressaltar que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA já pacificou o 

entendimento de que associações têm legitimidade para propor ação civil pública, tendo 

inclusive flexibilizado o juízo de verificação temática, em razão da proteção do direito 

constitucional ao acesso à justiça: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. DIREITOS DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ÍNDOLE ABUSIVA 

DE CLÁUSULA QUE EXCLUI COBERTURA DE HOME CARE. INTERESSE 

COLETIVO. COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE DA ASSOCIAÇÃO PARA 

TUTELAR DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SÚMULA 83/STJ.  

1. Não ocorre violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido 

decide a causa com base em fundamentação sólida, sem nenhuma omissão ou 

contradição. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder 

questionamentos das partes, mas apenas a declinar as razões de seu 

convencimento motivado.  

                                                
1 MILARÉ, Edis; LOURES, Flavia Tavares Rocha. O papel do terceiro Setor na Proteção Jurídica do Ambiente. Revista de 

Direito Ambiental. São Paulo, RT, n. 35, p. 96-122, 2004. 



 

    -5/34-- 

2. O caráter coletivo de interesse a ser tutelado em ação civil pública se reconhece 

a partir da possibilidade de lesão a uma universalidade de consumidores, 

caracterizando a homogeneidade do direito. Incidência da Súmula 83/STJ.  

3. As entidades sindicais e as associações têm legitimidade ativa ad causam 

na defesa, em juízo, dos direitos coletivos ou individuais homogêneos de 

toda a categoria que representam ou de apenas parte dela. Precedentes.  

4. Agravo interno a que se nega provimento.2 

 

 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. 

OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A PRESENÇA OU NÃO DE GLÚTEN. 

LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. 

CONSTITUIÇÃO HÁ, PELO MENOS, UM ANO. FLEXIBILIZAÇÃO. INTERESSE 

SOCIAL E RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. DIREITO HUMANO À 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DEMONSTRADA. 

DEFESA DOS CONSUMIDORES. PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL.  

1. As associações civis, para ajuizar ações civis públicas ou coletivas, precisam 

deter representatividade adequada do grupo que pretendam defender em juízo, 

aferida à vista do preenchimento de dois requisitos: a) pré-constituição há pelo 

menos um ano nos termos da lei civil - dispensável, quando evidente interesse 

social; e b) pertinência temática - indispensável e correspondente à finalidade 

institucional compatível com a defesa judicial do interesse.  

2. Quanto ao requisito temporal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 

é firme quanto à possibilidade de dispensa do requisito de um ano de pré-

constituição da associação, nos casos de interesse social evidenciado pela 

dimensão do dano e pela relevância do bem jurídico a ser protegido. (....)  

5. A pertinência temática exigida pela legislação, para a configuração da 

legitimidade em ações coletivas, consiste no nexo material entre os fins 

institucionais do demandante e a tutela pretendida naquela ação. É o vínculo de 

afinidade temática entre o legitimado e o objeto litigioso, a harmonização entre 

as finalidades institucionais dos legitimados e o objeto a ser tutelado na ação civil 

pública. 

 6. Entretanto, não é preciso que uma associação civil seja constituída para 

defender em juízo especificamente aquele exato interesse controvertido na 

hipótese concreta.  

7. O juízo de verificação da pertinência temática há de ser 

responsavelmente flexível e amplo, em contemplação ao princípio 

constitucional do acesso à justiça, mormente a considerar-se a máxima 

efetividade dos direitos fundamentais. 

8. No caso concreto, a Abracon possui entre os fins institucionais a promoção da 

segurança alimentar e nutricional, assim como a melhoria da qualidade de vida, 

especialmente no que diz respeito a qualidade de produtos e serviços, estando, 

dessa forma, configurada a pertinência temática.  

9. Recurso especial provido.3 

                                                
2 STJ. AgInt no AREsp 508778 / PE, Rel. Ministro Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, 

DJe 25/05/2018. G.n. 
3 STJ. REsp 1357618 / DF, Relatoria Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 

24/11/2017. G.n. 
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9. Portanto, resta evidente o preenchimento dos requisitos legais 

autorizadores da propositura da presente ação civil pública por associações da sociedade 

civil. 

10. A CONECTAS DIREITOS HUMANOS é uma associação civil sem fins 

lucrativos e sem fins econômicos, fundada em setembro de 2001, com a finalidade de 

fortalecer e promover o respeito aos direitos humanos no Brasil e no hemisfério Sul, 

dedicando-se, para tanto, à educação em direitos humanos, à advocacia estratégica e à 

promoção do diálogo entre sociedade civil, universidades e agências internacionais 

envolvidas na defesa destes direitos.  

11. Ressalte-se, ainda, que a entidade possui status consultivo junto ao 

CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (desde 2006) e status 

observador junto à COMISSÃO AFRICANA DE DIREITOS HUMANOS E DOS POVOS (desde 2009), 

participando ativamente de conselhos da sociedade civil que monitoram a aplicação de 

políticas públicas de direitos humanos, como o CONSELHO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. 

Ademais, atua intensamente no SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS e junto aos 

procedimentos especiais do CONSELHO DE DIREITOS HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS. 

12. Com relação aos fins institucionais da associação, vale transcrever o 

inciso VI do artigo 3º e o parágrafo 1º, item “d” do mesmo artigo de seu Estatuto, in verbis:  

Artigo 3º - A ASSOCIAÇÃO será regida nos termos da Lei 9.790/99 e terá por 

finalidade promover, apoiar, monitorar e avaliar projetos em direitos 

humanos em nível nacional e internacional, em especial: (...) 

  

VI – promoção e defesa dos direitos humanos em âmbito judicial.  

 

Parágrafo 1º - A ASSOCIAÇÃO pode, para consecução de seus objetivos 

institucionais, utilizar todos os meios permitidos na lei, especialmente para: 

(...)  

 

g) Promover ações judiciais visando à efetivação dos direitos humanos. 

13. A advocacia estratégica, mais especificamente, é promovida em 

âmbito nacional e internacional com o objetivo de alterar as práticas institucionais e 

sociais que desencadeiam sistemáticas violações de direitos humanos.  
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14. Tal qual se dá na presente demanda, a peticionária já moveu 

diversas outras ações coletivas nos mais diversos foros nacionais, em diversos estados da 

Federação.  

15. Sua atuação – em especial sua reconhecida expertise com direitos 

humanos, facilitando o diálogo entre o direito nacional e o direito internacional – é 

reconhecida dentro e fora da academia e, inclusive, é apoiada pela sociedade civil 

brasileira que acompanha diretamente sua atuação: atualmente, quase 20 mil pessoas se 

inscreveram no site da organização e mais de 210 mil a acompanham em redes sociais.   

16. A peticionária, ainda, possui relevante atuação na jurisdição 

constitucional perante o e. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sendo reconhecida como uma das 

entidades da sociedade civil organizada com mais participações em amici curiae na Corte4. 

17. Nesse sentido, menciona-se algumas das causas nas quais 

recentemente a peticionária já foi admitida como amicus curiae no STF, quais sejam: ACO 

2511, AO 1773, AO 1946 e ADI 5645 de relatoria do Ministro Luiz Fux, e que tratam da 

constitucionalidade do auxílio moradia para juízes e procuradores, assim como a AO 1649, 

de relatoria do Ministro Roberto Barroso; ADIs 3446 e 3859 que discutem a 

constitucionalidade do Estatuto da Criança e do Adolescente, de relatoria do Ministro 

Gilmar Mendes e da Ministra Rosa Weber, respectivamente; ADI 3112 sobre o Estatuto 

do Desarmamento, de relatoria do Ministro Edson Fachin; ADIs 3486 e 4162 sobre os 

institutos do Incidente de Deslocamento de Competência e do Regime Disciplinar 

Diferenciado, de relatoria do Ministro Dias Toffoli e da Ministra Rosa Weber, 

respectivamente; também nas ADIs 4608, 5070 que discutem a composição da Ouvidoria 

da Defensoria Pública e a criação do Departamento Estadual de Execuções Criminais e do 

Departamento Estadual de Inquéritos Policiais no Judiciário paulista, de relatoria dos 

ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, respectivamente; ADI 5708 sobre a 

                                                
4 “Há três comunidades principais. A de cor vermelha tem representantes da sociedade civil, com marcante 
atuação da ONG Conectas, o nó central dessa comunidade, participando em diversos temas de 
repercussão social analisados pelo STF. Ela “liga” subgrupos de representantes da sociedade civil que 
atuam na descriminalização das drogas, direitos LGBT, religião, defesa do meio ambiente, movimento negro, 
agronegócio, quilombolas e defensores públicos.” Como se relacionam os influenciadores do Supremo. Folha 
de São Paulo, 18. Mar. 2018. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-
relacionam-os-influenciadores-do-supremo.shtml> 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-relacionam-os-influenciadores-do-supremo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/03/como-se-relacionam-os-influenciadores-do-supremo.shtml
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Descriminalização da Cannabis para uso medicinal, de relatoria da Ministra Rosa Weber,  

e RE 635659 sobre a Descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal, de 

relatoria do Ministro Gilmar Mendes; assim como nas ADPFs 347 e 442 que tratam do 

reconhecimento Estado de Coisas Inconstitucional e da Descriminalização do Aborto, de 

relatoria do Ministro Marco Aurélio e da Ministra Rosa Weber, respectivamente; também 

dos ARE 959620 e HC 143988, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, e que 

discutem, respectivamente, a Constitucionalidade da prática da revista vexatória nos 

presídios brasileiros e da situação de adolescentes internados em cumprimento de medidas 

socioeducativas; ACO 3121 e a ADPF 619, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, que 

discutem questões de migração; a ADPF 622 que trata das questões relativas ao CONANDA, 

relatado pelo Ministro Roberto Barroso; RE 806339 e ARE 905149 sobre a liberdade de 

manifestação e reunião e o uso de máscaras em manifestações, de relatoria dos Ministros 

Marco Aurélio e Roberto Barroso, respectivamente; do mesmo modo na PSV 125 que 

trata do Tráfico Privilegiado. 

18. Por fim, a peticionária edita há mais de 18 anos a REVISTA SUR 

(Revista Internacional de Direitos Humanos), renomada publicação coordenada pela 

requerente, de livre acesso e que alcança mais de 20 mil pessoas, em mais de 100 países. 

19. Evidente, portanto, estarem preenchidos os requisitos legais 

autorizadores do ingresso como assistente na presente ação civil pública, tendo em vista 

sua existência de mais de 18 anos, bem como seus fins institucionais, sua capacidade 

técnica, expertise e a pertinência de sua atuação com o objeto desta demanda. 

 
III. DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA DISCUTIDA E DE SUA REPERCUSSÃO 
SOCIAL 
 

20. Muito pouco precisa ser dito para demonstrar que a presente 

demanda possui enorme peso, sobretudo no momento histórico em que o país se 

encontra.  

21. Afinal, vivenciando a maior pandemia do último século – que traz 

imensuráveis consequências sanitárias, econômicas, sociais e psicológicas – o Brasil passa 
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a ser considerado o epicentro da doença.  

22. Tendo falhado, por diversas razões, em achatar sua curva de 

contágio, resta ao país lutar para ampliar capacidade de responder ao tratamento das 

pessoas que foram infectadas e desenvolveram sintomas mais graves. E, ao que parece, as 

limitações para essa ampliação estão próximas de serem alcançadas. 

23. Enfrenta-se, sabidamente, uma falta de profissionais da área de 

saúde – especialmente médicos – em todo o País, ainda que se diga que se trata de uma 

“mera má distribuição”.  

24. Portanto, a presente ação tem um concreto potencial de contribuir 

definitivamente para o enfrentamento dessa grave doença, salvando incontáveis vidas 

em nosso país. 

25. Daí a relevância social da presente ação e sua repercussão concreta 

e imediata na vida de milhões de brasileiros: o pedido formulado pela autora (e refutado 

pelos réus) é uma medida concreta e efetiva para ampliar a resposta médica no país.  

 

III. DAS CONTROVÉRSIAS SUBJACENTES À CAUSA 
 

 

26. Como demonstrado, a pretensão resistida está adstrita à 

possibilidade jurídica de se permitir (ou não) a atuação de médicos que, embora tenham 

concluído sua formação, não podem atuar no país pelo fato de não terem se submetido 

ao REVALIDA. 

27. E, como delineado, tal permissão seria passível de ocorrer à título 

excepcional e temporário, enquanto necessário para enfrentar a atual pandemia de 

COVID-19 que assola o Brasil de forma cada vez mais aguda. 

28. Para tanto, alguns aspectos merecem ser trazido e reforçados na 

causa. Vejamos. 



 

    -10/34-- 

IV.A) Primeira Premissa: Distribuição desigual de médicos no país. 

29. É bastante sabido que nosso país, infelizmente, ostenta profundas 

desigualdades em todos os níveis. E isso se dá, também, no nível regional: tanto entre 

distintas regiões como dentro delas próprias. 

30. Foi repetido à exaustão pelos réus que não existe propriamente 

“falta” de médicos no país. Haveria, segundo dito, quantidade suficiente para atender as 

demandas do país.  

31. Ocorre que esses médicos se distribuem pelo país de maneira 

desigual, acompanhando a lógica das desigualdades regionais. Ou seja, locais com maior 

estrutura, IDH e PIB per capta possuem mais médicos. As regiões mais humildes, menos.  

32. Observemos, a seguir, comparativo da quantidade de médicos ativos 

no CFM e que estão aptos a exercer a medicina no combate ao COVID-19 (ou seja, menores 

de 60 anos): 
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33. Note-se que as regiões Norte e Nordeste são fortemente 

atingidas por essas distorções. A proporção de médicos em estados dessas regiões 

como PARÁ, MARANHÃO e AMAPÁ (em vermelho) pode chegar a ser três vezes menor que 

estados do Sul e Sudeste como SÃO PAULO e RIO DE JANEIRO (em verde).  

34. Ainda, apenas 8 das UFs (em azul e verde) possuem ao menos 2 

médicos por mil habitantes, correspondendo – não coincidentemente – à região mais rica 

do país.  Boa parte do país – Norte e Nordeste –, em rosa, possuem entre 1 e 1,5 médicos 

por mil habitantes. 

35. Se formos considerar razoável uma média de 2 médicos por mil 

habitantes (correspondente ao número que teríamos caso houvesse uma distribuição 

homogênea de profissionais em nosso país), temos que no Brasil cerca de 47% da 

população é atendida por quantidade abaixo da média nacional.  

Estados 
Médicos por 

1.000 hab 
População 

Relativa 

DF Mais de 4 1,4% 57,8% da pop. em 
locais que estão 

na média ou acima 
dela 

SP e RJ Entre 2,5 e 2,7 30,1% 

RS, SC, ES, MG e 
PR 

Entre 2 e 2,5 26,2% 

MS, GO, TO, MT, PE, 
PB, RO, SE e RN 

Entre 1,5 e 2 17,1% 
47,2% da pop. em 
locais que estão 
abaixo da média 

RR, CE, PI, BA, AL, 
AM e AC 

Entre 1 e 1,5 17,2% 

AP, MA e PA Até 1 7,9% 

36. No mesmo sentido, diversas reportagens recentes demonstram esse 

fenômeno. 5 

37. Obviamente, não se trata de culpa dos profissionais envolvidos. Há, 

provavelmente, razões estruturais para explicar o que induz e perpetua essas 

desigualdades. Independentemente da causa, porém, o fato é que a capacidade de 

resposta dos estados brasileiros é desigual. 

                                                
5 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/09/levantamento-comprova-a-distribuicao-
desigual-de-medicos-nas-cinco-regioes-do-brasil.ghtml 

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/09/levantamento-comprova-a-distribuicao-desigual-de-medicos-nas-cinco-regioes-do-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/06/09/levantamento-comprova-a-distribuicao-desigual-de-medicos-nas-cinco-regioes-do-brasil.ghtml
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38. Dito isso, é preciso ter em mente essa característica do Brasil, a fim 

de entender a necessidade de se lançar mão de todos os recursos possíveis. 

IV. B) Segunda Premissa: A pandemia de COVID-19, além de não estar amenizada, 

está se interiorizando. 

39. No Brasil – por diversas razões – a pandemia ainda está fora de 

controle. E isso é observável pelo fato de – mesmo com uma lamentável subnotificação 

de casos e de poucos testes aplicados – observarmos crescimento acelerado do 

número de casos e de óbitos no país. 

40. Isso fica bastante evidente na leitura do último Boletim 

Epidemiológico publicado pelo Ministério da Saúde6, relativo à 21ª semana 

epidemiológica (17 a 23/05). Embora com mais de 20 dias de defasagem, trata-se da 

última informação que temos disponibilizada.  

 

 

41. Também, nos dados daquele mesmo relatório, já se vislumbrava um 

                                                
6 https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/29/2020-05-25---BEE17---Boletim-do-COE.pdf  

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/29/2020-05-25---BEE17---Boletim-do-COE.pdf
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impacto bastante gravoso – coeficiente de incidência e de mortalidade – em regiões mais 

necessitadas do país.  

 

 

42. O primeiro gráfico destaca em azul a incidência de casos por milhão 

de habitantes, sendo mais escuro nas regiões com maior proporção. O segundo, destaca a 

proporção de mortes em vermelho, sendo também mais escuro nas regiões onde mais há 

casos de more por COVID-19. 

43. Se vê a lamentável coincidência de que mais mortes/população têm 

ocorrido em regiões mais pobres e nos estados com menos médicos. 

44. Ressalte-se, ainda, que esses dados alarmantes se manifestam 

mesmo havendo reconhecida – e ainda não resolvida – subnotificação de casos.  

45. De outro lado, lamentavelmente verificamos uma tendência ao 

relaxamento de medidas de distanciamento social em todo o país, ainda que as evidências 

técnico-científicas pouco o aconselhassem.  

46. Veja-se que, conforme dados da plataforma OurWorldinData, o 

Brasil permanece com curva crescente de incidência de casos: 
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47. O fato é que há – ao menos – o risco de o contágio se acelerar ao 

longo das próximas semanas. Pela própria dinâmica do vírus, sabe-se que esses efeitos 

são mensuráveis numa janela de 14 dias. 

48. E o pior dos cenários é o que está em marcha: a tendência é que 

os casos se espraiem para o interior dos Estados, justamente as regiões menos 

estruturadas e cujo sistema de saúde é mais propenso a colapsar.  

49. Essa tendência é bastante evidente no gráfico abaixo, que mostra a 

evolução de casos novos nas capitais, interior e regiões metropolitanas ao longo das 

semanas epidemiológicas. 
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50. De outro lado, reforçando a gravidade, temos que são justamente as 

regiões Norte e Nordeste (as menos equipadas e com maior carência de médicos) que 

estão tendo as maiores tendências de migração de casos para o interior.  Veja-se 

abaixo evolução de casos acumulados de COVID-19 por meio da comparação entre a 13ª 

e 25ª (atual) semanas epidemiológicas por regiões: 

 

 

 

Evolução dos Casos Novos de COVID-19 – Capital, Interior e R. Metropolitanas 

Fonte: Elaboração própria através dos dados do MS, atualizados em 14.06.20, às 18h20 (https://covid.saude.gov.br/) 

Fonte: Elaboração própria através dos dados do MS, atualizados em 14.06.20, às 18h20 (https://covid.saude.gov.br/) 

Comparação entre distribuição de COVID-19 nas Regiões entre a 13ª e 25ª epidemiológicas 

https://covid.saude.gov.br/
https://covid.saude.gov.br/
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51. Aqui se evidencia um aumento da migração dos casos pros 

interiores em todas as regiões do país, com destaque para um salto de 8,3% para 35,1% 

dos casos na região Nordeste e de 4,9 para 50,5% na região Norte. 

52. Preocupa, portanto, que as regiões menos estruturadas passem a 

ser o novo epicentro da doença. Veja-se que, além de faltarem médicos, nessas regiões 

também há pouca oferta de UTIs: 

 

53. Tal análise, diga-se, é compartilhada por outros especialistas, como 

muito bem demonstrou a Globonews em reportagem de 15.06.2020: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/15/interiorizacao-da-covid-19-faz-seis-estados-do-pais-registrarem-mais-mortes-em-cidades-interioranas.ghtml
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“O novo coronavírus avança cada vez mais nos municípios do país e já causou 
mais mortes no interior de alguns estados brasileiros do que nas regiões 
metropolitanas das capitais. 

Análise exclusiva feita pela GloboNews, com dados do IBGE e da plataforma 
colaborativa Brasil.io, mostram que pelo menos seis estados do país já registram 
mais mortes em cidades afastadas dos grandes centros urbanos: MG, MS, PR, RS, SC 
e TO. 

Na Região Sul, todos os três estados já registram mais mortes em cidades do 
interior. Em Santa Catarina os números são os mais altos do país: 91% das mortes 
registradas estão fora da metropolitana de Florianópolis. A capital, entretanto, foi 
exemplo no combate à pandemia, chegando a taxa de mortalidade de apenas 1%. 

No Rio Grande do Sul, 68% dos óbitos se encontram no interior do estado. No 
estado do Paraná, a taxa chega aos 60%. 

No Norte, Tocantis é o único estado que se encontra nessa situação. No estado, 
o coronavírus fez mais vítimas nas cidades interioranas. Ao todo, 82% das mortes 
se concentram nessas cidades.”7 

 

54. Portanto, Excelência, deve-se ter em mente essa demonstrada 

tendência de continuidade de aumento dos casos e sua migração para o interior do País, 

atingindo as regiões mais necessidades. 

  

                                                
7 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/15/interiorizacao-da-covid-19-faz-seis-
estados-do-pais-registrarem-mais-mortes-em-cidades-interioranas.ghtml 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/15/interiorizacao-da-covid-19-faz-seis-estados-do-pais-registrarem-mais-mortes-em-cidades-interioranas.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/06/15/interiorizacao-da-covid-19-faz-seis-estados-do-pais-registrarem-mais-mortes-em-cidades-interioranas.ghtml


 

    -18/34-- 

IV.C) Da ineficiência da União em utilizar os instrumentos à sua disposição. 

55. Ainda que sejam dignas as medidas de antecipação da formatura das 

turmas de medicina e o programa de médicos voluntários, fato é que – conforme 

demonstram os dados – ainda não geraram o efeito pretendido. 

56. Note-se que a ré não aplica o Revalida desde outubro de 2017, 

privando a população brasileira de um incremento, desde aquela época, de profissionais 

aptos a exercer a medicina no país. É o que informa a própria União: 

O Revalida foi estabelecido em 2011 e é fruto de parceria entre os ministérios da 
Educação e da Saúde. Foram sete edições até 2017, com um total de 24.327 
inscrições. A maioria dos participantes nas sete edições era de nacionalidade 
brasileira — no último exame, aproximadamente 60%. A Bolívia lidera a quantidade 
de tentativas de revalidação de diploma.8 (g.n.) 

57. Também é claro que a revalidação de diplomas deveria ter ocorrido 

há muito mais tempo, caso a União tivesse cumprido o que impõe a Lei Federal nº 

13.959/2019 em seu artigo 2º, §4º.  

58. Quanto ao programa “Brasil Conta Comigo”, que permitiu que 

médicos atuassem de forma voluntária9 no combate à COVID-19, note-se que, distribuição 

desses profissionais seguiu a lógica de concentração regional já vista. Portanto, pouco ou 

nada serviram para estruturalmente solucionar o problema de falta de médicos nas 

regiões mais carentes do país. 

59. Conforme dados do próprio Conselho Federal de Medicina10 

verificamos que as regiões com maior vulnerabilidade não foram ainda devidamente 

atendidas: 

“Voluntários – Finalmente o trabalho do CFM, destaca o grau de interesse dos 
médicos em atuarem, de forma voluntária, no combate à covid-19. Na análise dos 
recursos humanos em medicina disponíveis no contexto da luta contra a covid-19, 
chama a atenção o grau de desprendimento dessa população médica. De acordo com 
o Ministério da Saúde, cerca de 10 mil profissionais da área se cadastraram no 

                                                
8 http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=89831 
9 Não ficou claro, bom que se diga, se esses profissionais serão efetivamente voluntários (ou seja, sem 
remuneração) ou se serão – justamente – remunerados por essa importante tarefa. 
10 http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28715:2020-06-09-21-01-
37&catid=3 

http://portal.mec.gov.br/component/content/article?id=89831
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28715:2020-06-09-21-01-37&catid=3
http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=28715:2020-06-09-21-01-37&catid=3
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programa Brasil Conta Comigo e se apresentaram como voluntários para ajudar no 
atendimento da população. 

Desse total, mais de 50% estavam concentrados em São Paulo (19,6%), 
Minas Gerais (12,9%), Rio Grande do Sul (10,3%), Paraná (6,5%) e Rio de 
Janeiro (6,2%). Além desses estados, houve adesão importante em Santa 
Catarina, Bahia, Distrito Federal, Ceará, Pernambuco, Goiás e Espírito Santo.” 
(g.n.) 

 

60. Obviamente, o fato dessas pessoas se cadastrarem no programa não 

significa que efetivamente serão alocadas e se terão condições pessoais de contribuírem 

com o enfrentamento da doença. 

61. Da mesma forma, como noticiou o Jornal Nacional11 há pouco mais 

de um mês, as iniciativas de se trasladar profissionais de medicina para o Amazonas – 

embora valorosa – encontrou diversas dificuldades burocráticas, fazendo com que se 

perdessem preciosos dias no enfrentamento à doença. 

 

62. Não há notícias de novas iniciativas no mesmo sentido a serem 

realizadas pela ré.  

63. De outro lado, o fato é que a União Federal tem se mostrado, no 

mínimo, ineficiente na execução das políticas públicas de saúde relacionadas à COVID-

19. Isso é facilmente comprovável através do mais recente Relatório de Acompanhamento 

Fiscal da INSTITUIÇÃO FISCAL INDEPENDENTE (IFI), datado de 15 de junho de 202012. 

64. Nesse, consta uma preocupação extremamente relevante, já que 

                                                
11 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/13/no-amazonas-profissionais-de-saude-
estao-impedidos-de-trabalhar-por-causa-da-burocracia.ghtml 
12 http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/573177/RAF41_JUN2020.pdf?sequence=4  

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/13/no-amazonas-profissionais-de-saude-estao-impedidos-de-trabalhar-por-causa-da-burocracia.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/13/no-amazonas-profissionais-de-saude-estao-impedidos-de-trabalhar-por-causa-da-burocracia.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/05/13/no-amazonas-profissionais-de-saude-estao-impedidos-de-trabalhar-por-causa-da-burocracia.ghtml
http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/573177/RAF41_JUN2020.pdf?sequence=4
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apenas 28% dos recursos destinados à saúde foram executados até o momento: 

“Apenas R$ 11,3 bilhões foram pagos na função Saúde, dentre as ações de combate 
à covid-19. O Gráfico 21 expõe os dados de execução das 25 MPs pela ótica da função do 
gasto. Do total de créditos abertos, já foram executados R$ 135,8 bilhões. A área de 
Assistência Social apresenta execução de R$ 88,1 bilhões, de um total de R$ 210,4 bilhões. 
O benefício emergencial a vulneráveis é o principal programa dentro desta ação. Na 
função Saúde, dos R$ 39,7 bilhões previstos, apenas R$ 11,3 bilhões foram executados 

até o momento.” 

 

65. O tema repercutiu também na imprensa especializada sobre o tema, 

em matéria de 17.06.20 do jornal VALOR ECONÔMICO, cuja manchete é “Na saúde, governo 

gasta só 28% do total autorizado para despesas emergenciais”: 

“Os gastos emergenciais autorizados para combater a pandemia de covid-19 estão 
piorando as projeções para as contas públicas brasileiras, mas parte deles apresenta 
baixo nível de execução. Na área de saúde, por exemplo, dos R$ 12,5 bilhões 
autorizados, apenas 28,3% foram efetivamente gastos até o momento, segundo dados 
da Instituição Fiscal Independente (IFI). No total, as despesas autorizadas para o governo 
federal somam R$ 403,9 bilhões, dos quais 33,6% foram gastos até o momento. 

“É preocupante, porque sabemos que Estados e municípios precisam de celeridade 
no ataque frontal à pandemia”, disse o diretor-executivo da IFI, Felipe Salto, referindo-
se aos gastos na área de saúde e também aqueles para dar suporte financeiro aos entes 
subnacionais. A baixa execução mostra falta de coordenação do governo, o peso da 
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burocracia e a falta de zelo para garantir que os recursos cheguem à ponta, avaliou 
Salto.” (g.n.)13 

66. No mesmo sentido, já se falava disso em outras publicações um 

pouco anteriores: 

“As despesas da União com a Covid-19 
Após quatro meses de declaração de emergência nacional, apenas 40,1% do valor 

planejado no orçamento do governo federal para combater a pandemia do novo 
coronavírus foi de fato gasto: dos R$ 274 bilhões autorizados, somente R$ 110 bilhões 
foram pagos. A baixa execução dos valores orçamentários é sentida pela população, 
que, em grande parte, está sem acesso às políticas de enfrentamento à Covid-19. 

(...) 
Saúde: até a área mais fundamental está com pouca despesa 
Foram alocados R$ 19,3 bilhões em créditos extraordinários para a Função 

Saúde, cujo gasto está na ação orçamentária 21C0. A maioria absoluta foi destinada 
ao Ministério da Saúde. Mas, R$ 389,4 milhões foram destinados ao Ministério da 
Educação, mais especificamente para hospitais universitários e para a Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), que faz a sua gestão. Este é só um 
exemplo de como as universidades brasileiras têm papel fundamental no combate à 
Covid-19. 

Todavia, apenas 55% destes créditos extraordinários foram empenhados, ou 
seja, o governo já contratou o produto ou serviço, e 43% foram pagos.  

O recurso do Ministério da Saúde foi destinado para o programa de atenção 
especializada, por meio de duas unidades orçamentárias, a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o Fundo Nacional de Saúde. 

À Fiocruz foram destinados R$ 477,7 milhões. Suas ações incluem a construção 
de centro hospitalar para pacientes graves em seu campus em Manguinhos (RJ). Ela 
também produz kits de diagnóstico pelo método PCR que o ministério distribui para 
todo o país, além de diversas outras ações, como campanhas de comunicação e 
disponibilização de informações confiáveis em seu site. A Fundação é denominada 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o laboratório de referência para 
Covid-19 na América Latina e colabora com as ações do estudo Solidariedade, 
coordenado pela OMS, e que visa encontrar soluções contra o novo coronavírus. Os 
recursos para a Fiocruz tiveram um bom nível de empenho (reserva de dinheiro para 
efetuar um pagamento planejado), de 73%. Porém, apenas 28% dos recursos foram 
pagos. 

A maior parte dos recursos destinados à saúde, 96%, o que equivale a R$ 18,5 
bilhões, foram para o Fundo Nacional de Saúde. Destes, R$ 8 bilhões foram investidos 
de forma direta pela esfera nacional; R$ 800 milhões foram transferidos para a 
Organização Panamericana de Saúde (Opas) e R$ 12 milhões para instituições 
privadas sem fins lucrativos. O restante (52%) foi transferido para os estados e 
municípios. A aplicação direta teve um nível de empenho muito baixo (38%), e de 
pagamento ainda menor (7%). Este baixo nível de execução pode ser explicado, em 
parte, pela dificuldade dese encontrar fornecedores, e também devido à escassez de 
produtos no mercado causada pela pandemia. Mas também pode ser um sinal de que 
o governo federal está de fato deixando o combate à Covid-19 para os estados e 

                                                
13 https://valor.globo.com/google/amp/brasil/noticia/2020/06/17/na-saude-governo-gasta-so-28-do-
total-autorizado-para-despesas-emergenciais.ghtml 

https://valor.globo.com/google/amp/brasil/noticia/2020/06/17/na-saude-governo-gasta-so-28-do-total-autorizado-para-despesas-emergenciais.ghtml
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/noticia/2020/06/17/na-saude-governo-gasta-so-28-do-total-autorizado-para-despesas-emergenciais.ghtml
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municípios.”14 
 

67. Diante da insuficiência das estratégias tentadas até o momento se 

faz necessário, portanto, lançar mão de todos os recursos possíveis: inclusive a ora 

pretendida autorização para que médicos formados no exterior possam atuar no país. 

 

IV.D) Da interpretação Constitucional. STF ditou na ADI 5035 a inexistência de um 
óbice constitucional ao exercício profissional pleiteado. 

 

68. Como aparentemente parece haver uma enfatizada preocupação na 

necessidade de se revalidar o diploma do profissional que já exercia a profissão em 

decorrência de graduação no exterior, passemos a observar o que já disse a CORTE 

SUPREMA. 

69. Em novembro de 2017 o pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou 

a ADI 5035 e entendeu que era constitucional o Programa Mais Médicos instituído pela 

Lei 12.871/2013 e refutou naquele julgamento todas as objeções trazidas pelas entidades 

proponentes da ação.  

70. Reafirmou a relevância do programa, que permitia a redução das 

desigualdades regionais no acesso à medicina em nosso país e que colaborava para a 

efetivação do direito à saúde. 

71. Mas, no que mais importa para esse momento, foi a afirmativa de 

que não é a Constituição Federal que exige (re)validação de diploma: 

“O Plenário apurou que o art. 16 da Lei 12.871/2013, antigo art. 10 da medida provisória, 
não estaria permitindo o exercício ilegal da medicina ao dispensar a revalidação do 
diploma estrangeiro do médico intercambista. O próprio art. 5º, XIII, da CF/1988 firma a 
liberdade do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer. Não foi a Constituição que determinou a 
obrigatoriedade de revalidação. A partir do comando constitucional, a legislação geral 

                                                
14 GERBASE, Livi. PINHEIRO, Luiza. As despesas da União com a COVID-19. Le Monde Diplomatique Brasil. 
01. 06. 2020. Disponível em: < https://diplomatique.org.br/as-despesas-da-uniao-com-a-covid-19/ > 

https://diplomatique.org.br/as-despesas-da-uniao-com-a-covid-19/
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prevê essa revalidação.” (Informe STF 886) 

72.  No presente caso, que se diga, não se está pedindo para que pessoas 

voluntariosas mas sem preparo exerçam a profissão. O que se pede é para que 

profissionais formados, que efetivamente são médicos e portam diplomas possam 

exercer aqui no Brasil essa profissão, temporária e excepcionalmente, já que não houve 

tempo para o procedimento burocrático de revalidação (por culpa exclusivamente 

imputável à União, diga-se de passagem).  

73. Por fim, rememore-se que naquele importante julgamento, o e. Min. 

ALEXANDRE DE MORAES resgatou o precedente para a autorização de médicos formados no 

exterior, sem necessidade de revalidação de diplomas, oriundo do Tratado de Amizade, 

Cooperação e Consulta, entre a República Federativa do Brasil e a República Portuguesa e 

promulgado pelo Decreto 3.927, de 19 de setembro de 2001. Este, autoriza de forma 

flexível o exercício profissional em ambos os países, mesmo no caso de profissões 

regulamentadas:  

“Acesso a Profissões e seu Exercício 

Artigo 46 

 Os nacionais de uma das Partes Contratantes poderão aceder a uma profissão e 
exercê-la, no território da outra Parte Contratante, em condições idênticas às exigidas 
aos nacionais desta última.” 

74. Haveria, então, precedente legal de dispensa de revalidação também 

nesse caso, que perfeitamente pode ser invocado de forma analógica e extensiva para 

autorizar o que aqui se pretende.  

75. Portanto, Excelência, entende-se que diante da orientação 

jurisprudencial do e. STF, deve-se analisar o presente caso o problema a partir da 

Constituição e não das leis e questões infralegais trazidas pelo polo passivo. Tendo em 

mente, por certo, que se trata de situação excepcional a ser mitigada. 
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IV.E) Do argumento ad terrorem. Da necessidade do tratamento isonômico entre 
alunos de universidades brasileiros com médicos formados no exterior.  

76. Chama a atenção que, como justificativa para a manutenção da 

exigência de revalidação de diplomas no caso concreto, recorra-se ao assustador 

argumento de que se estaria colocando a população na mão de profissionais de 

qualificação duvidosa. 

77. E isso é dito sem haver nenhuma evidência de que pessoas que se 

formam no exterior tenham qualificação inferior daquela oferecida por Faculdades de 

Medicina brasileiras.  

78. É que se faz preciso ter em mente que não se está pedindo a 

autorização para que pessoas com formação incompleta ou em outras áreas das ciências 

atuem como médicos no Brasil. É preciso ter em conta que essas pessoas graduadas no 

exterior são médicas, formadas e, muitas vezes, já experimentadas no exercício da 

medicina. 

79. Em absoluta incoerência com esse argumento protecionista, a 

própria União tomou medidas que demonstram tanto a urgência da questão posta como, 

também, a plena possibilidade de se relativizarem exigências burocráticas. 

80. Dentre elas, alardeada como uma medida eficaz no combate à 

COVID-19, foi a edição da MP 934, que, dentre outras disposições permite antecipar a 

formatura em cursos da área de medicina para aqueles que tenham concluído 75% da 

carga horária do curso. 

81. Com isso, permitiu-se de forma oportuna que mais de 5.000 médicos 

se somassem aos já atuantes. Mas, veja-se a incoerência: esses profissionais – ao 

contrário dos formados no exterior, que cumpriram integralmente sua carga horária 

– teriam, presumidamente, menos experiência.  

82. E, veja-se, os médicos que tiveram a formatura antecipada estarão 

perenemente nessa condição. Ou seja, mesmo após a pandemia de COVID-19, 
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permanecerão autorizados a exercer a nobre profissão médica, ainda que nem por um dia 

se dediquem ao combate à doença. 

83. De outro lado, os médicos formados no exterior, nos termos em que 

se pede, apenas exercerão a profissão durante a necessidade de enfrentar a pandemia. 

84. Note-se que os médicos que tiveram a formatura antecipada 

poderão atuar em quaisquer áreas que queiram não estando adstritos ao enfrentamento 

da pandemia. Poderiam, se assim quisessem, trabalhar em qualquer outra área, ainda que 

sem relação com a COVID-19. Os médicos que se pretende verem autorizados a trabalhar, 

por sua vez, estarão adstritos ao combate à COVID. 

85. Por fim, note-se que os outrora acadêmicos, ora médicos, cuja 

formatura foi antecipada nos termos da MP em comento não se submeteram a nenhum 

exame prévio. Apenas, entendendo-se (com razão) que esse momento histórico pede 

essa importante força de trabalho, se relevou exigências burocráticas. 

86. Por que não, então, fazer o mesmo com pessoas que concluíram sua 

formação, já se submeteram à prática e estão plenamente aptas a exercer a profissão? 

87. Por esse ângulo, Excelência, fica demonstrado que se não há 

impedimento para exercício da medicina por pessoas que sequer concluíram sua 

formação e que poderão fazê-lo permanentemente e em qualquer área que queiram, não 

deveria haver objeção ao exercício temporário e excepcional da medicina para enfrentar 

a COVID-19. 

88. Deve-se, portanto, à bem da isonomia, equiparar a situação dos 

médicos formados no exterior àqueles beneficiados pela MP 934, nos termos em que 

se formulou o pedido.  
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 IV.F) O que nos ensina o “Direito dos Desastres”: Da importância da busca por 
efetividade enquanto vetor interpretativo da lei. Da impossibilidade de se discutir e 
aplicar o direito como se não estivéssemos em pandemia 
 

89. A fim de concluir essas razões, falaremos brevemente do Direito dos 

Desastres, que chama a nós – operadoras e operadoras do Direito – a atuar de acordo com 

a necessidade imposta pelos cenários excepcionais como o ora enfrentado. 

90. Embora ainda pouco difundido, vem ganhando corpo e autonomia 

científica o Direito dos Desastres, que orienta a prevenção e também o combate a 

situações do assim chamado ciclo dos desastres. O ciclo, naturalmente, abrange a 

prevenção e mitigação, resposta de emergência, compensação e reconstrução. 

91. É esse racional que orienta a tomada de medidas excepcionais, 

temporárias e de urgência, a exemplo de algumas das já foram aplicadas pelo país. 

Também, é essa a lógica usada por inúmeros países ao redor do mundo em situações de 

catástrofe.  

92. Não há muita dúvida que nos encontramos, em razão da COVID-19, 

em situação de desastre. De qualquer forma, nos socorremos de autorizada voz 

doutrinária no tema: 

“Os números da Covid-19 são capazes de demonstrar, sem a necessidade de maior 
aprofundamento, que esta se enquadra como desastre, também a partir da análise de 
sua intensidade, superando não apenas o número de óbitos (a), mas o número de 
atingidos (b), como também, a declaração de Estado de Emergência (d). Não 
bastassem todos estes “atributos”, a presente pandemia tem um gravíssimo efeito 
colateral econômico. 

[...] 

Note-se inevitável, aqui também, considerarmos a Pandemia causada pelo novo 
coronavírus como um verdadeiro desastre, tendo este desencadeado uma 
desestabilização social sistêmica, o que redundou em decretações generalizadas (em 
nível nacional, estadual e mesmo municipal) de Situação de Emergência e de Estado 
de Calamidade. Apenas para fins de exemplo de tal situação destacam-se a declaração, 
em nível federal, de Emergência em Saúde Pública 3132 e do Estado de Calamidade 

Pública”15 

                                                
15 https://www.conjur.com.br/2020-abr-21/direito-pos-graduacao-natureza-juridica-pandemia-covid-
19-desastre-biologico  

https://www.conjur.com.br/2020-abr-21/direito-pos-graduacao-natureza-juridica-pandemia-covid-19-desastre-biologico
https://www.conjur.com.br/2020-abr-21/direito-pos-graduacao-natureza-juridica-pandemia-covid-19-desastre-biologico


 

    -27/34-- 

93. Em estando, portanto nessa situação, a preocupação do direito deve 

ser a de se manter operacional e de trazer respostas efetivas em cada um dos ciclos: 

“Segundo Austin Sarat, há cinco dimensões em que o Direito deve lidar em casos de 
desastres, são elas: (i) manter a operacionalidade do Direito; (ii) lutar contra a 
ausência do Direito; (iii) fornecer estabilização e reacomodação das vítimas; (iv) 
promover a identificação das vítimas e responsáveis; e (v) reduzir a vulnerabilidade 
futura”16  

94. Nesse sentido, atentos ao risco e às dificuldades trazidas por uma 

verdadeira profusão normativa e diante de diversas ações judiciais nos mais diversos 

níveis, é fundamental ter em mente sistemas jurídicos já postos e, por certo, jamais olvidar 

das normas estruturantes do Direito brasileiro. 

95. Veja-se que em caso análogo ao presente, foi proferida decisão 

lapidar do e. Magistrado HERLEY DA LUZ BRASIL da Seção Judiciária de Rio Branco - AC, que 

asseverou em referência à aplicação do Direito dos Desastres na pandemia de COVID-19: 

“Dentre outras medidas, o subsistema indica a necessidade da declaração de situação 
de emergência ou calamidade, institui regime diferenciado de contratação por parte 
do Poder Público, nos termos da Lei 12.462/2011, e impõe exclusivamente ao Estado 
(art. 1º-A, § 2º, IV, Lei 12.340/2010) a responsabilidade de realizar todas as etapas 
necessárias à execução das ações de prevenção em área de risco e de resposta e de 
recuperação de desastres, nelas incluídas a contratação e execução das obras ou 
prestação de serviços. 

Já o § 2º do art. 2º da Lei 12.608/2012 dispõe que a incerteza quanto ao risco de 
desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras 
da situação de risco. Dessa forma, mesmo uma incerteza sobre uma maior 
necessidade de profissionais médicos (que não há) não é óbice para adoção das 
medidas preventivas necessárias, tal como a autorização para contratação de médicos 
sem diplomas revalidados em caso de desastre biológico/de saúde, sendo justamente 
o que pretende o Estado. 

Diante das incertezas inerentes à anormalidade da situação, deve o Direito garantir 
as medidas preventivas e de precaução emergenciais propostas pelas autoridades 
públicas que se mostrem justificáveis e razoáveis. Em se tratando de emergência de 
saúde pública, há inegável necessidade de se lançar mão de estratégias rápidas, mas 
não menos coerentes. Do contrário, os riscos são sérios e irreversíveis.” 

 

96. De outro lado, orientando a douta interpretação judicial, a Lei de 

                                                
16 https://www.conjur.com.br/2019-jan-29/delton-winter-devemos-aprender-direito-desastres#_ftn5 

https://www.conjur.com.br/2019-jan-29/delton-winter-devemos-aprender-direito-desastres#_ftn5
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Introdução às Normas do Direito Brasileiro chama, em seu artigo 5º determina que: 

“Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às 
exigências do bem comum.” 

 

97. Nesse sentido, o e. Tribunal de Justiça de Roraima, em decisão de 

10/06/20, também observou, em caso similar ao presente, que não se poderia aplicar a 

lei da mesma forma que em tempos normais. A excepcionalidade do momento autoriza – 

rectius: impõe – medidas também excepcionais: 

“Uma das situações enfrentadas pelo administrador do hospital para colocá-lo 
em funcionamento, além da carência de suprimentos médicos, é o número 
insuficiente de médicos para trabalhar em regime de plantão nessa unidade de 
atendimento. 

 
Não foi por outro motivo que o administrador do hospital de campanha e as 

demais partes Requeridas, quais sejam, Ministério Público do Estado, OAB e 
Defensoria Pública, defendem a possibilidade de médicos formados no exterior, 
possam trabalhar, de forma excepcional, no hospital de campanha. 

 
Pois bem, quanto ao tema, de acordo com a Lei n.º 13.959/2019, o exercício legal 

da medicina no Brasil demanda que o diplomado no exterior se submeta ao Exame 
Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Estrangeiros, denominado 
“Revalida”, razão pela qual, em uma análise apriorística da norma, não seria possível, 
em tese, a atuação do médico formado no exterior sem a submissão ao precitado 
exame. 

 
Entretanto, como é consabido, a lei não pode ser lida de forma 

eminentemente literal, exigindo do julgador uma análise exegética profunda, 
de forma que se possa alcançar a exata medida de sua finalidade, seus 
antecedentes históricos, sua posição no ordenamento jurídico e, 
principalmente, sua conformidade com os objetivos traçados pela 
Constituição da República Federativa do Brasil. 

 
Não se pode olvidar, ainda, que a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro enuncia, em seu art.5º, que “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 
sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.”. 

 
Por conseguinte, a legislação que regulamenta a atuação profissional dos 

médicos no Brasil não pode servir de obstáculo para que um direito maior, 
previsto constitucionalmente, seja garantido pelas autoridades públicas. Em 
outras palavras, o direito à vida não pode ceder diante dos obstáculos criados 
pela legislação infraconstitucional” (g.n.) 

 

98. Ora, Excelência, é evidente que estando em uma situação 

excepcional se devem utilizar os remédios excepcionais admitidos em nosso direito. E, no 
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presente caso, o poder se torna um dever.  

99. A autorização para que médicos oriundos do exterior17 atuem foi e 

vem sendo largamente utilizada mundo a fora. Há diversos exemplos a serem 

mencionados, como esses oriundos de robusta reportagem do portal Nexo18. Dela 

podemos extrair casos como os seguintes: 

Alguns governos, inclusive na América Latina, reconhecem a importância 
desse grupo para o funcionamento do sistema de saúde pública. A cidade de 
Buenos Aires19 autorizou a atuação de médicos venezuelanos no combate à 
covid-19. Nos Estados Unidos, médicos migrantes foram liberados para atuar 
com licenças especiais durante a pandemia em Nova York20 e Nova Jersey21. 
Todas essas medidas elucidam o caminho adotado ao redor do mundo.  
 

100. Outros países também se socorreram desse expediente, de forma 

muito bem sucedida: 

“NOVOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DE CUBA CHEGAM À ITÁLIA PARA 
COMBATER COVID-19 

Uma segunda equipe de saúde de Cuba, composta por 21 médicos cubanos e 
16 enfermeiros e um coordenador de logística, chegou hoje à Itália para ajudar a 
combater a pandemia do coronavírus e será designada para um novo hospital 
instalado em Turim.  

Os 38 profissionais de saúde da brigada Henry Reeve que o Ministério da 
Saúde de Cuba enviou a Piemonte chegaram em Turim às 9h (hora local), depois que 
o presidente da região, Alberto Cirio, pediu ajuda através da embaixada cubana na 
Itália.”22 

 
No Chile: “EL DECRETO QUE PERMITE AL MINSAL CONTRATAR MÉDICOS 

EXTRANJEROS O AÚN EN LA UNIVERSIDAD PARA LOS HOSPITALES MODULARES 
[...] 
Es por ello que es posible la contratación de profesionales extranjeros del área 

de la salud para las labores de cuidado, como también a ex funcionarios que se hayan 
acogido a los beneficios de incentivo al retiro o estudiantes de 6° y 7° año de Medicina 
o que estén cursando el séptimo semestre en adelante de las carreras de Enfermería, 

                                                
17 https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9dicos-cubanos-ajudam-%C3%A1frica-do-sul-na-luta-contra-a-
covid-19/av-53269516 
18 https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Migrantes-profissionais-da-sa%C3%BAde-
ajudam-no-combate-%C3%A0-pandemia 
19  https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-municipios-provincia-buenos-aires-sumaran-
medicos-nid2346577 
20 https://www.governor.ny.gov/news/no-20210-continuing-temporary-suspension-and-modification-
laws-relating-disaster-emergency  
21 https://www.nj.gov/governor/news/news/562020/20200401b.shtml  
22 https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/13/novos-profissionais-de-saude-de-cuba-
chegam-a-italia-para-combater-covid-19.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola  

https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Migrantes-profissionais-da-sa%C3%BAde-ajudam-no-combate-%C3%A0-pandemia
https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9dicos-cubanos-ajudam-%C3%A1frica-do-sul-na-luta-contra-a-covid-19/av-53269516
https://www.dw.com/pt-br/m%C3%A9dicos-cubanos-ajudam-%C3%A1frica-do-sul-na-luta-contra-a-covid-19/av-53269516
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Migrantes-profissionais-da-sa%C3%BAde-ajudam-no-combate-%C3%A0-pandemia
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/debate/2020/Migrantes-profissionais-da-sa%C3%BAde-ajudam-no-combate-%C3%A0-pandemia
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-municipios-provincia-buenos-aires-sumaran-medicos-nid2346577
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-municipios-provincia-buenos-aires-sumaran-medicos-nid2346577
https://www.governor.ny.gov/news/no-20210-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.governor.ny.gov/news/no-20210-continuing-temporary-suspension-and-modification-laws-relating-disaster-emergency
https://www.nj.gov/governor/news/news/562020/20200401b.shtml
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/13/novos-profissionais-de-saude-de-cuba-chegam-a-italia-para-combater-covid-19.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/efe/2020/04/13/novos-profissionais-de-saude-de-cuba-chegam-a-italia-para-combater-covid-19.htm?cmpid=copiaecola&cmpid=copiaecola
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Obstetricia y Puericultura, Tecnología Médica, Kinesiología y Psicología 
 
"Por supuesto (que se puede hacer) como se ha hecho muchas veces anteriormente. 
Se ha hecho para los terremotos y el 2009 para la pandemia de (la influenza) H1N1", 
comenta el representante gremial.(...)”23 

 
Na Alemanha: “REFUGEES TO THE RESCUE? GERMANY TAPS MIGRANT 

MEDICS TO BATTLE VIRUS 
BERLIN (Reuters) - Five years ago the arrival of a wave of refugees caused 

much consternation and fueled support for Germany’s far-right. Now, the country is 
turning to its migrant community to plug an anticipated shortage of medical staff 
battling the coronavirus. (...)”24 

 
No Canadá: "SOME INTERNATIONALLY TRAINED DOCTORS CAN APPLY FOR 

30-DAY ONTARIO LICENCE TO FIGHT COVID-19 
International medical graduates who've passed their exams to practise in 

 Canada, or have graduated from school in the past two years, can now apply for a 
 supervised 30-day medical licence in Ontario to help fight COVID-19.  

The short-term licence, called a Supervised Short Duration Certificate, 
 allows some foreign-trained physicians and domestic medical school graduates to 
 practise under supervision at public hospitals, psychiatric facilities and Crown 
agencies.  (...)" . 25 

 
Nos EUA: "UPDATE ON VISAS FOR MEDICAL PROFESSIONALS 
 Medical professionals with an approved U.S. non-immigrant or immigrant 

visa petition (I-129 or I-140 with a current priority date, or similar) or a certificate of 
eligibility in an approved exchange visitor program (DS-2019), particularly those 
working to treat or mitigate26 

101. Certo, portanto, à luz do que foi exposto, que situações como a 

presente impõem a adoção de medidas necessárias para que se contenham os danos do 

desastre, como se está fazendo ao redor do planeta. 

IV.D) Conclusões  

102. Diante do exposto, Excelência, sintetizando os argumentos já 

trazidos, demonstrou-se que: 

a. A pandemia de COVID-19 continua assolando nosso país e, ao 
que tudo indica, não irá arrefecer nas próximas semanas; 

b. Há distribuição insuficiente e desigual de recursos, em 

                                                
23 https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/03/20/980414/Decreto-Minsal-medicos-extranjeros-
modulares.html  
24 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-refugees-idUSKBN21C2IG 
25 https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/internationally-trained-doctors-covid-19-1.5519881 
26 https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-h-and-j-visas-for-medical-
professionals.html 

https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/03/20/980414/Decreto-Minsal-medicos-extranjeros-modulares.html
https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/03/20/980414/Decreto-Minsal-medicos-extranjeros-modulares.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-refugees-idUSKBN21C2IG
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/internationally-trained-doctors-covid-19-1.5519881
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-h-and-j-visas-for-medical-professionals.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/update-on-h-and-j-visas-for-medical-professionals.html
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especial médicos, nas regiões de nosso país; 
c. A tendência da COVID-19 agora é se instalar no interior dos 

estados brasileiros, que são historicamente mais frágeis e possuem menores 
recursos; 

d. Embora apresentado como argumento fundamental, o e. STF 
já decidiu que a exigência de diploma não decorre de texto constitucional, razão 
pela qual não preponderará face o direito de acesso à saúde; 

e. Medidas excepcionais já foram tomadas, como a antecipação 
da formatura de alunos de medicina; 

f. Se é razoável supor que pessoas que não concluíram 
formalmente sua formação podem ser aptas e úteis, não há razão para tratar de 
forma distinta profissionais já graduados (por completo) apenas por serem de 
universidades do exterior; 

g. A própria União enfrenta dificuldades e embaraços 
burocráticos no traslado de médicos e, por sua própria responsabilidade, ainda não 
foi realizado o Revalida; 

h. A medida é urgente; 
i. A lente do Direito dos Desastres nos permite adotar medidas 

extraordinárias e temporárias, como a pretendida pela combativa DPU. 

 

103. Veja-se, também, Excelência, que tentativas de se recrutar apenas 

localmente médicos foram infrutíferas em muitos casos. Como exemplos, temos o caso do 

Hospital de Campanha de Roraima, em Boa Vista, que foi rapidamente construído pelo 

Exército Brasileiro. 

104. Não obstante a eficiência na construção, a falta de insumos mas 

também de médicos com disponibilidade de exercer a medicina na região foi um fator 

limitante para sua inauguração: 

 

HOSPITAL DE CAMPANHA27 

APC precisa de 60 médicos; somente 23 

foram contratados 

                                                
27 https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/APC-precisa-de-60-medicos--somente-23-foram-
contratados/65996 

https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/APC-precisa-de-60-medicos--somente-23-foram-contratados/65996
https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Capital/APC-precisa-de-60-medicos--somente-23-foram-contratados/65996
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A informação foi confirmada pelo ainda titular da Secretaria de Saúde 

(Sesau), Olivan Júnior, que acrescentou que são necessários fechar a 

contratação direta de 60 profissionais para a unidade 
CIDADES 

Por Ayan Ariel 
Em 29/05/2020 às 11:00 

Jornal Nacional28 

Mesmo com a obra finalizada, hospital de 
campanha em Roraima continua sem 
funcionar 
1 minExibição em 23 Mai 2020 
Já são dois meses de promessas. 

105. Aliás, até a data de hoje o equipamento ainda não fora efetivamente 

inaugurado (enquanto a cidade passa por crescente número de casos): sua inauguração 

foi por diversas vezes adiada pela Secretaria Estadual de Saúde, por falta de médicos29.  

106. A Secretaria havia publicado edital para a contratação de 600 

médicos, incluindo médicos sem diploma revalidado e sem registro no CRM, mas o 

Sindicato dos Médicos do Estado tem se colocado contrário a essa medida. 

107. A única maneira de solucionar a questão foi, justamente, 

autorizando a contratação de médicos formados no exterior.  

108. Por meio de acordo celebrado em Boa Vista, o Governo do Estado se 

comprometeu a contratar médicos formados no exterior, o que finalmente tornou viável 

a operação do Hospital. Posteriormente, diante de recurso do Sindicato dos Médicos local, 

esse acordo foi suspenso para novas contratações e, posteriormente, mantido: 

                                                
28 https://globoplay.globo.com/v/8576107/?utm_source=twitter&utm_medium=share-player-desktop  
29 http://g1.globo.com/rr/roraima/videos/t/todos-os-videos/v/secretaria-de-saude-adia-inauguracao-
do-hospital-de-campanha-de-roraima-pela-terceira-vez/8556928/ 

https://folhabv.com.br/lista/noticia/menu/CIDADES/3
https://folhabv.com.br/
https://globoplay.globo.com/jornal-nacional/p/819/
https://globoplay.globo.com/v/8576107/?utm_source=twitter&utm_medium=share-player-desktop
http://g1.globo.com/rr/roraima/videos/t/todos-os-videos/v/secretaria-de-saude-adia-inauguracao-do-hospital-de-campanha-de-roraima-pela-terceira-vez/8556928/
http://g1.globo.com/rr/roraima/videos/t/todos-os-videos/v/secretaria-de-saude-adia-inauguracao-do-hospital-de-campanha-de-roraima-pela-terceira-vez/8556928/
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109. Ficou evidente naquele local – e, espera-se, doravante também aqui 

– que não há forma de prescindir de profissionais preciosos como os da classe 

médica, independentemente do país em que seu diploma seja expedido. A realidade 

bem cuidou de deixar claro que não estamos em condições de nos darmos ao luxo de 

desperdiçar pessoas que podem trabalhar no cuidado à população. 

110. Tendo em mente o ora exposto é que, com a devida vênia, não parece 

fazer sentido deslocar a discussão do campo da busca por efetividade dos princípios 

constitucionais para o nível infraconstitucional. Muito menos sentido parece haver na 

tentativa de obstar o pedido por meio do socorro à regulamentação da expedição de 

diplomas. 

111. Como explicar para a população que, muito embora existam médicos 

disponíveis e em condições de prontamente exercer o digníssimo mister médico, esses 

profissionais não estão autorizados a fazê-lo por razões burocráticas? Como dizer às 

famílias enlutadas que não lhes foi dada uma chance de ter consigo seus entes queridos 

por uma questiúncula administrativa? 

112. Ora, Excelência, é evidente que estando em uma situação 

excepcional se devem utilizar os remédios excepcionais admitidos em nosso direito. E, no 

presente caso, o poder se torna um dever.  
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V. CONCLUSÃO E PEDIDOS 

113. Pelo exposto estão preenchidos os requisitos legais para a 

habilitação da instituição como assistente litisconsorcial ativo, razão pela qual requer-se 

a admissão da CONECTAS DIREITOS HUMANOS nessa qualidade, recebendo o feito no estado 

em que se encontra. 

a. Subsidiariamente, na remota hipótese de V. Exa. não entender 

cabível a assistência litisconsorcial pretendida, que receba a intervenção da 

peticionária na qualidade de assistente simples, nos termos do art. 121 do CPC. 

b. Em último caso, requer-se a admissão da Conectas Direitos 

Humanos no presente pleito, na qualidade de amicus curiae, franqueando-se o 

exercício das faculdades inerentes a essa função, entre as quais a intimação e 

participação em todos os atos futuros do processo, incluindo manifestações, 

participação em audiências, formulação de quesitos, produção de prova, etc.  

114. No mérito, requer-se a PROCEDÊNCIA total do pedido autoral, nos 

termos em que formulados. 

115. Requer-se, por fim, que as intimações dos atos processuais sejam 
realizadas em nome dos advogados signatários. 

 

São Paulo, 18 de junho de 2020. 
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